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Úvodní slovo | Introductory word 

 

 

Vážení kolegové, 
 
dostává se vám do rukou recenzovaný sborník z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé 

vědecké pracovníky 2019, jejíž jubilejní X. ročník se konal ve dnech 16. - 18. prosince 2019. Konference se 

účastnilo více než 180 účastníků z České a Slovenské republiky, Polska, Německa, a dalších evropských států, 

mezi nimiž byli jak PhD. studenti, tak i ostatní zástupci akademických obcí domácích i zahraničních univerzit. 

Záměrem Masarykovy konference bylo poskytnout prostor pro otevřenou odbornou diskusi napříč všemi 

programovými sekcemi, jejichž skladba měla umožnit účast co nejširšímu okruhu studentů doktorských 

studijních programů. Naše několikaletá snaha o dosažení tohoto záměru se naplnila v tomto ročníku, kdy lze 

hrdě Mezinárodní Masarykovu konferenci zařadit na vrchol největších doktorandských konferencí ve střední a 

východní Evropě! Předkládaný sborník obsahuje několik set vybraných vědeckých textů rozčleněných dle 

odborných sekcí, které kopírují obsahovou strukturu mezinárodní konference. Naším záměrem je Masarykovu 

konferenci přiblížit špičce mezi celoevropskými doktorandskými konferencemi a neomezovat se jen na regiony 

střední a východní Evropy. Od dalšího ročníku naše Mezinárodní Masarykova konference bude zcela nově 

napojena na platformu SCIEMCEE, která účastníkům poskytne nový konferenční komfort odpovídající 

potřebám informační společnosti 21. století. Budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň i v nadcházejících 

ročnících. 

 

S přáním osobních, vědeckých i profesních úspěchů 

 

členové vědeckého výboru konference 

 

 

 

 

Dear colleagues, 
 
You are holding the reviewed proceedings from the seventh annual International Masaryk Conference for PhD. 

Students and Young Researchers 2019, which was held on December 16 - 18, 2019. The conference was 

attended by more than 180 people from the Czech Republic and Slovakia, Poland, Germany and other European 

countries, including PhD. students as well as other representatives of the academic community from universities 

in both the Czech Republic and abroad. The aim of the Masaryk Conference was to provide a space for open 

professional discussion across all programme sections, designed to enable as broad a range of PhD. students as 

possible to participate. Our several years of effort towards achieving this aim culminated this year, when the 

International Masaryk Conference can proudly claim to be the leader amongst the biggest PhD. conferences in 

Central and Eastern Europe! The proceedings you are holding contains several hundred selected scientific texts 

divided up in specialised sections which replicate the way the content of the international conference is 

structured. Our aim is to make the Masaryk Conference one of the top Europe-wide PhD. conferences and not to 

restrict it only to the regions of Central and Eastern Europe. What is completely new is that from next year our 

Masaryk Conference will be linked to the SCIEMCEE platform, which provides participants with a new level of 

conference comfort that meets the needs of the information society of the 21st century. We will be delighted if 

you continue to support us in the coming years. 

 

Wishing you great personal, scientific and professional success 

 

Members of the Conference Scientific Committee 
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Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) 

 

scientist, philosopher, educator, politician and journalist, the founder of the modern Czechoslovak state, 

President of Czechoslovakia 

 

"Tomáš Garrigue Masaryk is a leading personality in European history. He wrote himself into history, in fact, 

as a man who fought for the truth, a humanist, a philosopher and primarly a democratic politican and the first 

president of the Czechoslovak Republic." 

 

Museum T.G. Masaryk Lany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and scientific career 

 

He was born in Hodonín. His parents sent him to a junior 

secondary school after a word in his favour from the local dean, 

who praised the boy’s exceptional aptitude and talent. It was 

therefore decided that he would go into a teaching career after 

finishing school in Hustopeče. He went on to study at the German 

grammar school in Brno, after being awarded a scholarship due to 

his outstanding success as a student. However, a conflict arose 

with the grammar school management, due to Masaryk’s refusal 

to attend compulsory school confessions, and so he was expelled. 

From November 1869 he studied at the Academic Grammar 

School. He devoted all his time to studying hard, particularly 

languages and philosophy. In 1872 he passed his school leaving 

examination and enrolled at the Philosophical Faculty in Vienna 

to study Philology. In 1876 he graduated from university and set 

off travelling (Italy, Germany). In Germany he spent one year at 

the university in Leipzig. His stay there not only enabled 

Masaryk to extend his education, but was especially where he 

first saw his future lifelong partner Charlotte Garrigue, daughter 

of a rich American businessman from New York, in June 1877. 

In August, before he left for home, they got engaged. After 

returning to Vienna, Masaryk hurried to secure them an 

independent existence. The most viable way of doing this seemed 

to be obtaining an associate professorship. In September 1878 he 

submitted his advanced doctoral thesis, on the topic of suicide. It 

met with considerable response when it was issued in book form 

(1881). Their first daughter, Alice, was born in May 1879, 

followed a year later by a son, Herbert, and another son, Jan, in 

1886. It was mostly the desire to provide for his family 

financially that led Masaryk to take a post at Prague University. 

He arrived in Prague with his family in 1882, the year the 

university was split into two parts, Czech and German. His 

opinions and his relationship towards his students made him 

stand out and appear different; he amazed the conservative 

institute with his lectures on various topics that had previously 

been taboo (social problems, prostitution, etc.). The same was 

true of his wife, a fully emancipated American woman. Despite 

these differences and some clashes of opinion, however, he was 

accepted and respected by Czech society right from the very start. 

In 1883 began to edit "Athenaeum", an academic journal in 

which he published his own interpretation of Gebauer’s essay 

proposing a new and precise form of authentication, entitled 

"Rukopisy zelenohorského a královédvorského" (Zelenorske and 

Kralovedvorske Manuscripts). This led to a conflict that 

gradually grew to become a nationwide affair, with patriotic 

sentiment and national politics facing off against scientific truth. 

This event turned Masaryk’s interest to political life. In 1897 he 
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Quoted with the consent of The Office 

of the President of the Czech Republic 

 

Mgr. Petr Fučík 

was appointed Professor at Charles University. By the time the 

First World War broke out, Masaryk already had a respectable 

scientific, educational, cultural and political career. Before the 

end of 1914 he left for Italy and, heeding his friends’ warnings, 

never returned to his homeland. He worked in Switzerland (1915) 

and later in the year moved to France. For the whole of the war 

he bore on his shoulders the greatest burden and responsibility for 

the future of the entire Czech and Slovak nation during the talks 

in England (1916), Russia (1918) and then in America. On 

December 21st 1918 Masaryk returned triumphant to Prague and 

a day later gave his first address to the National Assembly at the 

Castle. He began with the famous quote from Comenius’s Kšaft 

(Bequest), which reads "the government of your affairs once 

more turns to you, oh Czech people". 

 

¨ 
Garanti konference, recenzenti | Conference Guarantors, Reviewers 

 

Prof. dr hab. Jaroslav Lipowski - Univerzita Hradec Králové. 

prof. Mikołaj Iwanow - University of Opole. 
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Assoc. prof. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - Pan-European University in Bratislava. 
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Dr hab. Piotr Cichoracki - University of Wroclaw. 

Dr. oec. Prof. Kārlis Ketners - Banku Augustskola, Latvia. 

Doc. István Csillag - Óbuda University, Budapest. 

Doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. - Palacký University. 

Doc. mgr. Soňa Lovašová, PhD. - Pavol Jozef Šafárik University in Košice. 

Doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. - Matej Bel University. 
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Doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD. - The Pan-European University, Slovakia. 

Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. 

assoc. prof. Jana Šujanová - Slovak University of Technology in Bratislava. 
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BEYOND GRADES: GPA AND ITS RELATIONSHIP TO ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND STUDENT 
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Ondřej Hromádko, Petr Špaček, Kristýna Soukupová, Nela Viktorová 

769 

STIGMATIZÁCIA DUŠEVNE CHORÝCH 

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová, Eleonóra Klímová, Dagmar Magurová, Jana Cuperová 

776 

UPLATŇOVANIE ALTERNATÍVNYCH METÓD VO VÝUČBE OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE ŠTUDENTOV 

Jana Cinová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Ľubica Derňarová, Zuzana Novotná, Andrea Obročníková, Ľubomíra Lizáková 

780 

AKO HODNOTIŤ KOMUNIKAČNÚ KOMPETENCIU? 

Slavomíra Stanková 

786 

A HEALTHY SIBLING OF AN INDIVIDUAL WITH AN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER IN SOCIAL WORK 

Kateřina Thelenová, Andrea Jebavá 

794 

  

- 11 -



I N T E R N A T I O N A L  M A S A R Y K  C O N F E R E N C E  F O R  P H . D .  S T U D E N T S  A N D  Y O U N G  R E S E A R C H E R S  

 
 
 

 
 

M E Z I N Á R O D N Í  K O N F E R E N C E  |  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  

PRANOSTIKY SPOJENÉ S VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

Stanislava Šuščáková 

804 

EXTRACTING VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES: COLLOCATIONS AND N-GRAMS IN GERMAN TEXTS 

RELATED TO ASTROPHYSICS 

Simona Tomášková 

811 

VPLYV KVALITY VZŤAHOVÝCH VAZIEB NA EMOČNÚ REGULACIU U ADOLESCENTOV 

Eva Vancu 

820 

HOW ADOLESCENTS SPEND THEIR FREE TIME? RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME ACTIVITIES AND 

CONDUCT PROBLEMS 
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Dana Vicherková, Josef Malach 

847 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

Marta Achimská 

857 

EDUKAČNÉ PROSTREDIE ROZVÍJAJÚCE KRITICKÉ A TVORIVÉ MYSLENIE 

Simona Borisová, Lenka Šutovcová 

863 

EFEKTIVNOST A INDIVIDUALIZACE ZPĚTNÉ VAZBY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, KONKRÉTNĚ 
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THE CURRENT STATE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 

CZECH REPUBLIC AND INDETIFYING FUTURE CHALLENGES 

 

Andrea Krejčí, Jitka Sládková  
 

Abstract 

The purpose of the paper is conducting literature review on topic of digital transformation in 

the Czech Republic. The digital transformation is a part of Industry 4.0 and cover big part of 

activities of Czech companies. The main research method is the systematic and critical 

literature review. The scientific aim is to identify the current state and position of the Czech 

Republic Digital Transformation, from different perspectives. Also the global trends were 

taken in consideration. The future challenges were identified and recommendations, upon the 

research were made. Countries with high level of digital transformation are being also 

economically more effective, than those without. The Czech Republic is having good 

infrastructure but there is a lack of skilled workers. The current position of Digital 

Transformation of the Czech Republic is average, but it has decreasing trend in last few years.    

Keywords: digital transformation, digitalization, the Czech Republic, Digital Economy and 

Society Index (DESI), Digital Evolution Index (DEI), IMD World Digital Competitiveness 

Ranking (IMD), The Digitization Index 

 

 

INTRODUCTION 

Industry 4.0 is leaded by automatization and robotization. Why it can be so is the fact that the 

business moved from analog and paper-written data to digitization, followed by digitalization 

and currently to digital transformation. The innovations in ICT are leading those trends, 

which are essential for growing globalization. 

Digitalization transformation is a current trend and also a highly debatable topic. The impact 

of digitalization has been compared to the industrial revolution by several authors. (Schwab, 

K., 2015, Degryse, C., 2016, the Economist, 2012) According to literature, digital 

transformation can be characterized as “the changes associated with the application of digital 

technology in all aspects of human society”. (Stolterman, E., Fors, A.C., 2004) 

This article contains a comparison of the current state of digital transformation in the Czech 

Republic and compare it current state with the best practices in this field across the Europe. 

The Czech Republic is facing very good economic growth in last 8 years but the share of 

investment from the government has a decreasing trend.  Meanwhile most of the companies in 

private sector have to follow the digitalization transformation trends, otherwise they would 

not be competitive. Digitalization and mainly, digital transformation is not only about 

bringing new technologies and its usage, but also about labor force. To implement digital 

transformation aspects is one thing, but to be able to use them, that is another question. The 

article focus on both. The trends, best practices and the challenges connected to digital 

transformation reality in the Czech Republic.  

 

1 DIGITIZATION, DIGITALIZATION, DIGITAL TRANSFORMATION AND 

DIGITAL ECONOMY 

Digitalization and digital transformation has its roots in digitization. The Oxford English 

Dictionary (OED) refers the digitization to “the action or process of digitizing; the conversion 

of analogue data (esp. in later use images, video, and text) into digital form.” 

Digitalization is to use digitized data for applications that facilitate standard work practices. 

Digitalization is the “ability to turn existing products or services into digital variants, and thus 
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offer advantages over tangible product”. (Henriette, E., Mondher, F., Boughzala, I., 2015) 

Brennen and Kreiss refers to digitalization as “the adoption or increase in use of digital or 

computer technology by an organization, industry, country, etc.” (Brennen, S., Kreiss, D., 

2014) The innovation in the form of digital transformation is bringing a lot of challenges. To 

run it properly, the digital change must be managed and understood by all tiers of the 

organization, especially operational processes, resources, internal and external users. (Center 

for Creative Leadership and CCL – Europe, Middle East, Africa, 2018, Henriette, E., 

Mondher, F., Boughzala, I., 2015) Tapscot and Toffer states that one of the most important 

goals of digitalization is to connect all countries, institutions, producers and the entire EU 

population. Public news will be fundamentally changed, comfort for citizens will be 

increased, and the use of big data will give the opportunity to manage such units - such as the 

EU and the US. (Tapscot, Toffler, Tapscot, 1999) 

Lots of the literature is focused on digitalization. The digital transformation is mostly 

described in non-scientific papers. „Digital transformation is directly related to the changing 

digital economy with individuals, businesses, and society becoming interconnected in real-

time, supported by technology. (IDC, 2017)  

The term “digital economy” was first used by Don Tapscott in his book Digital economy: 

hopes and threats of the information society age (1995). According to Tapscott (2008), we 

live in a revolutionary era, the typical characteristic of which is a development of the so-

called collaborative economics where ´businesses can exist next to one another with millions 

of separate creators, who can interconnect and build values together (through works, contents 

etc.) in loosely connected networks.  

The digital economy is a revolutionary way of allocating resources that uses information and 

communication technology. As a result, the entire corporate governance structure will change 

and new industries will be created. It is a process that permeates the whole of society and is 

intertwined with the concept of the information society. It also includes mass application of 

robots and automatic machines in manufacturing plants and services. Access to the Internet is 

crucial for the development of digital transformation. (Tapscot, Toffler, Tapscot, 1999) 

Digital transformation is not about riding out a storm and hoping it will pass. It is about 

embracing change – and accelerating it. (CCL, 2018) 

The digital transformation brings new opportunities on the market. Not only it can improve 

the inner efficiency of a company, but also it will create new opportunities. According to 

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., Teppola, S., 2017, the impact of digital 

transformation, for an organization, can be identified from three different viewpoints:  

1. Internal efficiency; i.e., improved way of working via digital means and re-planning 

internal processes;  

2. External opportunities, i.e., new business opportunities in existing business domain 

(new services, new customers etc.);  

3. Disruptive change; digitalization causes changes business roles completely. 

It has been said 20 years ago, that the process of digital transformation is accelerating, is 

ubiquitous and penetrates not only into the present areas of human life, but also creates new 

ones. There is a high probability that some of the existing professions will disappear and 

people will work in fields that do not currently exist. The digital economy will play a crucial 

role in this area. Lifelong learning, constant search, and learning new information and 

knowledge. In the first phase, the digital economy focused on the digitalization of business 

transactions, after the construction of digital infrastructure, e-business was widely used, 

allowing various forms of trading and doing business on the internet. It also includes money 

transfer security, information protection, and the option to pay by credit card (via PayPal, etc.) 

(Tapscot, Toffler, Tapscot, 1999) Currently this all is being reality, and the digitalization is 

turning into digital transformation. According to Kohout and Palíšková (2017) the digital 
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economics is still developing. At the start, there was a digitalization of business transactions, 

expansion of internet banking, and digital infrastructure has been built gradually. In the 

following time period, there was a development of the concept of e-business, therefore a 

complex of processes that enable various forms of business and The Digital Economy and 

Society Index (DESI) currently focuses on several areas, which include public administration 

(e-government), healthcare (e-health) and digital education (e-learning) and should integrate 

with new trends (coming of the Industry 4.0) and technologies (e.g. mass expansion of 3D 

printers) in the future. (Kohout, P., Palíšková, M., 2017) 

 

1.1 Digital Transformation Measurements 

There are four indicators regarding the digital transformation which shows the situation 

globally – measures most of the countries or within the EU states. Those are: The Digital 

Economy and Society Index (DESI), Digital Evolution Index (DEI), IMD World Digital 

Competitiveness Ranking (IMD) and The Digitization Index (DiGiX).  

The Digital Economy and Society Index (DESI) is a composite index that summarizes 

relevant indicators on Europe’s digital performance and tracks the evolution of EU member 

states in digital competitiveness. The index is composed of five main components which are 

assessed:  

1. Connectivity (connection) - a fixed broadband connection, mobile broadband 

connection, speed and prices of broadband connection.  

2. Human capital - using the Internet, basic and advanced digital skills.  

3. Using the Internet - using the content, communication and online transactions by 

inhabitants.  

4. Integration of digital technologies - digitalization of companies and electronic 

business (e-commerce).  

5. Digital public services - electronic public administration (e-government).  

(The Digital Economy and Society Index (DESI), 2019) 

Besides DESI, digitalization process is also measured by the Index of digital development 

(Digital Evolution Index, DEI), which enables international comparisons (outside the EU) of 

achieved digitalization level. The indicator is based on four groups of factors including 

supply, demand, innovation and institutions. Countries are divided to four groups based on the 

results. Stand Out – this group involves countries with a high level of digitalization, which is 

still growing and developing. Stall Out – involves countries that have been losing 

development dynamics. Although they reached a high level of digitalization in the past, now 

there is a threat of losing their good positions and they will gradually fall behind. Watch Out – 

is a group of countries that has to „be careful“. At present, they face significant opportunities 

as well as challenges. Some countries, where the authors sees the Czech Republic, may get 

stuck in the same place and fall behind the global development. (Chakravorti, B., Chaturvedi, 

R.S., 2017) 

The IMD World Digital Competitiveness Ranking has the objective to assess the extent to 

which a country adopts and explores digital technologies leading to transformation in 

government practices, business models and society in general. The IMD World Digital 

Competitiveness Ranking 2018 studies 63 economies. The methodology of the WDC ranking 

defines digital competitiveness into three main factors:  

 Knowledge (including talent, training and education and scientific concentration) 

 Technology (including regulatory framework, capital and technical framework) 

 Future readiness (including adaptive attitudes, business agility and IT integration) 

Each of these factors is divided into 3 sub-factors which highlight every facet of the areas 

analyzed. Altogether, the WDC features 9 such sub-factors. These 9 sub-factors comprise 50 

criteria, although each sub-factor does not necessarily have the same number of criteria (for 
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example, it takes more criteria to assess Training and Education than to evaluate IT 

integration). Each sub-factor, independently of the number of criteria it contains, has the same 

weight in the overall consolidation of results. Criteria can be hard data, which analyze digital 

competitiveness as it can be measured (e.g. Internet bandwidth speed) or soft data, which 

analyze competitiveness as it can be perceived (e.g. Agility of companies). Hard criteria 

represent a weight of 2/3 in the overall ranking whereas the survey data represent a weight of 

1/3. The 50 criteria include 19 new indicators which are only used in the assessment of the 

WDC ranking. The rest of the indicators are shared with the IMD World Competitiveness 

Ranking. In addition, some criteria are for background information only, which means that 

they are not used in calculating the overall competitiveness ranking (i.e., Population and 

GDP). Finally, aggregating the results of the 9 sub-factors makes the total consolidation, 

which leads to the overall ranking of the WDC. (IMD World Digital Competitiveness 

Ranking, 2018) 

The Digitization Index (DiGiX) assesses the factors, agents’ behavior and institutions that 

enable a country to fully leverage Information and Communication Technologies (ICTs) for 

increased competitiveness and well-being. It is a composite index that summarizes relevant 

indicators on 100 countries’ digital performance. The DiGiX is structured around six principal 

dimensions: infrastructure, households’ adoption, enterprises’ adoption, costs, regulation and 

contents. Each dimension is in turn divided into a number of individual indicators, adding up 

to a total of 21. (Cámara, N., Tuesta, D., 2017) 

 

2 DIGITAL TRANSFORMATION IN CZECH REPUBLIC AND ITS POSITON 

AMONG EU COUNTRIES 

2.1 Rankins 

The Czech Republic do not have the favorable position among the EU countries. Due to the 

fact, that the Czech Republic is historically industrial, and currently automotive oriented 

country with high potential in logistics, and regarding its location in EU continent, the digital 

transformation should play very important role there.  Its position using different ranking is in 

Table 1. 

 

Table 1 – Ranking the digital transformation maturity of the Czech Republic 

 ranking out of 

DESI (2019) 18 28 

DEI (2017) 27 60 

IMD World Digital Competitiveness Ranking 

(2018) 

33 63 

DiGiX (2017) 36 100 

Source: own research 

 

The DESI and IMD are the most complex indexes. DESI shows that score of Czech Republic 

is slightly below the EU average. Even from other indexes it can be seen that the position of 

Czech Republic is below or around the average of compared countries. That works also for 

DiGiX where The Czech Republic index is valuated as 0.52 meanwhile the Luxembourg on 

the first place has the value of 1.00. The position of The Czech Republic comparing to EU 

countries can be seen below. But it is important to say that the Czech Republic is leader in e-

commerce. DESI states that Czechia ranks highest in the integration of digital services 

domain especially thanks to high scores in e-commerce and online shopping. 
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Figure 1 – Digital Economy and Society Index (DES), 2019 ranking 

 
Source: The Digital Economy and Society Index (DESI), 2019 

 

Unfortunately the position of digital transformation is not improving. It has the opposite 

trend. Regarding the DESI ranking the Czech Republic had the 15th place in 2017, and 

regarding the IMD ranking it went from 31st position in 2014 and 2015 to 32nd position in 

2016 and 2017. The IMD states that the Czech Republic is strongest in net flow of 

international students, mobile broadband subscribers and internet bandwidth speed. The main 

weaknesses are public expenditures on education, pupil-teacher ratio in tertiary education and 

use of big data analysis. Also the regulatory framework is weak (44th position out of 63). 

However, the not sufficient level of digital skills in the population remains an issue and the 

digitization of businesses is not progressing as fast as it could. (IMD World Digital 

Competitiveness Ranking 2018, 2018) The Czech Republic ranks highest in the integration of 

digital services domain especially thanks to high scores in e-commerce (online shopping).  
 

Figure 2 – Turnover from e-sales as a % of total turnover in 2017, EU countries 

 
Source: Eurostat, 2017  

 

The Czech Republic improved regarding digital public services but still scores below the EU 

average. (Digital Economy and Society Index, Country report, 2019) 

 

2.2 National Activities towards the Digital Transformation 

The new digital strategy “Digitální Česko” has been adopted in October 2018. It lists 8 

priority areas and 58 corresponding actions that aim to create more favorable conditions for 

digital transformation. It is divided into 3 chapters: 1) Digitization of public services, 2) 

Czechia in digital Europe and, 3) Digital economy and society.  

It lists five objectives:1) More effective and user friendly online services for citizens and 

businesses; 2) Digital friendly legislation; 3) Favorable conditions for the use of digital 

technologies in public services; 4) Digital skills for public officials; and 5) Central 

coordination of public services’ ICT development. (Dzurilla, V. a kol, 2018) 
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The strategy underlines the need to invest in research and innovation, support the adoption of 

digital technologies such as artificial intelligence or big data by businesses, strengthen 

cybersecurity in private and public sector and ensure appropriate financing. The government 

has appointed a new Chief Digital Officer for IT and digitization who is in charge of 

coordinating actions foreseen in the strategy. 

Regarding e-health, the Czech Republic has National e-Health Strategy. It introduced 

mandatory e-prescriptions from January 2018. Almost half of general practitioners use e-

prescription; however, only 17 % of them exchange medical data, which is the 4th lowest 

score in the EU.(National eHealth Strategy, 2016) The Digital Economy and Society Index 

(DESI), 2019) 

Since July 2018, Czechs can use new e-ID cards with chips and receive certain public services 

over the internet. 570,000 people owned the new e-ID card at the end of 2018. Patients with 

the e-ID card can access their drug record online. (Citizen portal, 2019) 

The related Citizen’s Portal (‘Portál občana’21) currently offers 60 services, inter alia, access 

to the national citizens’ register, extract from the criminal record or the data from the trade 

licensing register. When fully operational, the portal should offer over 700 services. (Citizen 

portal, 2019), The Digital Economy and Society Index (DESI), 2019) In digital public 

services, Czechia scores below the EU average but the measures that the government is 

introducing promise progress. In order to increase the number of e-government and e-health 

users it is also important to make sure people have the right skills and incentives to use public 

services digitally. (The Digital Economy and Society Index (DESI), 2019) 

 

2.3 The Digital Infrastructure 

Digital infrastructure is similar to EU digital transformation leaders – Finland, Sweden and 

Netherlands. The broadband type of connection of internet in household is 86 % in 2019 

which is EU average. The broadband type of connection of internet in companies is 98 % 

which is higher than in EU (96 %). (Eurostat, 2019) The only insufficient situation can be 

seen in people using a mobile phone to go online. 

 

Figure 3 - % of people who have used the internet during the last 3 months, 2016 

 
Source: Europa.eu/Eurostat, 2016 

 

The position is the worse among EU countries. This can be caused by low level on the 

competitive market with operators, who are charging for using mobile data more than in other 

countries. 

Anyway Kohout and Palíšková state that the international comparison indicates there is a 

threat for the Czech Republic in the form of stagnation of digitalization process. (Kohout, P., 

Palíšková, M., 2017) According to the IMD ranking, the Czech Republic it on the 21st 

position out of 34 countries with population less than 20 million in digitalization. The leaders 

are Singapore, Sweden and Denmark. (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018, 

2018) 
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3 DIGITAL TRANSFORMATION SUCCES STORIES 

3.1 Business Examples of Digital Transformation 

Digitalization concerns all of life and business. The key to success of future value are 

transparent and integer services and data. Without fast, flexible use and combination of data 

on products, machinery, business partners, but also the weather, the traffic or the location of 

goods neither smart services nor industry 4.0 are possible. Integer data is a strategic resource 

that determines the success of companies in the market. (Frauenhoffer Institut, 2019)  

Digitalization is pervading through different spheres. IKEA chain of furniture stores, where 

receipts were digitized, resulting time savings. Shopping brings huge amounts of data, 

especially receipts. As reported by IKEA, 105 million receipts have accumulated in the Czech 

Republic, Slovakia and Hungary since 2007, and the number of e-mails has been about three 

times as much - about 295 million. With such a number, Ikea decided to digitize receipts and 

created a web application. This results in up to 50 % time savings. Previously, employees had 

to search for goods in 3 different systems, and they took them to the past. Now the goods are 

found in seconds. (Presova, 2019)  

In Germany, the Frauenhoffer Institut is a leading institute dealing with the topic of 

digitalization. As part of their research, they have come to know mobile technology from the 

transition from 4G (LTE) to 5G. 5G mobile technology is known as the future in the network 

and also as a successor to 4G (LTE). However, the fifth generation will offer much more than 

just a new wireless standard. This mobile technology will enable Industry 4.0 promises and 

autonomous driving. Thomas Magedanz, Head of Software Networks (NGNI) at the 

Fraunhofer Institute for Open Communications Systems, FOKUS in Berlin, comments on 

technological progress as follows: “5G is a disruptive technology. This will greatly simplify 

the dynamic design and operation of communications networks and the safe linking of things 

and people, and will move into a variety of industries. New vertical business models will 

emerge in all industries.”(Magedanz, 2017) The G5 is necessary for not only autonomous 

driving, but also for smart cities, industrial Internet of Things or education. The German 

government adopted a 5G strategy in 2016 and has set up a 5G dialogue forum that connects 

research, telecommunications companies and industry partners. Germany intends to become a 

global leader in particular for 5G applications and has already successfully rolled out test sites 

for autonomous driving on the motorways (for example, A8 near Munich). In August 2007, 

Vodafone Germany in cooperation with the University of Aachen opened the world‘s first 5G 

test center in Aldenhoven in Germany. Also, the first real Digital City is being built in 

Darmstadt. By the end of 2018 the city won the Digital City staged by the German IT trade 

association BITKOM. (bmvit – Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, 

2018) It has smart traffic management, intelligent street lights and waste bins, car sharing 

options, digital assistance in an emergency, and the operations with augmented reality. 

Scientists at the Fraunhofer Institute for Graphic Data Processing in Darmstadt have 

developed a programme that assists surgeons during operations on cancer patients. A pair of 

augmented reality glasses superimposes a virtual image of the exact position of the affected 

lymph nodes. This helps surgeons to recognize more accurately, where they need to operate. 

This method means that the previous use of radioactive marking substances is no longer 

necessary: a definite benefit to patients. (Why Darmstadt is #Digital City, 2018) 

 

3.2 E-Government Example of the Digital Transformation – Estonia 

Estonia is a pioneer in digital transformation. Since 2000, the use of the Internet has been a 

fundamental right for all citizens. It was committed to renew IT infrastructure regularly. 

Estonia is a leader in digital public services, e-government and private Internet use. Especially 

in comparison with Germany (see Figure 6), Estonia is well ahead of e-government.  
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Figure 4 - Development of a digital society in Estonia in comparison with Germany and the 

EU28 

 
Source: Digital Economy and Society Index, 2016 

 

Estonia is a precursor to digital transformation in health policy. E-Estonian E-Health 

Foundation has successfully coordinated the digitalization of the healthcare system. In 2008, 

Estonia was the first country in the world to introduce a single nationwide electronic patient 

record system, preserving each resident's medical history (Electronic Health Record or EHR). 

Estonian labor market policy has embarked on deregulation. Since the outbreak of the 

financial and economic crisis in Europe Estonian labor market policy has been closely 

focused on the flexicurity model of the Danish and Dutch lines.  

 

4 DISCUSSION – DIGITAL TRANSFORMATION CHALLENGES 

According to World Development Report 2016: Digital Dividends the internet and related 

technologies have reached developing countries much faster than previous technological 

innovations. For Indonesia to reap the benefits of steamships took 160 years after their 

invention and for Kenya to have electricity, 60 years; but for Vietnam to introduce computers, 

only 15 years. (The World Bank, 2016) More households in developing countries own a 

mobile phone than have access to electricity or improved sanitation. The World Bank sates it 

is obvious that the digitalization will be quickly followed by digital transformation and the 

government, industry and people should be ready for it. Technological change makes it harder 

to anticipate which job-specific skills will thrive and which will become obsolete in the near 

future. In the past, shifts in skill requirements prompted by technological progress took 

centuries to manifest themselves. In the digital era, advances in technology call for new skills 

seemingly overnight. (World Bank, 2019) According to Sabbagh et al. digitalization offers 

incremental economic growth; countries at the most advanced stage of digitalization derive 20 

percent more in economic benefits than those at the initial stage. Digitalization has a proven 

impact on reducing unemployment, improving quality of life, and boosting citizen access to 

public services. Finally, digitalization allows governments to operate with greater 

transparency and efficiency. (Sabbagh, K., Friedrich, R., El-Darwiche, B., Singh, M., 

Ganediwalla S., Katz, R., 2012) This all means that the digital transformation is coming – it 

will be fast and economically effective. Those countries, who will not be prepared, will be 

uncompetitive in the future.  

The Digital Transformation Index II Study, made by Dell technologies in collaboration with 

Intel in 2018 surveyed 4,600 business leaders from around the globe to analyze their 

organizations’ transformation efforts and barriers. Those are: lack of budget and resources, 
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lack of the in-house right skills sets and expertise, lack of senior support and sponsorship, 

lack of the right tech to work at the speed of business, data privacy and security concerns, 

reactive approach to competitor activities, lack of a coherent digital strategy and vision, 

immature digital culture, regulation and legislative changes, fragmented and soiled computing 

environment, weak digital governance and structure, unable to extract valuable insights from 

data, information overload. (Bourne, 2018) 

The study of Ernst and Young in cooperation of Czech Chamber of Commerce in 2018 shows 

that 97 % of respondents understand the Industry 4.0 in a positive way. The study has been 

interviewing 183 companies in Czech Republic in manufacturing industry. 62 % of managers 

states that they will replace and modernize their machines to be able to implement the 

technologies of Industry 4.0. 62 % are concerned in Big Data activities. Unfortunately the 

biggest barriers are seen in a lack of qualified workers. (Ernst and Young, 2018) 

That issue on one hand slows the implementation of Industry 4.0 but on the other hand that is 

also the motivation. The Czech Republic is facing in last two years enormly low 

unemployment rate, so companies has serious lack of workers.  

According to study, what companies may see as a motivators are defying the government 

incentives for digitalization, support for new interdisciplinary study programmes, systematic 

support between research institutions and companies, and support in ICT infrastructure 

development. The study states that Czech companies do not work comprehensively regarding 

the implementation of Industry 4.0. They focus only on separated aspect, but the strategic 

understanding and gaining the added value is missing. (Ernst and Young, 2018) 

Most of the studies (EC, Ernst and Young, 2018, Kohout, WRD 2016, World Bank, 2018) 

sees the main challenge in low skilled workforce regarding the digital world transformation. 

They highlight the knowledge and experience in several domains, such as: Cognitive skills – 

reasoning, verbal ability, numeracy, problem solving, memory, mental speed, self-regulation; 

Creative intelligence – originality, unusual ideas, smart solution; Social intelligence – social 

perception, negotiating, persuading, empathy, openes, agreeability, emotional stability; 

Technical skills – manual dexterity, fingers movability, skillfulness, skills related to specific 

occupations 

Transforming countries, such as the Czech Republic and the Republic of Korea, are best 

positioned to think about more advanced technical skills (both in ICT and in STEM - 

disciplines of science, technology, engineering, and mathematics), and, since many of their 

citizens are also rapidly aging, also need to prioritize lifelong learning. (The World Bank, 

2019) It is true that the biggest challenge regarding the digital transformation in the Czech 

Republic is in the work-force. Its approach. But furthermore in educational system, which did 

not experienced any significant reform in last 50 years. Unfortunately the National Digital 

Strategy has the concept of Digital Economy and Society. This includes a number of 

initiatives or potential initiatives, such as: eHealth, Health 4.0, Electronic education, 

Innovation, Research and Development 4.0, Industry 4.0, Construction 4.0, SMART Region / 

City / Village concept and more. 

The main ambition is the long-term competitiveness and prosperity of the Czech Republic. 

(Digital Strategy of Czech Republic, 2018) Although all the studies and author in 

digitalization and digital transformation are solving the dilemma of the need of new skilled 

workforce, which is based in education system, the Czech Digital Strategy covers only 

electronic education 

 

CONSLUSION 

Digitalization is a constant development process that goes through all sorts of areas of our 

lives and permeates across Europe and the world. Among the individual EU Member States 

(no data available for the United Kingdom), almost one third of all adults (32 %) in Finland 
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and almost one quarter of all adults (24 %) in Czechia carried out free online training or self-

study to improve their digital skills in 2018. Eurostat. Every big change is a risk, but also, an 

opportunity. 
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ZARZĄDZANIE KARIERĄ ZAWODOWĄ W WARUNKACH 

WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY 

 

PROFESSIONAL CAREER MANAGEMENT IN CONDITIONS OF THE 

CONTEMPORARY LABOR MARKET 

 

Marzena Sylwia Kruk 

 
Abstract  

Rozwój zawodowy przebiega przez całą aktywność zawodową ludzi. Od etapu wyboru szkoły 

ponadpodstawowej kształtują sie preferncje kierunków zawpdów i przyszłej pracy. 

Oczywiście w trakcie podjecia danej profesji preferncje zawodowe zaczynają się kształtować 

i w tym czasie szczególnie w początowym okresie rozowju karier (podjęcie pierwszej pracy), 

prakty, stażu młodzi ludzie zadają sobie pytanie o kształt swpjej kariery i co znależy zrobić by 

kariera przybrała właśniwego kierunku i rozwoju. Jakie czynniki wpływają na rozwój kariery 

czy tylko wybór odpowiednich studiów, czy też sytuacja na rynku pracy? Konstruowanie 

własnej kariery na wczesnym etapie rozowju zawodowego jest niezwykle ważne i może mieć 

wpływ na całą pracę zawdową. We współczesnym świecie rozwój zawodowy charakteryzuje 

sie dużą dynamiką, zmiennością i mobilnością. Zarządzanie karierą jest współcześnie stałym 

procesem w rozowju zawodowym.  

Keywords: kariera zawodowa, sukces, konstruowanie karier, rynek pracy, zawód, 

kompetencje, zarządzanie 

 

Abstract 

Professional development goes through all the professional activity of people. From the stage 

of choosing a secondary school, preferences of disappointments and future work have been 

shaped. Of course, while undertaking a given profession, professional preferences begin to 

shape, and at this time, especially in the initial period of career development (taking up the 

first job), apprenticeship, internship, young people ask themselves about the shape of their 

career and what to find to do so that the career takes the right direction and development. 

What factors affect career development or just the choice of appropriate studies, the situation 

on the labor market? Creating own career at an early stage of professional development is 

extremely important and can affect all professional work. In the modern world, professional 

development is characterized by high dynamics, changeability and mobility. Career 

management is nowadays an old process in professional development.  

Keywords: professional career, success, career structure, labor market, profession, 

competence, management career 

 

 

1 CZYM JEST KARIERA ZAWODOWA 

Zarządzanie karierą zawodową jest obecnie jedną z ważniejszych kwestii nie tylko w 

wymiarze indywidualnym, każdego pracownika czy firm, ale takze wielu nauk szczególnie 

z zakresu socjologii, ekonomii, zarzarządznai czy też psychologii. Teoretyczne rozważania 

nad kwestią karie zawodowych wskazują na wielość różnorodnych podejść do tej kwestii. 

Znawcy tematyki kłądą nacisk na różne elementy karier.  
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1.1 Wybrane definicje kariery zawodowej 

Istnieje wiele definicji „kariery“, są one przedstawiane jako: 

 kariera to sekwencja stanowisk pracy i zawodów, jakie pracownik zajmuje i wykonuje 

w czsie zatrudnienia w określonej organizacji lub w całym okresie swojej aktywności 

zawodowej (Szczupaczyński 1996: 5); 

 kariera to przechodzenie jednostki od pozycji nizej cenionych, o pozycji wyżej 

cenionychw społęczeństwie (Nowa Encyklopedia Powszechna 1996: 280). 

 kariera to wszystkie czynności i stanowiska zajmowane w ciągu całego życia 

zawodowego (Becker, Kurtz 1992: 336); 

 kariera to droga rozwoju profesjonalengo, kolejne zdobywanie coraz wyższych 

stanowisk (kariera pionowa) i lub specjalizacji (kariera pozioma) (Kostera 1995: 363); 

 kariera to sekwencja ról zawodowych pełnionych przez jednostkę w różncyh fazach 

cyklu życiowego; może to oznaczać nie tylko awans, ale rónież stabilność lub 

degradację (Rokicka 1995: 9); 

 kariera to powodzenie w życiu, zdobywanie coraz wyższych stanowisk w pracy 

zawodowej, osiągnięcie jakiegoś celu zapewniającego dobre wyniki na przyszłość            

(Szymczak 1998:832).  

Według D.T. Halla karierę można scharakteryzować czterema sposobami: 

 kariera rozumiana jako okreśłony zawód; w tym znaczeniu dotyczy jedynie profesji, w 

których jasno określony jest rozwój zawodowy, wyznaczony następstwem stanowisk; 

kariera wypełnia się poprzez kumulację wiedzy i umiejętności, określonymi 

poprzednio wymogami kolejnego stanowiska; 

 kariera w rozumieniu zaawansowania; w znaczeniu tym , kariera dokonuje się poprzez 

uzyskiwanie „czegoś więcej“, mianowicie osiąganie coraz wyższych stanowisk, 

zmiana organizacji postrzeganej jako „lepsza“, szersza rozpiętość włądzy czy też 

większe możliwości decyzyjne; 

 kariera jako część prac wykonywanych w toku życia zawodowego, co oznacza 

osobisty przebieg kolejno wykonywanych prac zawodowych; 

 kariera jako kolejność doświadczeń związanych z pełnioną rolą, najważniejsze w tym 

ujęciu jest doświadczenie zawodowe jednostki (Hall 1976: 1-3).  

 

1.2 Teorie rozwoju karier zawodowych 

Podstawą do tworzenia klasyfikacji typów karier zawodowych są trzy główne kryteria: 

a) kryterium procesu rekrutacji do eli kierujących, wykorzystujące jako zmienną kryterium 

dostępu do pozycji dyrektorskich 

b) kryterium przebiegu karier oraz ich powiązania z szerszymi strukturami, w których są 

umocowane,  

c) kryterium relacji międz aktywnością kierowniczą a stylami myślenia, orientacjami, czy 

nastawieniami (Stolarska 1998). 

Ciekawym przykładem typologii może być klasyfikacja Michaela Drivera, u podstaw której 

znajduje się rozróżnienie typów dominującej motywacji oraz stylu poznawczego, 

charakteryzującą daną osobę. Driver wyróżnia cztery typy kariery: 

a) stabilny 

b) linearny 

c) spiralny 

d) zmienny 

O typie stabilnym mozemy mówić w przypadku połączenia stylu poznawczego okreśłonego 

jako decyzjny z dominująca potrzebą brzpieczeństwa. Gdy osoba charakteryzuje się stylem 

poznawczym określonym jako hierarchicznym i dominuje u niej potrzeba osiągnięć mówimy 

o typie linearnym. Jeśłi dominująca jest potrzeba wzrostu, a styl poznawczy okreśłić można 
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jako integracyjnt, możemy mówić o spiralnym typie kariery, a kiedy stylowi poznawczemu 

określanemu jako adaptacyjny towarzyszy jako dominująca potrzeba autonomii mówić 

mozemy o zmiennym typie kariery (Suchar 2010: 15). 

 

Tabela 1. Typy kariery według Michaela Drivera 
Typ kariery Dominująca potrzeba Styl poznawczy 

Stabilny Bezpieczeństwo Decyzyjny 

Linearny Osiągnięcia Hierarchiczny 

Spiralny Wzrost Integracyjny 

Zmienny Autonomia Adaptacyjny 

Źródło: J.M. Kidd: 1997.  

 

Główne obszary badań nad karierami obejumują: 

a) ukierunkowanie karier (cele, wartości, potrzeby i zainteresowania) 

b) wymiar temporalny (podział życia zawodowego na etapy). Jeffrey Greenhaus i Gerard 

Callanan wymienia pięć etapów kariery: 

 do 25 roku –przygotowanie do zawodu 

 18 roku życia do 25 rou życia – rozpoczęcie pracy 

 25 roku życia do 40 roku życia –wczesna kariera 

 40 roku życia do 55roku życia- środek kariery 

 powyżej 55 roku życia –późna kariera. 

c) mechanizmy psychologiczne i socjologiczne (Suchar 2010: 15). Nurt socjologiczny oparty 

jest przede wszystkim na demografii. Należą do niej charakterystyki osób, które pozostają 

poza ich kontrolą: zawód i wykształcenie oraz cechy rynku pracy.   

Aspekty kariery na różnym etapie to: 

a) charakter doświadczeń  

b) specyfika kompetencji 

c) źródła przewagi konkurencyjnej  

d) sfery możliwego sukcesu 

e) priorytety rozwojowe ( Suchar 2010: 19). 

Charakter doświadczeń zawodowych wiąże sie nie tylko z wiekiem, ale również ze stażem 

zawodowym. Specyfika kompetencji zawodowych, odnoszących do danego etapu , wiąże się 

z tym, że w młodzym wieku większe znaczenie mają uzdolnienia osobiste, podczas gdy 

z upływem czasu nabiera znaczenia wszystko to, co jest efektem uczenia się, tereningu, 

ćwiczeń i nabierania wprawy. Źródła przewagi konkurencyjnej to odmienne na każdym etapie 

kariery atuty zawowodowe pozytywnie wyróżniające dane osoby spośród ich konkurentów na 

rynku. Sfery możliwego sukcesu mogą być różne na każdym z etapów, ponieważ innymi 

możliwościami rozwoju i osiągania sukcesu dysponuje w zalezności od stażu pracy, 

dojrzałości życiowej i nabytych doświadczeń organizacyjncyh, a te wynikają z kolei z etapu 

kariery. Priorytety rozwojowe wiążą sie z koniecznoscią dostosowania sie do dynamiki 

rozwoju zawodowego i z planowaniem przyszłości. Polegają one na przygotowaniu do zmian, 

które nieuchronnie mauszą następować na kolejnych etapach kariery zawodowej (Suchar 

2010:19). 

 

2 POTRZEBA KONSTRUOWANIA KARIER ZAWODOWYCH 

Zarządzanie karierą może być realizowane od strony osobistej pracownika oraz organizacji 

(firmy). We współczesnym niestablinym rynku pracy, ważne jest aby odpowiedzialność za 

zarządzanie karierą nie było tylko zadanim pracodawcy, ale przede wszystkim pracownika. 

Rola organizacji może nabrać elementów wspierajacyh i mobilizujących. Na progres i sukces 

w karierze składa sie wiele elementów, ale na pierwszym miejscu wskazuje się osobiste 

motywacje do ciągłej pracy nad swoim rozwojem zawodowym.  
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2.1 Doradztwo zawodowe  

Obecnie planowanie własnego rozowju zawodowego jest czymś oczywistym. Czy można 

osiągnąć sukces zawodowy poprzez przypadkowe działania? D.T. Hall (1996) eksponuje fakt 

zaistnienia w sferze rynku pracy, zatrudniania i karier zawodowych zasadniczego przełomu 

pragmatycznego: odchodzi w przeszłość kariera kariera ściśle powiązana z organizacją i 

oparta na tradycyjnym kontrakcie zatrudninia, a pojawia się nowy typ kariery, która 

całkowicie zarządzana jest przez indywidualnego realizatora (Bohdziewicz 2010: 41). 

Według R. Gerlacha, współcześnie istnieje konieczność „doskonalenia, aktualizowania i 

modernizowania wiedzy i umiejętności stosownie do potrzeb zmieniających się wymagań na 

rynku pracy. Nawet do zmiany zawodu lub specjalizacji“ (Gerlach 2008: 227-228). 

Doradztwo w sprawach kariery stał się niezbędnym elementem zarządzania karierą (career 

guidance lub career counselling).W ostatnich latach pojęcie to jest także coraz częściej 

stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Suchar 2010: 9).  

Poandto firmy by sprostać wymaganiom stawianym im dziś przez rynek, są zmuszane do 

częstych i szybkich zmian struktur organizacyjnych, co z kolei jest znacznie częstrzych niż 

kiedykolwiek dotychczas zmian w sferze personalnej (Suchar 2010:10). Firmy niejako 

wymuszają od pracowników podnoszenia swoich kawalifikacji w rózncyh wymairach np. 

nowych technologii IT, komunikacji czy innych specjalistycznych.   

 

Tabela 2. Udział pracowników według grup wiekowych i liczby pracodawców w (%). 

Wiek 
Liczba pracodawców w ciągu kariery 

1 2-3 4-5 6-7 8-10 10 i więcej 

25-30 3,7 70,4 14,8 11,1 - - 

31-40 7,1 39 36 13,5 3,4 1,1 

41-50 2,1 17,1 38,6 29,3 9,3 3,6 

50 powyżej 1,5 6,1 73,9 31,8 12,1 10,6 

Cała grupa 4,8 30,2 35,8 20,2 6 3 

Źródło: badania IPK, 2005. 

 

Tabela 3. Udział pracowników według grup wiekowych i przeciętnego okresu pracy w danej 

firmie w (%). 

Wiek 
Przeciętny okres pracy w jednej firmie w % 

1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10 i więcej 

25-30 74,07 25,93 - - - - 

31-40 51,69 40,07 5,62 1,87 0,37 0,37 

41-50 20,71 54,29 16,43 4,29 0,71 3,57 

50 powyżej 4,55 34,85 36,36 16,67 6,06 1,52 

Cała grupa 38 42,6 12,4 4,4 1,2 1,4 

Źródło: badania IPK, 2005. 

 

Z przytoczonych danych wynika, że ludzie zmieniają miejsce pracy od kilku do kilkunastu 

razy w swoim życiu. Dlatrgo warto postrzegać życie zawodowe jako proces. Sekwencja 

decyzji i zmiany zawodowe kształtują cały obraz życia zawodowego pracownika. 

 

2.2 Wymagania współczesnego rynku pracy  

S.E. Sullivan i R. Emerson (2000) wskazują na trzy najważniejsze kierunki zmian 

charakteryzujących przebieg współczesnych karier. Jest to: kształtowanie się lojalności typu 

profesjonalengo w miejsce lojalności organizacyjnej, orientacja jednostki bardziej na 

osiąganie nagród wewnętrznych niż zewnętrznych oraz w procesie realizacji kariery 

zawodowej poleganie raczej na sobie, a nie na zatrudniającej jednostkę organizacji 

(Bohdziewicz 2010: 41). 
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Jak wskazują badania przeprowadzone wśród absolwentów Uniwersytetu Warmińskiego 

(pedagogika), (próba 67 osób). Podkreślić należy że w trkacie studiów studenci realizowali 

program w którym uzyskali wiedzę z zakresu np: zatrudnienia, bezrobocia, doskonalenia 

zawodowego, orientacji iporadnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, organizacji i 

zarządzania procesami pracy. Przygotowani byli też do pracy w zawodzie: pedagoga pracy, 

doradcy zawodowego i personlanego, pośrednika pracy, ponadto organizatora działalności 

społeczno-wychowawczej, prac publicznych, rekrutacji i slekcji pracowników oraz systemów 

motywacyjnych (Malewska :88).Tak przygotowani byli absolwenci w trakcie edukacji, na 

studiach . Jednakże po trzech latach od ukończenia studiów te zdobyte umiejętności nie 

zawsze były możłiwe do wykorzystania. Wyniki badań wskazują, że liczna grupa badancyh 

pracuje w branży usługowej, głównie w handlu – 21 osób, tj. 31,3%. Grupa absolwentów. 

Licząca 14 osób, tj. 20,8% wykonuje różne prace biurowe, a nawet fizyczne. Własną 

działalność gospodarczą prowadzi 6 osób, tj. 9%, 3 absolwentów, tj. 5%, pracuje w zakładzie 

przemysłowym jako pedagog pracy; 2 osoby , tj. 3% pełnią funkcję doradcy zawodowego w 

szkołach. Natomiast 11 osób, tj. 16% przekwalifikowało się po studiach, kończąc studia 

podyplomowe i inne kursy specjalistyczne. Ponad 15% absolwentów było bez pracy ponad 

rok czasu (Malewska 2014 :88). 

Zdaniem badanych, głównym powodem pozostawania bez pracy była likwidacja zakłądów 

pracy w regionie. Jak wynika z analiz, badani w niewielkim procencie pracują zgodnie 

z wykształceniem i kompetencjami. Jednakże dostrzegają także braki, stąd oceniali swoje 

kwalifikacje i kompetencje jako średnie, które wymagają dalszej edukacji (66% wypowiedzi), 

wysokie kwalifikacje uznało 28% badanych, a 6% oceniło swoje kompetencje jako niskie 

(Malewska 2014:89). Przedstawione badania wskazują, iż ukończenie studiów wyższych nie 

gwarantuje jeszcze zatrudniania w wybranym zawodzie. Współczesny rynek pracy w 

niektórych branżach wymaga czasami nawet przekwalifikowania i zdobycia nowych 

umiejętności. 

 

3 ZARZĄDZANIE KARIERĄ 

Wspólcześnie zarządzanie karierą wymaga od jego realizatora odejścia od tradycyjnego 

modelu opartego na stabilizacji o nowe marketingowe i przedsiębiorcze podejście do swojej 

kariery. Taki typ wspóczesnych karier nazywane karierą bez granic wdrażane jest w wielu 

przedsiebiorstwach i akceptowane przez młodych pracowników. Adaptacja do wymagań 

zminnego rynku pracy, poznawania nowych narzędzi pracy, wykorzystania własnych sieci 

kontaktów czy mobilność  w przestrzeni zakładu pracy czy terytorialna znana jest już młodym 

praconikom nastawionym na sukces zawodowy. 

 

3.1 Odpowiedzialność za karierę  

Na losy karier zawodowych jednostki ma wpływ wiele czynników przede wszystkim:  

a) osobiste (indywidualne wybory) 

b) czynniki zewnętrze (zmiany zewnętrzne, gospodarcze, ekonomiczne).  

W tej perspektywie istotne jest aby, aby połączyć oba czynniki i odpowiednio nimi zarządzać. 

Odpowiedzialność za przebiegwłasnej kariery jest istotne w jej rozowju. Bez uświadomienia 

konieczności konstruowania włąsnej kariery własnych zasobów jest kluczowym i pierwszym 

czynnikiem w rozowju zawodowym.współczesne koncepcje realizacji kariery podkreślają 

odpowiedzialność jednostki za jej przebieg. 

„Jedną z nich jest koncepcja kariery proteanskiej (protean career), według której człowiek, a 

nie firma go zatrudniająca, zarządza swoją karierą, wykorzystując wszystkie doświadczenia 

edukacyjne i zawodowe oraz indywidualne cechy i predyspozycje. Osoba realizująca taką 

karierę jest proaktywna i niezależna, nastawiona na rozwój, nie ulaga schematom i 

wykorzystuje własne rozwiązania“ (Jakimiuk 2015: 56). P. Du Gay (1996) zauważył, że 
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charakterystycznym rysem nowego paradygmatu kariery zawodowej jest tendencja do 

wprowadzenia przez jednostkę w strktury rynku i promowania tam samej siebie jako swego 

rodzaju biznesowego przedsięwzięcia (Bohdziewicz 2010: 51). Takie podejście wymaga 

stałych działań autokontronych, które weryfikują stan rozwoju kariery.  

 

3.2  Zarządzanei karierą w organizacji 

Progres karie nie moze nastąpić bez weryfikacji różnych kompetencji na każdym okresie 

pracy czy edukacji. W ostatnich latach pojęcie to jest także coraz częściej stosowane w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od lat 80. XX wieku w zarządzaniu personelem pojawił się 

trend określany jako zarządzanie przez wspomaganie kariery  (career management). Polaga 

on na uwzględnieniu potrzeb rozwojowych pracowników w praktyce zarzadzani firmą. 

Składają sie na niego różne formalne rozwiązania organizacyjne, takie jak tworzenie ścieżek 

karier, planów sukcesji, karierowy telefon zaufania (specjalnie zorganizowany call center dla 

pracowników firmy) czy job shop (centrum wewnętrznych ofert pracy).  

Ważnym narzędziem wspierania kariery pracowników może byc także coaching 

indywidualny prowadzony przez specjalnie wykwalifikowanych specjalistów oraz mentoring 

– polegający na stałym kontakcie z wybranym członkiem wyższej kadry zarządzającej, 

specjalistą o dużym doświadczeniu zawodowym, który pomaga rozwiązać problemy 

zawodowe oraz konsultuje decyzje związane z planowaniem przez daną osobę przebiegu jej 

kariery (Suchar 2010: 9). Zarządzanie karierą obejmuje także działania o mniej 

sformalizowanym charakterze, wiążące się z kulturą organizacyjna firm albo panującym w 

nich stylem zarządzania. Ich istotą i celem jest wspieranie rozwoju zawodowego praconików, 

tak aby przyniósł on korzyści zarówno im samym, jak i firmie (Suchar 2010:10). Zarządzanie 

karierą obejmuje najczęściej: 

a) diagnozę potencjału rozwojowego pracowników 

b) szkolenia i doskonalenia kadr 

c) plany dotyczące dróg awansu organizacyjnego (Suchar 2010: 10).  

Ścieżka kariery w organizacji może być budowana na kilka sposobów: 

 pierwszy polega na zbadaniu ścieżek, które jednostka realizowała w przeszłości, 

kierując się coraz wyżej w hierarchii. Daje to pogląd na kierunek i tempo rozwoju oraz 

tworzy podstawę decyzji o dalszych krokach rozwoju; 

 drugi sposób polega na określeniu początkowego punktu, to znaczy stanowiska nisko 

usytuowanego w strukturze organizacyjnej, od którego jednostka rozpoczęła swoją 

pracę i na jej podstawie wyznaczenia własnego stanowiska docelowego. Tym samym 

jednostka ma do objęcia wszystkie stanowiska umieszczone pomiędzy wyznaczonymi 

punktami. 

 trzeci sposób to zdefiniowanie wymagań dla konkretnych stanowisk, które dotyczą 

zazwyczaj doświadczenia, umiejętności, kwalifikacji. Istnieje w ten sposób możliwość 

ominięcia pewnych szczebli, gdy zdobyte wykształceniestanowi nadwyżkę 

potrzebnych kwalifikacji; 

 czwarty polega na określeniu niezbędnego czasu do zdobycia umiejętności i 

doświadczeń koniecznych dla objęcia danego stanowiska (Walker 1992:195). 

 

4 ZAKOŃCZENIE 

D.T Hall podkreśła, że koniecznym warunkiem odniesienia indywidualnego sukcesu w 

karierze jest posiadanie przez jednostkę dwu istotnych kompetencji: Pierwsze z nich jest 

rozwnięte, jasno skrystalizowane poczucie tożsamosci profesjonalenj, polegającej na 

definiowaniu siebie raczej w kategoriach wykonywanego zawodu, a nie w kontekście 

przynaleznosci organizacyjnej. Drugim warunkiem sukcesu zawodowego jest zdolność 

jednostki do adaptowannia się do wymogów generowanych w sferze zatrudnieniaoraz 
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dyktowanych przez rynek pracy (Bohdziewicz 2010: 43). Tożsamość zawodowa i adaptacja 

do wymagań rynku pracy są koniecznymi elementami osiągania sukcesów zawodowych.  

W szybko zieniającej się rynku pracy, podnoszenie swoich kwalifiakcji oraz specjalizacji w 

danej dziedzinie jest warunkiem nie tylko utrzymania się na rynku pracy, ale  także pokazania 

włąsnej osoby jako cennego praconika, który ma wiele możliwości i wybiera tę najbardziej 

optymalną dla siebie. D.T Hall definiuje ten typ kariery jako karierę proteańską (protean 

career), którą cechuje głównie zmienność i elastyczność oraz dostosowanie do warunków 

rynku pracy.  

Tożsamosć zawodowa, to rónwież branie odpowiedzialnosci za swój rozwój i kreowanie 

własnej ścieżki zawodowej. M.A. Arthur (1994) opisał karierę bez granic jako fenomen 

charakteryzujący sie: 

 mobilnością jednostki wykraczającą poza granice organziacji i poszczególnych 

pracodawców oraz przełamywaniem przez nią innych tradycyjnych granic kariery; 

 budowaniem przez jednostkę własnej wartości rynkowej 

 stałym pozostawaniem jednostki w strukturach zewnętrznych sieci znajomości  

 zanikaniem granic między obszarem aktywności zawodowej a sferą życia osobistego 

(Bohdziewicz 2010: 43). 
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VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ 

 

EDUCATION OF MANAGERS 

 

Zdeněk Vrba, Pavel Dvořák, Jan Lípa, Ladislav Rozenský 
 

 

Abstrakt 

Rozvoj lidských zdrojů je řízen strategickými prioritami, jež jsou různými autory rozličně 

uváděny. Vždy jedná o aspekty vývoje a rozvoje organizace, společnosti, kultury či člověka 

jako jednotlivce, které jako prostředek používají nástroj vzdělávání. Rozvoj manažerů 

přispívá k úspěšnosti podnikání tím, že pomáhá organizaci rozvíjet manažery, které potřebuje 

k uspokojení svých současných a budoucích potřeb. Zlepšuje výkon manažerů, poskytuje jim 

příležitost k rozvoji a zabezpečuje následnictví ve funkcích. Proces rozvoje by měl být 

anticipující (tak, aby manažeři mohli přispívat ke splnění dlouhodobých cílů). Lze 

konstatovat, že rozvoj manažerů probíhá podobně, jako již rozvoj zaměstnanců. 

Klíčová slova: vzdělávání, manažer, rozvoj zaměstnanců, kariéra. 

 

Abstract 

The development of human resources is driven by strategic priorities, which are mentioned 

differently by various authors. They are always aspects of the development and development 

of an organization, society, culture, or human being as an individual, using a tool of education 

as a means. Managing Development contributes to business success by helping an 

organisation develop the managers it needs to meet its current and future needs. It improves 

the performance of managers, provides them with opportunities for development and ensures 

succession in functions. The development process should be anticipating (so that managers 

can contribute to meeting long-term goals). It can be stated that the development of managers 

is similar to the development of employees. 

Klíčová slova: education, manager, develope of employments, career. 

 

 

ÚVOD  

Od mládí jsme vedeni k nabývání nových znalostí a schopností – a to právě formou 

vzdělávání se. Současná věda dokonce předpokládá, že právě tento vědomě korigovaný a 

řízený proces je tím, co nás odlišuje od ostatních živočichů, co nás činí lidmi s rozvinutou 

formou hierarchické společnosti. Vzdělávání a další rozvoj probíhá na všech úrovní 

společnosti, je důležitý pro její rozvoj i trvání a je tak jedním ze základních aspektů 

personalistiky a řízení lidských zdrojů. Vzhledem k obsáhlosti zvoleného tématu se pokusíme 

o jakýsi úvodní exkurs k dané problematice.  

Nejprve bychom měli přistoupit k vymezení základních pojmů, které budou dále použity 

v obsahu samotné práce. V jejím průběhu se budeme zabývat problematikou vzdělávání, jež je 

nedílnou součástí a podstatnou složkou rozvoje lidských zdrojů, jíž se pokusíme shrnout 

v první části práce. V části druhé přistoupíme k problematice řízení kariéry a ve třetí části pak 

k rozvoji manažerů. 
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1 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Učení definoval Kim (1993) jako „proces zvyšování schopnosti člověka konat“. [1] 

Vzdělávání (všeobecné vzdělávání) představuje získávání a formování určité struktury 

všeobecných znalostí, dovedností a sociálních vlastností, které umožňují člověku fungovat ve 

společnosti a jsou nezbytným základem pro získání a rozvíjení speciálních pracovních 

schopností i dalších sociálních vlastností v procesu odborného vzdělávání a rozvoje lidí. [2] 

Jinou definici uvádí Williams (1998): „je vzdělávání cílově orientované, založené na 

zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní“. [1] 

Odborné vzdělávání představuje formování specifických znalostí a dovedností orientovaných 

na určité zaměstnání a jejich aktualizaci a přizpůsobování měnícím se požadavkům 

pracovního místa, organizace či trhu práce. Odborné vzdělávání má svou formální  

a neformální složku. Formální složku tvoří institucionalizované vzdělávání ve vzdělávacích 

institucích či programech (např. v rámci podnikového vzdělávání pracovníků), neformální 

složku pak formování kvalifikace praxí a odborným sebevzděláváním. Výsledkem odborného 

vzdělávání je kvalifikace pracovníka pro konkrétní práci či pracovní místo. [2] 

Vzdělávání je součástí procesu rozvoje lidských zdrojů  

Strategický rozvoj lidských zdrojů (Walton 1999) znamená takové zavádění, zařizování, 

modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy vybavuje 

dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit i budoucí úkoly 

požadované organizací. [1] 

Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy učení / 

vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávažnějšími výsledky pro podnik a podnikání jsou zvýšená 

efektivnost a udržitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledky zvýšená schopnost, 

adaptabilita a zaměstnanost. Jde tedy o rozhodující podnikový proces jak v ziskových, tak 

neziskových organizacích. [1] 

Dále je pro tuto práci nezbytné definovat termín manažer. Obecně lze říci, že manažer je 

zaměstnanec, který pracuje prostřednictvím svých rozhodnutí a jejich výkonem podřízenými. 

Zodpovídá za provoz firem a organizací, za práci podřízených, motivuje je a snaží se o soulad 

potřeb jejich i potřeb firmy. Manažery lze rozdělit do tří úrovní: manažeři prvé linie (např. 

mistři v dílnách), manažeři střední linie (vedoucí útvarů), top manažeři (vytvářejí politiku 

celých organizačních sítí).  

 

1.2 Postavení vzdělávání a rozvoje v systému personální práce 

Požadavky na znalost a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění a člověk, 

aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti 

neustále prohlubovat a rozšiřovat… Hlavním problémem řady organizací je to, jak dostat 

znalost a zkušenost určitých zaměstnanců (většinou na manažerských pozicích) do nějaké 

ucelené formy, kterou by pak ostatní mohli sdílet. [3] Vzdělávání a formování pracovních 

schopností se v moderní společnosti stává celoživotním procesem. [4] 

To se týká nejen nově hledaných a přijatých pracovníků, ale také a především zvyšování 

kvalifikace a osvojování si nových schopností zaměstnanců, přičemž hlavním požadavkem 

úspěšné funkce organizace (a následně i současného trhu práce) je flexibilita vůči změnám. 

Strachotová [3] uvádí, že na firemní úrovni se k tomuto účelu celkem úspěšně používají 

sociální sítě. Ta je dána mírou flexibility a schopnosti přizpůsobení se jednotlivých 

zaměstnanců. S množstvím změn, které s časem přicházejí a vytvářejí stále nové podmínky, je 

nutno přijmout patřičná opatření spočívající jednak ve výběru kvalifikovaných pracovníků a 

jednak ve zvyšování jejich kvalifikace. 

V řadě případů se předpokládá také určitá participace zaměstnavatele na vzdělávání svých 

pracovníků. Jedná se o vzdělávání v oblasti podnikových informačních systémů, ale také celé 
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řady různých simulačních prostředí, [5] do kterých je nutné investovat. Jejich prostřednictvím 

se pak dosahuje podstatně vyšší efektivnosti při řízení procesů. Existuje řada příkladů, kdy 

vlivem simulací dochází ke zvýšení produktivity. [6] [7] 

 

1.3 Vzdělávání nových pracovníků 

Jen v málo případech můžeme na trhu práce nalézt nového pracovníka, který by byl schopen 

bez problémů okamžitě vykonávat práci na nově obsazeném pracovním místě a podával 

přitom standardní výkon. Zpravidla musí každý nový pracovník, a dokonce i pracovník, který 

přechází v rámci organizace na jiné pracoviště či jiné pracovní místo, projít určitým 

procesem, během něhož se seznamuje s pracovním místem, pracovištěm (týmem), popřípadě  

i organizací, procesem, během něhož získává tu správnou orientaci potřebnou k tomu, aby se 

na svém pracovišti, ve své organizaci a konec konců i v pracovních úkolech, pracovních 

podmínkách a dalších souvislostech pracovního místa dobře vyznal a aby nic nezdržovalo 

v práci jeho ani jeho spolupracovníky. [2] 

 

1.4 Pojetí vzdělávání pracovníků v organizaci 

Pojetí vzdělávání pracovníků v organizaci, jak ostatně uvádí i Koubek [4], je značně 

proměnlivé v čase a prostoru, závisí na řadě faktorů – např. na velikosti organizace, na povaze 

práce, na používané technice a technologii v organizaci, a dalších okolnostech.  

Organizace se proto v současné době zaměřují především na přizpůsobování pracovních 

schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa tj. právě ono prohlubování 

pracovních schopností, zvyšování použitelnosti pracovníků, tak aby alespoň částečně zvládali 

znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání jiných pracovních míst, čímž bezprostředně 

dochází k rozšiřování pracovních schopností, jež ovšem ale také usnadňuje případný 

rekvalifikační proces.    

Dále je třeba přizpůsobovat pracovní schopnosti nových pracovníků specifickým požadavkům 

daného pracovního místa, používané technice, technologii, stylu práce v organizaci, a nové 

pracovníky důležité doškolovat.  

Současné trendy tedy, jak je z výše uvedeného patrné, nejen že vytváření potřeby a podmínky 

pro formování pracovních schopností v rámci moderní personální práce překračuje hranice ve 

smyslu odborné způsobilosti, ale stále více zahrnují i formování samotné osobnosti 

pracovníka. 

 

1.5 Rozvoj lidských zdrojů  

Rozvoj lidských zdrojů je řízen strategickými prioritami, jež jsou různými autory rozličně 

uváděny. Rámcově lze ale říci, že se vždy jedná o aspekty vývoje a rozvoje organizace, 

společnosti, kultury či člověka jako jednotlivce, které jako prostředek používají nástroj 

vzdělávání. 

Kroky potřebnými pro rozvoj a vzdělávání a pro strategii rozvoje podle Harrisové (2005) 

jsou: dohodnout se na týmu vytvářejícím strategii, vyjasnit poslání organizace, prozkoumat 

základní hodnoty, identifikovat strategické záležitosti či problémy, jimž organizace bude čelit 

a dohodnout se na strategii a strategickém plánu. [1] 

Zde by bylo na místě zmínit i modely vytváření strategie, které jsou následující: 

centralizovaný, kdy všechny aktivity vzdělávání a rozvoje jsou prováděny a kontrolovány 

z centra, dále pak s rozhodujícím nositelem odpovědnosti, kdy za procesy řízení kariéry  

a rozvoje manažerů je odpovědné malé podnikové středisko, tzv. rozhodující nositelé 

odpovědnosti jsou tomuto středisku odpovědni za vzdělávání a výcvik v příslušných 

organizačních celcích podniku a přenesený, kdy všechny aktivity vzdělávání a rozvoje jsou 

přeneseny na organizační celky podniku.  
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Formy a metody vzdělávání 

Existuje celá řada metod vzdělání, jež je možné použít pro daný cíl vzdělání. Armstrong tvrdí, 

že bychom neměli předpokládat, že stačí pouze jediná metoda, ale je nutno metody 

kombinovat, čímž docílíme upoutání zájmu o vzdělávání se.  

Vzdělávání můžeme rozdělit na formální a neformální. Neformální vzdělávání je učením se ze 

zkušenosti. Většinou neprobíhá formou vzdělávacích programů a učení se je při něm často 

„vedlejší“ produkt. Avšak to může být od vyučujícího záměrně vytvořené zdání. Formální 

vzdělávání je plánované a systematické. Neformálním vzděláváním může být například práce 

v kolektivu, formálním pak klasický kurz vedoucí k získání odborné způsobilosti.  

Koubek ve svých knihách rozděluje metody do dvou skupin, a sice na metody používané ke 

vzdělávání na pracovišti při výkonu práce a mimo pracoviště.  

Mezi metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce, tedy na konkrétním 

pracovním místě, při vykonávání běžných pracovních úkolů „on the job“ řadí instruktáž při 

výkonu práce, coaching (ve smyslu podněcování a směrování k žádoucímu výkonu), 

mentoring, counselling (vzájemné konzultování a ovlivňování mezi vzdělávaným  

a vzdělavatelem), asistování, pověření úkolem, asistování, pověření úkolem, rotace práce a 

pracovní porady.                                               

Mezi metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště „off the job“ pak zařazuje přednášky, 

přednášky spojené s diskusí, semináře, demonstrování, případové studie, workshop, 

brainstorming, simulace, hraní rolí, assessment centre (diagnosticko výcvikový program), 

outdoor training/leasing nebo adventure education (ve smyslu učení se hrou, případně 

pohybovými aktivitami) a vzdělávání pomocí počítačů (dnes velmi populární e-learning). 

Armstrong pak zavádí termín výcvik, kterým míní používání systematických a plánovaných 

vzdělávacích aktivit k podpoře učení. Tento přístup lze shrnout do obratu „na učící se osobě 

založený výcvik“. Zahrnuje používání formálních procesů přinášejících znalosti  

a pomáhajících lidem získávat dovednosti, které nutně potřebují, aby uspokojivě vykonávali 

svou práci. [1] 

Mezi metody výcviku pak řadí instruktáž, přednášku, diskuzi, případovou studii, hraní rolí, 

simulaci, a skupinové cvičení. Zcela samostatně pak popisuje e-learning.  

Dále však upozorňuje: Správná kombinace různých, ale vhodných typů vzdělávání přináší 

nejlepší výsledky. [1] S tím je nezbytně nutné souhlasit a snad i doplnit, že učení se je 

individuálním procesem, kdy kýženého výsledku není u dvou lidí dosaženo stejným 

způsobem a je přímo závislé i na motivaci, která může být ovlivněna například i výběrem 

metod. Přesto je pro vyhodnocování účinnosti vzdělávání takřka obecně využíván pouze jeden 

přístup, a to Kirkpatrickův model. [8]  

Koubek definuje cyklus v rámci systematického vzdělávání, jehož fáze jsou: identifikace 

potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace vzdělávacího procesu a vyhodnocení 

výsledků a účinnosti vzdělávání. Vzdělávání (tedy systematické) pak popisuje jako neustále 

opakující cyklus těchto čtyř fází. [9] 

 

1.6 Náklady na vzdělávání 

Důležitým elementem vzdělávání, který může významnou měrou ovlivnit motivaci 

zaměstnance, je pochopitelně cena vzdělávacího programu a způsob financování nákladů na 

něj.  

Náklady na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené 

s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud 

se podle zvláštního právního předpisu (např. § 230 zákoníku práce) považuje za výkon práce 

anebo výdaje na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího 

zaměstnanost (z. č. 435/2004 Sb.) může zaměstnavatel podle § 24 odst. 2 písm. J) bod 3 

zákona o daních z příjmů zahrnout do daňových výdajů. [10] 
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Naproti tomu náklady na vzdělávání, které nesouvisí s pracovním zařazením, nemůže 

zaměstnavatel uplatnit daňový výdaj. Tyto náklady může zaměstnavatel hradit pouze ze 

sociálního fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů.  

Zákon o daních z příjmů pak specifikuje další náležitosti jako zdanění u zaměstnance či 

odvod na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.  

 

2 ŘÍZENÍ KARIÉRY 

2.1 Řízení kariéry 

Samostatnou otázkou může být řízení kariéry. Je závislé na mnoha dobře či hůře 

definovatelných faktorech, které však vždy souvisí s rozvojem znalostí, schopností a de facto  

i osobnosti, čímž spadají do rámce vzdělávání. Od mládí jsme vedeni mnoha faktory k výběru 

budoucího zaměstnání a budování kariéry, je soustavně profilována naše osobnost, avšak vše 

v rámci jistých mezí, hranic, které tvoří naše kulturní prostředí, vzdělávací systém anebo i 

společenská třída rodičů a jejich vliv na budovanou osobnosti dítěte. Vzhledem k obsáhlosti 

tohoto tématu, se ho zde dotkneme pouze okrajově v dimenzi rozvoje v rámci zaměstnání.  

 

2.2 Plánování osobního rozvoje 

Plánování osobního rozvoje provádějí jednotlivci s potřebným vedením, podporou a pomocí 

manažerů. Plán osobního rozvoje se zaměřuje na kroky, které lidé navrhují ve prospěch svého 

vzdělávání a rozvoje. Berou na sebe odpovědnost za formulování a realizaci plánu, ale musí 

jim být přitom poskytnuta podpora ze strany organizace a jejich manažerů. Účelem je 

poskytnout to, co Tamkin a kol. (1995) nazvali „samostatně organizovaný rámec 

vzdělávání“.[1] 

Plánování osobního rozvoje shrnuje Armstrong do čtyř fází: 1. Analyzovat současný stav  

a potřeby rozvoje v rámci procesu řízení pracovního výkonu. 2. Stanovit cíle vedoucí ke 

zlepšení. 3. Připravit plán činností (akcí, kroků). 4. Realizovat plánované kroky. 

Plánování osobního rozvoje je však dlouhodobá záležitost a během realizace dochází jak ke 

změnám metod, tak i cílů.  

 

3 ROZVOJ MANAŽERŮ 

3.1 Rozvoj manažerů 

Stejně tak jako je pro firmu, organizaci či společnost v neustále měnících se podmínkách 

nutností rozvíjet znalosti a dovednosti svých jednotlivých členů, je nezbytně nutné přikročit  

i ke vzdělávání nadřízených.  

Rozvoj manažerů se týká zlepšování výkonu manažerů v jejich současných rolích a jejich 

přípravy na vyšší funkce a vyšší míru odpovědnosti v budoucnu. Mumford a Gold (2004) je 

charakterizovali jako „pokus zlepšit efektivnost manažerů pomocí procesu vzdělávání“. [1] 

 

3.2 Cíle rozvoje manažerů 

Rozvoj manažerů přispívá k úspěšnosti podnikání tím, že pomáhá organizaci rozvíjet 

manažery, které potřebuje k uspokojení svých současných a budoucích potřeb. Zlepšuje 

výkon manažerů, poskytuje jim příležitost k rozvoji a zabezpečuje následnictví ve funkcích. 

Proces rozvoje by měl být anticipující (tak, aby manažeři mohli přispívat ke splnění 

dlouhodobých cílů). [1] 

 

3.3 Potřeby manažerů 

Je nezbytný systematický přístup k rozvoji manažerů, protože stále obtížnější požadavky 

kladené na liniové manažery znamenají, že ti potřebují rozvíjet širší okruh dovedností, než 

tomu bylo dříve. [1] 
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Spolu s Armstrongem bychom pak mohli dále jmenovat jednotlivé potřebné schopnosti 

manažerů a z nich vycházející priority jejich rozvoje, avšak vzhledem k zadanému rozsahu  

a obsahu této práce se spokojíme s konstatováním, že rozvoj manažerů probíhá podobně, jako 

již zmíněný rozvoj zaměstnanců.  

 

4 ZÁVĚR  

První fáze Koubkova cyklu vzdělávání – identifikace potřeby vzdělávání je stejně jako ta 

poslední – vyhodnocení výsledků velice těžko měřitelná.  

Základním problémem vyhodnocování výsledků vzdělávání i vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího programu je stanovení kritérií hodnocení…. Zejména u třetí a čtvrté úrovně 

Kirkpatrickova modelu je velmi obtížné určit, jak kritéria hodnotit, kým a v jakém časovém 

odstupu od proběhlého vzdělávání. [8] Kvalifikace a vzdělání jako kvalitativní charakteristiky 

jsou obtížně měřitelné a jejich úroveň nebo velikost změny lze zjistit jen nepřímo. Z toho 

ovšem vyplývá značná rozmanitost kritérií a postupů vyhodnocování. [2] 

Můžeme sice porovnávat testy před a po vzdělávacím procesu či užít řadu jiných kritérií, ale 

patrně nejlepším ukazatelem je samotný dopad na organizaci – tedy její rozvoj, což byl právě 

kýžený účinek vzdělávání. Tento ukazatel je však spíše nepřímý a závisí na schopnostech 

vedoucího pracovníka rozpoznat zlepšení.  

Na stránkách této seminární práce jsem se pokusil o stručný a pokud možno přehledný nástin 

problematiky zadaného tématu – Vzdělávání pracovníků, řízení kariéry, rozvoj manažerů.  

V první části práce jsem provedl vymezení důležitých pojmů souvisejících s tématem, nastínil 

širší souvislosti dané problematiky a dále se zabýval samotnou otázkou vzdělávání 

pracovníků. 

V části druhé jsem se, pro požadovaný rozsah práce, pouze okrajově dotkl problematiky řízení 

kariéry a ve třetí části stručně popsal otázku rozvoje manažerů. 

Závěrem lze konstatovat, že rozvoj manažerů probíhá podobně, jako rozvoj zaměstnanců.  
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ANALÝZA POUŽITIA NOSQL PRE BANKOVÉ SYSTÉMY 
 

ANALYSIS OF NOSQL USAGE FOR BANKING SYSTEMS 
 

Karol Schulz, Michal Greguš 
 

Abstrakt 

Článok pojednáva o využití systému NoSQL v bankovej inštitúcii. V súčasnosti sa vo svete 

dát opakuje výraz “Big Data“. Súčasný stav ukazuje, že spoločnosti, ale aj bankové inštitúcie 

zbierajú enormné množstvo osobných dát. Pri manažmente dát sa stretávame s rôznymi typmi 

a prístupmi k tvorbe databázového systému, avšak pojem NoSQL sa väčšinou považuje ako 

nevyhovujúci pre banku. Článok prináša pohľad na NoSQL z inej perspektívy, kedy sa tento 

prístup dá využiť a je prospešný pre bankovú inštitúciu. 

Kľúčové slová: databázy, dáta, dátový manažment, SQL, NoSQL, blockchain, big data, banka   

 

Abstract 

The article discusses the usage of the NoSQL system in the bank. Nowadays is term Big Data 

highly used in the world of data management. Current status shows that companies and banks 

as well collect a big amount of private data. In the management of data we encounter many 

types and approaches to the creation of database systems, but most of the time is NoSQL 

considered as unfit for banks. The article shows the view on NoSQL from another perspective 

where is this approach useable and benefits bank institutions. 

Kľúčové slová: database, data, data management, SQL, NoSQL, blockchain, big data, bank 

 

 

1 ÚVOD 

Banka je veľmi špecifický subjekt, ktorý pracuje s veľkým množstvom dát a informácií. Tieto 

informácie sú spracúvané, ukladané a následne sa s nimi pracuje prostredníctvom rôznych 

aplikácií a systémov na manažment dát. Dáta v banke sú citlivé a preto sa pracuje s dátami 

tak, aby sme zabezpečili ich presnosť a taktiež dôveryhodnosť. Avšak, v súčasnosti sa vďaka 

moderným technológiám narástol objem dát, a tak sa dáta v bankách a iných spoločnostiach 

zmenili, respektíve výrazne rozšírili. Preto je dnes veľmi dôležité si uvedomiť túto rozličnosť 

dát, ich účel a ako sú spracúvané. Keďže veľkosť a objem dát nám naďalej neustále rastie, čo 

nám jednak komplikuje prácu s dátami a taktiež zvyšuje náklady na ich uchovávanie. Pri 

manažmente dát sa aktuálne stretávame s dvoma hlavnými prístupmi a to tradičným SQL 

a novým, moderným NoSQL. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody. Avšak, 

je možné jednoznačne povedať, ktorý prístup je vhodnejší pre spoločnosti z bankového 

sektora? 

 

2 CAP THEOREM 

Oba prístupy aj NoSQL a aj SQL majú svoje výhody, ale taktiež prinášajú určité typy 

prekážok v manažmente dát. Pre voľbu správneho prístupu si musíme zvážiť dôležité prvky, 

ktoré sú pre nás ako spoločnosť alebo organizáciu, v tomto prípade banku, podstatné 

a nevyhnutné. 

Pri takomto rozhodovaní nám môže pomôcť CAP theorem. CAP theorem nám hovorí o troch 

vlastnostiach, ktoré chceme dosiahnuť v našom systéme, avšak, vždy dokážeme dosiahnuť len 

dve. 
[3]

 CAP theorem nám prezentuje tri základné vlastnosti prístupov pre manažment dát, 

ktoré dokážeme dosiahnuť s DBMS aplikáciou.
[8]
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 C: Consistency – Konzistencia hovorí o tom, že databáza nám poskytne všetko alebo 

nič čo znamená, že dáta musia byť správne a úplné. V prípade neúplných dát alebo 

chyby nám aplikácia neposkytne žiadne údaje. 

 A: Availability – Cieľom je dosiahnuť nepretržitý beh DBMS systému. Ak sa 

vyskytne chyba systém by mal začať bežať okamžite na kópii tak, aby bol neustále 

dostupný 

 P: Partition-tolerance – delenie na časti/oddiely. V tomto prípade ak zlyhá sieť, ktorá 

spája dva uzly tak cieľom je povoliť spracúvanie v oboch oddieloch. Systém je možné 

rozdeliť na menšie časti, ktoré sa jednoduchšie spravujú, alebo ľubovoľne rozširovať 

systém a nespoliehať sa na jediný - centrálny zdroj dát. 

Tento model teda vedie k trom typom systémov: CA, CP a AP. Treba si však uvedomiť, že 

nie je povinnosťou dosiahnuť ani dva z troch týchto vlastností, niektoré systémy majú 

napríklad len jednu alebo dokonca žiadnu spomínanú vlastnosť.
[3]

 CAP theorem nám 

prezentuje tieto vlastnosti aplikácií a hovorí taktiež o tom, že nedokážeme dosiahnuť všetky 

tri možnosti naraz bez výskytu chýb v DBMS. Preto voľba správnych vlastností je kritická. 

Z pohľadu CAP theoremu môžeme povedať, že SQL nám poskytuje konzistenciu dát 

a dostupnosť. V prípade NoSQL vidíme zase dostupnosť a delenie na časti. Čo je však pre 

bankový sektor vyhovujúce? 

 

3 FORMY DATABÁZOVÝCH ŠTRUKTÚR 

3.1 Relačná databáza alebo SQL 

SQL vzniklo v IBM rovnako ako teória relačných databáz. V skorých 80. rokoch 20. storočia, 

v čase, keď IBM vytvorila relačný DBMS alebo inak RDBMS systém, vytvorili taktiež jazyk, 

ktorý ovládal a pracoval s týmto systémom. Jazyk nazvali SEQUEL (Structured English 

QUEry Language). Pri zverejnení produktu však spoločnosť IBM chcela, aby si boli zákazníci 

vedomí toho, že tento jazyk je iný a lepší ako v prvej vydanej verzie DBMS. Chceli, aby 

názov bol iný avšak, aby bolo jasné, že je súčasťou tohto typu produktov. Preto tento jazyk 

nazvali SQL ( vyslovované ess-que-ell).
[9]

 Relačné databázy a SQL boli a stále sú vo veľkých 

spoločnostiach štandard v oblasti dát. Veľkým plusom pre relačnú databázu je to, že si prešla 

dlhším obdobím, kedy sa tento typ databáz zlepšoval a upravoval. Relačný model je síce 

vekovo starší oproti NoSQL, avšak zameraný hlavne na štruktúrované dáta. Taktiež pri tomto 

type databáz hovoríme o tzv. konzistencii dát. Znamená to, že databáza nám poskytne rýchlo 

a efektívne presne tie údaje, ktoré sme chceli a zachová ich úplnosť - konzistentnosť. Taktiež 

nám RDBMS poskytuje možnosť väčšej kontroly nad štruktúrou dát, striktne dohliada na 

integritu dát a povoľuje nám implementáciu komplexných dátových modelov ak je to 

potrebné.
[5]

 

Jednou z hlavných nevýhod RDBMS je problém medzi jednotlivými vrstvami modelu – tzv. 

impedančný nesúlad. Tento typ problému vzniká, keď programovací jazyk má problém 

s nájdením jednoduchej cesty ako pracovať s komplexnou databázovou štruktúrou, pretože 

pohľad používateľa na dáta je výrazne iný ako štruktúra uložených dát. Ďalšou nevýhodou je 

dĺžka času na dizajn a efektívne zostavenie databázovej štruktúry. V prípade tejto databázy 

treba pochopiť základné dizajnové typy ako primárny kľúč (Primary Keys), cudzí kľúč 

(Foreign Keys), formulár (Normal Forms), dátové typy (Data types) a iné, aby sme 

zabezpečili bezchybnosť a konzistenciu. Tento proces tvorby dizajnu databázy je časovo 

veľmi náročný čo v dnešnej dobe môžeme vidieť, ako veľký problém. Hlavne v rýchlo 

meniacom sa prostredí sa vyskytnú situácie, pri ktorých bude potreba úpravy dizajnu čo nás 

v konečnom dôsledku spomalí reakciu a zvýši náklady.
[5] 
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3.2 Nerelačná databáza alebo NoSQL 

Carlo Strozzi použil výraz NoSQL v roku 1998, aby tak pomenoval jeho odľahčenú verziu 

open-source systému relačnej databázy, ktorá nemala klasické SQL rozhranie. Eric Evans, 

zamestnanec spoločnosti Rackspace, použil tento výraz znova, keď Johan Oskarsson 

z Last.fm chcel zorganizovať udalosť pre diskusiu o open-source distribuovaných 

databázach.
[2]

 NoSQL ako databáza dokázala dosiahnuť pre užívateľa škálovateľnosť, 

dostupnosť a taktiež jednoduchosť. Pre tieto prvky je NoSQL hlavnou voľbou pri 

neštruktúrovaných dátach, pretože dokáže pracovať s dokumentami usporiadaných do entít 

a nie je teda obmedzovaná stĺpcami v tabuľkovom formáte. Pri NOSQL je dôležitejšia 

dostupnosť, preto konzistencia je jednou z hlavných rozdielov medzi týmito dvoma 

možnosťami. Veľkou výhodou je to, že NoSQL sa tvári pomerne jednoducho a v prípade 

vývojárov je možná implementácia open-source produktov, ako MongoDB alebo CouchDB. 

Dizajn databázy je minimálny a dokument dokáže obsahovať akúkoľvek informáciu, kým je 

prístupný pod danou kľúčovou hodnotou (key-value) alebo pod číslom dokumentu. V prípade 

NoSQL môžeme hovoriť aj o jednoduchších query a aktualizácií dát než pri RDBMS. 

V tomto prípade hlavnou nevýhodou je, že dve osoby, ktoré si sprístupnia kópiu dát môžu 

vidieť rozličné výsledky, ak v čase medzi týmito dvoma bodmi prebehol zápis nových dát. Čo 

znamená, že zostanú dva typy dát neaktualizovaný (non-updated) a aktualizovaný (updated). 

Taktiež je tu možnosť, že server obsahujúci nové dáta spadne a ostane server, ktorý je non-

updated. Ďalšou nevýhodou je, že vďaka nadmernému množstvu dát sa zvyšuje náklad na 

úložiská dát, avšak na druhú stranu je tento náklad vyvážený znížením nákladov na vývojárov 

a administrátorov, ktorý sú nevyhnutný pri bežnej RDBMS.
[5]

 

Na univerzite v Georgii testovali rýchlosť a možnosti prístupov SQL a NoSQL. Test spočíval 

v testovaní veľkých operácií (bulk operations), a následná realizácia rozličných typov úloh, 

s ktorými sa v banke môžeme stretnúť. Prvý test každej databázy bol príkaz (script), ktorý 

obsahoval create, read, update, a delete operácie.
[5]

  

 

 
 

Obrázok 1 Graf zobrazujúci operácie v milisekundách
[5]

 

 

Ako môžeme vidieť na obrázku č.1 pri narastajúcich operáciách rýchlosť MongoDB 

(NoSQL) bola pomalšia. To znamená, že v prípade veľkého množstva operácií si databáza 

RDBMS počínala lepšie s jednoduchými príkazmi v porovnaní s databázou NoSQL. 

Test obsahoval, taktiež spracovanie vysoko štruktúrovaných bankových dát. Výsledok testov 

skončil tak, že databáza Postgres mala veľkú výhodu vďaka tvorbe join operácií. Táto výhoda 

rozhodla v prospech Postgresu, ako SQL databázy. Bankové dáta vo forme transakcií je lepšie 

- 47 -



spracúvať pomocou databázy SQL v tomto prípade pomocou Postgresu. Na záver bolo 

dokázané, že MongoDB alebo NoSQL databáza ma veľa možností na optimalizáciu a na 

druhej strane RDBMS, ako napríklad Postgres sú stále silné a schopné veľkej komplexity.
[5]

 

 

3.3 In-memory databáza 

Ďalšou zaujímavou možnosťou databázového systému môže byť napríklad In-Memory 

databáza. Jednou z takýchto databázových systémov je napríklad aj MemSQL. Zvýšením 

hardwarovej pamäti RAM trh umožnil možnosť pracovať s takýmto typom databáz omnoho 

efektívnejšie.
[7]

 

MemSQL v tomto prípade spája in-memory databázu, riadkovú databázu a taktiež diskovo 

orientované úložisko. MemSQL používa kód generátor, ktorý prevádza SQL na zdrojový kód 

(maschine code). 

 
 

Obrázok 2 MemSQL databáza
[7]

 

 

Vyššie na obrázku môžeme vidieť rozložené úložisko databázy MemSQL. Spája sa z dvoch 

hlavných typov a to z agregátnych úložísk a listových úložísk. Môžeme vidieť, že užívateľ 

vždy komunikuje len prostredníctvom agregátneho klastra, ktorý následne komunikuje 

s potrebnými listovými úložiskami. Týmto procesom je komunikácia s databázou rýchlejšia 

a agilnejšia než v prípade klasickej relačnej databázy.
[7]

 

 

 
Obrázok 3 Porovnanie výkonu MemSQL a MySQL

[7]
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V konečnom dôsledku pri porovnaní výkonu môžeme vidieť veľký nárast v rýchlosti, ale 

taktiež pokles rýchlosti pri narastajúcich operáciách tak, ako pri klasickom SQL.
[7]

 Tento typ 

databáz má nepochybne zaujímavý koncept, a preto si myslíme, že táto technológia môže 

vstúpiť do popredia spolu s vývojom hardwaru. 

 

Trh nám ponúka rôzne typy databáz a rôzne možnosti práce s dátami. Na prvý pohľad sa 

môže zdať NoSQL pre banku ako nepoužiteľný. Avšak, po nasledujúcich tvrdeniach sa nedá 

jednoznačne tvrdiť, že NoSQL neprináša pre bankovú inštitúciu zaujímavé možnosti. NoSQL 

bol aj je prelomový typ databázy, ktorý sa dokáže popasovať s prílivom neštruktúrovaných 

dát a dokáže pracovať s dátami na výbornej úrovni. Naskytuje sa nám tu zaujímavá možnosť 

využitia NoSQL s technológiou blockchain. 

 

4 BLOCKCHAIN 

Blockchain je väčšinu času spájaný s pojmom ako kryptomena, bitcoin a iné. Bitcoin so 

svojim vstupom na trh sa stal jedným z najznámejších príkladov pre blockchain technológiu. 

Taktiež, sa stala táto téma kontroverznou vďaka tomu, že pomohla k stvoreniu 

multibilionového trhu, ktorý nie je kontrolovaný vládou. Doposiaľ pred nástupom bitcoinu 

a podobných kryptomien s technológiou blockchain bola digitálna ekonomika pomerne 

jednoducho riadená určenou, zodpovednou silou. Všetky online transakcie spočívali na 

dôvere v jednu autonómnu organizáciu, ktorej mal zákazník alebo užívateľ jednoducho 

dôverovať. Blockchain priniesol takzvaný “distributed consensus“ alebo distribuovaný 

súhlas. Tento súhlas hovorí o možnosti overiť pravosť a správnosť transakcie na základe 

súhlasu väčšiny užívateľov alebo inak na základe konsenzu. Preto aj v danom prípade 

hlavnou charakteristikou blockchain technológie je anonymita a distribuovaný súhlas.
[4]

 

Blockchain je technológia vo forme distribuovanej transakčnej databázy, zabezpečenou 

kryptografiou a riadená na základe už spomenutého distribuovaného súhlasu väčšiny. 

Blockchain je záznam, ktorý uchováva digitálnu transakciu. Avšak, tento záznam môže 

uchovávať taktiež smart contract.
[1]

 Smart contract je zmluva, ktorá je automaticky spustená 

počítačovým protokolom. Tento smart contract je jednoduché vykonať aj vďaka blockchain 

technológii. 
[4]

  

Smart contract je súbor kódu, ktorý odzrkadľuje zmluvu v reálnom svete. Hlavnou premisou 

zmluvy je to, že je to súhlas medzi dvoma alebo viacerými stranami, kde každá zo strán musí 

splniť svoje povinnosti na základe danej zmluvy. Ďalším podstatným elementom je to, že 

zmluva je vymožiteľná právom, väčšinou prostredníctvom súdneho sporu. V tomto prípade 

smart contract je treťou stranou, ktorá slúži ako sprostredkovateľ medzi zmluvnými stranami. 

Automatický kód takýmto spôsobom overuje pravosť transakcie a zmluvy na 

decentralizovanom networku, čiže na blockchain technológii.
[6]

 

Digitálne transakcie boli spojené s dôveryhodnou treťou stranou, ktorá mala za úlohu 

sprocesovať a sprostredkovať každú digitálnu transakciu. Rola tretej strany je schváliť, 

ochrániť a uchovávať transakcie. V takýchto prípadoch je nemožné sa vyhnúť určitému 

percentu podvodu a chýb v online transakciách, ktoré musia byť následne sprostredkované 

finančnou transakciou. Toto všetko vyústi vo forme vysokých transakčných nákladov. 

Blockchain v tomto prípade využíva kryptografický dôkaz miesto dôverovaniu v tretiu stranu. 

Každá transakcia je chránená digitálnym podpisom. Tento podpis funguje vo forme zaslania 

verejného kľúča prijímateľa a  podpisom pomocou privátneho kľúča odosielateľa. Ak chce 

užívateľ využiť peniaze, musí sa preukázať vlastníctvom privátneho kľúča. Strana, ktorá 

nadobudla digitálnu menu, následne overuje digitálny podpis, ktorý poukazuje na privátny 

kľúč pomocou verejného kľúča odosielateľa k danej transakcii. Každá transakcia je vysielaná 

do všetkých uzlov siete a následne je nahratá do verejnej účtovnej knihy. Transakcia je 

nahraná do tejto účtovnej knihy, až po overení danej transakcie.  
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Pred overením transakcie musia byť však dve podmienky splnené:
[4]

 

1) Užívateľ meny musí vlastniť digitálnu menu, overenie prebieha prostredníctvom 

digitálneho podpisu 

2) Užívateľ má dostatočný objem na svojom účte, overenie prebieha prostredníctvom 

kontroly každej transakcie voči účtu užívateľa 

Je veľmi dôležité udržiavať poradie v takejto sieti. Tento problém je spôsobený tým, že sú 

transakcie rozoslané po celej sieti preto treba dokázať a jasne určiť, ktorá transakcia kedy 

nastala. V prípade nesúladu by nám vznikol chaos, ktorý by mohol spôsobiť dvojitý zápis 

rovnakej transakcie. Bitcoin tento problém vyriešil mechanizmom, ktorý je v dnešnej dobe 

populárny, ako Blockchain technológia. Bitcoin systém zoraďuje transakcie do takzvaných 

blokov tým, že vytvára skupiny a následne ich prepája medzi sebou, čo vo výsledku 

nazývame blockchain. Transakcie v jednom bloku sú transakcie, ktoré sú považované, že sa 

stali v rovnakom čase. Tieto bloky sú pospájané chronologicky a každý nový blok obsahuje 

dva hashe. Hash daného bloku a hash predošlého bloku. Týmto spôsobom zachovávame 

lineárny a chronologický rad.
[4]

 

  

  

 
 

Obrázok 4 Ako funguje technológia blockchain
[4]

 

 

Ako môžeme jasne vidieť na obrázku, blockchain pozostáva z overenia transakcie inými 

užívateľmi. To znamená, že transakcia je schválená, až po overení transakcie ostatnými 

užívateľmi. Tento proces nám zabezpečí dôveryhodnosť a pravosť danej transakcie. Tento 

nadväzujúci sa proces je veľmi náročné oklamať, a preto môže byť takýto systém výhodný 

pre bankovú inštitúciu z viacerých hľadísk. 

Hlavné výhody vidíme v nepopierateľnej decentralizovanej štruktúre a zabezpečení férových 

a korektných transakcií v online priestore vytvorených pomocou overenia užívateľmi. Tieto 

transakcie prebiehajú v priebehu 10 minút čo znamená, že v prípade takýchto systémov sú 

transakcie overené a spracované pomerne rýchlo. Pre bankový sektor to môže znamenať, že 

transakcie medzi bankami na takomto blockchaine, nebudú spracúvané niekoľko dní, ale len 

pár minút. Celý systém blockchain pozostáva z tzv. blokov alebo záznamov, ktoré obsahujú 

špecifické informácie ohľadom danej transakcie, a taktiež číslo transakcie vo forme hash. 
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Táto technológia je kompatibilná s technológiou NoSQL databáz čo poukazuje na 

jednoznačný prospech a úžitok vo využití NoSQL databázy.  

  

5 ZÁVER 

V súčasnosti sa bankový priestor otriasa zo vstupu nových konkurentov z IT sektora. Firmy 

ako Google, Apple, Paypal vstupujú na trh s produktami, ktoré sú jednoznačne finančného 

typu. Tieto produkty bankám znižujú príjmy z daných finančných operácií a ukrajujú si svoju 

časť zo ziskov. Preto sa nám vynára otázka aké sú nové zdroje príjmu pre bankový sektor? 

V článku sme spomenuli nové možnosti ziskov a foriem transakcii, ktoré poskytol príchod éry 

Big Data. Sú tu možnosti, v ktorých sa NoSQL databáza dá využiť, a to aj napriek tomu, že 

z prvotného pohľadu sa zdá byť pre tento typ organizácií takmer nepoužiteľná. Avšak, ako 

môžeme vidieť pravdou je opak. Využitie NoSQL nám dokáže priniesť znižovanie nákladov 

v porovnaní s klasickými transakčnými systémami, ktoré sú postavené na princípe SQL. 

Taktiež môžeme tvrdiť, že dokážeme priniesť zníženie nákladov v oblasti ľudských zdrojov, 

pretože v porovnaní s klasickou RDBMS nám NoSQL kladie nižšie nároky na pracovnú silu. 

Ďalším dôvodom sú hotovostné operácie, ktoré sú vysokým nákladom v súčasnom 

bankovníctve, a to vďaka nákladom na transport, bezpečnosť atď. Tento stav vytvára priestor 

a tlak na online transakcie, ktoré sú z pohľadu banky výhodnejšie. Vidíme, že technológia 

blockchain prináša spolu s veľkou bezpečnosťou aj transparentnosť, a taktiež súkromie, ktoré 

je v súčasnosti žiadúce.  
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Abstract 

Corporate culture is an extensive term used in domestic and foreign literature, which can be 

understood differently depending on the context of the issue. Many organizations believe that 

their corporate culture defines and shapes their direction in achieving their vision and mission 

through a set of the values. Nevertheless, there are extensive differences between the 

conviction and the real effects of the culture of the organization of society. These differences 

affect the company's overall optimized results by identifying the main purpose of the 

organization and forecasting the future. In the research paper we present ideas and insights 

that were analysed on the basis of a theoretical framework created from reputable articles and 

publications by domestic and foreign authors. Research results can be used as a basis for the 

comparative study among several different organizations in the different business areas. 

Key words: corporate culture, organizational conditions 

 

 

1 INTRODUCTION 

A culture of change is an interesting idea that is related to the rapidly evolving social 

environment in which we live today, where the situation is changing rapidly and information 

is available to everyone. According to Al-Otaibi, (2014), organizations cannot afford to be 

adamant and unwilling to accept the change they are experiencing. When the situation 

changes, the organization must be available and ready for change. Alizadeh et al. (2013) noted 

that, as an organization becomes more diverse, managers have greater difficulties in managing 

and controlling resources. Corporate culture is an essential component of organizational 

performance and a source of sustainable competitive advantage, and at the same time an 

important element for unifying different corporate cultures within a corporate group structure. 

Business managers can create an effective organizational culture to integrate organizational 

culture and improve performance. Successful cultural integration within a corporate group is 

an important element in maintaining successful communication and improving performance 

(Idris et al., 2015). Creating an effective organizational culture within a corporate group is 

essential to improve performance and productivity. Many business managers are struggling to 

survive in a competitive global marketplace due to demanding business characteristics. 

Challenges include increasing global price competition and meeting the demands of various 

stakeholders (Bolboli - Reiche, 2014). In a business group, managers have greater challenges 

in creating an effective organizational culture that is an essential element in improving 

performance and productivity. Profitability is a decisive factor for the existence of any 

business, and expanding the business scope is also important for business growth (Loo, 2018). 

Of all the approaches to culture evaluation examined, he is a leading representative of the 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), which stands out because of its good 

reputation in the academic community and its solid theoretical foundation based on a 

competitive assessment framework. Developed by Cameron and Quinn (2011), the OCAI 

Diagnostic Tool is the world's most popular tool to help organizations identify current and 

preferred organizational culture. Cameron and Quinn (2006) have developed a theoretical 

model consisting of four competitive values that correspond to four types of organizational 

culture. Each organization has its own combination of these four types of organizational 

cultures. The ability to determine which of the four or a combination of four types is 
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identified by completing a short survey. This culture identity assessment is a valid approach 

to the search for organizational culture and the desire for cultural change. OCAI is currently 

used by more than 10,000 companies worldwide. 

After the introduction of the methodology, the results of quantitative analyses are presented, 

in the form of compiling the profile of organizational culture of hospital facilities in Slovakia, 

supplemented by quantitative observations obtained during data collection. At the end of the 

study, suggestions and recommendations are formulated based on the findings. 

 

2 METHODOLOGY 

The development of Slovak health care can be described as dynamic, despite the fact that 

many things in the health care system change very little. Corporate culture in health care is 

mentioned in foreign literature mainly in relation to health system reforms. The fact that 

corporate culture is an important part also in the field of improving the quality of health care 

and the performance of health organizations is aware of e. g in the United States or the United 

Kingdom, where corporate culture has become a key element of reforms. In our opinion, 

company culture in the Slovak environment has received very little attention so far. Although 

the question of the reform of the Slovak health care system is becoming increasingly 

common, no one implicitly associates the need to reform the set system with the need to take 

into account the change in corporate culture. 

The subject of investigation was hospital doctors in Slovakia from all health care branches. 

The research carried out in Slovak hospitals was aimed at identifying the level of work 

satisfaction of doctors and providing the hospital management with feedback and 

documentation for such processes aimed at increasing the satisfaction of doctors, which will 

also contribute to the hospital as an organizational unit. A standardized questionnaire was 

used to collect and process the data and all hospital doctors were invited to complete it (the 

survey was presented as voluntary). The questionnaire survey was conducted from 22.01 to 

15.4.2019 in 97 hospitals in Slovakia. The rate of return of the questionnaires was 64%, 

which can be considered a high informative value. Graph 1 shows the age distribution of 

survey participants.  

More than half of the doctors surveyed (56%) were under the age of 40, 29% of the total age 

group was 31-39 and 27% of the doctors were under the age of 30. Approximately 36% were 

categorized as 40-60 years old. A total of 8% of doctors said they were over 60 years old. 

 

 

Graph 1 Age distribution of respondents           Graph 2 Length of employment of respondents 

               Source: own processing            Source: own processing 
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The respondents are divided almost exactly by sex. A total of 51% of respondents responded 

to male doctors and 49% of respondents were women. Graph 2 shows the distribution of 

respondents according to the length of their employment in health care. When asked by 42% 

of doctors, they have not. Another less than 40% said they were considering leaving but 

decided to stay. If there were any suitable and attractive opportunities, 18% of doctors would 

probably leave. Only 6 doctors (2%) are actively looking for another job. 

 

Graph 3 Overall job satisfaction             Graph 4 Satisfaction of respondents with employment 

        Source: own processing                                          Source: own processing 

 

We believe that the value of fluctuation is due to the fact that some hospitals have the status 

of a teaching hospital, whose mission is to enable and help doctors to meet the attestation and 

then to find employment in better available places. More than half of them (51%) responded 

to the question of how physicians were generally satisfied with the job (graph 4) at their clinic 

that they were more satisfied, other respondents 43% were satisfied. We can say that most of 

the respondents are satisfied with their job. The aim of the study is to analyse corporate 

culture in specific conditions of hospital facilities in Slovakia. A modified tool for assessing 

corporate culture based on the model of Cameron and Quinn, OCAI, was used in the research 

of medical satisfaction. The basis of this analysis is to develop a corporate culture profile of 

organizations and determine the strength and consistency of this culture. CVF is a theory 

developed to show the differences in values that underlie organizational efficiency. CVF was 

based on indicators to determine effectiveness, and research supports the view that 

organizational culture is an important variable and reinforces the value of quantitative 

analysis on the function of organizational culture (Hartnell et al., 2011). The main purpose of 

OCAI is to identify the content of a corporate culture based on six key content components: 

Predominant characteristics of an organization, Way of managing an organization, Way of 

managing employees, Cohesion of an organization, Strategic factors, Success criteria. The 

combination of these components reflects basic cultural values and implicit assumptions 

about the functioning of the organization. Although not an exhaustive list of dimensions, 

research has shown that OCAI can create an appropriate image of the type of culture that 

actually exists in the organization. The advantage of OCAI is its simplicity both when filling 

in the tool itself and in the subsequent processing of the results. The evaluation of OCAI 

consists in simply adding up points for each alternative in all parts of the questionnaires.              

The resulting alternative score then corresponds to a certain type of corporate culture. The 

division of individual items into types of corporate culture was realized using statistical 

characteristics such as mode, median and standard deviation and comparison of perception of 

corporate culture among different groups of employees using ANOVA and t-test.  
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The significance of the differences was measured using ANOVA and t-test scattering tests, 

always at a significance level of alpha = 0.05. With OCAI we can also determine the strength 

and consistency of corporate culture. The power given by the number of points assigned to 

each cultural type. Cultural consistency will prove to be the degree of agreement on the 

scoring of individual questions relating to one type of corporate culture. 

The questionnaire survey used the scoring method, the most important of which is the Lickert 

scale. In order to qualify the OCAI assessment tool as a quality and useful tool for measuring 

corporate culture, it is necessary to ensure that this tool is both valid and reliable. 

Figure 1 Example of rotation by factor analysis 

Source: own processing 

 

To demonstrate the validity of the OCAIs, Valas and Raghunathan (2018), according to 

Cameron, used organizational efficiency indicators. Research has shown that the power of 

culture and cultural unity are not as important as the type of culture in determining 

organizational efficiency. 

 

3 RESULTS 

In the framework of the examination of the corporate culture of hospitals in Slovakia, the 

construction of questions created on the basis of the theoretical model of corporate culture CVF 

was measured. A modified version was used to measure the corporate culture, which consisted of 

12 questions respecting individual CVF quadrants, modified to reflect the environment of Slovak 

hospitals. Questions "a" to "c" were formulated to describe adhocracy culture, questions "d" to "f" 

market culture, questions "g" to "i" are characteristic of hierarchical culture and "j" to "l" type of 

clan culture. Respondents evaluated individual statements on a four-point scale, where 1 meant 

"Yes", 2 "Rather yes", 3 "Rather no" and 4 "No". 

 

Tab.  1 Construction of questions about corporate culture 

THE HOSPITAL EMPHASIZES:  
  Yes Rather, yes Rather not No 

A)  Innovation, change, progress  1 2 3 4 

B)  
Identification of new technologies and treatment 

procedures 
1 2 3 4 

C)  Flexibility towards patients and health insurance companies 1 2 3 4 

D)  Results, efficiency, cost 1 2 3 4 

E)  Realization of goals and tasks of the hospital 1 2 3 4 

F)  Coordination and organization of work 1 2 3 4 

G)  Standardization of procedures and internal rules 1 2 3 4 
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H)  Information flow inside the hospital 1 2 3 4 

I)  Documentation and administration 1 2 3 4 

J)  
Development of doctors and staff, acquisition of 

knowledge and experience 
1 2 3 4 

K)  Cooperation between doctors 1 2 3 4 

L)  Employee sensitivity, support and empathy for their needs  1 2 3 4 

Source: Own processing 

 

3.1 Factor analysis of corporate culture 

We use the factor analysis to more closely identify the tool of corporate culture evaluation. 

The aim is to analyse the correlations of a large number of measurable variables and on the 

basis of this analysis to identify groups of variables that are statistically significant in relation 

to each other and are under one common factor (latent variable). We use it to verify the 

assumption that there are four latent dimensions of corporate culture. The four-factor result 

represents 64% of data variability. As there is a presumption of correlation of the extracted 

factors, we used oblique rotation (Oblimin method), as the rotated solution reveals only 

noticeable deficiencies. Even this oblique rotation did not clearly divide some items into 

assumed factors. "F" and "h" proved to be problematic. Item f ("The hospital emphasizes ... 

coordination, work organization.") Was also highly intertwined by three other factors. 'H' was 

intertwined with two factors. 

 

Tab.  2 Factor analysis results 
THE HOSPITAL EMPHASIZES: 

 Yes Rather 

yes 

Rather 

no 

No 

a)  Innovation, change, progress 0,913 0,046 -0,011 -0,020 

b)  Identification of new technologies and treatment procedures 0,784 0,096 -0,004 0,079 

c)  Flexibility towards patients and health insurance companies 0,359 0,138 0,090 -0,279 

d)  Results, efficiency, cost -0,051 0,078 0,014 -0,812 

e)  Realization of goals and tasks of the hospital 0,229 -0,045 0,103 -0,610 

f)  Coordination and organization of work 0,147 0,286 0,272 -0,294 

g)  Standardization of procedures and internal rules 0,215 -0,130 0,630 -0,121 

h)  Information flow inside the hospital 0,204 0,416 0,437 0,067 

i)  Documentation and administration -0,128 0,079 0,597 -0,024 

j)  Development of doctors and staff, acquisition of knowledge 

and experience 

0,169 0,554 0,042 -0,159 

k)  Cooperation between doctors -0,085 0,783 0,012 -0,130 

l)  Employee sensitivity, support and empathy for their needs  0,108 0,795 0,007 0,076 
Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

Structure Matrix 

Source: own processing 

The results of the factor analysis show that measurement with a modified tool is not quite 

ideal. Although the factors represented a satisfactory proportion of data variability, the 

oblique rotation showed some items to be unclear to the factors, so the four extracted factors 

were not always clearly identified by those items that CVF assumed. The analysis 

significantly identified the first factor of adhocracy culture, which showed a high dependence 

of items “a” and “b”, and relatively good dependence was shown by items i “a” “c”. The 

second factor of the clan culture type is highly characterized by the items 'j', 'k' and 'l'. Almost 

as high as the hierarchical culture type factor, it is also characterized by the 'h' and 'f' items, 

which are similarly defined by the last factor, the type of market culture type. The items “g” 

and “i” characterize by their factor loads a type of hierarchical culture. As regards the items          

'd ' and 'e', they characterize the best factor of market culture. On the basis of the results of the 
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factor analysis, one could consider excluding problem questions “f” and “h”, whose 

classification into the identified factors was contradictory. 

 

3.2 Reliability of the research instrument 

The researched object, i.e. the corporate culture, is to a certain extent very abstract and not 

directly measurable. The modified corporate culture measurement tool, as well as the original 

OCAI culture measurement tool, works with a set of several questions that reflect the 

corporate culture concept, i.e. the values observed for these items represent the value of the 

latent variable. Inter-item reliability says that if we want to construct an aggregate range from 

a few questions (items), this creation should make sense. Therefore, the items should measure 

the different scales of one common construct. The most commonly used method with which 

this can be verified is Cronbach's alpha. Theoretically, Cronbach's alpha values are between 

zero and unit (respectively between zero and "k" / (k-1), i.e. it can only approach the unit only 

to a limited extent.). The values of the hierarchical culture type dropped only slightly below 

the recommended value of Cronbach alpha 0.7. Based on the analysis, we can say that the 

measuring tool for the evaluation of market culture is reliable. 

 

Tab.  3 The size of Cronbach's alpha for individual cultural types 

Cultural type Cronbach´s alfa 

Adhocracy culture 0,864 

Market culture 0,835 

Hierarchical culture 0,689 

Clan culture 0,856 

Source: own processing 

Although factor analysis has identified that the structure of the items was not entirely 

consistent with the assumed distribution according to the theoretical CVF corporate culture 

model, the items form consistent scales and therefore deficiencies may be waived to maintain 

the information and purposes of this article. 

 

3.3 Data analysis, classification of the first level 

The first step of the analysis is the classification of the first level, which will show the basic 

distribution of answers to individual questions of the corporate culture. For this reason, the 

processing of numerical logic has been reworded and interpreted to process the response scale 

data so that a larger number represents a greater acceptance of an item and a lower number a 

lower acceptance. This means that after rewording, the items will be labelled as                      

follows: 1 = "No", 2 = "Rather no", 3 = "Rather yes" and 4 = "Yes". Table 4 shows the mean, 

mode and standard deviation for each item. The mode was given a value of 3 for all 

responses, i.e., the most common response for all design items was "Rather Yes".  

Tab.  4 Mean, mode, and standard deviation of responses 

 THE HOSPITAL EMPHASIZES: Mean Modus SD 

a)  Innovation, change, progress 2,95 3 0,849 

b)  Identification of new technologies and treatment procedures 2,96 3 0,890 

c)  Flexibility towards patients and health insurance companies 2,99 3 0,745 

d)  Results, efficiency, cost 3,23 3 0,722 

e)  Realization of goals and tasks of the hospital 3,24 3 0,679 

f)  Coordination and organization of work 3,01 3 0,820 

g)  Standardization of procedures and internal rules 3,20 3 0,705 

h)  Information flow inside the hospital 2,91 3 0,780 
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i)  Documentation and administration 3,34 3 0,624 

j)  Development of doctors and staff, acquisition of knowledge 

and experience 
3,05 3 0,806 

k)  Cooperation between doctors 2,98 3 0,837 

l)  Employee sensitivity, support and empathy for their needs 2,59 3 0,890 

Source: own processing 

The calculation of the standard deviation at each value is indicative of the Cronbach α cultural 

type. The low standard deviation indicates that the respondents' answers did not differ greatly 

from one another, whereas the large standard deviation indicates a high variance of the 

responses. According to hospital respondents, the least emphasis is placed on sensitivity to 

employees, support and empathy for their needs, on the contrary, the most attention is paid to 

administration and documentation. Graph 5 has been developed to make it easier to compare 

the questions. In addition to staff sensitivity (l), the hospital also places the least emphasis on 

the flow of information within the clinic (h), innovation, change and progress (a) and the 

search for new technologies and treatments processes. Conversely, in addition to 

administration and documentation, (i) results, efficiency and cost (d), the implementation of 

objectives and tasks (e) and standardization, procedures and internal rules are important. 

 

 

Graph 5 Emphasized aspects of corporate culture 

Source: own processing 

The next step in the analysis is to develop a corporate culture profile based on Cameron and 

Freeman methodology. Although we did not use the OCAI assessment in the questionnaire, a 

tool created by Cameron and Quinn, it is possible to add to the proposed corporate culture 

concept. As already mentioned, the design of items based on the OCAI methodology has been 

designed to respect all four quadrants of the CVF model. We calculated the scores for each 

quadrant as the average of the answers to questions that belong to that quadrant.  Result score 

for profile corporate culture in hospitals is provided with Table 5. 

The resulting scoring score is then transferred to a graph that clearly shows the corporate 

culture profile of the hospitals examined. 

Graph 6 shows that market and hierarchical types of corporate culture are more prevalent in 

hospitals. It is an environment with a particular emphasis on the dimensions of stability, order 

and control, i.e. procedures, smooth running of the organization, efficiency, good work 

organization, etc. 

Tab.  5 The resulting score for each quadrant 

Adhocratic culture 

a) Innovation, change, progress 

2,85 b) Identification of new technologies and treatment 

procedures 
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c) Flexibility towards patients and health insurance 

companies 

Market culture 

d) Results, efficiency, cost 

3,31 e) Realization of goals and tasks of the hospital 

f) Coordination and organization of work 

Hierarchical culture 

g) Standardization of procedures and internal rules 

3,21 h) Information flow inside the hospital 

i) Documentation and administration 

Clan culture 

j) Development of doctors and staff, acquisition of 

knowledge and experience 

2,79 k) Cooperation between doctors 

l) Employee sensitivity, support and empathy for their 

needs 

Source: own processing 

 

Graph 6 Corporate culture profile of hospitals 

Source: own processing 

In the second place are innovative approaches and thinking, seeking to find new technologies 

or healing processes and trying to be flexible towards patients or health insurance companies, 

i.e. adhocracy culture. The lowest emphasis is placed on aspects of the hierarchical culture: 

the development and support of employees, teamwork and cooperation between doctors. In 

our opinion, the resulting corporate culture profile of hospitals corresponds to the specifics of 

the types of cultures of healthcare facilities. The need to take into account the procedures, 

internal rules and the transmission of information is also due to the profession of physicians 

who are professionally, legally and ethically responsible for the entire treatment process to 

describe the resulting corporate culture in more detail and to better understand its creation, we 

compare the perception of culture among different groups of employees. The groups were 

formed by dividing doctors according to individual demographic characteristics, by question 

examining the fluctuation tendency of employees and by question about the overall 

satisfaction of doctors with their employment in hospitals. Statistical significance of 

differences between groups was determined by ANOVA and t-test. The differences in the 

perception of corporate culture between men and women are illustrated in Graph 7. For 

women doctors, they are among the most dominant types of corporate culture - market and 

hierarchical. Even according to men, the most dominant market type of corporate culture 

followed by a hierarchical type of corporate culture, yet the power of expression of these 

corporate cultures is lower than that of women. Compared to women, men emphasize 

elements such as adhocracy corporate culture. The two genders are of the same opinion about 

the power of the corporate culture. A statistically significant difference was found only in the 

adhocracy type of corporate culture. 
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Graph 7 Corporate culture of hospitals from the perspective of men and women 

Source: own processing 

The perception of corporate culture in relation to age has been shown to be statistically 

significant in all types of corporate culture. The perceived differences shows Graph 8. 

Younger age groups have a sharper view of the corporate culture in hospitals. The most 

dominant is the hierarchical type of corporate culture. 

According to doctors over 50 years of age, the 'flat' form of corporate culture is due to the fact 

that it does not distinguish too much between different types of corporate culture compared to 

young doctors. In the 40-60 age group, the market type of corporate culture is only slightly 

dominated. The other three types are perceived almost identically. Moreover, the strength of 

all types of corporate culture is very high. In the oldest category, the strength of all types of 

corporate culture is increasing, and the hierarchical corporate culture is very dominant. 

 

 
Graph 8 Corporate culture by age category 

Source: own processing 

Corporate culture according to job satisfaction is shown in Graph 9. The more satisfied the 

employees, the stronger the individual types of corporate culture of hospitals (statistically 

significant differences in all types of corporate culture). The interestingness of the 

organizational culture profile according to satisfaction lies mainly in the view of dissatisfied 

employees (it is necessary to recall that this group consists of less than 2% of respondents). 

While satisfied and rather satisfied employees perceive balanced all types of corporate 

culture, dissatisfied employees rate hospital culture as strongly hierarchical with weak 

elements of the clan culture type. It can be seen that dissatisfied doctors feel overly bound by 

pressure on internal rules and look for a more collegial and family-based working 

environment. 
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Graph 9 Perception of corporate culture of satisfied and dissatisfied doctors 

Source: own processing 

Doctors who have not considered leaving or have decided to remain have very similar 

corporate culture profiles. They are dominated by a slightly hierarchical type of culture. The 

other two groups of doctors are visibly different from these two groups. Compared to ill-

considered leaving doctors, they perceive culture more differently and the overall strength of 

corporate culture is lower. The dominant type of culture is again hierarchical culture, the least 

distinct culture in the profile is then clan culture. The last group of doctors, who tend to leave 

as soon as possible, differs the most from their corporate culture profile. The hierarchical 

culture remains the same, but the perception of market culture is significantly lower and the 

manifestations of clan culture are also very low. 

 

 
Graph 10 Corporate culture according to fluctuation trend 

Source: own processing 

The last group to be compared, based on work experience, was created on the basis of 

questions about length of work in health care and length of work in hospital. By “subtracting” 

these two questions, two groups of respondents arose from each other. The first group consists 

of doctors who have worked in the hospital since their employment in health (62%). The 

second group consists of doctors who have more than one year of experience in a healthcare 

facility other than a hospital (38%) in their healthcare career. Although we would expect 

greater “criticality” and the ability to differentiate company culture from doctors who have 

work experience from other healthcare facilities, it is doctors who have only been working in 

a hospital since the beginning of their practice who evaluate corporate culture types more 
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differently. Market and hierarchical corporate culture, i.e. focus on organizational flexibility, 

is strongly dominant. On the other hand, the cultural profile of doctors with work experience 

outside hospitals gives the impression of 'blindness' of doctors in assessing their own 

corporate culture, which reflects slight differences in perceptions of individual types of 

corporate culture. 

 
Graph 11 Culture according work experience 

Source: own processing 

The age distribution of physicians belonging to the groups can also be a possible explanation 

of the form of the resulting profiles of the corporate culture according to work experience. 

The group of doctors who do not have work experience from other healthcare facilities is 68% 

of doctors under 40 years of age, i.e. young doctors whose opinions on the shape of company 

culture differ significantly from older doctors. 

 

4 CONCLUSION 

Based on a modified tool, the study carried out an analysis of corporate culture in selected 

hospitals in Slovakia. All hospital doctors could participate in the research by completing a 

standardized questionnaire. The resulting corporate culture profile has shown the 

organization's predominant emphasis on the dimensions of stability, order and control, with 

the highest ranking of issues that fall within the type of market culture and hierarchical 

culture. The emphasis is also on the external focus compared to the internal orientation. We 

could call the type of corporate culture as market-hierarchical, as both types of corporate 

culture are almost equally dominant. The Adhocracy Cultural Type received the penultimate 

placement, with the least points assigned internally to the flexible quadrant in which the clan 

culture type belongs. The corporate culture can be characterized as medium-strong, given the 

point averages that fluctuated between 1.5 and 4. The most common answer on the 4-point 

scale was Answer 3. The corporate culture profile (from the doctor's point of view) revealed 

which aspects of corporate culture emphasis, which the hospital forgets. The subsequent 

comparison of corporate culture profiles between groups of doctors allowed a deeper look at 

how the resulting culture profile was formed. We believe that the research of the corporate 

culture has proved the applicability of the OCAI research tool in the Slovak healthcare 

environment. There is also room for further options in the application of the chosen approach 

in the environment of already investigated hospitals at other groups of employees (nurses, 

THP workers) and in other Slovak hospitals and other medical facilities. 
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Abstract 

The article presents results of empirical research conducted on chosen global organization  

in the manufacturing industry, operating in serving science. The article’s objective is to 

examine the maturity of quality management and digital transformation in chosen 

organization and analyse the impact of digital transformation on organizations’ quality 

management. The original research design combines relevant theory and empirical study in 

order to answer the later mentioned research questions. The findings show that there is a high 

impact of digital transformation on quality management, mainly captured in digitally enabled 

IT systems and tools for quality management. Conclusions present insights concerning the 

very specific industry together with the respective theory, that are presented together with 

research limitations and avenues for future research. 

Key words: digital transformation, quality, quality management, manufacturing, 

manufacturing industry, case study 

 

 

1 INTRODUCTION 

In the current digital era, every single aspect of our life is virtually captured and stored in 

some sort of digital form (Ilcus, 2018). Digitalization simply means converting analogue 

information into digital information (Hughes, 2004). What is more, Ernst and Young (2011) 

study furtherly explain that digitalization results in global real-time information exchange 

between multiple connected devices (both fixed and mobile). Furtherly, it is vital to 

distinguish between the terms of digital transformation and digitalization. Betrand Duperrin, 

Head of Digital Transformation at Emakin states that digitalization is digitizing the existing. 

Moving from brick to web, transforming customer service into an online form. On the other 

hand, digital transformation stands for much more than digitalization only - it is about the 

change of the whole business model of company. Tesla is an example of a company within 

manufacturing industry that has been able to successfully perform digital transformation in a 

way that presented brand new business model for the automotive industry (Ilcus, 2018).  

Digital transformation is characterized by the adoption of technologies that result in increased 

productivity, value creation and social prosperity. International companies within 

manufacturing industry are gradually moving towards complete redesign of products  

and services, adopting holistic business models and fasten processes within specific 

departments (Duarte, 2015; Ebert and Duarte, 2016). Wide implementation of digital 

transformation should have significant impact on business environment in manufacturing 

industry, for instance providing better integration within value chain and entering new 

markets (Ebert and Duarte, 2018).  

Digital transformation clearly provides with undeniable benefits, however there are also 

barriers that slower the process of implementation, such as insufficient or too heterogeneous 

corporate structures and cultures, or lack of digital transformation strategies (Ebert and 

Duarte, 2018). Another vital barrier is captured in a frustration among IT professionals who 

are not understood by the organization in terms of their actual needs for different solutions. 

More specifically, frustration stems from the fact that the implementation of digitally enabled 
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innovations is often clumsy and leadership is invisible in the digital innovation process.  

In the same vein, quality managers often possess frustration as well and argue  

that the management team does not understand their and company’s needs in terms  

of development and that changes that they stress as significant are not first on the priority list 

and/or are not fully grasped by the organization (Rönnbäck and Eriksson, 2012). This paper 

aims to analyse the impact of digital transformation on quality management at the world 

leader company in serving science using document study and interviews. 

 

2 QUALITY MANAGEMENT 

Quality management has been a key issue in both private and public sectors for a long time 

(Michaels, 1964; Morrison, 1957; Shewhart, 1931). Quality management can be applied  

in different fields, including service settings (Nilsson-Witell and Fundin, 2005),  

such as healthcare (Talib et al., 2011) and digitally connected services as well (Chen, 2008). 

Therefore, it is also suitable for our research as chosen organization operates in field of 

serving science. Additionally, quality management has wide impact not only in industry 

domains,  

but also within academic fields (Zeng et al., 2017; Sousa and Voss, 2002). Quality 

management defines a wide spectrum of possible perspectives, focusing on its impact on 

efficiency, stability, and standardisation, to its impact on effectiveness, development and 

innovation as well (Backström et al., 2017). Combination of these two ends of the spectrum is 

challenging  

to implement in practice. This might be probably quite surprising finding, considering  

that quality improvement for customers of practitioners was the original purpose of quality 

management (Fundin et al., 2017). Although, ISO has been widely implemented globally 

(Guler et al., 2002).  

Concept of quality management can be defined by its principles, practices and techniques 

(Dean and Bowen, 1994). The principles are characterized as a set of underlying assumptions 

on how to perceive the organization and its relation to customers, competitors, suppliers. 

Practices are defined as the activities that are performed in order to display and embody the 

principles, such as collecting customer information as well as conducting customer surveys. 

Techniques are viewed as specific guidelines and infrastructure to perform certain practices, 

for instance voice of the customer tables and quality function deployment (Dean and Bowen, 

1994). 

 Dean and Bowen (1994) state that quality management lays on three principles: focus  

on customer, continuous improvement and teamwork. Other authors defending quality 

management define more principles within their quality management conceptualization 

(Bergman and Klefsjo, 2010; Dahlgaard et al., 1998). Bergman and Klefsjo (2010) define six 

principles of quality management, being focus on customers, focus on processes, base 

decisions on facts, continuous improvement, let everybody be committed and top 

management commitment. 

 

2.1 A management system based on the ISO standard  

Literature focused on quality management is packed with empirical studies focused on quality 

management practices and programs; significantly focused on ISO 9000 (Youssef and 

Youssef, 2018). According to Gupta (2000), organizations possessing ISO 9001 certification 

differ positively from non-certified ones on technical management as well as quality 

management control.  

Standards of ISO-series are the most widely used systems related to quality management, 

having more than 1.3 million adopters of ISO 9001 and 14001 (Heras-Saizarbitoria and 

Boiral, 2013). The ISO 9001 system seems to be useful due to its capacity to stabilise 
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organizations. With that being said, mass production differs from service production, and 

quality management approaches useful for the former may not be suitable for the latter, 

supporting the need for more contingency studies in the domain of quality management (Dean 

and Bowen, 1994; Sitkin et al., 1994; Sousa and Voss, 2002).   

 

A management system based on the ISO standard focuses on eight main principles: focus  

on customer, leadership, involvement of people, process approach, system approach  

to management, continuous improvement, factual approach towards decision making  

and mutually beneficial supplier relationship (ISO, 2000; Rönnbäck and Eriksson, 2012).  

As ISO series represent the international standard and are considered to be the world’s most 

commonly used standard (ISO, 2019; Rönnbäck and Eriksson, 2012), our study also focuses  

on the organization that is certified in accordance with ISO standards. 

 

3 METHODOLOGY AND RESEARCH DESIGN 

The presented research is based on stated theoretical literature review that prepares 

background for further research and presupposes company being actively involved in the field 

of quality management while possessing certain degree of digital transformation.  

 

3.1 Empirical study 

An empirical study was conducted in order to explore the interrelationship of quality 

management and digital transformation at the world leader company in serving science 

(Thermo Fisher Scientific, 2019). Focus was put on its centre in Brno. Two data collection 

methods were used: a study of relevant documents found online connected to quality 

management within organization followed by an interview study. The document study 

includes written materials fully available online that describe how the organization deals with 

quality management. This method was then followed by the interview study with the 

representative of quality management department within organizations’ centre in Brno.   

 

3.2 Research setting 

The organization is a world leader in serving science with approximately 70,000 employees 

globally. The organization claims to be committed to push science and technology a step 

beyond where it is today. And they constantly think about advancing science in order to 

provide customers with freedom to be bolder and more innovative (Thermo Fisher Scientific, 

2019).  

 

Drawing from the theoretical background, the following research questions were formulated: 

[1] What kind of systems and tools focused on quality are used within the organization?  

[2] To which extent are these systems and tools influenced by digital transformation?   

 

Interview was conducted with quality manager of chosen organization, possessing good 

knowledge about the organization and processes within quality management department. 

Interviewed person was also very conversant. After analysing the data from the interview, 

major outcomes were conducted and compared with the information found on the website  

and supporting documents fully available on the website. 

 

4 RESEARCH RESULTS 

Following part specifies research results based on the information conducted from the 

analysis of quality management information found online on the website and organizations’ 

documents, together with the outcomes from conducted interview with organizations’ quality 

manager. 
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4.1 What kind of systems and tools focused on quality are used within the organization? 

Based on the information found online on organizations’ web pages and available online 

manuals, organization provides sufficient information about quality management in general. 

However, specific tools and systems are not clearly stated on the website. However, they 

provide solid information about their quality management that is complex and well-structured. 

List of ISO certifications is available as well.  

According to the outcomes conducted from the interview, the quality management system  

is documented in the form of Microsoft Office docs (.docx, .pptx, .xlsx), which are managed  

in the IMS Documentation Library within Microsoft SharePoint. The highlight of the IMS  

is the Quality & Environmental Manual, which includes a Business Process Framework  

to which other processes are linked; from documented processes are links to other documents, 

or entire systems / locations with documents. IMS = Integrated Management System 

integrating quality, safety and environmental processes. The system is certified / audited 

according to ISO 9001 and 14001 standards.  

Furthermore, interviewee states that organization uses dozens of IT systems, for instance 

QAD (their ERP), CRM, TeamCenter (technical documentation management system), SBM 

(containing process flow for a number of processes), Final Test (production process 

management), Workday (HR processes: development, compensation) etc. They use dozens  

of quality tools as well, mainly as a part of the organization’s business system, which is called 

PPI (Practical Process Improvement): PPI includes additional procedures, methods, tools, tips 

and trainings. This system is also highlighted on the official website. 

 

4.2 To which extent are these systems and tools influenced by digital transformation? 

According to the information found on the website and accompanying online documents, 

organization needs to stay on the cutting edge due to its expertise in the field of serving 

science. Most of the processes nowadays go online from providing supplies, services and lab 

equipment to assist them in their scientific research, education and diagnostics, to digital 

processes within organization, for instance Practical Process Improvement (PPI) Business 

System that is clearly marked on the website and provides comprehensive information about 

quality management in this digitized form (Thermo Fisher Science, 2019).   

Based on the outcomes from the interview, digitalization and digital transformation  

in the organization is a broad term, it has many forms and is constantly occurring  

in the organization, for instance:  

 Replacement of paper documents and approval by electronic documents  

and by approval processes in IT systems  

 Replacement of manual measurements with (semi) automatic product data collection 

developing the use of share services (IT systems) that facilitate collaboration  

 SW application development (e.g. data visualization; automatic report creation; 

connection of previously isolated / unconnected data / information)  

 Implementation of QR codes 

These are the main outcomes from the interview, interviewee focused on all digital processes 

first, while furtherly stating there is many more of such processes. Moreover, digital 

transformation enables the creation and evolvement of digitally enabled IT systems and tools 

used by the organization for the purposes of quality management. 

 

5 CONCLUSIONS 

Examined global leader in the field of serving science possess high degree of quality 

management involvement based on the information drawn from the official online documents 

(organizations’ website and supporting documents fully available through the website)  

and from the interview with organizations’ quality manager. Organization is constantly 
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growing its IT capacity and consequently digital operations. This phenomenon is also 

supported by organizations’ expertise in the field of serving science within manufacturing 

industry. Quality management is no exception. The organization strives to be very active in 

the field of quality management and communicates the necessary information in an 

appropriate way outwardly. Therefore, they are available to the general public. However, 

when it comes down to specific systems and tools of quality management used, this 

information cannot be obtained through official website and supporting documents fully 

available on the website. Based on the outcomes from the interview, organization actively 

uses dozens of digitally enabled quality management IT systems and tools. Thus, we can 

conclude that the impact of digital transformation on quality management within chosen 

organization is high. This statement is supported by the information found on the online 

website highlighting importance of the Practical Process Improvement (PPI) Business 

System, that was also discussed with quality manager during an interview. 

 

Research limitations, avenues for further research 

Firstly, there is a difference between digitalization and digital transformation. Although, 

organization sometimes do not distinguish between these two terms and they might be used 

interchangeably by organizations’ representatives. We have learned that company possess 

high degree of digital transformation within their quality management processes, using 

digitally enabled IT systems and tools for quality management. However, more general 

processes such as replacement of paper documents by electronic documents, etc. is more 

about digitalization only.  

Secondly, it would be beneficial to conduct an interview with more company representatives, 

including not only quality management department, but also IT department and top 

management as well.  

Furthermore, chosen organization is in favour of digital operations that is caused mainly by its 

field of expertise - serving science. However, opinion on digital transformation of processes 

may vary for different companies within manufacturing industry with a field of expertise that 

do not rely heavily on digital processes. These should be a subject of further investigation. 
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Abstract 

How to survive in turbulent and unpredictable environments is increasingly recognized as a 

fundamental challenge. In general theories about resilience exist a lot. And it becomes also 

more common to use the scientific knowledge from interdisciplinary science. Despite this, or 

perhaps because of it, adequate explanation or definition remains elusive. In recent years, 

interest in identifying and developing resilience characteristics has increased to foster 

viability. But the high variety of science perspective offer a different basis for understanding 

resilience. The need for a more general work on this topic has been identified. That resulted in 

the development of Resilience-Phase-Model (RPM), a conceptual model approach to 

Resilience. 

Keywords: Resilience, Model 

 

 

1 INTRODUCTION 

Over the last few years there has been considerable interest in the idea of resilience across all 

areas of scientific world.
1
 It appears that resilience is replacing sustainability in everyday 

discourses although it is not quite clear what resilience means, beyond the simple assumption 

that it is good to be resilient.
2
 The term resilience lends itself to a number of interpretations 

that have generated interest in a wide variety of research fields, ranging from ecology to 

metallurgy, individual and organizational psychology to safety engineering and economics.
3
 

The need for a more general work on this topic has been identified. The paper will, firstly 

outline the origin of resilience and the development of this research field; secondly, present a 

number of different meanings of resilience and structure them into two phases as basis for the 

development of a Resilience-Phase-Model (RPM), thirdly raise some critical issues to be 

considered when transferring the (interpretative) meaning of resilience into a model and 

finally, outline some concluding remarks.  

 

2 RESILIENCE 

Originate from the Latin root resilire, meaning to spring back, resilience was first used by 

physical scientists to describe the characteristics of a spring and to specify the stability of 

materials and their resistance to external shocks.
4
 Then taken over in psychology and 

education and also found its way into other fields of research like economics and 

management.
5
  

Especially the work of the Canadian ecologist Crawford S. Holling represented a quantum 

leap in resilience research. His article "Resilience and Stability of Ecological Systems", 

published in 1973 in the Annual Review of Ecology and Systematics
6
  , not only expanded the 

field of application of the resilience concept of developmental psychology towards ecology. 

                                                            
1 Gibson and Tarrant 2010, 6 
2 Davoudi et al. 2012, 299 
3 Annarelli and Nonino 2016, 5 
4 Davoudi et al. 2012, 300 
5 Mohr 2016, 411; Hoffmann 2017, 48; Geramanis and Hermann 2016, 21 
6 Holling 1973 
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Holling also initiated a paradigm shift at the same time. For the first time, the term resilience 

no longer referred to a specific ability of individuals but to entire ecosystems. The hitherto 

prevailing idea of ecosystems as a stable, equilibrium structure was radically questioned by 

Holling. In the end, Holling was concerned with the survivability of the system in the face of 

adverse incidents.
7
 This idea - in particular regarding the concrete design, consideration, 

improvement and extension of survivability - became a crucial point for the further 

development of the concept of resilience.
8
  

Overall, research has evolved into different strands and waves. There are four main areas that 

cannot be sharply distinguished but are overlapping and partly parallel and whose discourse 

lasts until today.
9
  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research-fields of the phenomenon resilience (own illustration) 

 

All in all, there is an almost unmanageable variety of definitions that describe resilience
10

. In 

addition, it is noticeable that resilience is often discussed either in the sense of a static or 

rather a dynamic guiding concept. The definitions proposed below show the evolution of the 

concept of resilience through time, starting from Holling’s definition given in 1973 and 

spanning a variety of research fields and moreover also entering evolutionary economic. 

 

Author Field Phase 1 Phase 2 

Holling
11

  Ecosystem ability to absorb change and 

still exist… 

…ability to return to 

equilibrium after temporary 

disturbance. 

Cumming
12

  Ecosystem ability of the system to 

maintain its identity in the face 

of internal change and external 

shocks and disturbances 

- 

Dinh
13

  Engineering ability to bounce back when 

hit with unexpected events 

- 

Fathi
14

  Social ability to focus in preventive 

measures to reduce risk factors 

and remain stabil and 

occupational 

being able to recover quickly 

from a crisis and being able to 

learn from past events 

Mohr
15

  Social the ability to deal with adverse …that one returns to a form 

                                                            
7 Holling 1973, 13 
8 Wink 2016, 126 
9 Hoffmann 2017, 50 
10 Fathi 2014, 2 
11 Holling 1973 
12 Cumming et al. 2005 
13 Dinh et al. 2012 
14 Fathi 2014, 2 

What is the 

phenomenon? 

What is the 

context? 

How to  

influence? 

Analysis of 

multiple levels. 
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and very difficult situations in 

such a way… 

 

of psychic stability. This can 

be the old balance, but it can 

also be a condition that did 

not exist before, a new 

equilibrium, even growth is 

possible ("postraumatic 

growth"). 

Rolfe
16

  Social-

economic 

a dynamic organizational 

adaptability that evolves and 

grows over time. It is the 

ability to deal with unforeseen 

crises that have occurred … 

…learn to get back in the 

origin condition 

 

Walker
17

  Social-

ecologic 

the capacity of a system to 

absorb disturbance and 

reorganize while undergoing 

change… 

…still retain essentially the 

same function, structure, 

identity, and feedbacks… 

Rose
18

  Economics static resilience: 

the ability of a system or 

organization to maintain its 

core functions when shocked 

dynamic component of 

resilience: 

the speed at which it is 

possible to return to ideal 

functioning conditions 

Philipsen
19

  

 

Economics after deflection… …to reach a stable state, 

again 

Weick
20

  Economics The intrinsic ability of an 

organization (system) to 

maintain… 

…or regain a dynamically 

stable state 

Di Bella
21

  Economics is the capacity of a single 

entity, despite multiple risk 

factors or massive imbalances 

.... 

 

…to make a positive 

development 

 

Analyzing these definitions, understandings or concepts mentioned above one can see that in 

most cases, resilience is the ability of a system to face adverse incidents (crisis) over two 

stages, as categorized from the author over two phases. As there is a difference between 

operations before, in the presence or after a major mishap. Phase 1 (stable → fragile) is about 

the ability of a system to do preventive activities to reduce risk factors, to absorb changes and 

disturbances (adaptability) or to maintain in its core-function (static resilience). Operations in 

Phase 2 (fragile → stable) have the focus on the ability of the system to reach - fast, 

dynamically - the same stable state again or a new stable state. 

Combining the different definitions of resilience outlined above shows that resilience is 

understood as a latent process with two phases, although it is not explained in the same way. 
 

                                                                                                                                                                                          
15 Mohr 2016, 413 
16 Rolfe 2019, 26 
17 Walker et al. 2004, 5 
18 Rose 2007, 383–95 
19 Philipsen and Ziemer 2014, 68 
20 Weick and Sutcliffe 2015, 12 
21 Di Bella and Woywode 2014, 6 

- 73 -



 
 

3 RESILIENCE-PHASE-MODEL (RPM) 

Based on the definitions of resilience, an overall model will be outlined that helps to classify 

the definition diversity in the resilience discourse. This RPM is developed on following basic 

statements. 

 

The following statements are based on the resilience model: 

 The system's meaning model is survivability in the face of adverse events.
22

  

 The considerations are based on statements of system theory
23

. In order to understand 

how systems are preserved and changed, systems research deals with the internal 

structure of systems, the interdependencies between system elements and their relation to 

the environment.
24

  

 System elements (Units), can be both material and non-material nature, and stand in any 

kind of mutual network of relationships and influencing process.
25

 These constantly 

occurring interactions between the elements can again lead to a new quality, a new status 

or a new state of the overall system.
26

  

 The state of a system element should be maintained in a certain stability in an equilibrium 

or lead to an alternative state of equilibrium.
27

 (Folke et al. 2010) 

 

 

 

                                                            
22 Holling 1973, 1, 14; Landes and Steiner 2013, 801 
23 Further details on system theory can be found in Luhmann (Luhmann 2003). 
24 Di Bella and Woywode 2014, 140 
25 Vogt 2015, 9 
26 Ant 2018, 48 
27 Theoretical elaboration of the resilience concept occurred above all within the framework of the models of 

complex adaptive systems, be it evolutionary biology or more technically cybernetic. In cybernetics, the crucial 

term for the question of resilience is "feedback": systems with negative feedback can compensate for 

disturbances and return to their stable state; they commute around an equilibrium point. Systems with positive 

feedback amplify interference and can thus easily change to another system state. If they exceed a certain 

threshold, the transition to another attractor, that is, a different pattern of order, cannot be stopped. (Vogt 2015, 

9) (Malik 2016, 7–39) 

System

Equilibrium 1

Equilibrium 2

Phase 1

Phase 2
time

fragile

stable

crisis

System

tp1 tp2

R

a

System

Figure 2 Resilience-Phase-Model (RPM) – (own illustration) 
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To determine the Resilience-Phase-Model more closely, the following attributes can be used: 

 

Phase 1: stable - fragile 

Equilibrium (Eq1): The system / unit is in an equilibrium state (equilibrium). The 

expressiveness and the relationship of central building blocks to each other within the system 

determine the stability, one could say, the equilibrium.
28

 But new equilibrium states (Eq2) can 

also be the result of a resilient reaction of the system.
29

  

Crisis (C): There is a disturbance of stability due to an event affecting the system (Crisis). 

This can be a disruptive change, which can be perceived as a threat, crisis or disaster, as a risk 

factor for healthy development.
30

  

Resistance (R): Means the ease or difficulty of changing the system. It is an indicator about 

the system stability in relevance to the power of disturbance. In this meaning, greater forces 

or perturbations are required to change the current state of the system.
31

 Resistance shows the 

capacity of a system to be robust and to protect itself from change.
32

  

Altitude (a): What is the maximum amount the system can be changed before losing its ability 

to recover.
33

. An additional explanation would be the degree to which a system can be 

changed without losing the ability to recover from the shock. It can also be said that it is the 

leeway that exists until the equilibrium state tilts.
34

 Of greater importance here is not, how 

long it takes for the system to become fragile (tp1), but how much disturbance it can take and 

remain within critical thresholds. Measures to reduce the altitude may have reactive 

(persistent), preventive (risk analysis) or adaptive character (developement of competences).
35

 

Folke describes this as "the magnitude of shock that the system absorbs and remains within a 

given state; the degree to which the system is capable of self-organization; and (iii) the degree 

to which the system can build capacity for learning and adaptation”.
36

  

 

Phase 2 fragile – stable (recovery) 

Holling defined the phase 2 as engineering resilience. This is the ability of a system to return 

to an equilibrium on the previous state (Eq1) or to a new state (Eq2) after a disturbance
37

. 

This phase can be also called transformation. In this phase, the speed by which the system 

returns to equilibrium is the measure. The faster the system bounces back, the more resilient it 

is. The emphasis is on return time.
38

  

 

As consequence of mentioned above attributes of Resilience, the measure of resilience is 

resistance to disturbance and its degree and the speed by which the system returns to 

equilibrium. 

 

4 CLOSING COMMENTS 

The application of systems theory is now also taking place in many other disciplines, so that it 

can be described as a suitable "basis for the unification of science". However, it is important 

in such an analogy formation that a transfer of processes of natural systems to social systems 

                                                            
28 Mohr 2016, 421 
29 Folke et al. 2002, 437 
30 Hoffmann 2017, 66; Demmer et al. 2011, 5397 
31 Walker et al. 2004, 4–5 
32 Di Bella and Woywode 2014, 143 
33 Walker et al. 2004, 4–5 
34 Di Bella and Woywode 2014, 143 
35 Gibson and Tarrant 2010, 7 
36 Folke et al.; Folke et al. 2002, 436 
37 Holling 1973, 4 
38 Davoudi et al. 2012, 300 
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is not one-to-one possible, but requires a kind of cognitive integration, ie a contextual transfer 

of knowledge. 

There is thus a critical time element in the social system response to change in terms of 

people and institutions. These are important temporal dimensions of change that are theorized 

about in the resilience literature, yet the empirical body of work on this dimension is 

limited.
39

  

The RPM is an interpretive approach for discussing resilience attributes. Main information for 

the development of this model origins form research work in the socio-ecologic field. So there 

are some critical issues to be considered when translating resilience from the natural to the 

social world. There is no “one size fits all” approach to the future. 

The investigation of dynamics of positive adaptation or transformation is characterized by a 

high degree of complexity. This is due, on the one hand, to the complex, interrelated 

relationships between the system components and, on the other, to uncertainty about the 

outcome of the processes. System researchers try to master complexity in different ways. A 

popular empirical basis for resilience research is case studies. In doing so, "small", local cases 

are used as well as global case studies in which aggregated data is used. System dynamic 

approaches often attempt to reflect feedback effects between the personal, social, economic 

and ecological components of a system. Partly it remains with theoretical modeling, partly 

with quantitative and qualitative investigations, participative designs or action research. In 

many cases, hybrid research strategies are also used to ensure that the complex causal 

relationships are adequately captured. A classic approach is the combination of quantitative 

interviews and qualitative elements such as interviews or the use of focus groups. One of the 

more innovative pluralistic approaches is agent-based modeling, a technique in which 

historical and development-related narratives of different actors are simulated from different 

perspectives. 

Nevertheless, the common approach until today mainly consisted in planning and building 

resilience in a defensive and reactive way. But the real managerial stake behind the topic of 

resilience is its profound comprehension at all phases, together with the need to build it in a 

proactive manner, and not only to use it as a defensive response to extreme events. Therefore, 

the managerial challenge is transforming resilience from a set of redundant preventive actions 

into a proactive strategy. 
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APPLICATION OF LCC ANALYSIS IN RAIL TRANSPORT 

 

Jan Vogl 

 
Abstract 

The paper deals with the issue of life cycle cost analysis (LCC analysis) of rolling stock, 

which aims to optimize the cost of ownership, which can make up a large share of total costs. 

With the LCC application, you can identify all the important costs that you can use in the 

future in the rail economy. Further, you can get innovative resources and improve product 

quality by applying LCC analysis. The use of LCC analysis has begun to be used in both 

tendering and public procurement. 

Key words: LCC analysis, innovation, cost, rolling stock, data 

 

 

1 LIFE CYCLE COST ANALYSIS 

According to the technical standard (IEC 60300-3-3:2004), life cycle cost analysis is a 

process of economic analysis to assess the total cost of acquisition, ownership and settlement. 

Total cost of life cycle can be easily divided into 3 basic components. 

LCC = Acquisition cost + Ownership cost + Disposal Cost 
1
 

Based on a survey (questionnaire survey and interviews) among the leading manufacturers of 

rail vehicles, I found that LCC analysis in the Czech Republic is commonly used in this 

sector. If I look at customer requirements for LCC analysis across Europe, I can say that 

besides Baltic states (Estonia, Lithuania, Latvia) and Eastern Europe (Belarus, Moldova, 

Ukraine) this analysis is a common part of business offers. 

Life Cycle Cost Analysis is intended to serve as an economic incentive for manufacturers to 

improve the quality of their products. In rail transport, where some rolling stock can be 

operated for up to 30 years, reliability and quality are crucial. However, the success of using 

product life cycle cost analysis requires close cooperation between the manufacturer and the 

customer. Therefore, it is very important that the customer carefully focus on the cost of 

ownership, which is not obvious at first sight. The cost of the rolling stock is not 

determinative. The costs of operation, maintenance and disposal are important. The total cost 

of ownership may be several times higher than its cost. 

2 METODOLOGY  

In the frame of developing the LCC analysis model, it is important to first define (obtain) the 

basic input parameters (data), which are either directly based on the customer's requirements 

or are specified in the tender documentation. The customer decides on its scope. As the 

development of LCC analysis is complex and time-consuming, specially trained worker, 

called LCC specialist, who is responsible for it, must handle it. It is the correct and flawless 

preparation of the LCC analysis process that is very important as it can significantly influence 

its outcome in the selection of the customer. Subsequent processed output - LCC analysis is 

then part of the business offer. 

 

                                                 
1 International Standard - IEC 60300-3-3:2004 
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A large amount of information and validated data is required to produce LCC analysis. The 

data is collected by an LCC specialist who receives it from each department. If we focused 

closely on individual inputs of LCC analysis, these would be the following basic areas: 

 

a) Technical specification of the vehicle (e.g. power, weight, capacity) 

b) Vehicle structure (elements of individual components) 

c) Vehicle operating conditions (e.g. durability, vehicle approach) 

d) Vehicle maintenance (e.g. preventive periodic maintenance, periodic technical inspections) 

e) Economic operating conditions (e.g. energy, track access prices, vehicle operator wages) 

 

                                             Figure 1: Railway vehicles components 

Rolling stock manufacturers have sufficient technical and cost data, but their use in LCC 

analysis can be problematic as the data may not be in the required volume or structure. They 

may also be outdated or unsuitable for the case.  

 

The research carried out in the companies producing the rolling stock shows that the most 

important cost items in the LCC analysis are the costs of preventive and corrective 

maintenance, and the cost of guarantees. It also includes vehicle acquisition costs, energy 

costs, fuel costs, wage costs, travel costs, cleaning costs, vehicle overheads, and vehicle 

disposal costs. It follows from the foregoing that these are all costs which are directly linked 

to the particular rolling stock in question and which are closely linked directly to the 

ownership and operation of the vehicle. The final cost structure is then agreed with the 

customer which costs are important for him. 

2.1  Rolling stock basic systems product breakdown structure 

The Product breakdown structure is used to build the foundation of the LCC model.  

The figure below shows the basic decomposition of the rolling stock, and only its main parts. 

For each of these parts, the total costs from suppliers, including service demands, spare parts 

needs, etc. are collected. 
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Figure 3: Rolling stock basic components 

2.1  Process of LCC analysis creation - flowchart 

As already mentioned, the preparation of LCC analysis is financially and time consuming. 

Several departments within the whole company participate in its creation. These include, for 

example, the sales department, finance department, production, technical department, service 

department. The actual design of the LCC analysis is illustrated below, where the initial 

impulse is the customer's request for the LCC analysis. In the last stage, the final version 

analysis of the LCC is part of the offer and subsequently of the contract 

 

Figure 3: Process of LCC analysis creation 
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3 CONCLUSION 

Life cycle cost analysis currently plays an important role in rail vehicle tenders. It is an 

integral part of the offer and the subsequent competition and contract. It is one of the 

important aspects for the final product selection. Customers have finally realized that the 

acquisition cost is often only a small proportion of the total cost of ownership. In the rail 

sector, where some rolling stock can be operated for up to 30 years, they can not only save 

considerable money, but also considerably worry about an unreliable product thanks to 

making of a detailed LCC analysis. 

 

Life Cycle Cost Analysis is also intended to serve as an economic incentive for manufacturers 

to improve the reliability and quality of their products. The survey showed that its use does 

not only reduce the overall costs, but also activates the innovation effort, thus improving the 

technical and performance parameters. 

 

Knowing the different stages of the product life cycle and the associated costs make it easier 

to make all strategic decisions before. LCC analysis contributes to a more efficient use of the 

company's internal resources and thus strengthens its competitiveness. 

 

This paper has been supported by SGS grant No SGS19/079/OHK5/1T/16. 
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REGRESNÁ ANALÝZA VYBRANÉHO MAKROEKONOMICKÉHO 

UKAZOVATEĽA V KONTEXTE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO 

ROZVOJA 

 

REGRESSION ANALYSIS OF SELECTED MACROECONOMIC 

INDICATOR IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Hana Palušková, Alexander Frasch and Stanislav Kováč 

 
Abstrakt  

V uplynulých dekádach pozorujeme výrazné celospoločenské zmeny, ktoré súvisia s ľudskou 

činnosťou. Ide o negatívne externality jednotlivcov i skupín, ktoré sa bezprostredne prejavujú 

zmenami v doterajších systémoch a podmienkach života okolo nás. Keďže zmeny v prírode 

môžu určitým spôsobom ovplyvňovať fungovanie jedincov, firiem a celých národom, čoraz 

častejšie sa v odborných kruhoch skloňuje pojem udržateľnosť. Práve tento koncept, ktorý 

zohľadňuje potreby budúcich generácii sa opiera a myšlienku zmeny doterajšieho trhového 

systému smerom k uvedomelosti spotrebiteľov ale i k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov zo 

strany spoločnosti. Preto cieľom vedeckého príspevku bolo prostredníctvom regresnej analýzy 

interpretovať možný vzťah medzi premennými: hrubý domáci produkt per capita (HDP p.c.), 

globálna tvorba ekologickej stopy na osobu (EFP p.c.) a celkovou svetovou populáciou - pre 

určenie ich možného prieniku s konceptom trvalo udržateľného rozvoja. 

Kľúčové slová: regresná analýza, HDP p.c., globálna tvorba ekologickej stopy na osobu, 

celková svetová populácia 

 

Abstract 

In recent decades, we have seen significant environmental and social changes related to 

human activity. These are the negative externalities of individuals and groups, which are 

reflected in diversity in the existing environmental system. These changes in some way affect 

the functioning of individuals, businesses, and nations. Therefore, the notion of sustainability 

is increasingly being discussed in professional circles. This concept, which takes into account 

the needs of future generations is based on the idea of changing the existing market system 

towards consumer awareness, but also towards a more efficient use of resources by society 

and entrepreneurs. Therefore, the aim of the scientific contribution was to analyze the possible 

relationship between the variables: gross domestic product per capita (GDP p.c.), global 

ecological footprint per person (EFP p.c.) and total world population through regression 

analysis - to identify their possible intersections with sustainable development concept. 

Keywords: regression analysis, GDP p.c., global ecological footprint per person, total world 

population 

 

 

1 ÚVOD 

Uspokojovanie ľudských potrieb bezprostredne súvisí so získavaním vzácnych zdrojov a ich 

následným prerozdeľovaním. Princípom ekonomických teórii je robiť také rozhodnutia, ktoré 

sú čo najefektívnejšie z hľadiska racionality jednotlivých trhových subjektov. Takže ak na 

jednej strane zmeníme určité podmienky, na druhej strane sa iným spôsobom odrazia 

a ovplyvnia sieť vzájomných vplyvov trhových, či netrhových síl (Naess, 1988). 
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Napriek tomu je dnešný trhový systém najčastejšie založený na meraní ekonomickej úrovne 

prostredníctvom ukazovateľa hrubého domáceho produktu (HDP). To znamená, že súčasná 

rastúca výroba a spotreba sa odrzkadľujú ako kladné výsledky v dosahovaní národného 

ekonomického rastu. Simon Kutznets, ktorý sa v 30. rokoch minulého storočia spolupodieľal 

na vývoji systému národného účtovníctva však tvrdí, že z národného príjmu môže byť len 

sotva vyvodzované skutočné bohatstvo národa (Kuznets, 1934) 

Iným názorom je tvrdenie Paula DeGrauwea (2019), ktorý tvrdí, že doposiaľ jediné systémy, 

ktoré v spoločnosti vytvárali blahobyt pre ľudí, boli postavené na trhových mechanizmoch. 

Upoznornil však na limity, ktoré možno chápať ako negatívne externality firiem, ktoré 

znášajú ľudia, resp. široká spoločnosť. To znamená, že správanie firiem môže vytvárať určité 

impakty, napríklad náklady tvorené mimo priamych rozhodovacích procesov firiem – ako je 

napríklad znečitenie životného prostredia, tvorba emisií či tvorba nadmerného odpadu (Vaňo, 

v Denník E, 2019).  

Problémom je, že väčšina firiem nezohľadňuje negatívne externé náklady automaticky a preto 

by mala byť táto úloha stanovená na úrovni vlády. Keďže podmienky zmenené na jednej 

strane vyvolajú zmenu na druhej strane – trhový mechanizmu, ktorého externalitou je 

napríklad znečistené životné prostredie alebo klimatická kríza, môžu mať v konečnom 

dôsledku fatálne dôsledky aj na samotné trhy (Paul DeGrauwe, v Denník E, 2019). 

Konzum, ktorý dnes v spoločnosti vyspelých krajín, ale i v krajinách s rastúcou strednou 

triedou prevláda, častokrát absentuje od aspektov udržateľnosti, ktoré zohľadňujú využívanie 

prírodných zdrojov s vyššou mierou zodpovednosti voči prírode a spoločnosti. 

Práve udržateľnosť a jej základný koncept, ktorého primárna myšlienka tkvie v zvyšovaní 

blahobytu ľudí pri súčasnom zachovaní a podpory života na Zemi, bola prvýkrát 

odprezentovaná na pôde Svetovej komisie pre životné prostredie (z ang. World Commission 

on Environment and Development) v roku 1987. Vedecký tím, ktorý identifkoval hlavné 

perspektívy udržateľnosti v dokumente „Naša spoločná budúcnosť“ (z ang. Our Commom 

Future) upozornil na dôležitosť zohľadnenia dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie 

(WCED, 1987). Spolu so záväzkami krajín aktívne sa angažovať v ochrane životného 

prostredia, ktoré boli stanovené na medzinárodnom samite v Riu v roku 1992 pod záštitou 

Konferencie OSN o životnom prostredí (OSN) – sa myšlienka trvalo udržateľného rozvoja 

uznala ako hlavné smerovanie rozvoja v 21. storočí (Kudo a Mino, 2019). 

Pokiaľ vychádzame zo základného ekonomického predpokladu robiť čo najefektívnejšie 

rozhodnutia z hľadiska racionality jednotlivých subjektov v prostredí obmedzenom na zdroji a 

z konceptu udržateľného rozvoja – zachovávať, ochraňovať a podporovať kvalitu života na 

planéte, tak údaje z Global Flootprint Network potvrdzujú opak. Deň, kedy ľudstvo 

prečerpalo viac prírodných zdrojov ako je planéta schopná za jeden rok obnoviť, sa datuje na 

29. júla 2019. Doposiaľ ide o najrýchlejšie odčerpanie prírodných zdrojov v porovnaní 

s vývojom od 70. rokov minulého storočia. 

 

2 METODOLÓGIA 

V danom článku boli použité nasledovné vedecké metódy: prostredníctvom literárneho 

rešeršu, analýzy a syntézy, sme vybrali a sumarizovali relevantné odborné informácie. 

Využitím indukcie, dedukcie, ale aj grafických a historických metód sme spracovali 

kompaktný pohľad na riešenú problematiku. Ťažiskovou však bola metóda regresnej analýzy. 

Na základe stanoveného cieľa, ktorým je analyzovať závislosť medzi vybranými indikátormi: 

HDP p.c., globálna tvorba ekologickej stopy na osobu a celková svetová populácia, sme 

prostredníctvom ekonometrickej analýzy identifikovali vzťah medzi danými premennými. 

V regresnej analýze predpokladáme, že jedna pramenná je závislá od druhej. V našom modeli 

sme si za závislú premennú zvolili HDP p.c. a za nezávislé premenné, teda tie, ktoré môžu 

závislú premennú ovplyvniť, sme si zvolili globálnu tvorbu ekologickej stopy na osobu 
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a celkovú svetovú populáciu. Pre podrobnejšiu identifikáciu vybraných indikátorov ich bližšie 

špecifikujeme:  

Závislá premenná: 

A) Hrubý domáci produkt na osobu (HDP p.c.) vyjadruje súhrn vyprodukovaných 
tovarov na území danej krajiny, zväčša za jeden rok. Môžeme ho vyjadriť rovnicou: 

 

HDP p.c. = C + G + I + NX 

 

C – vyjadruje súhrn spotreby v danej krajine za dané časové obdobie, 

G - vyjadruje súhrn vládnych výdavkov v danej krajine za dané časové obdobie, 

I - vyjadruje súhrn investícií realizovaných v danej krajine za dané časové obdobie a 

NX - vyjadruje čistý export, ktorý dostaneme keď od celkového exportu odpočítame 

celkový import za dané časové obdobie. 

 

Nezávislá premenná: 

B) Ekologická stopa na osobu je indikátor, ktorý vyjadruje ako sú jednotlivé biologické 
zložky zeme (pôda a voda) využívané na výrobu, spotrebu, ale i absorpciu odpadu 

v dôsledku ľudskej činnosti. Vyjadruje sa v jednotkách globálnych hektárov.  

 

Globálny hektár = biologicky produktívny hektár, vyjadrujúci priemernú svetovú 

biologickú produktivitu, zväčša za jeden rok. 

 

C) Celková svetová populácia, meraná súčtom počtom obyvateľov na svete. 
Vstupné dáta skúmaných ukazovateľov z medzinárodných databáz Svetovej banky a Global 

Footprint Network, boli spracované v programe Microsfot Excel. Daná kvantitatívna analýza 

skúmala vzťah HDP p.c., globálnu ekologickú stopu na osobu a celkovú svetovú populáciu 

v časovom rade od roku 1962 až po rok 2016 vrátane. Pomocou regresnej analýzy a využitím 

programu Gretl, môžeme východiskovú rovnicu pre danú analýzu zapísať v tvare ( ukáčik–

 ukáčiková–Szomolányi, 2011): 

 

 
 

3 VÝSLEDOK PRÁCE 

Podľa dostupných a následne spracovaných údajov sme zostavili nasledujúcu kvantitatívnu 

regresnú analýzu časových radov, ktorá skúma vzťah medzi: HDP p.c., globálnou tvorbou 

ekologickej stopy na osobu a celkovou svetovou populáciou za dané obdobie 1962 až 2016 

vrátane. 

Výsledný vzťah medzi jednou závislou a dvoma nezávislými premennými je vyjadrený 

v Tabuľke 1. Pre kompaktnejšie vyjadrenie daného vzťahu boli výsledky skúmaných troch 

indikátorov zlogaritmované.  

 

Tabuľka 1 

Model 3: OLS, using observations 1962-2016 (T = 55) 

Dependent variable: l_GDP_pc 

HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel) 
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  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −72,0144 2,33196 −30,88 <0,0001 *** 

l_EFP_pc 0,939796 0,476495 1,972 0,0539 * 

l_People 3,54392 0,117728 30,10 <0,0001 *** 

 

Mean dependent var  8,025481  S.D. dependent var  0,956884 

Sum squared resid  0,793773  S.E. of regression  0,123551 

R-squared  0,983946  Adjusted R-squared  0,983329 

F(2, 52)  977,2961  P-value(F)  5,65e-42 

Log-likelihood  38,51139  Akaike criterion −71,02278 

Schwarz criterion −65,00078  Hannan-Quinn −68,69402 

rho  0,951484  Durbin-Watson  0,150287 

 

Log-likelihood for GDP_pc = −402,89 

 

Podľa výsledkov z odhadnutej regresnej analýzy môžeme tvrdiť, že na základe koeficientu 

determinácie je modelom vysvetlených 98,4 % skúmaných dát. Pričom vypovedacia 

schopnosť premennej EFP p.c. je hraničná. V modeli bola prítomná autokorelácia, ktorú sme 

sa snažili odstrániť vybraním možnosti robustnej štandardnej odchýlky HAC. S prítomnosťou 

autokorelácie v našom modeli môže byť interpretácie parametrov skreslená, ale aj napriek 

tomu je model štatisticky výzamný. Grafické znázornenie danej regresnej analýzy je uvedené 

v Grafe 1. 

 

Graf 1 

Grafické znázornenie regresnej analýzy skúmaných premenných: HDP p.c. globálna 

ekologická stopa na osobu a celková svetová populácia 

 

 
 

Vlastné spracovanie v programe Gretl 
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Odhadnutá výsledná rovnica je nasledovná: 

 

^l_GDP_pc = -72,0 + 0,940*l_EFP_pc + 3,54*l_People 

(2,33)  (0,476)          (0,118) 

T = 55, R-squared = 0,984  

(standard errors in parentheses) 

 
*GDP_pc = HDP p.c. 

  EFP_pc = Globálna tvorba ekologickej stopy na osobu 

  People = Celková svetová populácia 

 

Na základe výslednej rovnice môžeme konštatovať: 

a) s nárastom globálnej ekologickej stopy na osobu o 1 % ceteris paribus, očakávame 

nárast HDP p.c. o 0.94 % 

b) s nárastom celkovej svetovej populácie o 1 % ceteris paribus,  očakávame nárast HDP 

p.c. o 3,54 % 

 

Nakoľko je náš model významnosťou premennej EFP p.c. limitovaný, je napriek tomu 

štatisticky významný a je možné ho použiť pri interpretácii teórii v praxi. 

Výsledok danej kvantitatívnej analýzy nepriamo potvrdzujú aj slová S. Kutznetsa, ktorý 

tvrdil, že skutočné bohatstvo národa nemožno posudzovať na základe dosiahnutého 

národného príjmu. Inými slovami, pokiaľ prehlbovanie globálnej ekologickej stopy je priamo 

úmerné s rastom HDP p.c. (v súčasnosti najdôležitejšieho indikátora na meranie 

ekonomického rastu krajín) a s rastom svetovej populácie, je skôr nepravdepodobné očakávať, 

že krajiny v danom ekonomickom systéme sa priblížia k ambicióznym cieľom Európskej únii, 

Organizácie Spojených Národov alebo iných národných či nadnárodných inštitúcii – v snahe 

dosiahnuť trvalo udržateľnú výrobu, spotrebu a obmedziť tvorbu odpadu.  

 

4 ZÁVER 

Kvantitatívnou analýzou sme dospeli k záveru, že rast HDP je priamo úmerný s rastom 

ekologickej stopy a s rastom populácie. Pri súčasnom trende zvyšujúcej sa globálnej 

populácie možno v budúcnosti očakávať ekonomický rast. Problémom však môže byť fakt, že 

tento trend je charakteristický najmä pre rozvojové krajiny. Keď zohľadníme súčasné 

klimatické trendy, ktoré geograficky najviac ovplyvnia najmä rozvojový svet, môžeme tvrdiť, 

že so zvyšujúcim sa počtom ľudí a narastajúcou mierou odčerpávania prírodných zdrojov sú 

nutné radikálnejšie rozhodnutia a zmeny zo strany medzinárodných inštitúcií, vlád, ale 

i samotných jednotlivcov, ktoré by pri nezmenených podmienkach mohli akcelerovať do 

oveľa závažnejších dôsledkov, ktoré už dnes existujú: nedostatok vody, pôdy; rastúca 

migrácia v dôsledku nedostatkov zdrojov; extrémne zmeny klímy alebo tvorba nadmerného 

odpadu či prudké zmeny v ekosystémoch. 

Pre minimalizovanie negatívnych externalít je nutná zmena doterajšieho ekonomického 

systému. Za jedno z riešení možno považovať efektívny trhový systém. Ako povedal P. 

DeGrauwe (2019) stanovenie trhových limitov zo strany vlád, ktoré sa odrazia vo vyšších 

cenách konečných produktov môže obmedziť tvorbu nepriamych nákladov pre spoločnosť.  

Iným riešením môže byť aplikovanie princípov cirkulárnej ekonomiky do trhového 

hospodárstva. Toto riešenie by spočívalo v efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov, 

hlavne opätovným využitím odpadu a druhotných surovín. Dôležitá je však najmä 

informovanosť obyvateľov a zmena doterajších konzumných návykov smerom k vyššej 

uvedomelosti spotrebiteľov. 
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KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ MARKETINGU A PR V 

LETECTVE 

 

CRISIS COMMUNICATION AS A PART OF MARKETING AND PR IN 

AVIATION 

 

Veronika Ševčíková 

 
Abstrakt 

Krízová situácia na letiskách prichádza bez varovania. Nevieme kedy a v akom rozsahu 

nastane. Môže dôjsť k havárii lietadla, teroristickému útoku v priestoroch letiska, požiaru, 

nahláseniu či výbuchu bomby, ekologickej katastrofe, ohrozeniu zdravia obyvateľstva 

a ďalším scenárom. Najnovšie aj k ohrozovaniu dronom či kybernetickým útokom na systémy 

letísk. Každá takáto krízová situácia na letisku alebo v leteckej spoločnosti je veľkou výzvou 

pre komunikačného manažéra – hovorcu – danej spoločnosti. Je previerkou jeho schopností 

reagovať pod obrovským tlakom médií, v krízovej situácii, na udalosti, ktoré majú nie len 

lokálny či štátny dosah, ale často i celosvetový, medzinárodný mediálny dosah. Je zároveň 

previerkou nie len jeho samotného, ale tiež previerkou pripravenosti komunikačného 

oddelenia, ktoré vedie. Je previerkou prípravy krízového komunikačného plánu a prípravy 

krízových komunikačných postupov.  

Kľúčové slová: kríza, krízová komunikácia, letectvo 

 

Abstract 

The crisis at airports comes without warning. We do not know when and to what extent it will 

occur. There may be an aircraft crash, a terrorist attack in the airport, a fire, a bomb being 

reported or exploded, an environmental disaster, a public health threat, and other scenarios. 

Recently also threatened by drones or cyber attacks on airport systems. Any such crisis 

situation at the airport or airline is a major challenge for the company's communications 

manager - spokesman. It is a test of his ability to respond under enormous pressure from the 

media, in a crisis, to events that have not only a local or state impact, but often a global, 

international media impact. It is also a review not only of himself but also of the readiness of 

the communications department that he leads. It reviews the preparation of the crisis 

communication plan and the preparation of the crisis communication procedures. 

Key words: crisis, communication, aviation 

 

 

1  KRÍZOVÉ SITUÁCIE V LETECTVE 

Letectvo je oblasť, ktorá sa dotýka väčšiny svetového obyvateľstva, veď počet cestujúcich, 

ktorí využívajú leteckú dopravu, a tým služby leteckých spoločností a letísk, každoročne za 

posledných desať rokov vzrastá. V roku 2017 využilo vo svete leteckú dopravu, a teda 

i letiská, viac ako štyri miliardy ľudí, pričom ešte v roku 2008 to bolo len viac ako dva a pol 

miliardy osôb.
1
 Podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk (angl. Airport Council 

International, ACI Europe) využilo len v Európe v roku 2018 leteckú dopravu 2,3 miliardy 

cestujúcich. Odvetvie letectva v samotnej Európskej únii priamo zamestnáva 1,41 milióna až 

                                                 
1 International Civil Aviation Organization. 2017. Air Transport Statistical Results. Annual Report 2017. 

[online]. Dostupné na internete: < https://www.icao.int/annual-report-2017/Documents/Annual .Report.2017 

_Air%20Transport%20Statistics.pdf > [cit. 10-12-2019] 
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2,2 miliónov ľudí a celkovo podporuje 4,83 milióna až 5,5 milióna pracovných miest.
2 
 

Najväčší podiel na celkovej leteckej doprave na svete má podľa štatistík Medzinárodnej 

organizácie pre civilné letectvo (angl. International Civil Aviation Organization, ICAO) za 

rok 2017 z hľadiska delenia kontinentov Ázia a Pacifik (32 %), Severná Amerika (27,7 %) 

a Európa (24,5 %), pričom Afrika sa podieľa na leteckej doprave len približne dva a pol 

percentami. Letecká doprava je vo všeobecnosti považovaná za najbezpečnejší druh dopravy. 

Najzávažnejším krízovým situáciám, akými sú pád lietadla či iné činy protiprávneho 

zasahovania v civilnom letectve (pokus o únos, útok a podobné), čelia organizácie pôsobiace 

v letectve, a tým aj ich hovorcovia a komunikačné oddelenia, extrémne zriedkavo. Ako 

zhodnotila IATA – Medzinárodná organizácia združujúca leteckých dopravcov – väčšina 

zamestnancov letísk či leteckých spoločností počas svojho života nebude nikdy čeliť krízovej 

udalosti akou je letecká nehoda či terorizmus na letisku
3
. Bezpečnosť civilného letectva je 

v súčasnosti na vysokej úrovni, veď v roku 2017 bol zaznamenaný najbezpečnejší rok 

v histórii meraní štatistík civilného letectva s najmenším počtom usmrtených osôb pri 

leteckých nehodách (deväť fatálnych leteckých nehôd, najmenej od roku 1970).
4
 Odborník na 

mediálny tréning Brad Phillips však i napriek tomu poukazuje na desať právd o kríze: 

1. Určite ju zažijete. Minimálne raz. 

2. Vyjdete z nej buď ako ten dobrý, alebo ako ten zlý. 

3. Komunikovať musíte ihneď. 

4. Médiá sa postavia na stranu obetí. 

5. Hovorca, ktorého vyberiete, musí byť zrozumiteľný. 

6. Aj bežná recepčná potrebuje mediálny tréning. 

7. Utajovanie negatívnych faktov situáciu len zhorší. 

8. Sociálne siete vás môžu zachrániť alebo zlomiť. 

9. Ospravedlniť sa treba vhodným spôsobom. 

10. Vaši právnici môžu krízu ešte prehĺbiť.
5
 

Ročne sa celosvetovo uskutoční podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk približne sto 

miliónov letov. S rôznymi typmi krízových udalostí, od tých menej závažných až po fatálne, 

sa střetáváme teda i v civilnom letectve. Postupy v krízových situáciách v letectve a základné 

pravidlá krízovej komunikácie spravidla určuje pohotovostný plán letiska, respektíve krízový 

komunikačný plán leteckej spoločnosti. Podľa definície zakladateľa Asociácie public relations 

Slovenskej republiky Ivana Žáryho je krízová komunikácia „osobitný spôsob a postup 

komunikácie s verejnosťou v čase krízy, t.  j. za mimoriadnych okolností, keď bežné 

komunikačné metódy a návyky zlyhávajú. Základom je príprava krízových komunikačných 

plánov, ktoré určujú kto, ako, kde, kedy a s použitím akých prostriedkov a nástrojov bude 

informovať predstaviteľov verejnosti tak, aby imidž organizácie, firmy neutrpel za žiadnych 

okolností.“
6
  

V letectve môže nastať mnoho krízových situácií. Môže dôjsť k havárii lietadla, k 

teroristickému útoku v priestoroch letiska či na palube lietadla, k požiaru na letisku či na 

palube lietadla, k nahláseniu či výbuchu bomby, ekologickej katastrofe, ohrozeniu zdravia 

                                                 
2 Európska komisia. 2015. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Stratégia v oblasti letectva pre Európu. 2015. [online]. Dostupné na 

internete: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM%3A2015%3A598%3AFIN >. [cit. 10-

12-2019]    
3 Dostupné na internete: https://www.iata.org/publications/Documents/crisis-communications-guidelines.pdf  
4 EASA. 2018. Annual Safety Review 2018. European Aviation Safety Agency. 2018. [online]. [cit. 10-12-2019]. 

Dostupné na internete: <https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/218639_EASA_ASR_MAIN_REP 

ORT_2018.pdf >.  
5 PHILLIPS, Brad. 2013. The Media Training Bible. 101 Things You Absolutely, Positively Need to Know Before 

Your Next Interview. Washington: SpeakGood Press, 2013, s. 168 – 189. 
6 ŽÁRY, Ivan. 1996. Public relations. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, s. 8. 
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obyvateľstva, ohrozeniu letovej prevádzky dronom (bezpilotným lietadlom či robotom), 

rozsiahlym štrajkom personálu vedúcim k zrušeniu či meškaniu letov, ku krachu leteckej 

spoločnosti a ďalším scenárom. Navyše, letectvo ohrozujú v posledných rokoch nové hrozby, 

ktoré môžu vyvolať krízu, akými sú spomínané drony v okolí letísk či kybernetické útoky na 

informačné systémy letísk. Spôsobujú zastavenie letovej prevádzky na letisku, rušenie letov, 

niekoľkohodinové meškania. Novým typom krízových situácií tak čelia letiská a letecké 

spoločnosti príležitostne i v súčasnosti a úlohou ich hovorcov, marketingového či PR tímu, je 

zvládnuť krízovú situáciu tak, aby povesť firmy neutrpela.  

Stručne uvádzame tri štádiá krízy, ktoré sú vo všeobecnosti vo vzťahu k verejnosti 

(angl. public relations; PR)  a v marketingovej komunikácii (jej súčasťou je i krízová 

komunikácia) známe. Prirodzene, sú využiteľné i v krízových situáciách v leteckom 

priemysle. Na úlohách, ktoré majú byť v jednotlivých štádiách vykonané, sa zhodujú mnohí 

odborníci na krízovú komunikáciu. Sú to nasledovné úlohy:    

Pred krízou: Prv než kríza nastane, lebo v každej organizácii skôr či neskôr nastane, je 

potrebné vytipovať scenáre kríz, ku ktorým môže dôjsť, spísať ich zoznam, premyslieť si 

postupnosť krokov po vypuknutí krízy a varianty riešenia. Odporúča sa vykonať aj audit, 

ktorý môže vypuknutiu krízy zabrániť. Dôležité je mať zostavený krízový komunikačný tím 

a krízový manuál/krízový komunikačný plán s postupnými krokmi a zodpovednosťou 

jednotlivých členov tímu. Mal by obsahovať zoznam mien vrátane telefónov a e-mailových 

adries na manažment firmy, odborníkov, políciu, novinárov a záujmové skupiny, resp. 

zúčastnené strany. Je potrebné mať vytipovaného hovorcu či hovorcov, ktorí budú s médiami 

komunikovať, a ktorí sú na komunikáciu s médiami náležite vyškolení a trénovaní. Popri 

komunikačných tréningoch hovorcov je osožné simulovať krízové situácie a precvičovať 

reakcie počas nich. V tejto fáze je potrebné zostaviť krízový štáb so zastúpením zložiek PR, 

marketingu, právnej oblasti, oblasti ľudských zdrojov, prevádzky, bezpečnosti a iných 

zložiek, ktorí sú v čase krízy kompetentní krízu riešiť a komunikovať. Zároveň je potrebné 

zriadiť krízové centrum vybavené potrebnou technikou – počítačmi s pripojením na internet, 

wifi, faxom, možnosťou videokonferencie – kde sa členovia krízového tímu stretávajú.  

Kríza: Najdôležitejšia pre efektívne riešenie krízovej situácie je okamžitá reakcia. Je potrebné 

reagovať ihneď po tom, ako kríza vznikne. Ideálne je prvé stanovisko zverejniť do hodiny, 

pričom sa odporúča reagovať na sociálnych sieťach už do pätnástich minút. Je treba byť 

rýchly, presný, konzistentný vo vyjadreniach a zároveň sa snažiť čím skôr napraviť povesť 

organizácie. Ak ide o smrteľnú udalosť, vyjadriť súcit a sústrasť, poľutovanie, ale aj 

ponúknuť riešenia, zabezpečiť nápravu. Stanovená by mala byť jediná osoba, ktorá má 

oprávnenie komunikovať s médiami (hovorca). Ak si však kríza vyžaduje vyjadrenia 

oprávnených osôb, ktoré vystupujú ako hovorcovia, je potrebné, aby boli na komunikáciu 

s médiami už vopred trénovaní. Tlačový hovorca alebo najatá PR agentúra musia byť 

aktívnymi zložkami krízového tímu, mať operatívne prístupy k informáciám alebo 

k vrcholným predstaviteľom firmy. Je potrebné získať čas na zistenie si faktov a poskytovať 

médiám len fakty, nie špekulácie. Priznať si nedostatok informácií nie je chybou. Dôkladne je 

tiež potrebné monitorovať médiá, nie len slovenské, ale i zahraničné, a zabezpečiť si tak 

prehľad o priebežnom pokrývaní udalostí médiami. V priebehu rozširujúcej sa a dlhšie 

trvajúcej krízy evidujeme všetky tlačové správy a stanoviská, ktoré médiám zasielame, 

ktorými môžeme usmerniť ďalších novinárov, ktorí sa na scéne objavia dodatočne. Pre médiá 

zabezpečíme zhromažďovaciu miestnosť s prístupom k wifi pokrytiu, kde budeme s nimi 

komunikovať na brífingoch či tlačových konferenciách, kde si môžu zabezpečiť individuálne 

rozhovory so zástupcami spoločnosti a kde im budeme priebežne poskytovať nové fakty. 

Po kríze: Máme priestor hodnotiť a analyzovať mediálne výstupy, získať spätnú väzbu 

zúčastnených strán, vrátane reakcií zo sociálnych sietí. Nezabudnúť si v prípade fatálnych 

dôsledkov pripomenúť výročie krízovej udalosti spomienkovou slávnosťou či špeciálne 
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vytvorenou webstránkou s kondolenciami. Predovšetkým však treba pracovať na obnovení 

dobrej povesti firmy – odmietnuť neoprávnené obvinenia a preniesť ich na zodpovedné 

orgány, alebo naopak – prijať plnú zodpovednosť, navrhnúť preventívne opatrenia do 

budúcna a zoznámiť s nimi verejnosť, ospravedlniť sa, prísť s návrhmi na kompenzácie 

spôsobených škôd, odškodnením. Tiež deklarovať také nápravné opatrenia, aby sa situácia 

nemohla zopakovať.     

Len v posledných rokoch sme boli svedkami niekoľkých fatálnych krízových situácií 

v letectve. Ako príklady môžeme uviesť teroristický útok na letisku Brusel-Zaventem 

v Belgicku dňa 22. marca 2016, pri ktorom samovražedný atentátnik zabil 14 cestujúcich. 

Príkladne zvládla krízovú komunikáciu letecká spoločnosť flydubai, ktorá nasledovala po 

havárii Boeingu 737-800 letu 981 na ruskom letisku Rostov-on-Don dňa 19. marca 2016. 

Havária si vyžiadala životy všetkých 62 osôb na palube lietadla – 55 cestujúcich a 7 členov 

posádky. Informácie poskytnuté počas krízovej udalosti zo strany leteckej spoločnosti 

dokonca vtedy ocenili aj médiá. Novinár venujúci sa letectvu označil prácu komunikačných 

manažérov flydubai za empatickú a efektívnu.
7
 Ďalším prípadom krízovej situácie bol pokus 

o útok na druhom najväčšom parížskom letisku Paríž-Orly dňa 18. marca 2017. Útočník 

zaútočil na vojačku na letisku s cieľom zobrať jej zbraň, následne bol zastrelený, nikto nebol 

zranený. Letisko bolo dočasne uzavreté a na sociálnych sieťach a svojej webstránke okamžite 

aktivovalo poskytovanie informácií v krízovej situácii. Po príklady však nemusíme ísť ani do 

dávnejšej minulosti. V decembri 2018 spôsobil dron lietajúci nad letiskom v londýnskom 

Gatwicku pozastavenie letov na 30 hodín, čo ovplyvnilo lety viac ako 140-tisíc cestujúcich.  

 

2 KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA V LETECTVE V ONLINE PRIESTORE 

Manažéri krízových situácií v letectve, resp. hovorcovia letísk či leteckých spoločností, sa 

v posledných desiatich rokoch musia vyrovnávať s nástupom živých online prenosov videí na 

sociálnych sieťach, čo má za následok potrebu rýchlejších reakcií vo vzťahu k verejnosti a 

médiám. Práve na sociálnych sieťach totiž kríza neraz vzniká, no práve tu je ju možné 

rovnako ešte v prvom štádiu krízu eliminovať, kým nenadobudne problém väčšie rozmery. 

V roku 2008 je známy prípad novej situácie, kedy pasažier, ktorý prežil haváriu lietadla 

dopravcu Continental Airlines ihneď po tom, ako lietadlo opustil, začal naživo vysielať, resp. 

twítovať na sociálnej sieti, aktuálne informácie z miesta havária. Prv, než sa o situácii mohli 

dozvedieť kompetentné zložky, sa informácia v živom prenose dostala k verejnosti. Navyše, 

z rozmáhajúcou sa sieťou 5G je predpoklad, že do roku 2030 bude mať k vysokorýchlostnej 

sieti prístup, teoreticky, každá osoba na planéte. Pri plánovaní krízovej komunikačnej 

stratégie v budúcnosti v leteckom priestore treba brať do úvahy fakt, že každá krízová situácia 

bude ihneď, do niekoľkých sekúnd, prostredníctvom mobilného zariadenia a sociálnych sietí 

vysielaná naživo, v reálnom čase, keď sa deje, prostredníctvom priamych svedkov udalostí, 

očitých svedkov. Krízovú komunikáciu v letectve bude treba ešte o to viac cieliť do online 

priestoru, na sociálne siete, čo si bude vyžadovať väčšiu koordináciu všetkých zúčastnených 

zložiek v rámci firmy – oddelenia externej komunikácie, internej komunikácie, sociálnych 

sietí, oddelenia informácií pre cestujúcu verejnosť. Avšak, žiada sa klásť dôraz na také 

zloženie krízového tímu, ktorý bude okrem tradičných pozícií v krízovom štábe, akými sú 

manažéri prevádzky, bezpečnosti, práva, komunikácie a podobne, obsahovať aj napríklad 

zamestnanca zodpovedného za tvorbu obsahu či sieťového koordinátora. Organizácia IATA 

združujúca svetových leteckých dopravcov odporúča vzhľadom na súčasnú online dobu 

zaradiť do krízového tímu nasledovné kľúčové pracovné pozície: 

                                                 
7
 Dostupné na internete: https://flightchic.com/2016/03/20/on-flydubais-empathetic-and-effective-response-to-

fz981-tragedy/  
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a, komunikačný manažér pre krízový tím – je v kontakte s riaditeľom spoločnosti, získava od 

vedenia firmy dôležité strategické informácie o ďalších postupoch, 

b, komunikačný tímlíder – je zodpovedný za celkové vedenie krízového komunikačného 

tímu, za šírenie tlačových správ médiám, za komunikáciu na sociálnych sieťach, rozhovory 

s vedením, organizáciu tlačových konferencií, 

c, vývojár obsahu – pripravuje hrubý textový náčrt písomných stanovísk a návrh obsahu 

tlačových správ, 

d, online komunikačný manažér – zodpovedá za sociálne siete a online kanály firmy, 

monitoruje online komentáre, koordinuje obsah s marketingovým oddelením, 

e, interný komunikačný manažér – zodpovedá za to, aby sa všetky vyhlásenia a stanoviská 

dostali rovnako aj medzi zamestnancov firmy, a to či už prostredníctvom hromadných e-

mailov, intranetu, newsletteru a zároveň informuje zamestnancov o tom, ako reagovať, ak sa 

dostanú do kontaktu s cestujúcou verejnosťou, 

f, koordinátor pre network/sieťový koordinátor – udržiava kontakty so sieťou PR agentúr 

a kancelárií v prípade, že letecká spoločnosť operuje vo viacerých krajinách, ktoré majú 

vlastné agentúrne PR zastúpenie, zásobuje ich aktuálnymi informáciami o vývoji udalostí, 

g, koordinátor monitoringu médií – má za úlohu sledovať mediálne výstupy elektronických, 

online aj printových médií, monitorovať komentáre na sociálnych sieťach a fotografie 

zverejňované verejnosťou na sociálnych sieťach, informovať o mediálnych výstupoch krízový 

tím, 

h, manažér pre požiadavky médií – vedie tím ľudí, ktorí reagujú na telefonáty zo strany médií, 

ich otázky, žiadosti o rozhovor, stanoviská a zabezpečuje pre médiá nové informácie 

o nových zistených skutočnostiach, 

i, hovorca na mieste – cestuje na miesto incidentu a poskytuje informácie médiám aj tímu 

priamo z miesta činu, zodpovedá za brífingy na mieste udalosti, 

j, komunikačný manažér pre centrum asistencie rodinám – koordinuje prístup médií 

k rodinám pozostalých nachádzajúce sa v krízovom centre, chráni pozostalé rodiny pred 

tlakom médií, ak si neželajú s nimi hovoriť.
8
 

Ak by nastal kybernetický útok na systémy letísk, nový fenomén, ktorý je v súčasnosti stále 

väčšou hrozbou, pred komunikačnými manažérmi v takejto krízovej situácii stoja väčšie 

výzvy. Ide o problematiku, ktorú bez dôkladných technických znalostí z oblasti IT ťažko 

vysvetliť médiám a verejnosti, ťažko osobne pochopiť. Preto je dôležité už v štádiu pred 

krízou vytypovať si možné scenáre, ku ktorým môže dosť, a to po koordinácii s riaditeľom 

pre informačné technológie, a pripraviť si možné návrhy stanovísk a odpovedí. Záverom 

možno podotknúť, že online priestor, konkrétne dedikované webové stránky venujúce sa 

letectvu, sú v súčasnosti aktuálnym zdrojom žurnalistických informácií z oblasti letectva. 

Pôvodne stránka pre fanúšikov lietadiel www.flightradar.com, ktorá v reálnom čase zobrazuje 

trasu letu jednotlivých lietadiel, je dnes základným zdrojom informácií o trase letu ihneď po 

havárii lietadla. Digitalizácia, ktorá umožňuje sledovať lety v online priestore, 

i prostredníctvom modernej aplikácie, tak posunula opäť úroveň informácií o letectve ďalej. 

Avšak, ani oblasť letectva sa nevyhýba fenoménu, ktorým je tzv. fake news, hoaxy, či šíriace 

sa nepravdivé správy v online priestore a na sociálnych sieťach. V krízovej situácii v letectve, 

ktorej súčasťou môže byť i šírenie nezmyslov v podobe hoaxov, je jediným riešením pre 

organizáciu pôsobiacu v letectve ostať pozitívnym, vysvetľovať, prinášať pravdivé informácie 

a poukazovať na nepravdu. Napokon, rovnaké platí v krízovej komunikácii v akejkoľvek 

oblasti, letectvo nevynímajúc. 

                                                 
8 IATA. Crisis communication and reputation management in the digital age: A guide to best practice for the 

aviation industry [online]. Dostupné na internete: < https://www.iata.org/publications/Documents/social-media-

crisis-communications-guidelines.pdf >. [cit. 10-12-2019]    

 

- 95 -



Použitá literatúra  

1. ANSELL, Jeff – LEESON, Jeffrey. 2010. When the Headline Is You. An Insider's 

Guide to Handling the Media. 1. vyd. San Francisco: A Wiley Imprint. 2010. 229 s. 

ISBN 978-0-470-54394-8. 

2. AUSTIN, Lucinda – JIN, Yan. 2018. Social media and Crisis Communication. New 

York: Routledge, 1. vyd. 2018. 461 s. ISBN 978-1-138-81199-7. 

3. BEDNÁŘ, Vojtech. 2012. Krizová komunikáce s médii. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 192 s. ISBN 978-80-247-3780-5 

4. COOMBS, W. Timothy. 2015. Ongoing Crisis Communication, Planning, 

Managing, and Responding. 4. vyd. University of Central Florida: SAGE 

Publications, 2015. 240 s. ISBN 978-1-4522-6136-2 

5. CHALUPA, Radek. 2012. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR 

specialisty. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 169, ISBN 978-80-247-4234-2 

6. KARLÍČEK, Miroslav a kol. 2016. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na 

našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8. 

7. LEE, Antoni. 2015. The Media, The Spokesperson and The Message. The Art of 

Performance Communication. Rhetorica Australia. 4. vyd. pre Kindle, 2015, s. 114. 

8. LUCERO, Marela – TAN TENG KWANG, Alywin – PANG, Augustine. 2009. 

Crisis leadership: when should the CEO step up? In Corporate Communicationss: An 

International Journal. 2009, roč. 14, č. 3, s. 234-248, ISSN 1356-3280. 

9. PHILLIPS, Brad. 2013. The Media Training Bible. 101 Things You Absolutely, 

Positively Need to Know Before Your Next Interview. SpeakGood Press. Washington. 

2010. 230 s. ISBN 9780988322004. 

10. ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Porevolučný pohľad na profesie hovorcu a tlačového 

tajomníka. In Otázky žurnalistiky. 2017, roč. 60, č. 3-4, s.  135-146. ISSN 0322-

7049.   

11. VYMĚTAL, Štěpán. 2009. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9 

12. ŽÁRY, Ivan. 1996. Public relations. 1996. 1. vyd. Bratislava: Univerzita 

Komenského.  

113 s. ISBN 80-223-1018-2. 

13. ŽÁRY, Ivan. 2007. Organizácia v kríze – kríza v organizácii. In Otázky žurnalistiky. 

2007. roč. 50, č. 1-2, 38-53 s. ISSN 0322-7049 

 

Kontaktné údaje 

Mgr. Veronika Ševčíková 

Univerzita Komenského, Fakulta filozofická 

Štúrova 9, 814 99 Bratislava 

Tel: +421 2 9013 2071 

email: veronika.sevcikova@uniba.sk 

 

- 96 -



REGIONÁLNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV AKO FORMA 

PROPAGÁCIE REGIÓNU 

 

REGIONAL PRODUCT LABELLING AS A FORM OF PROMOTION 

OF THE REGION 

 

Renáta Bundzíková, Denisa Jánošová 

 
Abstrakt 

Perspektíva využívania regionálneho označovania produktov umožňuje regiónu zviditeľniť sa 

ale aj prispieť k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu. Regionálne označovanie 

predstavuje v očiach zákazníkov vysokú kvalitu výrobkov, ktorá sa snúbi s nezameniteľnou 

chuťou i unikátnosťou danej oblasti. Taktiež, znamená formu propagácie regiónu, pomocou 

ktorej je podporený rozvoj kultúrnej, sociálnej i environmentálnej ekonomiky v oblastiach 

zaujímavých pre svoje kultúrne a prírodné bohatstvo. Vznik regionálneho označovania 

produktov iniciujú hlavne miestne občianske združenia v spolupráci s verejno-súkromným 

sektorom. Na nich je potom aký postup zvolia pri rozširovaní značky i v zmysle princípov 

kruhovej ekonomiky. Cieľom tohto príspevku je uviesť vybrané príklady regionálneho 

označovania produktov na Slovensku a porovnať ich formy on-line propagácie. 

Kľúčové slová: región, značka, propagácia 

 

Abstract 

The perspective of using regional product labelling allows the region to become visible but 

also contribute to the sustainable development of tourism. Regional labelling represents in the 

eyes of customers a high quality of products that combines with an unmistakable taste and 

uniqueness of the area. It also means a form of promotion of the region to support the 

development of cultural, social and environmental economy in areas of interest for their 

cultural and natural heritage. The establishment of the regional product labelling is mainly 

initiated by local civic associations in cooperation with the public-private sector. Then it is up 

to them how they choose to expand the brand in terms of the circular economy principles. The 

aim of this paper is to provide the selected examples of regional product labelling in Slovakia 

and to compare their promotion forms. 

Key words: region, brand, promotion 

 

 

1 ÚVOD 

Už v minulosti si ľudia osvojili označovanie svojich vyrobených predmetov, pre nich 

typickým symbolom či znakom. Donedávna to boli zväčša obchodné a výrobné spoločnosti, 

ktoré vyvíjali aktivity spojené s tvorbou ich značky. Dnes sem môžeme zaradiť napríklad 

politické strany, ľudí, ale aj regióny, ktoré majú vlastnú značku. Značky regionálnych 

produktov patria k tým novším a obľube sa tešia naprieč celej Európe. Tendencia vzrastu 

regionálnych značiek zapríčiňuje rozvoj daných území. V konečnom dôsledku to môže 

znamenať aj pokles nezamestnanosti či nárast turizmu v oblasti, kde je využívaná regionálna 

značka. Spotrebitelia začínajú čoraz viac preferovať tradičné a kvalitné regionálne produkty 

oproti globálnym. Tu sa stretávame určitým spôsobom s ochranou tradícií, zvykov 

a jedinečných výrobkov regiónu. V rámci krajín V4 je Slovensko na poslednom mieste 
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v zavádzaní regionálnych značiek. Prvé miesto patrí Českej republike, nasleduje Poľsko 

a Maďarsko. Na Slovensku je doposiaľ evidovaných 13 platných regionálnych značiek.  

 

2 REGIÓN 

Pojem región nemôžeme jednoznačne klasifikovať, pretože sa stretávame s rôznymi názormi 

autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou. Pri ujasňovaní si predstavy, čo môžeme 

chápať pod týmto pojmom, sú nám k dispozícií rozdielne stanoviská z pohľadu inštitúcií 

i autorov. V konečnom dôsledku sa ale tieto názory stretávajú práve v bode, kde sa hovorí 

o regióne ako o vyhradenej územnej forme, ktorá sa tvorí za pomoci určitého priestoru a času. 

Napríklad v definícií z pohľadu legislatívy, ktorá v Zákone 503/2001 Z.z. definuje región ako 

„územne vymedzený priestor, ktorý slúži na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej 

a štrukturálnej politiky na úrovni druhého alebo tretieho stupňa podľa klasifikácie 

štatistických územných jednotiek“
1
, môžeme zaznamenať využitie priestorovej formácie. 

Každý región má pritom jedinečné a osobité vlastnosti, ktorými sa odlišuje od ostatných 

regiónov a aj celkovo od svojho okolia. Regióny sú sformované najčastejšie do troch typov 

a to: 

1. subnacionálneho – útvar sa nachádza v pôsobnosti štátu a nie je ohraničený, 

2. supranacionálneho – ide o zostavu určitých štátov, 

3. transnacionálneho – útvar je možný nájsť za hranicami štátu.
2
 

Integrácia v regiónoch v ich vnútri zväčša neprebieha, a to hlavne kvôli odlišnostiam 

v rozlohe či počte obyvateľov, ktorá spôsobuje komplikácie v ich porovnávaní. Regióny 

nevznikali len pôsobením prírodných síl (pohoria, rieky, klíma, nadmorská výška, úrodnosť 

pôdy) ale aj v dôsledku politických a iných majetkových podmienok. Regióny sa vyznačujú 

svojím územným pôsobením a sú stanovené geografickými, sociálnymi, kultúrnymi 

a ekonomickými prvkami, ktoré sú navzájom späté. Každý región ponúka svoju 

neopakovateľnosť a autentickosť, v dôsledku čoho môžeme pozorovať zachované tradície, 

folklórne zvyky a obyčaje, sociálnu štruktúru obyvateľov, ich svojráznu povahu ale aj vplyv 

iných kultúr spoza blízkosti hraníc. V dôsledku účinku prírodných a etnografických špecifík, 

ktoré pôsobili v minulosti na regióny, sa na ich názve podpísal aj charakter. Preto máme na 

Slovensku pomenované regióny, ako napríklad Orava, Kysuce, Tekov, Liptov, Gemer, Spiš 

a i. Na Slovensku je evidovaných 28 regiónov, v ktorých žije dokopy približne 5,5 milióna 

obyvateľov. Každý z nich je originálny vďaka svojej polohe, rozlohe, obyvateľom, 

zachovávaným tradíciám ale aj typickému nárečiu.  

2.1 Mikroregión 

Podobne ako región – mikroregión nemá vyhranenú definíciu, ktorá by ho charakterizovala. 

Doteraz nie je tento pojem legislatívne vyčlenený. Kategoricky spadá mikroregión pod celok 

regiónu. V publikáciách sa autori zaoberajú hlavne jeho územným hľadiskom, pretože z tohto 

pohľadu ide o menšiu rozlohu ako región.
3
 Taktiež, mikroregión je do určitej miery 

homogénny. Podľa niektorých autorov je mikroregión súčasťou mikrogeografie, ktorá sa 

zaoberá problematikou štúdie priestorových jednotiek. Tieto jednotky chápeme ako regióny, 

ktoré sú svojou rozlohou malé. Rovnako, pozornosť sa upriamuje na ich sociálne, 

ekonomické, individuálne či kultúrne stránky pri uplatňovaní na ich lokálnu úroveň 

pôsobenia. Niektoré vyjadrenia autorov sa odrážajú od faktu, že mikroregión je v tomto 

ponímaní mätúce označenie. V dôsledku tohto javu je odporúčané obciam používať skôr 

označenie malý región. Hovoríme teda o ucelenej priestorovej formácií, ktorá je zložená 

                                                 
1 Zákon č. 503/2001Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
2 KOTLER, P. Marketing in the twenty-first century. [online]. [2019-11-28]. Dostupné na: 

<https://www.perspectiva.md/ro/files/biblioteca/KotlerMarketing%20Management%20Millenium%20Edition.pdf>.  
3 BERNÁTOVÁ, M. - VAŇOVÁ, A. Marketing pre samosprávy. Banská Bystrica: UMB, 2000. s. 56. 
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z obcí. Na to ďalej nadväzuje ich priestorové, sociálne a kultúrne hľadisko. Spadať doň môže 

aj napríklad rozvojový plán.
4
 Členenie mikroregiónov je možné voľne, s tým, že 

charakteristika výberu je ľubovoľná. Najčastejšie sa stretávame s obcami, ktoré navzájom 

susedia a sú homogénne. Môžu to byť aj časti obcí alebo katastrálne vyčlenené územia obcí. 

Ďalej je možné považovať za mikroregión región, v ktorom úradujú inštitúcie s ohľadom na 

náplň svojich formálnych povinností v rámci mikroregionálnych združení. Takisto, 

mikroregióny môžeme chápať z pohľadu administratívnych jednotiek, ktoré majú nižšiu ako 

regionálnu úroveň. V rámci mikroregiónu sa stretávame s pôsobnosťou mikroregionálnych 

združení. Hlavnou úlohou týchto združení je rozvoj vidieka. Viacero geografov sa venuje 

tejto problematike a hľadá odpovede na otázky spojené s funkciou a aplikáciou vhodných 

techník pre rozvoj danej oblasti.
5
 Zakladanie mikroregionálnych združení môžeme považovať 

za strategickú voľbu, pretože aj vďaka nim môže obec využiť finančnú podporu z európskych 

ale aj národných zdrojov. Medzi najznámejšie mikroregionálne združenia patria Miestne 

akčné skupiny. Miestne akčné skupiny sa zakladajú na partnerstvách medzi súkromným 

a verejným sektorom.
6
 V Miestnej akčnej skupine tak môžu byť zastúpení podnikatelia, 

miestne združenia, mladí ľudia, rybárske zväzy a pod. Partnerstvá medzi jednotlivými 

sektormi je potrebné zaregistrovať vo forme občianskeho združenia.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 1: Miestne akčné skupiny v SR reflektujúce využitie finančných zdrojov pre roky 2007 – 2013 

Zdroj: maschopokjuh.eu: Mapy. [online]. [2019-11-27]. Dostupné na: < 

https://www.maschopokjuh.eu/mapy>. 

 

Medzi výhody členstva obce v Miestnej akčnej skupine patrí napríklad podpora pri zavádzaní 

inovácií, prepájanie informácií a skúsenosti medzi členmi, vytváranie nových spoluprác 

a možností do budúcnosti a i. 

 

3 REGIONÁLNA ZNAČKA 

Regionálna značka pre produkty je udeľovaná miestnym producentom, ktorí sa venujú 

vyrábaniu tradičných výrobkov. Rovnako, títo producenti poskytujú služby a venujú sa 

organizovaniu podujatí, ktoré sa spájajú s jedinečnosťou prevedenia tradičných kultúrnych 

a folklórnych zážitkov. Výrobky, služby a podujatia by mali spĺňať kritériá a podmienky, 

ktoré sa kladú pri udeľovaní regionálnej značky. Prostredníctvom zavedenia regionálnej 

značky môže región v rámci svojho pôsobenia podporiť rozvoj daného územia. Pri zavádzaní 

regionálnej značky je potrebné brať do úvahy, aby sa kultúrne a prírodné krásy regiónu 

využívali s dôrazom na ich zachovanie.  

                                                 
4 CHARVÁT, T.: Úvod do problematiky mikroregiónov v Slovenskej republike. Bratislava : Acta Geographica 

Universitatis Comeniane, Vol. 55, 2011, No. 2, str. 283-289. 
5 KIRÁĽOVÁ, A. Marketing – destinace cestovního ruchu. Praha: nakladatelství Ekopress, s. r. o., 2003. s. 102. 
6 Časopis Grant: Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS). [online]. [2019-11-30]. 

Dostupné na: < http://casopisgrant.sk/verejno-sukromne-partnerstva-miestne-akcne-skupiny-mas/>. 
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Regionálna značka môže byť udelená: 

1. produktom a výrobkom – preferovaná je hlavne ručná výroba (drevo, sklo, koža, textil, 

kov a i.), poľnohospodárske výrobky a potraviny (syr, mäso, mlieko, chlieb a i.) 

a produkty prírody (med, bylinky, kvety, lesné ovocie a i.), 

2. stravovacím (čajovňa, penzión, cukráreň a i.) a ubytovacím (kaštieľ, chata, hotel a i.) 

službám,  

3. podujatiam – pričom je zachovaná myšlienka tradičného zážitku (šport, gastronómia a i.). 

Preto, aby fyzická alebo právnická osoba získala regionálnu značku pre svoj produkt, službu 

či podujatie, musí sa snažiť o zachovanie tradície, využitie miestnej suroviny, ručnú prácu 

a unikátnosť.
7
 Medzi hlavné výhody, ktoré sprevádzajú zavedenie regionálnej značky patrí 

zviditeľnenie regionálnych produktov, služieb či podujatí. S tým súvisí aj propagácia 

regionálnych poskytovateľov služieb a výrobcov (živnostníci, poľnohospodári, včelári, 

remeselníci a pod.). Avšak, sú tu zaradení len tí výrobcovia a poskytovatelia služieb, ktorí sa 

pri ich produkcií riadia tradičným a šetrným hospodárením so zameraním na trvalo udržateľný 

rozvoj územia. Zavedenie regionálnej značky prispieva k rozvoju cestovného ruchu. Turistom 

sú ponúkané regionálne výrobky, ako aj rôzne služby a podujatia, ktoré dbajú na regionálny 

pôvod a prezentujú tradičný spôsob života prebiehajúci v danom navštívenom území. Na 

základe využívania regionálnej značky sa vedia turisti v regióne lepšie orientovať, rozpoznať 

i zaradiť ponúkané produkty či služby.
8
 Cieľom regionálneho značenia je v rámci určitého 

územia utužovať spolupatričnosť medzi jednotlivými výrobcami, poskytovateľmi služieb, 

organizátormi ale aj miestnym obyvateľstvom. Takýmto prístupom dochádza k zvyšovaniu 

zamestnanosti, znižovaniu znečisťovania životného prostredia i stabilizácií osídľovania. 

Napríklad využívanie dostupných regionálnych surovín má priaznivý vplyv na životné 

prostredie a to vďaka skrátenej prepravnej situácií komodít.
9
 V neposlednom rade, zavedené 

regionálne značenie sa považuje v rámci svojho využitia za účinný nástroj pre podporu 

rozvoja ekonomických faktorov na danom území. Je to spôsobené napríklad zvýšeným 

záujmom o kúpu regionálnych produktov a služieb, či návštevy podujatí.  

 

3.1 Slovenské regionálne označovanie produktov  

Za poslednú dobu sme mohli na Slovensku zaznamenať rozvoj regionálneho označovania 

produktov. Avšak, ešte aj dnes je miera označovania slovenských regionálnych produktov 

nízka oproti tomu Európskemu. Na Slovensku doposiaľ evidujeme 13 regionálnych označení 

produktov, no miestne akčné skupiny v krajine majú záujem o zavádzanie ďalších. Do 

budúcna sa pripravujú regionálne značky napríklad pre Tatry – Spiš a Modra – Malokarpatská 

vínna cesta. Takýmto spôsobom označovania regionálnych produktov je možné podporiť 

región či už v sociálnom alebo aj ekonomickom rozvoji. To má v konečnom dôsledku vplyv 

aj na prosperitu danej krajiny. Najviac regionálnych označení produktov (6) evidujeme 

v Banskobystrickom kraji. Ide o regionálny produkt Pohronie, Hont, Novohrad, Gemer – 

Malohont, Podpoľanie a Horehronie. Zavádzanie regionálnych značiek produktov 

v banskobystrickom kraji začalo v roku 2013. Každá značka je nositeľom symbolu, ktorý je 

typický pre danú oblasť.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 PAULIČKOVÁ, R. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: Eurounion, 2005. s. 84. 
8 SLAVÍK, J. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Praha: Grada, 2014. s. 41. 
9 SAMSON, Š. a kol. Regionálna ekonomika. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2001. s. 163. 
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Obr. 2: Regionálne označenie produktov v Banskobystrickom kraji 

Zdroj: Vidiecke partnerstvo BB kraja: Regionálna značka. [online]. [2019-11-28]. Dostupné 

na: <https://vipbb.webnode.sk/regionalna-znacka/>. 

 

Na západnom Slovensku sa k regionálnemu produktu Záhorie neskôr pridal aj regionálny 

produkt Kopanice. V ich symboloch môžeme vidieť jablko a slivky, ktoré sú tradičnými 

produktmi tohto územia. Miestne akčné skupiny sa podieľajú v regióne o podporu 

zamestnanosti v dôsledku udržiavania miestnej výroby. Taktiež, participujú pri propagácií 

obce v nadregionálnom pôsobení, čím sa zvyšuje záujem o turistiku v regióne. Do 

juhozápadnej časti Slovenska môžeme zaradiť regionálne označovanie produktov v 

pôsobnosti Malodunajsko – galantsko a Ponitrie. Symboly v logu načrtávajú škálu 

ponúkaných originálnych produktov a služieb, ako sú napríklad zážitkový rybolov, olejové 

krajinomaľby, pečenie chleba i posúchov, keramika a i. Regionálny produkt Karsticum 

(Slovenský kras) bol vytvorený miestnym občianskym združením ALMA. Prostredníctvom 

projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sa na území južného Slovenska podarilo 

vybudovať tradičné dedinské trhovisko a prebehla aj rekonštrukcia stredovekej sýpky. V roku 

2018 bolo schválené označenie pre regionálny produkt Nitrava, ktorého založenie iniciovala 

miestna akčná skupina CEDRON-Nitrava.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Logá vybraných regionálnych produktov na Slovensku 

Zdroj: Združenie za kultúru a turizmus. [online]. [2019-11-28]. Dostupné na: 

<http://www.rekreaciadunaj.sk/svk/podunajsko/110/zdruzenie-za-kulturu-a-turizmus>. 
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3.2 Propagácia regionálneho označovania produktov Slovenska 

V prípade propagácie typických produktov, služieb či podujatí sa ponúka príležitosť pre 

zlepšenie súčasnej ekonomickej situácie v danom regióne. Môže byť využiteľná aj 

v oblastiach, ktoré nemajú úplne zaužívanú modernizáciu. Propagácia a marketing navzájom 

úzko súvisia. Pri propagácií je potrebné využívanie rôznych marketingových aktivít, ktoré 

istým spôsobom dávajú do povedomia rôzne udalosti v regióne. Taktiež, v nich môžu byť 

uplatňované princípy cirkulárnej ekonomiky. Spropagované udalosti sa šíria medzi 

obyvateľmi rýchlejšie a v konečnom dôsledku môžu prilákať omnoho viac turistov ako bolo 

predpokladané. Tak ako miestne akčné skupiny vyvíjali úsilie pri zavádzaní označovaní 

regionálnych produktov, mali by dbať aj na komunikáciu aktivít v rámci tejto oblasti 

smerovanú pre široké publikum. 

 

Tabuľka 1: Formy on-line propagácie vybraných regionálnych označovaní produktov 

Regionálny 

produkt 

Forma on-line propagácie 

Webová stránka Facebook Instagram Youtube 

Pohronie ✔ ✔ ✘ ✘ 

Hont ✔ ✘ ✘ ✘ 

Novohrad ✔ ✔ ✔ ✘ 

Gemer –

Malohont 
✔ ✔ ✔ ✘ 

Podpoľanie ✔ ✔ ✘ ✘ 

Horehronie ✔ ✘ ✔ ✔ 

Záhorie ✔ ✘ ✘ ✘ 

Kopanice ✔ ✔ ✘ ✘ 

Malodunajsko – 

galantsko 
✘ ✘ ✘ ✘ 

Ponitrie ✔ ✘ ✘ ✘ 

Nitrava ✔ ✘ ✘ ✘ 

Kysuce ✔ ✘ ✘ ✘ 

Karsticum ✔ ✘ ✘ ✘ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V Tabuľke 1 sme sa snažili vytvoriť prehľad o forme on-line propagácie vybraných 

regionálnych produktov na Slovensku. Ako vyplýva z nasledovných informácií, regionálne 

produkty sa snažia komunikovať ako samostatné jednotky, no nie všetkým sa to darí. Ich 

komunikáciu nechávajú buď na zaužívané oficiálne regionálne stránky alebo miestnu akčnú 

skupinu, ktorá iniciovala ich vznik. V Tabuľke 1 môžeme vidieť, že všetky regionálne 

produkty komunikujú svoje aktivity na webovej stránke, okrem regionálneho produktu 

Malodunajsko – galantsko. Ten komunikujú hlavne miestne akčné skupiny ako napríklad 

Stará Čierna voda alebo Dudváh na svojich webových stránkach. Regionálny produkt Hont 

nemá vytvorenú Facebook stránku. Na facebookovej stránke je komunikované len získanie 

označenia pre neziskovú organizáciu s názvom Tradičný Hrušovský lepník. To isté platí aj pre 

regionálny produkt Ponitrie a Nitrava, ktorý je komunikovaný cez facebookovú stránku 
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Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Väčšina regionálnych produktov je predstavovaná 

na oficiálnych stránkach regiónu. Kompetentní v komunikácií regionálneho produktu 

Horehronie, Záhorie a Malodunajsko - galantsko sa orientujú na už ich zabehnutú 

facebookovú oficiálnu stránku regiónu. Rovnako, regionálny produkt Karsticum je 

komunikovaný cez facebookové stránky regionálnych výrobcov. Regionálny produkt Kysuce 

nie je komunikovaný na žiadnej facebookovej stránke, ani na ich oficiálnej regionálnej. Na 

sociálnej sieti Instagram nekomunikuje viacero z vybraných regionálnych označení 

produktov, až na Gemer – Malohont. Ten má vytvorený účet na Instagrame, no zatiaľ 

neobsahuje žiaden príspevok. Komunikácia Novohradu prebieha na samostatnom 

instagramovom účte, kde má štyri príspevky o tradičných výrobkoch. Rovnako, aj Horehronie 

sa snaží o komunikáciu na vybranej sociálnej sieti. Regionálny produkt Ponitrie je 

komunikovaný ako v prípade facebookovej stránky, tak aj Instagramu, prostredníctvom 

regionálnej hlavnej stránky VisitNitra. Horehronie má na svojom Youtube účte niekoľko 

videí, ktoré komunikujú nie len regionálne označenie produktov ale aj ich certifikáciu, či 

priamo výrobcov, ktorí sa venujú miestnej produkcií. O udeľovaní regionálnej značky pre 

Pohronie sa zmienila krátkym videom na Youtube TV Žiar, avšak nejde o samostatný účet 

Pohronia pre komunikáciu regionálnych označení produktov. Regionálna značka Ponitrie je 

komunikovaná prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Dolná Nitra, ktorá vytvorila krátky 

reklamný spot o regionálnom označení. Taktiež, aktivity spojené s regionálnym produktom 

Novohrad komunikuje na Youtube kanály hlavne Stredoslovenská televízia. Takisto, aktivity 

spojené s Gemer – Malohont zachytáva hlavne TV Rimava na Youtube kanály. Udalosti 

spojené so Záhorím a Kopanicami sú zdokumentované vďaka miestnym akčným skupinám. 

Najvýznamnejším sprostredkovateľom informácií pre Malodunajsko- galantsko je aj 

v prípade Youtube miestna akčná skupina Dudváh. 

 

4 ZÁVER 

Súťaženie v dnešnej dobe medzi regiónmi neustále narastá ako aj ich snaha o zdokonaľovanie 

sa. Regióny chcú aby ich zákazníci vnímali ako miesto vhodné pre život, prácu i voľno 

časové aktivity. Zavádzanie regionálneho označovania produktov na Slovensku nemá dlhú 

históriu. Ide o dobu dlhú približne desať rokov. Slovensko sa pri označovaní regionálnych 

produktov uberá dobrým smerom. Avšak, pre podporu šírenia daných aktivít je potrebná 

intenzívna propagácia, ktorá sa dá docieliť aj vytvorením stratégie orientovanej na 

komunikáciu. V stratégií by malo byť zahrnuté napríklad vymedzenie tradičných 

a originálnych výrobkov regiónu, ktoré sú späté so svojimi výrobcami, následné 

odkomunikovanie týchto možností pre spotrebiteľov, či záujemcov. Prostredníctvom 

propagácie môže prísť k zníženiu nezamestnanosti, zlepšeniu ekonomickej situácie, zníženiu 

odpadov, zvýšeniu turizmu ale napríklad aj osídľovaniu v regióne a i. Hoci majú uvedené 

regionálne produkty vytvorené jednotné logo v tvare pečiatky pre svoj región, ich 

komunikácia v on-line prostredí je odlišná. Viacero spomenutých regionálnych produktov sa 

spolieha na komunikáciu cez webovú stránku. Pre väčšiu úspešnosť a širší záber cieľovej 

skupiny by bolo vhodné ísť s dobou a komunikovať aj cez sociálne siete či iné on-line kanály. 

V Českej republike funguje Asociácia regionálnych značiek, ktorá produkuje tlačoviny pre 

všetky regionálne označenia produktov v krajine. Slovensko by sa mohlo inšpirovať 

vytvorením podobnej skupiny, ktorá by zastrešovala propagáciu regionálnych produktov. 

 

Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA 1/0078/18 Aspekty marketingovej 

komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky. 
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CONSUMER SATISFACTION WITH ONLINE SHOPPING IN 

SLOVAKIA 

 

Mária Jusková, Marta Lukáčová  
 

Abstract 

The paper focuses on consumer satisfaction analysis with online shopping. The paper consists 

of several parts; namely, the theoretical and analytical part. The aim of the paper is the 

theoretical processing of Internet marketing and consumer behavior, also, finding the use of 

Internet marketing and consumer satisfaction with online purchases in Slovakia. Moreover, 

the analysis of factors affecting consumers online shopping. The first two chapters of the 

paper belong to the theoretical part, that focuses on the processing of theoretical knowledge 

from the area of consumer behavior, internet, internet marketing and online purchasing. The 

third chapter deals with the analysis of consumer satisfaction with online purchases in 

Slovakia. 

Key words: consumer shopping behavior, internet marketing, online purchase  

 

 

1 CONSUMER SHOPPING BEHAVIOR 

Consumers are those who acquire goods to meet their needs, whether they are individuals or 

households (Tuma 2007).  

A customer is the one who orders, purchases, pays, but it can also be a person who seeks and 

receives information. It can be in direct but also indirect contact with the seller when ordering 

services by phone or in writing or in any other way he wants to buy something (Dzurová 

2007). 

Need is a state of lack or a feeling of dissatisfaction. Specific needs are directly linked to 

consumption, which is the main means of meeting needs (Štefko et al. 2012). 

According to Solomon et al. (2006) is consumer behavior the process by which individuals 

and groups choose, buy, use and dispose of goods, services, experiences and ideas to meet 

their needs and desires.  

Consumer behavior is the behavior of people to acquire, use and dispose of consumer 

products. Consumer behavior also includes negotiation related to immediate purchase or use 

the product, as well as the environment that it subdues (Koudelka 2006).  

Ďaďo et al. (2006) define consumer behavior as behavior that manifests itself through 

consumer purchasing behavior in the market to meet the needs. Consumer behavior is all 

activities that relate to the purchase of a product not only during the purchase itself, but also 

before and after the purchase. 

Consumer behavior has become a very important aspect of marketing that helps to understand 

consumer choices. It is basically a study of the factors and situations in which people make 

decisions about what they buy, want, need or do in relation to a product, service, or company. 

Understand consumer behavior is of great importance, it is necessary to know how potential 

customers will react to a new product or service (Cole 2014). 

Cultural, social, personal and psychological factors have a strong impact on consumer 

purchases (Kotler, Armstrong 2004). 
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Table 1 Factors influencing consumer behavior 

Cultural factors Social factors Personal factors 
Psychological 

factors 

Culture 
Member and 

reference groups 
Age and stage of life Motivation 

Subculture Family Employment Perception 

Social class 

The role of 

individuals and 

social status 

Economic situation Learning 

  Life style Beliefs and attitudes 

  
Personality and 

attitudes 
 

Source: own processing according to Kotler, Armstrong 2004 

 

Innovative companies strive to fully understand the customer experience, from awareness to 

need to use the product. Therefore, they often address purchasing behavior factors and 

consumer roles in the purchasing process to better understand the purchasing decision-making 

process of consumers in order to identify possible sources influencing purchasing (Kita et al. 

2017). 

In marketing, it is important to know the whole purchasing process, not only the actual buying 

decision. According to Matúš and Ďurková (2012) model of purchased behavior has five 

steps:  

1. understanding the problem,  

2. gathering information,  

3. evaluation of alternatives,  

4. purchase decision,  

5. post-buying behavior. 

Marketing managers are interested in who buys and who consumes. In fact, it is very difficult 

to distinguish, as it might seem, because the roles of the individual in relation to the purchase 

are very numerous (Ďaďo, Taborecká Petrovičová 2013). 

According to Michon (2006), an individual can be:  

 an information collector,  

 an influencer,  

 a decision maker,  

 a consumer,  

 a buyer,  

 an information flow barrier,  

 a customer,  

 a user,  

 and other people who influence a purchase. 

2 INTERNET MARKETING AND ONLINE PURCHASING 

According to Přikrylová and Jahodová (2010), the Internet is an effective marketing tool that 

includes several benefits: 

 worldwide presence, 

 interactive communication and multimedia, 

 huge range of content and features with quick updates, 

 minimum cost of use, 

 possibility of using specific tools and procedures, 

 easy measurability of results, 
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 individualizing the content of communication.  

Internet marketing is one of the highest ROI indicators that business can use to increase sales 

and manage its revenues. But it is a difficult journey, which most can not understand (Bailey 

2011). 

Online marketing is very rapidly changing to keep up with technology, immediate adoption 

by consumers of new media and new media ideas (Sheehan 2010). 

Internet marketing, online marketing and web marketing are the same names for marketing 

that use virtual space. Its dynamic development offers every year new technology applications 

(Matúš, Ďurková 2012). 

According to Matúš and Ďurková (2012), the Internet has the greatest impact on marketing 

communication. He was able to create a completely new and different communication 

environment both inside and outside the company. The fact that we currently rank the Internet 

among the most widely used forms of communication is largely influenced by its advantages. 

Despite the fact that communication via the Internet is often limited by a variety of technical 

parameters, anonymity, and also associated with impersonal communication, the positives far 

outweigh the negatives. 

Blažková (2007) ranks among the advantages of internet communication:  

 global reach,  

 immediate feedback,  

 easy work with information,  

 low cost,  

 24-hour usage,  

 speed of communication. 

The marketing communication mix for the Internet consists of (Janouch 2010): 

1. Advertising - PPC (pay-per-click), PPA (pay-per-action), priority listings, catalog 

entries, 

2. Public relations - articles, newspapers, news, viral marketing, 

3. Sales promotion - incentives to buy, loyalty and affiliate programs, 

4. Direct marketing - online chat, webinars, e-mailing, 

5. Events - online events. 

Internet marketing is constantly evolving, so the means of marketing communication can be 

divided into traditional and new. New tools are coming to the forefront and represent the 

current trends of internet promotion (Dorčák 2012). 

 

Table 2 Internet marketing tools 

Traditional internet marketing tools New internet marketing tools 

Web page Related websites 

Banner ad Social networks 

Contextual advertising Affiliate programs 

PPC advertising Microsite 

E-catalogs Advergaming 

Public relations Blogs 

Advertising on search engines Professional portals 

E-mail marketing Viral marketing 

Source: own processing according to Dorčák 2012 

According to Monzelová (2009), all companies that want to run advertising effectively, their 

website should be more than just an online business tool. Website is the perfect place to: 

 up-to-date, always available information tailored to the individual interests of the 

target groups, 

 direct, convenient payments, 

- 107 -



 better and more flexible customer service, 

 immediate, convenient exchange of information with customers, candidates, 

representatives of various media and so on. 

E-commerce is the purchase of goods and services between subscribers whose 

communication takes place via Internet networks (Suchánek 2007). 

Sedláček (2006) introduces a similar definition in which e-commerce explains how the use of 

communication and information technologies in the process of selling and purchasing, 

respectively in a business transaction. 

Dorčák and Pollák (2006) characterize e-commerce from different perspectives: 

 in terms of communication, it is the transmission of information, goods, services or 

payments via the electronic network, 

 in terms of services, it is support that reduces the costs of companies, customers, 

management, increases the quality of products and shortens the time of delivery of 

shipments, 

 from the point of view of the business process it is the development and use of the 

technology of automatic business and working processes, 

 from the online perspective it's buying and selling online services over the Internet. 

E-commerce has quite a lot of advantages over traditional ways of trading, says Suchánek 

(2008): 

 minimum operating costs, 

 low market entry costs, 

 the opportunity for interactive communication, 

 unlimited time - constantly 24 hours, 

 perfect efficiency and speed of transaction execution, 

 a high chance of expanding both demand and supply, 

 a very positive effect on manufacturing businesses as well as purchasing and 

consumer behavior, 

 easy entry to world markets. 

In addition to the advantages, e-commerce also has several disadvantages. Talloo (2007) 

mentioned the following disadvantages in her publication: 

 low security, 

 high risk factor, 

 absence of trained staff, 

 excessive transparency, 

 failure to meet the objectives, 

 inefficient consumer search, 

 inability to purchase certain products online, 

 high level of investment, 

 low consumer satisfaction, 

 low security of privacy, 

 website scalability,  

 protecting the integrity of the system. 

Traditional business models are increasingly replaced by the newer business models that are 

based on relationships through information technology. Many authors explore and categorize 

new types of business models that allow e-commerce. We are presenting distribution of these 

models by author Goel (2007), which categorizes in its publication five generally accepted 

types of e-commerce: 

 Business to Business (B2B), 

 Business to Consumer (B2C), 

 Consumer to Business (C2B), 
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 Consumer to Consumer (C2C), 

 Business to Government (B2G). 

The authors Štefko, Bačík, Fedorko et al. (2019) also deal with the issue of internet marketing 

and online shopping. 

3 ANALYSIS OF ONLINE PURCHASES IN SLOVAKIA 

84 % of Slovaks from 16 to 74 years of age use the Internet almost every day. It is certainly 

an excellent number, but in the imaginary ranking of European countries, Slovakia is 

somewhere in the middle. Italians are the world record holders, with up to 96 % of the 

population connecting to the Internet every day. At the end of the ranking, Romania is far 

behind the Czech Republic (79 %) and Poland (78 %), with 71 % of the population using the 

Internet daily. We can say that more and more communication is through internet services and 

mobile applications. Among the Slovaks, the most widespread form is email communication, 

which is used by almost 9 out of 10 Slovaks. Social networks are certainly not only the 

domain of the younger generation, although there is probably the greatest age difference, as it 

is used by up to 95 % of young people, but almost a third of Slovaks retired. Very popular 

activities of Slovaks on the Internet include information search (76 %), reading online news 

(74 %), video-telephony (57 %), listening to music (48 %), but also watching online videos 

(42 %) (Swan 2017). 

 

 
Graph 1 Activities of Slovaks on the Internet 

Source: own processing according to Swan 2017 

 

The first e-shops began in the 1990s, but the expansion of online purchases began only around 

2006. E-shops have become part of the store in Slovakia and are constantly emerging new, 

but from year to year the possibility of visibility, branding and promotion are deteriorating in 

the market. It is therefore very interesting to know what trends are leading in which segment. 

Pricemania conducted a survey of e-commerce, which involved 195 large and small e-shops 

operating in 24 different segments. The results are certainly interesting and varied, as 

historically in Slovakia there are virtually no significant data on the state of Slovak                

e-commerce market (Calík 2013). 
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Graph 2 Operation of Slovak e-shops 

Source: own processing according to Calík 2013 

 

Most Slovak e-shops that participated in this survey belong to smaller ones with 1-5 

employees. A large number of people are not required for a successful online business, but 

profitability also depends on other factors. The most popular promotional marketing channels 

include price comparison, which is used by 76.7 % of e-shops. Social networks (68.8 %) 

contribute to brand building and increase e-shop turnover. Contextual advertising uses 62.5 % 

of respondents e-shops and least used form of marketing in e-commerce segment is 

advertising on television, which uses only 2.8 % of e-shops (Calík 2013). 

 

 
Graph 3 Marketing activities 

Source: own processing according to Calík 2013 

 

Currently, e-shops are trying to provide as many services to their customers as possible. Stone 

branches are opened where their customers can try and feel the goods, but also personally 

pick up the goods, which they ordered from the comfort of their home. Two to three days is 

the average delivery time for online purchases. E-shops use the most common services of 

courier companies up to 56.8 %. Slovak Post as the delivery method uses 39.2 % of shops, 

self-service delivery points only 0.6 % and private consumption 3.4 % prefer online stores 

(Calík 2013). 
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Graph 4 Delivery of goods 

Source: own processing according to Calík 2013 

 

The fastest growing e-commerce markets in terms of percentage growth year on year include 

(Expandeco 2018): 

 The Netherlands (23 %), 

 Czech Republic / Hungary (21 %), 

 Portugal / France / Germany (16 %), 

 United Kingdom (15 %), 

 Austria (14 %), 

 Denmark (13 %), 

 Sweden / Romania / Lithuania (12 %), 

 Spain (11 %), 

 Greece (10.5 %), 

 Finland (9.6 %). 

 

Table 3 Internet usage in Slovakia and the European Union 

How and what do they use the internet 

for? 
Slovakia European Union 

use the Internet at least once a week 76 % 75 % 

use the Internet daily 62 % 65 % 

not using the Internet 15 % 18 % 

sending and receiving emails 69 % 68 % 

obtaining information about goods and 

services 
60 % 64 % 

reading online news, newspapers, magazines 52 % 52 % 

using social networks 50 % 46 % 

buying goods and services 48 % 50 % 

make calls and make video calls 44 % 29 % 

use of Internet banking 41 % 44 % 

getting travel and accommodation 

information 
38 % 39 % 

playing / downloading games, pictures, 

movies, music 
28 % 38 % 

buying / ordering online content 13 % 16 % 

Source: own processing according to Poštová banka 2015 
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Table 4 Online shopping in Slovakia and the European Union 

What do we buy online? Slovakia European Union 

we never bought goods or services over the 

Internet 
25 % 25 % 

clothing and sporting goods 29 % 30 % 

household appliances and accessories 19 % 21 % 

books, magazines and educational materials 14 % 20 % 

Holiday 11 % 27 % 

Electronics 9 % 14 % 

tickets for the event 8 % 20 % 

telecommunications services 8 % 10 % 

meal / food 5 % 9 % 

financial and insurance products 1 % 6 % 

Source: own processing according to Poštová banka 2015 

 

This paper is one of the outputs to the project (1/0609/19 – VEGA) Výskum problematiky 

rozvoja elektronickej a mobilnej komercie v aspekte vplyvu moderných technológií 

a mobilných komunikačných platforiem na nákupné správanie a preferencie spotrebiteľov. 
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SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA A PŘÍJMOVÉ 

CHARAKTERISTIKY ŽEN V KONTEXTU RODIČOVSTVÍ 

 

SOCIODEMOGRAPHIC STRUCTURE AND INCOME 

CHARACTERISTICS OF WOMEN IN PARENTAL CONTEXT 

 

Drahomíra Zajíčková, Aneta Krejčová 

  
Abstrakt 

Po roce 1989 se demografické chování české populace rychle začalo měnit. Velmi málo 

pozornosti však bylo věnováno charakteristikám žen, které mají děti a které zůstanou 

bezdětné. Naše analýza v průběhu let 2006-2017 na základě dat EU-SILC poskytuje základní 

sociodemografické a příjmové charakteristiky ekonomicky aktivních žen ve věkovém rozmezí 

16-40 let. Z rozboru vyplynul zvyšující se průměrný věk matek pečujících o závislé děti, 

pokles sňatečnosti, kdy mezi nesezdanými je nejvyšší podíl matek s jedním dítětem. 

Zaznamenáváme rovněž změny v úhrnné plodnosti s poklesem z 1,71 na 1,67 dítěte. 

Vzdělanostní úroveň žen rostla, ženy se třemi dětmi se v průběhu let polarizovaly do dvou 

vzdělanostních skupin, se základním a vysokoškolským vzděláním. Průměrné mzdy matek 

jsou nižší než mzdy bezdětných žen, v průběhu let se částečně mezera uzavírá. 

Klíčová slova: vícedětné ženy; bezdětné ženy; rodičovství; příjmy; EU SILC 

 

Abstract 

After 1989 the demographic behavior of the Czech population began to change rapidly. 

However, very little attention has been paid to the characteristics of women who have 

children and who remain childless. Our analysis over the years 2006-2017 based on EU-SILC 

data provides the basic socio-demographic and income characteristics of economically active 

women in the 16-40 age range. The analysis showed increasing average age of mothers taking 

care of dependent children, decrease of nuptiality, when the highest share of mothers with one 

child is among the unmarried. We also notice changes in total fertility, with a decrease from 

1.71 to 1.67 children. The educational level of women grew, women with three children 

polarized into two educational groups over the years, with primary and university education. 

Mothers' wages, on average, are below the wages of childless women. 

Key words: multi-child women; childless; parenting; income, EU SILC 

 

1. ÚVOD 

Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí člověka je, zda mít rodinu či ne. Narození dítěte je 

důležitý životní mezník, který přináší mnohé změny v sociálně - ekonomické rovině 

individuální i na úrovni domácností. Ženy s dětmi se dlouhodobě vyznačují určitými 

charakteristikami, které je významně odlišují od žen bezdětných. Současně četné studie 

realizované v průběhu let naznačují, že rodičovství, přímo nebo nepřímo, snižuje reálný 

výdělek žen i jejich potenciální výdělek (Hudis, 1976; Waite, Haggstrom a Kanouse, 1985). 

Cílem textu je přinést nové poznatky o základních sociodemografických a příjmových 

charakteristikách žen, včetně vybavenosti lidským kapitálem v kontextu rodičovství, resp. 

mateřství. Znalost základních sociodemografických charakteristik matek je nezbytným 

předpokladem pro lepší zaměření opatření veřejných politik. Vliv efektu mateřství na 

vybavenost lidským kapitálem a příjmy - jako na jeden z nejvýznamnějších ekonomických 
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ukazatelů - je jedním faktorů, který musíme při poskytování podpory rodičům zohlednit, 

neboť náklady spojené s mateřstvím vznikají jednotlivým matkám, zatímco přínosy dětí a 

mateřství jsou mnohem více rozptýlené. 

Data použitá v této práci pocházejí ze šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income 

and Living Conditions). Šetření EU SILC pokrývá oblast chudoby, sociálního vyloučení a 

životních podmínek domácností i informace o charakteristikách a složení domácnosti. EU 

SILC obsahuje pro naši analýzu důležité proměnné a to především proměnnou RODIC, kdy 

rodič má aspoň 1 (svoje) dítě v domácnosti, počet a věk nezaopatřených dětí a reprezentativní 

data příjmů dotazovaných (všech osob v domácnosti starších 16 let).  Některá tato data jsou 

sbírána na úrovni domácností a další na úrovni jednotlivců, kteří v těchto domácnostech žijí. 

  

Další výhodou těchto dat je, že je možná analýza v kontinuální časové řadě od roku 2005 do 

roku 2017 a je možné zaměřit se tak nejen na základní charakteristiky žen s dětmi a 

bezdětných, ale zejména na jejich změny.  Námi využívaná data mají charakter průřezových 

dat a zahrnují kompletní časovou řadu EU SILC od roku 2006 do roku 2017 pro Českou 

republiku. Datový soubor, se kterým pracujeme, vzhledem k analýze příjmů, zahrnuje pouze 

ekonomicky aktivní osoby, tj. zaměstnance a osoby sebezaměstnané. Současně se zaměřujeme 

pouze na rodiče, resp. matky, které mají nezaopatřené ekonomicky závislé dítě (děti) žijící 

s nimi ve společné domácnosti.  

 

2. VÝSLEDKY 

2.1 Struktura žen podle počtu dětí a základních demografických charakteristik  

Tabulka 1 uvádí základní trendy změn v oblasti průměrných příjmů, demografických 

charakteristik a vybavenosti lidským kapitálem, ke kterým došlo v průběhu jedenácti let, tj. 

v rozmezí let  2006 - 2017.   

Tab. 1. Socio-demografické deskriptivní charakteristiky a charakteristiky lidského kapitálu/ 

Socio-demographic characteristics and characteristics of human capital  
Proměnné (Mean) 2006 2017 

           

 
Bezdětné Matky 1 dítě 2 děti 3+ dětí Bezdětné Matky 1 dítě 2 děti 3+ dětí 

Mzdy (WAGE) (Kč/měs.) 15882 12946 13296 12901 11684 24191 20809 19485 21870 20520 

Věk (AGE)  (roky) 27.56 34.44 32.81 35.3 35.67 29.64 35.31 33.62 36.42 36.32 

Svobodné (%) 64.33% 5.84% 12.79% 2.07% 2.53% 74.22% 21.10% 34.29% 12.50% 10.20% 

Vdané (%) 31.84% 78.94% 68.02% 85.30% 86.08% 22.16% 65.61% 49.64% 75.83% 79.59% 

Rozvedené + ovdovělé (%) 3.83% 15.22% 19.19% 12.63% 11.39% 3.62% 13.29% 16.07% 11.67% 10.21% 

Základní vzdělání (EDUBASIC) (%) 4.79% 2.99% 4.08% 2.49% 2.54% 3.35% 5.20% 4.29% 4.80% 10.22% 

SŠ vzdělání (EDUMIDDLE) (%) 73.88% 85.33% 82.26% 87.37% 84.81% 54.64% 66.62% 65.71% 67.50% 65.30% 

VŠ vzdělání (EDUHIGH) (%) 21.33% 11.68% 13.66% 10.14% 12.65% 42.01% 28.18% 30.00% 27.70% 24.48% 

Odpracované roky (ODPRAC_LET)  (roky) 7.65 12.73 12.15 13.19 12.01 8.42 12.38 11.79 12.86 11.25 

Týdenní odprac. doba (ODPRAC) (hodiny) 40.56 36.38 35.57 37.22 35.17 38.82 35.86 34.59 36.82 35.42 

Průměrný počet dětí . 1.71 . . . . 1.67 . . . 

Počet pozorování 314 907 344 483 79 388 692 280 360 49 

Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006, 2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 

Jak je patrné z tabulky 1 matky jsou obecně starší než bezdětné ženy, což jednoduše odráží 

skutečnost, že u žen, které se stanou matkami, nastává mateřství později v rámci životního 

cyklu. Nemožnost anulace rodičovské role je jedním z důvodů, proč jsou děti vnímány jako 
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omezující skutečnost a proč je narození prvního dítěte odkládáno do vyššího věku, ať už jsou 

důvodem ekonomické faktory nebo změny v hodnotovém systému (Hohne, 2010). Současně 

je možné zaznamenat zvyšující se průměrný věk matek pečujících o závislé děti (nejedná se 

však o průměrný věk matek při porodu), který se u matek tří a více závislých dětí pohybuje na 

úrovni 36,3 let. 

Z hlediska rodinného stavu není překvapivé, že procento žen s dětmi, které jsou vdané je větší 

než procento vdaných bezdětných, nicméně sňatečnost v rámci celého období klesá. Výrazně 

roste jak procento svobodných bezdětných, tak procento svobodných matek a pokračuje tak 

trend, který v ČR započal již v 90. letech, kdy výrazně začal klesat počet uzavíraných sňatků a 

roste tak podíl dětí žijících s nesezdanými matkami.  

Mezi nesezdanými je nejvyšší podíl matek s jedním dítětem, u matek dvou dětí míra 

sňatečnosti významně narůstá a je na prakticky stejné úrovni jako u matek tří dětí. Ve skupině 

matek dvou dětí je svobodných 12,5 % a 75,8 % vdaných, u matek s jedním dítětem je 

svobodných 34,3 % a 49,6 % vdaných. Spojitost mezi mateřstvím a manželstvím se oslabuje a 

stále většímu počtu žen se rodí děti mimo manželství. Tento trend je průřezově patrný u všech 

matek bez ohledu na počet jejich dětí.  

Pro každé období rovněž platí, že se matky méně pravděpodobně než ženy bezdětné nikdy 

nevdaly a pravděpodobněji byly dříve již vdané. Procenta rozvedených zůstávají pro celé 

období na stejných úrovních, stabilní, nepozorujeme zde výrazné změny trendu. 

Graf 1. Struktura žen bezdětných a matek ve věku 16-40 let podle počtu narozených dětí a 

rodinného stavu (v %) / Structure of non-mothers and mothers aged 18-40 according to the 

number of children and marital status (in %) 

 

Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006, 2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 

Zaznamenáváme i změny v úhrnné plodnosti, kdy během období došlo k poklesu z 1,71 na 

1,67. Období zkoumaných 11 let je z hlediska reprodukčních vzorců v české populaci 

obdobím velkých, rychlých a významných proměn, projevující se v posunu fáze zakládání 

rodiny do vyššího věku a poklesem ukazatelů charakterizujících úroveň plodnosti na jednu z 

nejnižších úrovní nedosahující úrovně prosté reprodukce.  
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V rámci této studie je pro nás klíčová zejména vybavenost lidským kapitálem, tj. dosažená 

vzdělanostní úroveň a pracovní zkušenost. V České republice roste úroveň formálního 

vzdělání, zjm. přibývá počet žen s vysokoškolským (terciárním) stupněm vzdělání.  To se 

odráží i v našich datech, nemůžeme potvrdit předpoklad, že matky mají výrazně nižší 

vzdělanostní úroveň než ženy bezdětné, sice méně pravděpodobně dosahují vysokoškolského 

vzdělání 28% oproti bezdětným ženám (42%), dominují ve vzdělání středoškolském. 

Nicméně s každým dalším dítětem matky klesá podíl žen s vysokoškolského vzděláním a 

roste podíl žen se základním vzděláním, které dosahuje 10% pro ženy se třemi dětmi. Ženy 

s více dětmi mají nižší úroveň vzdělání. 

Zajímavá je však dynamika vývoje formální vzdělanostní úrovně žen jako celku i matek, kdy 

u matek jsou patrné posuny k vyšší vzdělanostní úrovni a detekujeme tedy změny ve 

vzdělanostní struktuře. V průběhu let klesl podíl bezdětných žen se středním vzděláním 

ze 74% na 55% v roce 2017, procento matek se SŠ kleslo o 18 p.b., což je však u obou skupin 

kompenzováno zvýšením podílu matek i bezdětných žen s VŠ vzděláním (přírůstek o 16 p.b 

pro matky a  dokonce o 21 p.b. pro bezdětné). Vzdělanostní úroveň se zvýšila přelitím 

směrem k vysokoškolskému vzdělání, což je patrné pro všechny matky bez ohledu na počet 

dětí, ačkoliv růst pro matky 3 a více dětí je nejnižší. Ty se v průběhu let polarizovaly do dvou 

skupin, rostl jak jejich podíl ve skupině se základním vzděláním, tak ve skupině se vzděláním 

vysokoškolským.  

To, že ženy v roce 2017 mají vyšší vzdělanostní úroveň než v roce 2006, je v souladu s 

důkazy, že ženy v posledním půlstoletí celkově zvýšily své vzdělání v porovnání s muži 

(Goldin, 2006).  

Graf 2. Struktura žen bezdětných a matek ve věku 16 - 40 let podle počtu narozených dětí a 

nejvyššího dosaženého vzdělání (v %) / Structure of non-mothers and mothers aged 18-40 

according to the number of children and level of education (in %) 

 
Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006, 2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 
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zkušenosti, resp. odpracované roky. Na rozdíl od vzdělání měly matky vyšší úroveň 
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říci, že můžeme očekávat, že větší zkušenost matek zvýší jejich relativní mzdy (za jinak 

stejných podmínek), matky mají více zkušeností než ženy bezdětné proto, že jsou starší.  

Avšak rozdíl v průměrném věku matek a bezdětných žen překročil rozdíl v jejich průměrných 

letech zkušeností, je zde tedy patrný vliv kariérních přestávek a pauz. Není tedy překvapivé, 

že nejnižší pracovní zkušenost žen s dětmi mají matky tří dětí – v průměru 11,25 let. Zároveň 

bezdětné ženy zvyšovaly svoje pracovní zkušenosti rychleji než matky. Zatímco průměrná 

pracovní zkušenost matek během deseti let zůstala nezměněna, resp. mírně poklesla, a to u 

všech matek bez ohledu na počet dětí, průměrná pracovní zkušenost bezdětných vzrostla 

téměř o rok.   

Faktorem týdenní odpracované doby aproximujeme pracovní úsilí, ale rovněž nám naznačuje 

rychlost akumulace lidského kapitálu. Týdenní odpracovaná doba ve sledovaném období 

klesá, matky v každém období mají nižší počet odpracovaných hodin v týdnu než ženy 

bezdětné a současně vývoj trendu v určitých časových obdobích je protisměrný (Graf 3).  

Graf 3.  Vývoj týdenní odpracované doby (hodiny)/Trend in weekly hours  

 

Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006 - 2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 

 

2.2 Příjmová struktura žen s dětmi a bezdětných   

Graf 4 znázorňuje neupravené průměrné mzdy matek a bezdětných žen v průběhu jedenácti 

let; v rámci celého období jsou mzdy matek v průměru pod mzdami bezdětných žen, ale 

časem se částečně mezera uzavírá, výjimečné jsou roky 2012 a rok 2017, kdy došlo k nárůstu 

mateřské sankce. 
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Graf 4.  Průměrné měsíční mzdy pro matky a bezdětné ženy (Kč)/Mean Monthly Wages for 

Mothers and Non-mothers (Czech Crowns) 

 
Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006 -2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 

Matky v roce 2006 vydělávaly méně než ženy bezdětné (12.946 Kč vs. 15.882 Kč; rozdíl 

2.936 Kč). Současně průměrná mzda matek se v desetiletém období zvýšila pouze o 7.863 Kč, 

zatímco průměrná mzda bezdětných žen se zvýšila o 8.309 Kč, matky nadále vydělávaly 

méně. Růst mezd matek tak není dostatečný, aby se mzdová sankce překonala. V roce 2017 

matky vydělávaly v průměru 20.809 Kč ve srovnání s 24.191 Kč bezdětných žen, rozdíl činil 

3.381 Kč (vývoj viz Graf 5). 
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Graf 5. Vývoj podílů průměrných mezd matek a bezdětných žen mezi roky 2006 a 

2017/Trends in average wages of mothers and childless women between 2006 and 2017 

 

Zdroj: Výpočty autora založené na datech EU SILC (EU SILC 2006 -2017) 

Pozn.:Analýza provedena na souboru matek ve věkovém rozmezí 16-40 let 

Ačkoli nám tato data poskytují stručný pohled na trendy ve vývoji podílu příjmů mezi oběma 

skupinami, popisné výsledky nám neumožňují porovnávat mateřskou sankci při zachování 

stejných charakteristik mezi matkami a bezdětnými ženami. Relativní výnosy matek ze 

zvýšení jejich lidského kapitálu mezi lety 2006 až 2017 zlepšily jejich relativní produktivitu 

na trhu práce, mzdy matek nedosahují mezd bezdětných.  

3. ZÁVĚR 

Po roce 1989 se demografické chování české populace poměrně rychle začalo měnit. Řada 

výzkumů se soustředila na velikosti a struktury rodin, jejich specifické potřeby a vliv 

prostředí, velmi málo pozornosti bylo věnováno charakteristikám žen, které mají děti a které 

zůstanou bezdětné, přestože tyto údaje jsou jedním za základních podkladů pro koncipování 

veřejných, resp. rodinných politik a zaslouží si tak pozornost odborné veřejnosti. Nakonec je 

to žena, která rozhoduje o tom, zda mít děti a kolik. Z rozboru vybraných základních 

charakteristik žen s dětmi i bezdětných v průběhu let 2006-2017, vyplynulo několik 

základních skutečností:  

 zvyšující se průměrný věk matek pečujících o závislé děti, který se u matek tří a více 

závislých dětí pohybuje na úrovni 36,3 let 

 výrazně rostoucí podíly svobodných bezdětných i svobodných matek 

 mezi nesezdanými je nejvyšší podíl matek s jedním dítětem, u matek dvou dětí míra 

sňatečnosti významně narůstá a je na prakticky stejné úrovni jako u matek tří dětí (ty 

jsou v převážné většině vdané) 

 zaznamenáváme změny v úhrnné plodnosti, kdy během období došlo k poklesu z 1,71 

na 1,67 

 ženy s více dětmi mají nižší úroveň vzdělání 

 ženy se třemi dětmi se v průběhu let polarizovaly do dvou vzdělanostních skupin 

skupin, rostl jak jejich podíl ve skupině se základním vzděláním, tak ve skupině se 

vzděláním vysokoškolským 

 průměrná pracovní zkušenost matek během deseti let zůstala mírně poklesla 

 v rámci celého období jsou mzdy matek v průměru pod mzdami bezdětných žen, ale 

v průběhu let se částečně mezera uzavírá.  
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KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ 

 A CESTOVNÝCH AGENTÚR NA SLOVENSKU A V EURÓPE 

 

COMPETITIVENESS OF TOUROPERATORS AND TRAVEL 

AGENCIES IN SLOVAKIA AND IN EUROPE 

 

Michal Macháč, Ján Orieška  

 
Abstrakt 

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry majú na trhu cestovného ruchu nezastupiteľné 

postavenie. Pôsobia v prostredí, ktoré sa vyznačuje dynamickým rastom a vysokým počtom 

navzájom si konkurujúcich subjektov. Sú tak nútené neustále hľadať nové riešenia, ktorými 

by uspokojili rastúce požiadavky zákazníkov a ich každoročne sa zvyšujúcu náročnosť na 

zabezpečenie služieb. Podľa dostupných štatistík až 75% príjmov z cestovného ruchu vo 

svete, v rokoch 2016 – 2018, tvorili dovolenky a pobyty pripravené cestovnými kanceláriami. 

To dokazuje ich opodstatnenosť i napriek vysokému počtu týchto subjektov. Ako rizikový 

faktor pre fungovanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa javí stúpajúci trend 

individuálnych online rezervácií, čo by v budúcnosti mohlo znamenať zníženie počtu 

existujúcich podnikov. 

Kľúčové slová: cestovné kancelárie, cestovné agentúry, konkurencieschopnosť 

 

Abstract 

Touroperators and travel agencies have an irreplaceable position in the tourism market. They 

operate in an environment characterized by dynamic growth and a high number of competing 

entities. They are therefore forced to continually look for new solutions to meet the growing 

demands of customers and their increasing demand for ensuring of services. According to 

available statistics, up to 75% of the world's tourism income from 2016 to 2018 was holidays 

and stays prepared by touroperators and travel agencies. This proves their merit despite the 

high number of these entities. As a risk factor for the operation of touroperators and travel 

agencies, the increasing trend of individual online reservations seems to mean a reduction in 

the number of existing entities in the future. 

Key words: touroperators, travel agencies, competitiveness 

 

 

1 KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ  

A CESTOVNÝCH AGENTÚR 

Rozvoj trhu cestovných kancelárií a cestovných agentúr podľa WTO v 21. storočí ovplyvňujú 

viaceré trendy, ku ktorým môžeme zaradiť prehlbujúcu sa globalizáciu, využívanie nových 

informačných technológií, zvyšujúce sa nároky zákazníkov a profilovanie nových možností 

trávenia voľného času. Z konkurenčného súboja cestovných kancelárií profituje predovšetkým 

zákazník, ktorého pri kúpe služieb cestovných kancelárií zaujíma okrem úrovne cenovej 

hladiny aj komplexnosť a jedinečnosť poskytnutých služieb, maximálne pohodlie a celková 

spokojnosť s poskytnutými službami. Zároveň sa dožaduje pridanej hodnoty pri súčasnom 

zachovaní vysokej kvality personalizovaných služieb a maximálneho zážitku z čerpaných 

služieb (Breidenbach, 2014). Činnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr je 

poznačená vysokou mierou existujúcich a vzájomne si konkurujúcich subjektov. Možnosť ich 

budúceho uplatnenia sa na trhu priamo závisí od schopnosti adaptovať sa na existujúce 

podmienky a zlepšiť svoje postavenie na trhu. 
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V odbornej literatúre existuje viacero náhľadov na pojem konkurencia. Stotožňujeme sa 

s charakteristickou Garelliho (2010), ktorý tvrdí, že konkurencieschopnosť odráža schopnosť 

podnikateľských subjektov navrhnúť, vytvoriť a umiestniť na trh také produkty a služby, 

ktorých kvalita a vlastnosti sú atraktívnejšie, ako majú zvyšní producenti na trhu. 

V nadväznosti na ponuku produktov cestovných kancelárií a cestovných agentúr  môžeme 

hovoriť o tom, že produkt a všetky nadväzujúce služby musia byť lepšie a cenovo 

výhodnejšie, ako produkty ponúkané konkurenciou. 

V ponímaní Mlákaya (2009) ide o spoločné súperenie subjektov na trhu s cieľom presadiť sa. 

Tie medzi sebou súperia za účelom udržať si prevahu dopytu nad ponukou. 

Kotler (2007) označuje za konkurenciu všetky aktuálne existujúce ponuky rivalov. Prakticky 

predstavuje to, čo by kupujúci mohol brať do úvahy pri zvažovaní kúpy. Jednoduché 

vysvetlenie ponúka Porter (1979), ktorý konkurenciu charakterizuje ako súperenie za účelom 

dosiahnutia vyššieho zisku.  

 

Tabuľka 1: Faktory ovplyvňujúce predaj služieb 
Rozhodujúci faktor Dôležitosť Štruktúra odpovedí v % 

Kvalita služieb veľmi dôležité 69,1 
dôležité 27,8 

menej dôležité 3,1 
Cena veľmi dôležité 65 

dôležité 31,6 
menej dôležité 3,4 

Hodnota za peniaze veľmi dôležité 59,5 
dôležité 33,9 

menej dôležité 6,5 
Environmentálne aspekty veľmi dôležité 10,9 

dôležité 41,9 
menej dôležité 47,2 

Sociálne aspekty veľmi dôležité 10 
dôležité 38,8 

menej dôležité 51,2 
Bezpečnostné aspekty veľmi dôležité 18 

dôležité 31,9 
menej dôležité 50,1 

 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostat, 2017 

 

V prieskume manažéri cestovných kancelárií zaradili medzi tri najdôležitejšie faktory 

konkurencieschopnosti kvalitu služieb, cenu a celkovú hodnotu za vynaložené peniaze. Podľa 

výsledkov prieskumu je najdôležitejším faktorom kvalita služieb, keď ju za veľmi dôležitú 

označilo až 69,1 % manažérov a za dôležitú 27,8 % manažérov, pričom len 3,1 % opýtaných 

považuje kvality služieb za menej dôležitú. Stotožňujeme sa s názorom, že zvyšovanie kvality 

služieb je predpokladom na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu a je tiež jedným 

z determinantov pre rozvoj cestovnej kancelárie ako takej.  

Zaujímavý pohľad na vnímanie kvality ponúka Slávik (2014), ktorý poznamenáva, že 

vnímanie kvality služieb zákazníkom sa líši od vnímania kvality z pohľadu cestovnej 

kancelárie. Kým cestovná kancelária dbá na bezproblémové, presné a úplné zabezpečenie 

všetkých deklarovaných služieb v celom rozsahu, zákazník označením kvalita služieb kladie 

dôraz na cenu, vyberá si vyššiu úroveň služieb, dbá na rozsah predajných a popredajných 

služieb. Z pohľadu cestovnej kancelárie ide o nastavenie celého radu procesov, ktoré súvisia 

so špecifickými vlastnosťami služieb vzhľadom na delegovanie objednávok na producentov 

služieb. 

Je nesporné, že potreba odlíšiť sa od konkurencie v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí 

je nevyhnutná. Podľa nášho názoru sa cestovné kancelárie a cestovné agentúry dokážu odlíšiť 

od svojich konkurentov nielen rôznorodosťou ponuky produktov, ale aj individuálnym 
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prístupom a doplnkovými službami, ktoré prekonajú očakávania zákazníka a poskytnú mu 

vyššiu hodnotu. V celkovom ponímaní tak zákazníci nevnímajú poskytnuté služby len 

z hľadiska obsahu, ale aj formy a spôsobu, akým im bola objednaná služba poskytnutá 

a zabezpečená. Poskytnutá vyššia hodnota môže cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre 

zabezpečiť opakovaný nákup služieb. Priestor na odlíšenie sa od konkurencie sa kreuje pri 

samotnom procese ponuky, následnom predaji a poskytnutí vybranej služby, a to najčastejšie 

inovatívnym prístupom alebo doplnkovými bonusmi, ktoré sú zákazníkovi poskytnuté. 

Zastávame názor, že cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ktoré chcú byť v dnešnom 

prostredí poznačenom globalizáciou, multikulturalizmom a vysokou mierou konkurencie 

úspešné, by mali byť schopné porozumieť svojim zákazníkom čo najlepšie.  

Toto tvrdenie korešponduje aj vyhlásením ECTAA, ktorá poukazuje na potrebu sledovania 

aktuálnych trendov. Súčasný trend poukazuje na fakt, že zákazníci sa stávajú čoraz náročnejší, 

čoraz viac očakávajú nové možnosti uspokojovania svojich potrieb, jedinečné zážitky, 

maximálne pohodlie a pridanú hodnotu, pri súčasnom zachovaní vysokej kvality služieb 

a maximálneho zážitku z čerpaných služieb. Domnievame sa preto, že cestovné kancelárie a 

cestovné agentúry by mali prinášať na trh také portfólio služieb, ktoré bude nielen spĺňať 

očakávania zákazníkov, ale prinesie aj pridanú hodnotu nad rámec očakávania. 

 

2 KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ  

A CESTOVNÝCH AGENTÚR NA SLOVENSKU 

Problematika vysokého počtu navzájom si konkurujúcich cestovných kancelárií  a cestovných 

agentúr sa týka aj Slovenska, kde na relatívne malom a obmedzenom území operuje vysoký 

počet týchto subjektov. Líšia sa od seba veľkosťou, orientáciou na cieľové trhy a dĺžkou 

pôsobenia na trhu, vnútornou organizačnou štruktúrou, vlastníckymi vzťahmi, počtom 

pobočiek, rozsahom poskytovaných služieb a ďalšími špecifickými charakteristikami. Popri 

existencii dlhodobo etablovaných renomovaných cestovných kancelárií  a cestovných agentúr, 

každoročne na Slovensku evidujeme vznik nových subjektov, ktoré majú ambíciu stať sa 

relevantnými hráčmi na trhu služieb cestovných kancelárií  a cestovných agentúr. Podstatné 

zmeny na trhu služieb cestovných kancelárií a cestovných agentúr na Slovensku začali v 90. 

rokoch 20. storočia, kedy došlo k liberalizácii trhu. Po masovom vzniku takmer 10 000 

nových subjektov, ktoré nedokázali čeliť veľkému konkurenčnému prostrediu, došlo 

u väčšiny z nich k ich skorému úpadku (Orieška, 2011). K stabilizácii situácie došlo v roku 

2001 prijatím zákona č. 281/2001 Z. z., Uplatnením nových pravidiel sa podarilo eliminovať 

početnosť a rizikovosť týchto subjektov. Z dostupných štatistík vyplýva, že malé a stredné 

podnikanie tvorí na Slovensku 99,9 % všetkých podnikajúcich subjektov. Podľa správy 

Slovak Business Agency o stave malého a stredného podnikania na Slovensku, dosiahol 

v roku 2018 počet aktívnych podnikateľských subjektov evidovaných ŠÚ SR hodnotu 559 

841. V medziročnom porovnaní s rokom 2017 sa tak počet aktívnych podnikateľských 

subjektov na Slovensku znížil o 7290 subjektov. Paradoxne počet cestovných kancelárií na 

Slovensku medziročne zanedbateľne narástol z počtu 1737 subjektov v roku 2017 na 1744 

subjektov v roku 2018. I napriek tomu, že počet subjektov rástol odhadujeme, že nie všetky 

existujúce subjekty pôsobia aktívne. Vzhľadom na chýbajúce dáta nie je možné verifikovať 

skutočný počet relevantných subjektov. Početnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr 

na Slovensku za posledných 6 rokov uvádzame v nasledovnej tabuľke. 

 

Tabuľka 2: Vývoj počtu CK a CA na Slovensku v rokoch 2012 - 2018 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkom CK 2013 2052 2055 1773  1729 1737 1744 

Celkom CA 3055 3099 3120 3074 3051 3026 2996 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa MH SR, 2019 
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Na základe medziročnej komparácie v časovom slede posledných 6 rokov sme zistili, že počet 

cestovných kancelárií rástol v rokoch 2012 – 2014, čo je vzhľadom na následky ekonomicko-

hospodárskej krízy v predošlom období pomerne prekvapujúce. Masívny úbytok počtu 250 

cestovných kancelárií evidujeme pri porovnaní rokov 2014 a 2015, pričom v rokoch 2015 - 

2018, bol počet cestovných kancelárií na Slovensku takmer konštantný, s priemerným počtom 

1745 subjektov. Predpokladáme, že za prudký pokles počtu cestovných kancelárií, ktorý 

nastal po roku 2014 môže okrem ďalších faktorov aj nestabilná politicko-ekonomická situácia 

v turisticky vyhľadávaných a obľúbených destináciách, ktorá prinútila mnohé, špecificky 

zamerané cestovné kancelárie ukončiť svoju činnosť. 

Komparáciou údajov, týkajúcich sa cestovných agentúr sme zistili, že ich počet kulminoval 

v šesťročnom porovnaní len nepatrne a v percentuálnom vyjadrení predstavoval zmenu na 

úrovni okolo 1 % až 1,5 %, čo predstavuje z nášho pohľadu zanedbateľný rozdiel. Pri 

porovnaní údajov cestovných kancelárií a cestovných agentúr za roky 2012 – 2018 je 

evidentné, že počet cestovných agentúr je za každý predchádzajúci rok vyšší minimálne 

o 1000 subjektov. Domnievame sa, že vyšší počet cestovných agentúr súvisí s miernejšími 

legislatívnymi požiadavkami na prevádzkovanie cestovnej agentúry. 

K prekvapujúcemu zisteniu sme dospeli podrobnejšou štatistickou analýzou zozbieraných 

údajov. Napriek faktu, že MH SR eviduje vo svojich štatistikách 1744 vydaných 

živnostenských oprávnení (údaj platný k 31.12.2018) na prevádzkovanie cestovnej kancelárie, 

legálne môže túto činnosť vykonávať oveľa menší počet subjektov. Podľa informácií 

dostupných na stránke SOI, si zákonnú ohlasovaciu povinnosť deklarujúcu zabezpečenie 

poistenia proti úpadku cestovnej kancelárie, splnilo len 232 subjektov (www.soi.sk, údaj 

platný k 16.10.2019). Z vyjadrenia bývalého prezidenta SACKA, S. Macka ale vyplýva, že si 

zákonnú poisťovaciu povinnosť splnilo okolo 400 cestovných kancelárií. Je preto zrejmé, že 

si ohlasovaciu povinnosť voči SOI nesplnilo približne 170 cestovných kancelárií. Z dôvodu 

nedostupnosti ďalších informácií nedokážeme určiť, koľko cestovných kancelárií, 

z celkového počtu 1744 vydaných živnostenských oprávnení, v skutočnosti poskytuje služby 

cestovnej kancelárie. 

Z doterajšieho zistenia vyplýva, že počet vydaných živnostenských oprávnení nekorešponduje 

s počtom aktívne pôsobiacich subjektov a skutočný počet aktívne pôsobiacich cestovných 

kancelárií predstavuje podľa našich zistení jednu štvrtinu z celkového počtu vydaných 

živnostenských oprávnení. Napriek tejto skutočnosti zastávame názor, že vzhľadom na 

veľkosť územia Slovenska, ide o vysoký počet navzájom si konkurujúcich cestovných 

kancelárií. V prípade týchto subjektov tak akákoľvek konkurenčná výhoda môže byť 

rozhodujúca. Myslíme si preto, že predpokladom na ďalší rozvoj trhu služieb cestovných 

kancelárií a cestovných agentúr je potreba realizácie inovácií, ktoré sú pre úspech 

v konkurenčnom boji nevyhnutnosťou. V súčasnej dobe sa vo svete dostávajú do popredia 

také trendy ako slowturizmus, gastroturizmus, turizmus strieborných vlasov a ďalšie, ktoré 

môžu byť v prípade uplatnenia domácimi cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami 

značnou konkurenčnou výhodou pre nasledujúce obdobie. 

 

3     KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A 

CESTOVNÝCH AGENTÚR V EURÓPE 

Zisťovanie miery konkurencieschopnosti je témou viacerých Medzinárodných organizácií 

a mnohé z nich (WEF, WTO, WTTC) uskutočnili v poslednom desaťročí viaceré výskumy na 

túto tému. Jeden z výskumov v tejto oblasti prezentuje Eurostat, ktorý zrealizoval hĺbkovú 

komparatívnu analýzu a zozbieral rôznorodé dáta, ktoré využil v rámci svojej analýzy 

konkurencieschopnosti. Výskum bol zrealizovaný v krajinách, ktoré sú tradičnými lídrami 

v cestovnom ruchu. Do výberu boli zaradené krajiny ako Belgicko, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, 
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Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, 

Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Veľká Británia. 

Podľa štatistík zverejnených Eurostatom, pôsobí na území uvedených krajín Európy 

v súčasnosti takmer 100 000 cestovných kancelárií a cestovných agentúr (www.eurostat.eu, 

2019), pričom sa tento počet každý rok zvyšuje v priemere takmer o 4%. Rozdelenie podľa 

počtu cestovných kancelárií/ cestovných agentúr v jednotlivých krajinách Európy 

prezentujeme v nasledovnej tabuľke. 
 

Tabuľka 3: Počet cestovných kancelárií/ cestovných agentúr v krajinách Európy 
Krajina Belgicko Bulharsko Česká rep. Dánsko Nemecko Estónsko Írsko 

Počet 

CK/CA 

8773 5946 11885 6304 97611 1766 4602 

Krajina Grécko Španielsko Francúzsko Chorvátsko Taliansko Cyprus Litva 

Počet 

CK/CA 

11604 50277 41172 5751 45592 1565 2120 

Krajina Lotyšsko Luxembursko Maďarsko Malta Holandsko Rakúsko Poľsko 

Počet 2904 2904 1508 5668 22356 11780 17770 

Krajina Portugalsko Rumunsko Slovensko Fínsko Švédsko V. Brit - 

Počet 

CK/CA 

9675 9855 4740 4822 12550 93292 - 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostat, 2019 

 

Z hľadiska počtu cestovných kancelárií a cestovných agentúr sú na prvých piatich miestach 

Nemecko, Veľká Británia, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Ide o krajiny, v ktorých je 

počet obyvateľov viac ako 10-krát vyšší ako na Slovensku. S ohľadom na počet existujúcich 

subjektov zaraďujeme Slovensko v rámci vybraných 20 krajín Európy na 13. miesto. Ak by 

sme do úvahy zobrali počet obyvateľov jednotlivých krajín, ktoré musia cestovné kancelárie/ 

cestovné agentúry obslúžiť, dospejeme k zisteniu, že najviac obyvateľov na jednu cestovnú 

kanceláriu/ cestovnú agentúru pripadá vo Francúzsku a v Taliansku.   

 

Tabuľka 4: Priemerný počet obyvateľov na počet cestových kancelárií/ cestovných agentúr vo 

vybraných európskych krajinách 
Krajina Nemecko V. Británia Španielsko Taliansko Francúzsko Slovensko 

Počet obyv. 82,79 mil. 66,02 mil. 46,57 mil. 60,59 mil. 67,12 mil. 5,43 mil. 

Počet 

CK/CA 

97611 93292 50277 45592 41172 4740 

Priemerný 

počet obyv. 

v prepočte na 

1 CK/CA 

 

848 707 926 1329 1630 1145 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostat, 2017 

 

Vyšší priemerný počet obyvateľov na jednu cestovnú kanceláriu/ cestovnú agentúru v týchto 

krajinách naznačuje, že miera konkurencie je v týchto krajinách relatívne nízka a existuje 

v nich predpoklad vyššej konkurencieschopnosti týchto subjektov. Slovensko sa v komparácii 

turisticky vyhľadávaných krajín umiestnilo na treťom mieste, keď na jedného obyvateľa 

pripadá až 1145 cestovných kancelárií/ cestovných agentúr. Naopak v krajinách ako sú 

Nemecko, Veľká Británia a Španielsko pripadá na jednu cestovnú kanceláriu/ cestovnú 

agentúru menej ako 1000 potenciálnych zákazníkov, čo je dôkazom neprimerane vysokého 

počtu existujúcich subjektov. K zaujímavým zisteniam sme dospeli v prípade komparácie 

Slovenska a susedných štátov. 
 

Tabuľka 5: Priemerný počet obyvateľov na počet cestovných kancelárií/ cestovných agentúr 

v na Slovensku a v susedných krajinách 
Krajina Česká republika Rakúsko Maďarsko Poľsko Slovensko 

Počet obyv. 10,58 mil. 8,77 mil. 9,78 mil. 37,97 mil. 5,43 mil. 
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Počet CK/CA 11885 11780 1508 17770 4740 

Priemerný 

počet obyv. 

v prepočte na 1 

CK/CA 

 

890 744 6485 2136 1145 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostat, 2017 

 

Miera konkurencie v prepočte cestovných kancelárií/ cestovných agentúr na obyvateľa bola 

najnižšia v Maďarsku, kde na 9,78 mil. obyvateľov pripadá 1508 cestovných kancelárií/ 

cestovných agentúr, čo predstavuje v priemere 6485 obyvateľov na jednu cestovnú 

kanceláriu/ agentúru. Za ním nasledovalo Poľsko s 2136 obyvateľmi a Slovensko s 1145 

obyvateľmi na jednu cestovnú kanceláriu/ cestovnú agentúru. Značná prevaha navzájom si 

konkurujúcich subjektov je v Českej republike, kde na jednu cestovnú kanceláriu/ cestovnú 

agentúru pripadá len 890 obyvateľov. Pri tejto komparácii sa na poslednom mieste umiestnilo 

Rakúsko, ktoré charakterizuje vysoká miera konkurencie, keď na 8,77 mil. obyvateľov 

pripadá 11780 cestovných kancelárií/ cestovných agentúr, čo znamená v priemere len 744 

obyvateľov na jednu cestovnú kanceláriu/ cestovnú agentúru. 

Vzájomnej komparácii sme podrobili krajiny s obdobnou veľkosťou populácie, ako má 

Slovensko. Túto podmienku z krajín zaradených do prieskumu spĺňa Írsko a Fínsko. V oboch 

krajinách prevádzkuje činnosť cestovnej kancelárie/ cestovnej agentúry približne rovnaký 

počet subjektov ako na Slovensku a veľkosť populácie je takmer identická so Slovenskom. 

V prípade Írska vyznieva najnižší počet cestovných kancelárií/ cestovných agentúr na počet 

obyvateľov paradoxne najhoršie. Bližšie porovnanie uvádzame v nasledovnej tabuľke. 

 

Tabuľka 6: Priemerný počet obyvateľov na počet cestovných kancelárií/ cestovných agentúr 
Krajina Írsko Fínsko Slovensko 

Počet obyv. 4,78 mil. 5,50 mil. 5,43 mil. 

Počet CK/CA 4602 4822 4740 

Priemerný počet obyv. v prepočte na 

1 CK/CA 
1038 1140 1145 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostat, 2017 
 

4 ZAVER 

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry čelia v súčasnosti mnohým významným zmenám 

a faktorom, ktoré ovplyvňujú ich postavenie na trhu. Aby boli konkurencieschopné, musí ich 

konkurencieschopnosť stáť okrem iného na kvalite poskytovaných služieb, miere inovácií, 

cene a hodnote za peniaze. Je však dôležité si uvedomiť, že ich konkurencieschopnosť 

a postavenie na trhu určujú aj ďalšie determinanty, ako globalizácia, demografické zmeny, 

jednoduchší prístup k informáciám, sofistikovanejšie požiadavky zákazníkov, trvalá 

udržateľnosť, záujem o low-cost cestovanie apod. Boj o prežitie na trhu sa tak stáva 

skutočnou výzvou, ktorá núti cestovné kancelárie a cestovné agentúry hľadať také riešenia, 

ktoré by im pomohli presadiť sa v krízových situáciách v neustále sa globalizujúcom svete. 
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EKONOMICKÁ ÚROVEŇ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

 

THE ECONOMIC LEVEL OF THE FOOD INDUSTRY IN THE SOUTH 

MORAVIAN REGION 

 

Eliška Svobodová, Iva Živělová  

 
Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na analýzu ekonomické úrovně podniků potravinářského průmyslu 

Jihomoravského kraje v letech 2008-2017 s přihlédnutím k míře vlivu vybraných dílčích 

skupin. Analýza využívá data o podnicích malé a střední velikosti z databáze Albertina. Pro 

vyhodnocení ekonomické úrovně byly využity ukazatele finanční analýzy. Šetřením byly 

zjištěny následující skutečnosti: Ziskovost analyzovaného souboru podniků potravinářského 

průmyslu Jihomoravského kraje se pohybuje na úrovni 5,5 % a nachází se pod úrovní 

ziskovosti potravinářského průmyslu České republiky, přičemž vyšší ziskovost v průběhu let 

2008-2017 vykazují podniky zpracovávající ovoce a zeleninu (CZ-NACE 10.3), které 

vykazují také nejvyšší hodnotu likvidity. Nejefektivněji využívají svůj majetek podniky 

zpracovávající masa a masné výrobky (CZ-NACE 10.1), které však patří mezi podniky 

nejvíce zadlužené.  

Klíčová slova: Jihomoravský kraj, potravinářský průmysl, výkonnost, finanční analýza 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the economic level of the food industry companies in the 

South Moravian Region in the period 2008-2017. The influence of the selected subgroups of 

the food industry is also taking in account. The data for the of the Albertina database were 

used for the analysis. To evaluate the economic level financial analysis indicators were used. 

The research has resulted in the below mentioned knowledge. The profitability of the 

analyzed set of enterprises in the food industry in the South Moravian Region is at the level of 

5,5% and it is below the profitability level of the Czech food industry.  Higher profitability in 

the period 2008-2017 is reported for enterprises processing fruit and vegetables (CZ-NACE 

10.3), which also report the higher liquidity value. Meat and meat processing companies (CZ-

NACE 10.1) use their assets most effectively; however, these companies are among to the 

most indebted companies.  

Key words: South Moravian Region, food industry, financial analysis, efficiency 

 

 

1 ÚVOD 

Mezi aktéry podílející se na rozvoji regionu patří mimo jiné podnikatelské subjekty. Podle 

Viturky, M. (2008) právě snaha podnikatelských subjektů získat konkurenční výhodu a zlepšit 

své postavení na trhu patří mezi faktory ovlivňující rozvoj region. Při využití dat Českého 

statistického úřadu (2017) je možné konstatovat, že 99,8 % z celkového počtu podniků 

působících v České republice tvoří malé a střední podniky (MSP). Těmto podnikům je 

připisován vliv na rozvoj regionu prostřednictvím následujících faktorů: mají detailnější 

znalosti o lokalitě svého působení, pružnější vazby na okolní subjekty a místní ekonomiku, 

významnou roli hrají také při tvorbě image města. (Adviser euro, 2009). Pro hodnocení míry 

dopadu podnikatelských subjektů na rozsah a strukturu ekonomických aktivit regionu je 

- 132 -



0 

50 

100 

150 

200 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

94 105 
113 120 128 

152 162 166 171 163 

možné využít ukazatele vypovídající o jejich ekonomické úrovni – ukazatele finanční 

analýzy. Jedna se o různé úrovně ekonomických výsledků, které nám umožní udělat si 

základní obraz o fungování daného podnikatelského subjektu. (Chmelíková, 2010) 

Tento příspěvek se zaměřuje na hodnocení ekonomických výsledků potravinářského 

průmyslu a jeho jednotlivých složek. V souvislosti s touto skutečností je nutné vzít v úvahu 

také úzké propojení zemědělství a zpracovatelského (zejména potravinářského) průmyslu. 

Náklady, efektivita a kvalita potravinářské výroby patří mezi významné faktory vytvářející 

podmínky pro využití domácí zemědělské produkce, a tím ovlivňující rozvoj regionů. 

(Blažková, 2010) 

Hodnocením ekonomické diferenciace subjektů na jednotlivých stupních zpracování v rámci 

vybraných komoditních vertikál v České republice se věnuje Blažková (2010). Náglová a 

Horáková (2016) se zaměřují na identifikaci kvalitativních faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost podniků zpracovávajících maso a masné produkty v České republice. 

Vztah mezi zadlužeností a likviditou potravinářských podniků řeší Šeligová a Koštuříková 

(2019). Na analýzu finančně ekonomických výsledků potravinářského průmyslu se zaměřuje 

také Mejstříková, Mezera a Plášil (2011) a další. 

Vymezení velikosti zemědělských podniků v současném agrobyznysu se věnuje Zdráhal a 

Bečvářová (2013). Analýzou jejich ekonomické situace se dlouhodobě zabývá např. Lososová 

a Zdeněk (2014).  

Cílem příspěvku je analyzovat vývoj ekonomické výkonnosti podniků potravinářského 

průmyslu Jihomoravského kraje v letech 2008-2017 s využitím ukazatelů finanční analýzy a 

identifikovat vliv vybraných dílčích skupin na výkonnost potravinářského průmyslu.  

 

2 METODIKA 

Pro analýzy byla využita datová základna databáze Albertina, která je v České republice 

provozována společnosti Bisnode. Databáze obsahuje data z výročních zpráv společností. Při 

zpracování tohoto příspěvku byla použita data o majetkové a kapitálové struktuře podniků a o 

tvorbě jejich hospodářského výsledku. Šetření se zaměřuje pouze na malé a střední podniky, 

tedy ty, které zaměstnávají do 249 zaměstnanců, se sídlem v Jihomoravském kraji (JmK) 

v letech 2008-2017 a jako svoji hlavní činnost uvádí potravinářský průmysl (CZ-NACE 10). 

V grafu č. 1 je znázorněn počet podniků datového souboru v jednotlivých letech.  

Graf č. 1: Počet podniků potravinářského průmyslu v Jihomoravském kraji v letech 2008-2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Potravinářský průmysl jako celek je ovlivňován jednotlivými jeho dílčími složkami. Dle 

klasifikace ekonomických činností CZ-NACE je v rámci potravinářského průmyslu 

samostatně sledováno devět následujících skupin, a to: 
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10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků; 

10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů; 

10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny; 

10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků; 

10.5 Výroba mléčných výrobků; 

10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků; 

10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků; 

10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků; 

10.9 Výroba průmyslových krmiv. 

O procentním zastoupení jednotlivých skupin ve sledovaném souboru podniků vypovídá graf 

č. 2 

Graf č. 2: Podíl podniků jednotlivých skupin potravinářského průmyslu na celkovém počtu 

podniků (v %)  

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: Číselné označení jednotlivých skupin podniků odpovídá klasifikaci CZ-NACE 

 

Pro další analýzu byly vybrány podniky s vyšším procentním podílem na celkovém počtu 

podniků. Jedná se o podniky výrobního zaměření CZ-NACE 10.1 zpracovávající a 

konzervující maso a vyrábějící masné výrobky, CZ-NACE 10.3 zabývající se zpracováním a 

konzervováním ovoce a zeleniny a CZ-NACE 10.7 výroba pekařských, cukrářských a jiných 

moučných výrobků, která je Ministerstvem zemědělství (2018) charakterizována jako klíčový 

obor surovinově závislý na rostlinné zemědělské produkci.  

V rámci sledovaného souboru dosahují nejvyššího podílu na tržbách podniky zpracovávající 

maso a masné výroby (19 % v průběhu sledovaného období), podniky zpracovávající ovoce a 

zeleninu dosahují 15% podílu na tržbách. Nejnižší podíl byl zaznamenán u podniků 

zabývajících se výrobou pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků (5 %). 

Hodnocení ekonomické výkonnosti podniků je postaveno na vyčíslení hodnoty ukazatelů 

finanční analýzy zastupujících jednotlivé skupiny poměrových ukazatelů. Při volbě ukazatelů 

byla využita Metodika hodnocení ekonomického a rozvojového potenciálu území zpracovaná 

společností Adviser-Euro, a.s. (2009), kde metodika Rating hodnotící finanční zdraví podniku 

pracuje se třemi kategoriemi – ekonomickou bonitou (odrážející kvalitu podnikatelského 

subjektu), finanční stabilitou (vyjadřující míru likvidity podnikatelského subjektu) a 

podnikatelskou aktivitou (odrážející úroveň rentability výkonů, péče o oběžný majetek a 

aktivity trhu). 
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Tabulka č. 1:  Kategorie hodnocení finančních charakteristik v modelu RATING 

Ekonomická bonita Finanční stabilita Podnikatelská aktivita 

míra vlastního kapitálu doba splácení úvěrů doba obratu zásob 

míra zadluženosti celková likvidita obrátka aktiv 

produkční síla doba splácení závazků doba inkasa pohledávek 

doba samoreprodukce úrokové krytí rentabilita výkonů 

Zdroj: Adviser-Euro (2009, 2005) 

 

Z ukazatelů ekonomické bonity (poměrových ukazatelů zadluženosti) byl vybrán ukazatel 

Celková zadluženost měřící podíl cizích závazků na celkovém kapitálu. Z ukazatelů finanční 

stability (poměrové ukazatele likvidity) Běžná likvidita prokazující schopnost podniku uhradit 

své krátkodobé závazky prostřednictvím krátkodobého majetku. Ze skupiny ukazatelů 

podnikatelské aktivity, odpovídající skupině poměrových ukazatelů výkonnosti a aktivity 

byla, vybrána Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjadřující podíl zisku po 

zdanění na 1 Kč celkového majetku podniku a Obrat celkových aktiv poměřující tržby a 

celková aktiva podniku.  

Pro posouzení vývoje jednotlivých ukazatelů a míry jejich vlivu na odvětví potravinářského 

průmyslu byly využity indexy změn, kde je jako výchozí hodnota (1 odpovídá 100 %) byla 

zvolena hodnota ukazatele potravinářského průmyslu. K této hodnotě jsou potom vztaženy 

hodnoty ukazatele jednotlivých vybraných dílčích skupin potravinářského průmyslu.  

K vyjádření průměrného tempa růstu jednotlivých dílčích ukazatelů na celku (potravinářském 

průmyslu JmK) byl využit geometrický průměr vypočtený s využitím indexů změn. 

Pro výpočet geometrického průměru byla využita následující rovnice: 

 

                         

 

   

 

 

kde x1,2,3,..n jsou jednotlivé indexy změny vybraného ukazatele ve vztahu k základnímu 

souboru v jednotlivých letech sledování. 

3 VÝSLEDKY 

Podle Režňákové (2010) jsou ekonomické výsledky podniku závislé na následujících 

faktorech – jedinečnost a kvalita nabízeného výrobku, postavení firmy na trhu, úroveň řízení 

nákladů a inovační dovednosti zaměstnanců podniku. Mezi další faktory ovlivňující 

výkonnost řadí Pavelková a Knápková (2012) schopnost využití a dlouhodobého udržení tzv. 

konkurenční výhody. Aby měl podnik představu o své ekonomické situaci a jejím vývoji, měl 

by se zaměřit na průběžné vyhodnocování své výkonnosti. K tomuto účelu je možné využít 

ukazatele finanční analýzy.  Při vyjadřování celkové výkonnosti podniku bývá používán 

ukazatel vyjadřující výnosnost celkového vloženého kapitálu. 

3.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Údaje o rentabilitě podniků potravinářského průmyslu České republiky (graf č. 3) vypovídají 

o zvyšující se výkonnosti tohoto odvětví. Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

se v průběhu let 2008-2017 u této skupiny podniků zvýšila přibližně o 2 p.b. Podniky 

potravinářského průmyslu Jihomoravského kraje dosahují na počátku sledovaného období 

stejné míry rentability jako podniky potravinářského průmyslu ČR, ale postupem let se jimi 
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dosahovaná míra rentability od celorepublikového vývoje oddaluje. Z hlediska dlouhodobého 

vývoje zůstávají na úrovni přibližně 5% zhodnocení vloženého kapitálu.   

Graf č. 3: Vývoj rentability celkového vloženého kapitálu podniků potravinářského průmyslu 

v letech 2008-2017 (v %) 

  
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

K faktorům majícím vliv na tvorbu zisku patří na výnosové straně kvalita nabízených 

výrobků, postavení firmy na trhu a její schopnost čelit tlaku maloobchodních řetězců na 

udržení úrovně spotřebitelských cen. Na nákladové straně potom míra efektivnosti řízení 

nákladů a zvyšování produktivity pracovníků. V rámci zkoumaného souborů podniků 

potravinářského průmyslu Jihomoravského kraje se v průběhu let 2008-2017 zvýšila hodnota 

tržeb z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží 1,92 krát, výkonová spotřeba, tvořená 

spotřebou materiálu, energie, služeb a náklady na prodané zboží, vzrostla 1,90 krát a přidaná 

hodnota, vypočtená jako rozdíl výše uvedených tržeb a výkonové spotřeby, vzrostla 2,07 krát. 

Zvyšovala se také hodnota celkového majetku podniků, a to o 93 % ve srovnání s hodnotou 

majetku v roce 2008. 

Na míru vlivu jednotlivých vybraných dílčích skupin na úroveň ziskovosti celého 

potravinářského průmyslu Jihomoravského kraje lze usoudit z grafu č. 4. Podniky 

zpracovávající ovoce a zeleninu patří mezi skupinu podniků, které dosahují nejvyšší 

ziskovosti a podílí se pozitivně na rentabilitě celkového vloženého kapitálu potravinářského 

průmyslu. V letech 2008, 2012 a 2013 tuto rentabilitu i převyšují. Podniky zpracovávající 

maso a masné výrobky patří v letech 2008-2013 mezi podniky s nejnižší mírou rentability. Od 

roku 2014 však již dosahují přibližně stejné ziskovosti jako podniky potravinářského 

průmyslu JmK. Ziskovost podniků zabývajících se výrobou pekařských, cukrářských a jiných 

moučných výrobků se od roku 2013 snižuje.  V posledním sledovaném roce dosahuje stejné 

úrovně jako rentabilita podniků CZ-NACE 10.1. 
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Graf č. 4: Indexy vývoje rentability celkového vloženého kapitálu v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: ROA CZ-NACE 10 sledovaného souboru = 1 

 Číselné označení jednotlivých skupin podniků odpovídá klasifikaci CZ-NACE 

3.2 Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obrat celkových aktiv patří do skupiny ukazatelů aktivity, které vypovídají o 

základním využití výrobních faktorů a mají vliv také na míru rentability vloženého kapitálu. 

Při srovnání obratu podniků potravinářského průmyslu JmK s celorepublikovými hodnotami, 

viz graf č. 5, nevykazují sledované soubory výrazné rozdíly. Je tedy možné konstatovat, že 

podniky sledovaného souboru využívají zvyšující se hodnotu svého majetku stejně efektivně 

(v některých letech sledovaného období dokonce i lépe) jako ostatní podniky potravinářského 

průmyslu působící na území České republiky. 

 

Graf č. 5: Vývoj obratu celkových aktiv podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: CA = celková aktiva 

 

O odlišnostech vývoje míry využití majetku u jednotlivých dílčích sektorů potravinářského 

průmyslu JmK vypovídá graf č. 6. Podniky zpracovávající maso a masné výrobky jsou 

schopny přeměnit hodnotu svého majetku přibližně 3krát v hodnotu tržeb. Obnova a investice 

zejména do dlouhodobého majetku zvyšují celkovou hodnotu využívaného majetku u této 

skupiny podniků, což se negativně projevuje ve snižující se hodnotě obratu celkových aktiv. 

Z původní dvojnásobně vyšší efektivnosti využití majetku, dochází v roce 2017 ke snížení na 

hodnotu 1,6. Zbývající dvě skupiny (CZ-NACE 10.3 a 10.7) dosahují průměrně hodnoty 
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obratu celkového majetku vyšší než jedna, avšak ve srovnání s efektivností využití majetku u 

celkového souboru podniků potravinářského průmyslu se jedná o hodnotu nižší.  

 

Graf č. 6: Indexy vývoje obratu celkových aktiv v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: Obrat CA CZ-NACE 10 sledovaného souboru = 1 

 Číselné označení jednotlivých skupin podniků odpovídá klasifikaci CZ-NACE 

3.3 Celková zadluženost 

Mezi další ukazatele ovlivňující hodnotu rentability podniku patří také ukazatele zadluženosti. 

Z celkové skupiny ukazatelů hodnotících zadluženost podniku byl vybrán komplexní ukazatel 

celková zadluženost, vypovídající o míře využití cizího kapitálu v rámci podniku.  Průměrná 

zadluženost podniků potravinářského průmyslu dosahuje hodnoty 44 %, zadluženost podniků 

potravinářského průmyslu České republiky je v průměru o cca 9 p.b. vyšší. V rámci sledované 

skupiny podniků CZ-NACE 10 souboru Albertina z hlediska časové vázanosti zdrojů 

využívají podniky více krátkodobé zdroje financování.  

 

Graf č. 7: Vývoj celkové zadluženosti podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017 (v %) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

 

Mezi sektory s nejvyšším podílem cizího kapitálu patří zpracovatelé masa a masných výrobků 

(CZ-NACE 10.1), kde je průměrná hodnota zadlužení 61,6 %. U podniků zabývajících se 

výrobou pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků dosahují cizí zdroje podílu 

57 %. 
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Graf č. 8: Indexy vývoje celkové zadluženosti v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: Celková zadluženost CZ-NACE 10 sledovaného souboru = 1 

 Číselné označení jednotlivých skupin podniků odpovídá klasifikaci CZ-NACE 

3.4 Běžná likvidita 

Posledním ze sledovaných ukazatelů je ukazatel běžná likvidita, vypovídající o schopnosti 

podniku hradit své krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Z grafu č. 9 je patrné, že 

sledovaná skupina podniků potravinářského průmyslu JmK je schopna uhradit své krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů více než 3,3 krát při zpeněžení svého oběžného majetku. Běžná 

likvidita na úrovni potravinářského průmyslu ČR dosahuje v průměru hodnoty 1,2. 

Graf č. 9: Vývoj běžné likvidity podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Nejnižší hodnoty likvidity v rámci sledované skupiny sektorů potravinářského průmyslu 

vykazují podniky zpracovávající maso a masné výrobky. Průměrná hodnota likvidity zde 

dosahuje hodnoty 1,9. Nejvyšší likvidita byla zaznamenána u podniků zabývajících 

se zpracováním a konzervováním ovoce a zeleniny. Průměrná hodnota likvidity u těchto 

podniků dosahuje 7,23.   
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Graf č. 10: Indexy vývoje celkové zadluženosti v letech 2008-2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, databáze Albertina 

Poznámka: Běžná likvidita CZ-NACE 10 sledovaného souboru = 1 

 Číselné označení jednotlivých skupin podniků odpovídá klasifikaci CZ-NACE 

 

4 ZÁVĚR A DISKUZE  

Při hodnocení ekonomické úrovně malých a středních podniků potravinářského průmyslu 

v Jihomoravském kraji v letech 2008-2017 je prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy 

hodnocena celková výnosnost podnikatelské činnosti (rentabilita vlastního kapitálu), míra 

využití aktiv podniku (obrat celkových aktiv), míra zadluženosti (celková zadluženost) a 

schopnost podniků hradit své krátkodobé závazky (běžná likvidita). Pro analýzu byla využita 

data z databáze Albertina. V rámci analýzy míry vlivu jednotlivých skupin potravinářského 

průmyslu byly vybrány skupiny s vyšším podílem na tržbách a silnějším propojením 

se zemědělstvím. 

Provedené výpočty vypovídají o nižší úrovni rentability vloženého kapitálu u sledovaného 

souboru ve srovnání s celorepublikovým průměrem.  Vyšší míru ziskovosti vykazují podniky 

zabývající se zpracováním a konzervováním ovoce a zeleniny (CZ-NACE 10.3). Podniky 

zabývající se zpracováním a konzervováním masa (CZ-NACE 10.1) sice vykazují nejnižší 

hodnoty rentability, ale v průběhu sledovaného období u nich došlo k výraznému zlepšení. 

Míra využití aktiv podniku je u sledovaného souboru přibližně na úrovni celorepublikového 

průměru. Vyšší míra efektivnosti využití majetku je vykazována u podniků zabývajících 

se zpracováním a konzervováním masa a masných výrobků. Malé a střední podniky 

potravinářského průmyslu Jihomoravského kraje vykazují vyšší míru zadluženosti ve 

srovnání s celorepublikovým průměrem, avšak na základě ukazatele běžné likvidity jsou 

podniky schopny své krátkodobé závazky uhradit.  

Další výzkum ve zkoumané oblasti bude zaměřen na hledání dalších příčin odlišnosti vývoje 

ekonomických výsledků v jednotlivých skupinách potravinářského průmyslu i na vliv vývoje 

zemědělství na vývoj potravinářského průmyslu. 

 

Článek byl zpracován za podpory Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje a 

mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. V rámci projektu FRRMS-IGA 

2019/006: Ekonomické a sociální přínosy podniků potravinářského průmyslu pro rozvoj 

regionů. 
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CATEGORIZATION OF EU-28 COUNTRIES IN THE CONTEXT OF 

TOURISM SECTOR 

 

Jozef Gáll 

 
Abstract  

The existence of disparities (regional, economic or social) in the member states of the 

European Union is currently a very discussed topic. One of the sectors of the national 

economy, which in various ways helps to reduce regional disparities, is also tourism. The 

main aim of this article is to compare EU-28 countries in terms of selected indicators. In order 

to achieve the main aim, multi-dimensional statistical methods – Kaiser-Meyer-Olkin 

criterion and cluster analysis – will be applied. The dependency analysis method (Kaiser-

Meyer-Olkin test) determines whether the selected variables are correlated with each other. 

The following classification method (cluster analysis) will be used to categorize the EU-28 

countries according to the similarity of the indicators used. The obtained results can serve to 

increase the scientific potential of the readers or as a basis for further scientific research 

activities in the field of tourism sector.  

Keywords: cluster analysis, Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy, tourism 

sector, European Union 

 

 

1 INTRODUCTION 

Europe is currently the world's largest tourist destination. According to data from the 

Statistical Office of the European Union – Eurostat (2019), the total number of tourism 

visitors (residents and non-residents) in the EU-28 countries was at level 1,082,510 mn. in 

year 2017. The revenues in all services generated by tourism sector in the European Union 

exceeded EUR 451,571 mn. in year 2017. The role and importance of tourism in economies is 

becoming increasingly intense. Tourism sector plays a key role in the development of many 

regions, especially in less developed European countries, through financial support, 

a significant increase in living standards and a job potential in the labor market. For this 

reason, there is an urgent need to quantify tourism sector (Kubičková et al., 2017). In the 

context of the promotion of less developed European countries and the correct direction of 

financial flows, the question is: "Which countries belong to a group of less developed EU-28 

countries?"   

Nowadays, world-wide (not only in the tourism sector) are processing daily quantities that can 

categorize data object into groups based on their mutual similarities or dissimilarities.  

As a result, it is possible to obtain groups of individual countries which classify EU-28 

countries according to the state of tourism and the level of its development is possible by 

applying cluster analysis. P. Trebuňa and M. Béreš (2010) describe that cluster analysis deals 

with the similarity of multi-dimensional objects and the classification of objects into clusters. 

A cluster is a group of objects whose distance is less than the distance that objects belonging 

to another cluster.  

This multi-dimensional statistical method is increasingly used in various scientific disciplines 

with increasing statistical program packages. Cluster analysis algorithms can be observed in 

scientific and research activities of authors from various social areas, such as the visualization 

of climate data in space and time (Nocke et al., 2004), homogenization of risks into tariff 
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groups in the process of portfolio valuation in non-life insurance (Strežo, 2018) or 

segmentation of visitors using sustainable values in Tanzania (Jani, 2018). 

2 METHODOLOGY 

The main aim of this article is to analyze differences, compare the current status of tourism 

sector in the EU-28 countries and determine their position within the European Union by 

means of selected indicators that provide an objective view of the position of tourism in 

countries.   

The categorization and inclusion of the EU-28 countries in groups based on their similarities 

was carried out by means of a multi-dimensional statistical method – a cluster analysis in the 

statistical software program R. The cluster analysis breaks down the file into several 

homogeneous subsets. The task of analysis is to group object into groups – clusters. The 

condition is that the statistical units in one cluster must be as similar as possible and the 

statistical units of the different clusters are as different from each other. The difference 

between cluster analysis and other statistical methods is that its focus is on specific object and 

not on variables (Everitt et al., 2001).   

The content structure of the article corresponds to the general process of cluster analysis, 

which authors M. Meloun and J. Militký (2002) divided in their work into the following, 

follow-up, steps:  

1. Selection of input database. 

The analysis of EU member states will be based on a comparison of indicators obtained 

from the database of the Statistical Office of the European Union – Eurostat. This 

database provides harmonized data, which are calculated using the same methodology for 

each country. This measure will reduce the risk of biased and inaccurate data that would 

result in significant deviations in results when drawn from different databases.   

 

2. Type of distance used. 

I. Stankovičová and M. Vojtková (2007) define several methods designed to measure 

distances. In the paper the Euclidean distance is used, otherwise called the geometric 

distance, which is one of the most commonly used metrics given by the following relation 

(Stankovičová & Vojtková, 2007): 

 

 
 

where 

dij ...Euclidean distance 

n  ...number of variables 

Xik ...the value of k variable for the i object 

Xjk ...the value of k variable for the j object 

 

3. Type of clustering technique. 

After selecting the distance between all the pairs of objects, it is necessary to specify 

a certain linkage rule, according to which the selected objects are merged into clusters. 

The present article will test whether existing hierarchical methods show similar results. 

                                                              𝑑𝑖𝑗 =    𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘  
2

𝑛

𝑘=1

,                                                         (1) 
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For this purpose, the following rules are applied which differ in their procedure and lead 

to different mathematical-statistical results (Trebuňa & Béreš, 2010): 

 Complete Linkage; 

 Single Linkage; 

 Average Linkage; 

 Ward's method; 

 Centroid method. 

 

4. Linking process and clusters. 

Hierarchical classifications can be represented by a hierarchical tree – dendrogram. It 

expresses each element separately on the vertical axis and the horizontal axis expresses 

the distance between the different clusters. Clusters are united by the shortest distance (as 

described above – measured by the Euclidean distance). The desired degree of clustering 

can be found with the vertical axis. The dendrogram illustrates the course of the analysis 

and it is possible to go through the results in both directions and find the optimal result.  

  

5. Finding the best dendrogram creation technique. 

The assessment of the effectiveness of the clustering technique used and determination of 

the degree of assurance will be carried out by means of a cophenetic correlation 

coefficient.  It is defined as the sample correlation coefficient between the cophenetic 

distances obtained from the dendrogram and the original distances used to the dendrogram 

structure (Saraçli et al., 2013).    

 

6. Explanation of the best dendrogram.  

The interpretation of the optimal dendrogram and the subsequent visual comparison is 

performed by means of a cartogram created in the statistical software program R.  

 

3 RESULTS 

At the beginning of the cluster analysis, the suitability of the input data of individual 

European Union countries is tested by applying the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient. This step 

is important for further research, since the non-correlation of input data is one of the basic 

conditions of the cluster analysis. The Kaiser-Meyer-Olkin test reached value KMO = 0,45, 

indicating that the dependency between the variables is insufficient and there is no need to 

remove correlation between variables.    

Subsequently, the input data are standardized, and the Euclidean distance adjusted to three 

decimal places is determined. Based on the analysis carried out, individual countries were 

categorized into six clusters with different numbers of countries. This number of clusters was 

applied to all selected agglomerative hierarchical clustering techniques. The most appropriate 

model shall be selected based on the results of the cophenetic correlation coefficient, the 

values of which are shown in Table 1. 
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Table 1: Cophenetic correlation coefficient of applied clustering technique 

 

Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 

According to the above results, the most appropriate clustering method is chosen by the 

Ward's method, which does not calculate the distance between the clusters, but the 

combination of the two clusters is based on the magnitude of the sum of square deviations to 

maximize their internal homogeneity. Based on the verification of the methods by the results 

of the cophenetic correlation coefficient, the Ward's clustering is schematically illustrated in 

Figure 1. The Appendix of this article provides an insight into a detailed analysis of the 

structure of the EU-28 countries using the outputs of all selected agglomerative hierarchical 

clustering techniques displayed in the dendrogram.   

Figure 1: Ward method – Dendrogram of the EU-28 clusters according to selected parameters 

 

Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 

The dendrogram can easily tell which countries are most similar and which are the most 

different. The Ward's method categorized the countries of the European Union into the 

following clusters: 

Euclidean distance 

Methods of hierarchical clustering Cophenetic correlation coefficient 

Complete Linkage 0,939 

Single Linkage 0,952 

Average Linkage 0,929 

Ward's method 0,959 

Centroid method 0,954 
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 Italy; 

 Germany, United Kingdom, France, Spain; 

 Ireland, Portugal, Slovenia, Estonia, Finland, Czech Republic, Denmark; 

 Romania, Luxemburg, Slovakia, Poland, Sweden, Latvia, Lithuania, Belgium, 

Bulgaria, Hungary; 

 Cyprus, Malta; 

 Croatia, Netherlands, Austria, Greece. 

 

Before evaluating individual clusters, it is necessary to calculate the average values of 

selected indicators for clusters and EU-28 countries. Based on the calculated average, the 

order of the cluster of countries from the most advanced (Cluster 6.) to the least advanced 

(Cluster 1.) in tourism sector is then determined. This order is shown, together with other data 

on the input variables, in Table 2. 

Table 2: Mean values of input variables in resulting clusters and their ranking 

 

Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the Slovak Republic, 2019 

Looking at the Table 2. with the average values of the input variables, it can be argued that 

the significantly different results of categorization of individual member states in clusters 

correspond to the non-economic factors affecting the supply and demand for the country's 

tourism. These factors, unlike economic factors, were not used to achieve the main aim in this 

article. However, we can see the linkage of the result obtained with geographical location and 

climate as factors for increasing the comparative advantage of the country. The island states 

(United Kingdom) seaside destinations (France, Spain, Italy, Croatia and Greece) and 

landlocked countries with rich natural potential (Germany, Austria and Netherlands) are in 

"more advanced" clusters. The paradox is the results and categorization of Cyprus and Malta. 

In these countries tourism sector is the most important in terms of the share of GDP or the 

total number of jobs created within the EU-28 countries.   

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Rank 
Cluster Means 

1. 

AT, HR, EL, NL 
0,169 -0,302 0,018 -0,018 0,429 0,047 0,477 4. 

2. 

BE, BG, HU, LV, LT, 

LU, PL, RO, SK, SE 

-0,522 -0,397 -0,530 -0,530 -0,425 -0,516 -0,917 2. 

3. 

CY, MT 
-0,684 -0,620 -0,746 -0,637 -0,519 -0,698 2.425 1. 

4. 

CZ, DK, EE, FI,  

IE, PT, SI 

-0,454 -0,453 -0,438 -0,513 -0,449 -0,515 0,121 3. 

5. 

FR, DE, ES, UK 
1,843 2,117 2,122 2,078 0,639 1,856 0,395 6. 

6. 

IT 
1,726 1,139 1,299 1,938 4,158 2,552 -0,022 5. 

 

- 146 -



The results also suggest that the developing countries of the European Union have been better 

placed. This implies that the international competitiveness of tourism is strongly dependent on 

the level of landscape development, economic performance and investment in research, 

development and infrastructure development.   

The European Union should direct its efforts to reduce regional disparities as enshrined in the 

founding treaty to countries categorized as "less advanced" clusters. These countries are, in 

comparison to the, visitors less sought after, which is ultimately reflected in the volume of 

sales, the low occupancy of accommodation facilities and the effect of the snowball. For 

example, low occupancy is exacerbated by the lack of interest in the tourism industry, which 

is reflected in the poor offer for visitors and the shortcomings are further cumulated. 

The European Union has launched a series of projects, initiatives and provides a long-term 

funding for the tourism of member states. The results cannot be expected to come 

immediately, as it is common knowledge that not all countries are able to move at the same 

speed. All the actions taken are conducive to making Europe a leading destination, mainly 

through cooperation and support between the EU-28 countries.   

 

4 CONCLUSIONS 

Tourism is an important sector that has a positive impact on the development of each 

country's economy. The ability of the country to benefit from tourism depends on the 

availability of investments that are geared towards the development of material and technical 

bases and infrastructure, which ultimately reflects the ability to meet the needs of visitors. The 

European Union is aware of the importance of tourism and, in cooperation with other 

institutions, currently supports it in different ways (Michálková et al., 2016). 

Statistical mapping using a cluster analysis is one of the newer approaches used to gain 

a better understanding of the nature and the profile of investigated objects (Strežo, 2018). This 

tools helps the creators of the strategy based on statistical data to identify the characteristics 

of clusters and to identify an appropriate policy for their support. Using the cluster analysis in 

this article, the tourism potential of the EU-28 countries was identified and then categorized 

into six clusters according to its degree of maturity, the visualization of which is illustrated by 

the cartogram in Figure 2.   
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Figure 2: Map of EU-28 countries categorization according to the level of tourism 

development  

 

Source: processed by the author using statistical program R, 2019 

The results of the cluster analysis are not surprising and support not only the arguments of 

experts, but also the statistical publications of world organizations, such as The Travel & 

Tourism Competitiveness Report 2019 (World Economic Forum, 2019) or an overview of 

international tourism in International Tourism Highlights, 2019 Edition (UNWTO, 2019). 

Based on the above publication, countries belonging to Cluster 6. (France, Germany, Spain 

and United Kingdom) and Cluster 5. (Italy) are the best-ranked destinations in the long-term 

with the most developed tourism sector, not only within the EU-28 countries, but world-wide. 

The results can be marginally assessed by the position and potential of the V4 countries, 

where the best results were recorded by the Czech Republic (Cluster 3.). Hungary, Poland and 

Slovakia were ranked one level lower (Cluster 2.). In view on the fact that the V4 countries 

are in the "less advanced" half, each country should pay close attention to the tourism sector 

and clearly seek to develop and adapt to the latest trends.  

The results obtained can serve as a starting pillar for researchers in their future research in the 

context of analyzing the status and potential of tourism sector in the European Union 

countries or broaden the horizons of readers in this issue.   
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APPENDIX 

The outputs of the applied cluster analysis are shown in Figure 3–6, which present the results 

of selected agglomerative methods of hierarchical clustering.  

 

Figure 3: Clusters of EU-28 countries – Complete Linkage 

 
Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 

Figure 4: Clusters of EU-28 countries – Single Linkage 

 
Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 
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Figure 5: Clusters of EU-28 countries – Average Linkage 

 
Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 

Figure 6: Clusters of EU-28 countries – Centroid method 

 
Source: processed by the author using statistical program R according to data by Statistical 

Office of the European Union, 2019 
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SOLOWOV MODEL EKONOMIKY RASTU 

 

SOLOW GROWTH MODEL 

 

Marek Strežo, Jozef Gáll 

 
Abstrakt 

V predkladanom článku analyzujeme a matematicky vyjadruje vzťahy medzi produkciou, 

kapitálom a skúsenosťami, resp. znalosťami. Cieľom je opísať správanie ekonomiky 

rovnovážneho rastu, rovnako tak vlastnosti investícií a spotreby. V závere článku ukážeme, 

ako takýto model možno rozšíriť o prírodné zdroje a pôdu. 

Kľúčové slova: produkčná funkcia, rovnovážny stav, Solowov model rastu 

 

Abstract 

In this paper we study relation between production, capital, labour and knowledge. Our 

purpose is to describe the behaviour of economy at balanced growth path. In the first part we 

prove existence of the balanced growth path. The main aim is to describe behaviour of the 

investment and the consumption if the economy is at balanced growth path. Finally, we show 

how we can extend model to include natural resources and land as well. 

Key words: production function, balanced path, Solow growth model 

 

 

1 VÝCHODISKOVÝ MODEL EKONOMIKY RASTU 

Tento príspevok popisuje zjednodušený model ekonomického rastu. Jednotlivé vlastnosti 

ekonomiky zavedieme pri podmienkach pre jednotlivé funkcie, ktorý predstavený model 

využíva. Priebeh funkcií bude opísaný pomocou diferenciálnych rovníc z čoho budeme 

nasledovne odvodzovať aj ich analytické vlastnosti. Solowov model využíva nasledujúce 4 

premenné : 

   – produkcia, 

   – kapitál, 

   – práca,  

   – vedomosti, technický pokrok alebo efektivita práce. 

Nech funkcia je definovaná vo všetkých bodoch času, t.j.        . Táto funkcia nie je 

priamo funkciou času, ale kapitálu, práce a efektivity práce (resp. vedomostí alebo technický 

pokrok), ktoré sú závislé od času  . Matematický zápis funkcie predstavuje nasledujúci tvar  

                      (Solow, 1999). Premenné  ,  ,  ,   sú považované vždy ako 

spojité funkcie času.  Uvedenú funkciu  , ktorá vyjadrí výstup Y pomocou osstatných 

premenných nazývame produkčnou funkciou. Efektivita práce   a práca   vstupujú do 

produkčnej funkcie ako súčin a preto je potrebné zaviesť nový pojem efektívna práca, ktorý 

označujeme ako    (Solow, 1999).  

 

2 PRODUKČNÁ FUNKCIA 

V tejto časti budeme postupne pridávať predpoklady produkčnej funkcie v závislosti na 

premenných  ,  ,   v stanovenom bode v čase   a následne odvodzovať jej matematické 

vlastnosti.  
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2.1 Základné vlastnosti produkčnej funkcie 

Základným predpokladom, s ktorým pracuje produkčná funkcia sú rovnomerné výnosy, to 

znamená, že   násobok kapitálu a   násobok efektívnej práce dá   násobok produkcie 

                                                                           pre všetky    .                        

Solowov model predpokladá, že iné vstupy sú zanedbateľné a tiež zanedbáva prírodné zdroje.  

Za predpokladu rovnomerných výnosov položme nasledujúcu rovnosť  

                                                                                      
 

  
                                                                     

Priamym dosadením (2) do (1) platí  

 

                                                  
 

  
    

 

  
    

       

  
                                                          

 

Funkciu            , kde  

                                                                                      
 

  
                                                                    

nazývame intenzívnou formou produkčnej funkcie. Nech je definovaná   
 

  
, pretože platí  

       

  
 

 

  
, potom možno vzťah (3) vyjadriť v nasledujúcom tvare  

                                                                                                                                                            

 

2.2 Vlastnosti intenzívnej formy produkčnej funkcie 

V tejto časti definujeme  matematické vlastnosti funkcie      podľa (Acemoglu, 2007). 

Funkciu                budeme nazývať intenzívnou produkčnou funkciou ak spĺňa 

nasledujúce analytické vlastnosti:  

(i)             a   je spojitá na intervale      , 

(ii)           pre všetky    , 

(iii)          pre všetky    . 

Symbol   vyjadruje kapitál pre jednotku efektívnej práce. Intenzívna produkčná funkcia je 

spojitá, rýdzo rastúca funkcia a konkávna na svojom definičnom obore       a bez kapitálu 

nie je žiadny výstup
1
 (Acemoglu et al., 2006). Predpokladá sa, že intenzívna produkčná 

funkcia spĺňa Inadove podmienky, ak platí:  

               

                

 

2.3 Vplyv vstupu na produkciu  

Práca, kapitál a znalosti sú v predstavenom modely brané ako funkcia času, zatiaľ čo ich 

počiatočné množstvo je dané. Predpokladajme, že funkcie     ,     ,      majú spojitú 

deriváciu na ich definičnom obore a               (Romer, 2005). Ďalej 

predpokladáme, že práca a znalosti rastú rovnomerným tempom  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

Následne riešime homogénne diferenciálne rovnice  

     

    
    

Integrovaním dostaneme  

                                                 
1 Pretože platí             

 

  
   potom je zrejmé že 
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potom  

            

Platí, že         z čoho vyplýva, že 

                                                                                                                                                      

Podobným spôsobom dostaneme rovnosť, kde  

                                                                                                                                                       

Ďalej predpokladáme, že výstup je rozdelený medzi spotrebu a investície. Podiel vstupu 

venovaný investíciám označme  . Jednotka výstupu venovaná investíciám prináša jednotku 

nového kapitálu. Kapitál   sa časom znehodnocuje (Romer, 2005). Takéto znehodnotenie je 

vyjadrené konštantou  . Z uvedeného vyplýva nasledujúca rovnica  

                                                                                                                           

Riešme (10). Z homogénnej rovnice  

             

dostaneme 

                                                                                                                                                    

Následne použijeme variáciu konštánt. Z (11) následne vyplýva 

 

                          

a preto  

                 
Potom riešením je  

           
 

 

        

Hľadané riešenie sústavy (10) je  

                     
 

 

             

Funkcie     ,      a      sú spojité na intervale       a podľa (3) vyplýva  

 

       
    

        
           

Funkcia      je spojitá na intervale      , ak        a       2, z čoho vyplýva, že 

integrál existuje.  

 

3 KAPITÁL NA JEDNOTKU EFEKTÍVNEJ PRÁCE 

V predchádzajúcej časti boli vyjadrené vlastnosti kapitálu  , práce   a znalostí   ako 

samostatných funkcií času. V tejto časti budú skúmané tieto tri premenné naraz 

prostredníctvom kapitálu na jednotku efektívnej práce. 

 

3.1   Rovnica pre kapitál na jednotku efektívnej práce 

Kapitál na jednotku efektívnej práce   berieme ako funkciu času a z rovnice      
                dostávame podľa derivácie súčinu, podielu a zloženej funkcie  

      
     

        
      

 

        
 

 

  

                                                 
2 Uvedené podmienky sú podľa (8) a (9) a predpokladov        a        splnené, z čoho vyplýva, že   je spojitá 
funkcia. Ďalej poznamenajme, že funkcie     ,     ,      a      sú spojité na intervale      , teda podľa (6), (7), (10) 
sú     ,     ,      spojito diferencovateľné. 
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Z predpokladu, že práca a znalosti rastú rovnomerným tempom podľa (6) dostávame       

       a (7)               3 (Acemoglu, 2007). Ďalej vyplýva, že v poslednej rovnosti 

sa vyskytuje samotné     . Dosadením do rovnosti (10)  

      
           

        
             

                     
    

        
                    

Po dosadení vzťahov (3) a (5), t.j.              vyplýva  

                                                                                                                            

Vzťah (12) má zmysel vtedy, keď                 Nech        , potom má zmysel 

uvažovať, len ak       V opačnom prípade          potom platí, že        na      , 

čo nemá žiadny ekonomický význam. V diferenciálnej rovnici (12) nazývame 

 výraz          skutočnou investíciou na jednotku efektívnej práce, teda výstup na 

jednotku efektívnej práce      a podiel z výstupu, ktorý je investovaný  .  

 výraz             rovnovážnou investíciou do kapitálu na jednotku efektívnej práce 

(Andolfatto, 2005).   

Uvedená rovnica (12) má veľký ekonomický význam pre investície do kapitálu, ktoré musí 

dosiahnuť minimálne rovnovážne investície; určuje teda, aká veľká investícia musí byť, aby 

kapitál na jednotku efektívnej práce   bol udržaný na zvolenej hodnote.  Nech      spĺňa 

Inadove podmienky. Potom existuje nenulové   , také, že rovnovážna investícia sa rovná 

skutočnej investícii (Andolfatto, 2005).   

 

3.2 Konvergencia k rovnomernému rastu 

V tejto časti budeme analyzovať konvergenciu      k bodu rovnovážnej investície   . 

Následne si predstavíme, ako sa ekonomika v tomto bode chová.  

Predpokladajme, že                    a nech intenzívna produkčná funkcia 

spĺňa Inadove podmienky (Acemoglu, 2007). Potom každé riešenie diferenciálnej rovnice 

(3.1) s počiatočnou podmienkou         spĺňa  

    
   
              

   
     

kde    predstavuje konštantu. 

Majme autonómnu diferenciálnu rovnicu        , kde      je daná rovnicou (3.3). Vieme, 

že      je diferencovateľná na       a       je v tvare podľa (3.4). Potom stačí overiť, že 

        , a že   je stacionárnym bodom rovnice          Funkcia       je funkcia 

klesajúca, to znamená, že znamienko môže zmeniť len raz. Následne vieme, že        

a existuje  , že      je rastúca na       (Acemoglu, 2007). To znamená, že      musí byť 

v bode    klesajúca, resp. musí platiť              a tiež           Z toho vyplýva, 

že     
   
       Keďže    predstavuje stacionárny bod

4
, potom tiež platí      

   
    . Tento 

dôsledok je možné odvodiť aj z Lagrangeovej vety, pretože zo vzťahu     
   
      vyplýva 

             Použitím Langrangeovej vety na tento výraz dostaneme      
   
       

                                                 
3
Ak sú funkcie     ,      a     spojité diferencovateľné na intervale       a        a       , tak potom aj      je 

spojito diferencovateľná na intervale        
4 Často je v literatúre označovaný aj ako stav kľudu, rep. pokoja 
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Z uvedeného vyplýva, že ekonomickým dôsledkom je fakt, že nech ekonomika začína 

v akomkoľvek počiatočnom stave     , potom vždy konverguje ku    (Aghion, e al., 2004).  

 

4 DOPAD ZMENY INVESTOVANÉHO KAPITÁLU 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať zmenám parametru   (podiel investovaného kapitálu 

a platí, že          v Solowom modely. Budeme analyzovať ako parameter   ovplyvňuje 

rovnovážne investície a spotrebu.  

 

4.1  Zmena bodu rovnovážnej investície 

Parameter, ktorý pravdepodobne najviac ovplyvňuje Solowov model je miera úspor. Obchody 

uskutočnené vládou, dane, úrokové sadzby ovplyvňujú podiel produkcie venovaným 

investíciám (Acemoglu, et al., 2006). Teda prvý problém, ktorý je potrebné riešiť, je zvýšenie 

podielu kapitálu na investície. Predpokladajme, že sa ekonomika nachádza v bode 

rovnovážnej investície         , potom platí  

                           
 

Ak zvýšime podiel kapitálu, vloženého do investícií v čase    z   na     , potom  

 

                                        
 

     rastiek novej hodnote     a       klesá k nule.  Pre       v čase      platí           
V čase    má skok o veľkosti        . Následne opäť klesá k nule pre    . Cieľom je 

popísať chovanie výstupu. Z ekonomického hľadiska je teda výhodnejšie popísať chovanie 

výstupu na jedného pracovníka     (Laincz et al., 2006).  Na základe vzťahu (3) a (5) platí  
 

 
        

V bode rovnovážnej investície    je       konštanta. Funkcia     rastie potom rovnakým 

tempom ako  . Zvýšený podiel investícií v čase    spôsobí           resp.      už nie je 

konštanta a          (Andolfatto, 2005).  Funkcia      je ako funkcia   spojitá a rastúca na 

intervale      . Z toho vyplýva, že  

                              
 

Uvedenú situáciu popíše nasledujúca funkcia          . Pre      platí  

 

     
    
    

 

  
 

               

  
 

                                            
        

  
 

             

  
 

                                                

 

alebo       je konštanta. V čase    podiel investícií vzrastie na     , teda      je rastúca 

funkcia rovnako, ako aj     . Z toho vyplýva  
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To znamená, že     rastie rýchlejšie, ak je posledný člen nezáporný. V prípade, že          

a          Preto platí, že  
             

       

   
      

 

a tempo rastu     sa vracia k pôvodnému stavu. Pri náhlom zvýšení podielu investovaného 

kapitálu   sa zvýši hodnota bodu rovnovážnej investície   . Táto zmena tiež spôsobí rýchlejší 

rast veličiny     v čase, ale táto zmena sa postupne vracia k pôvodnému stavu (Andolfatto, 

2005).  

 

4.2   Správanie sa spotreby pri zmene investícií 

Podiel kapitálu, ktorý je spotrebovaný možno vyjadriť ako      Spotreba za jednotku 

efektívnej práce   sa rovná výstupu jednotky efektívnej práce      vynásobenou konštantou 

     Ďalej zavedieme novú funkciou          ktorá vyjadruje spotrebu v bode  , eventuálne 

v závislosti na čase  . Túto funkciu možno analyticky vyjadriť ako  

                                                                                                                 

Vráťme sa k predchádzajúcej situácii, kde sa ekonomika nachádza v bode rovnovážnej 

investície   . Teraz zvýšme podiel investovaného kapitálu   na      v čase   . Kedže    

a   sú konštanty pre     , teda          je tiež konštanta. V čase    na základe 

uskutočnenej zmeny dostaneme                                     
Po odčítaní kladnej hodnoty, má funkcia      v  čase    skok o veľkosti         , teda 

z toho vyplýva, že spotreba klesne. Z predchádzajúcej časti vieme (model je totožný), že      

rastie k novej hodnote     a                    (Acemoglu, 2007). Potom platí  

                                                                                                                                        

Funkcia         je v čase       rastúca podľa (13) a konverguje k (14). Ďalej analyzujme 

správanie spotreby v bode rovnovážnej investície v závislosti na  . Zo vzťahu (13) a (14) 

vyplýva  

                                 
kde    predstavuje funkciu s premennou  , resp. zvýšenie   má za následok rast   . Ďalej 

budeme označovať          a       sú parametre danej funkcie. Predpokladajme, že 

funkcia   , resp.    je diferencovateľná pre         (Acemoglu, 2007). Matematicky to 

môžeme vyjadriť v nasledujúcom tvare ako   
   

  
                    

      

  
  

Je zrejmé, že zvýšenie podielu kapitálu do investícií   znamená, že    rastie ku    . Inak 

povedané    rastúca funkcia premennej  . Platí, že  

 
      

  
    

Môžu nastať dva prípady, a to keď  

                                                                                                                                           

potom spotreba v bode rovnovážnej investície rastie. Dodatočného výstupu je dostatok 

k udržaniu   na svojej zvýšenej hladine.  

Ak však platí 

                                                                                                                                           

- 157 -



spotreba naopak klesá. Dodatočný výstup z rastúceho kapitálu nie je dosť veľký na to, aby 

udržal zásobu kapitálu na tejto (vyššej) úrovni. Z definície intenzívnej produkčnej funkcie 

vyplýva, že       je klesajúca funkcia   a zároveň       je rastúca funkcia  . Podľa derivácie 

zloženej funkcie dostaneme, že  
          

  
    

Funkcia           je klesajúca funkcia premennej  . Ak označíme    hodnotu  , pre ktorú 

platí, že                 , potom zrejme pre      nastane druhý prípad z (16). Teda 

spotreba klesá, ak štát preinvestuje príliš mnoho svojho kapitálu. Pre      platí (15) 

a nastane teda prvý prípad. Ak         a nech       je hodnota bodu rovnovážnej investície 

v závislosti na premennej   a je diferencovateľná pre        , nech platí, že  

                                               

kde        . Potom existuje   , ktorý je stacionárnym bodom      .  To znamená, že 

vždy teda existuje optimálna hodnota   , čo predstavuje najlepší možný podiel kapitálu, ktorý 

sa investuje. Pokiaľ spotreba rastie, tak rastie aj riziko, že ekonomické objekty stratia 

schopnosť splácať svoje záväzky. Ak klesá spotreba, teda ochota utrácať za výrobky, 

vyrobené jednotlivými firmami, klesá HDP krajiny (Aghion et al., 2004). 

 

5 ODHAD ZMENY RASTU PRI ZMENE PODIELU INVESTOVANÉHO 

KAPITÁLU 

V tejto časti sa budeme zaoberať vplyvom zmeny miery úspor, t.j. podiel investovaného 

kapitálu   na výstup v bode rovnovážnej investície   . Nakoniec tiež budeme analyzovať 

rýchlosť konvergencie      ku   .  

 

5.1   Elasticita výstupu vzhľadom k podielu investovaného kapitálu   

Definujme    zo vzťahu (5) ako hodnotu v bode        , potom platí, že  

                                                                                                                                                          

Uvažujme teraz, že všetky funkcie s premennou    sa budú správať ako funkcie  . V 

dlhodobom horizonte má rast v úsporách na produkciu na jednotku efektívnej práce      v 

bode rovnovážnej investície         tvar podľa (17)  

                                                               
   

  
 

      

  
       

      

  
                                            

Bod rovnovážneho rastu    spĺňa podľa (3.1) rovnicu  

                                                                                                                                   

Rovnica (19) platí pre všetky         a          . Obe strany rovnice následne 

zderivujeme podľa    a dostaneme 

                                                       
   

  
              

    

  
                                         

Pre zjednodušenie tvaru pre    vynecháme argumenty. Potom z vyššie uvedenej rovnice (20) 

dostávame 

                                                          
   

  
 

     

               
                                                    

Dosadením (17) do (18) získame nasledujúci analytický zápis  

                                                       
   

  
 

           

               
                                                        

Elasticitou výstupu vzhľadom k podielu investovaného kapitálu nazveme veličinu 
 

  

   

  
   

Elasticita je ekonomický pojem, ktorý charakterizuje pružnosť zmeny jednej veličiny k zmene 
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druhej veličiny. V našom prípade hovoríme o zmene výstupu v závislosti na zmene podielu 

investovaného kapitálu (Romer, 2005).  

 

5.2   Odhad rýchlosti konvergencie      ku    v okolí bodu     

Budeme vychádzať z rovnice        . Funkcia      je všeobecne nelineárna, preto je 

potrebné ju linearizovať. Definujme 

 

        
     

  
 
    

         

 

Funkcia       je aproximácia prvého rádu Taylorovho rozvoja v bode      funkcie     , 

kde    predstavuje bod kľudu rovnice        , predpokladáme, že platí  

    
   
       

V okolí bodu    je      zhruba rovné      . Namiesto         teraz riešme           
Označme                  . Potom z odhadu vyplýva nasledujúci predpis  

                                                                                                                                              

Riešením homogénnej časti diferenciálnej rovnice (5.7) je  

                            
Variáciou konštánt dostávame  

                                          
Dosadením do (22) získame  

                                                                                                                  

Z rovnice (23) platí, že  

                 

                  
 

 

    
       

 
             

Parciálne riešenie predstavuje nasledujúci zápis  

                                        

Potom dostávame  

                                                                                                                 

ako odhad chovania   v okolí bodu        . V rovnici (24) ostáva učiť  .  

         

  
 
    

                    

                                                              
               

     
 

                                                      
Druhá rovnosť predstavuje substitúciu pre   z rovnosti                 . Vieme, že 

platí          , čo je spojitá funkcia   v bode   . Funkcia      spĺňa Inadove podmienky, 

potom je spojito diferencovateľná v okolí    (Acemoglu, 2007). Platí tiež, že  

                       
ale opäť iba v okolí bodu        . Z odhadov vyplýva, že na okolí bodu         platí 

        a         exponenciálne. Z (24) máme odhad rýchlosti konvergencie.  

 

5.3  Empirická aplikácia – vyspelosť ekonomiky 

V tejto časti sa budeme venovať tomu, akým spôsobom je pozorovaný rast ekonomiky. 

Veličiny         je ťažké pozorovať. Avšak tempo rastu      sa pozoruje ľahko z dát, kde 
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  je jedna zo známych premenných. Na základe tohto faktu vieme vyjadriť rovnicu tempa 

rastu pre uvedené veličiny. Označme teda  

                                                                                                                                   

kde premenná   môže nadobúdať hodnoty      .  

 

Označme       
    

    

     

     
 a       

    

    

     

     
, potom platí          

 

Ďalej nech   je produkčná funkcia, platí teda, že                        Pre deriváciu 

     podľa   platí, že  

      
     

     
      

     

     
      

     

     
       

Ak túto rovnicu vydelíme      a vhodne rozšírime pravé strany 

 

                              
     

    
 

    

    

     

     

     

    
 

    

    

     

     

     

    
 

    

    

     

     

     

    
 

      
     

    
      

     

    
       

kde veličinu 

     
     

     

     

    
 

nazývame Solowov reziduál. Odčítaním 
     

    
 a dosadením rovnosti         následne 

dostaneme  

                                           
     

    
 

     

    
       

     

    
 

     

    
                                             

 

Kde       môže byť merané ako podiel príjmu, ktoré idú do kapitálu a      sa meria ako 

reziduál.  

Nech      je diferencovateľná na intervale      . Ďalej označme       
     

    
 ako tempo 

rastu veličiny  . Potom platí  

                                                                                                                                   

Rovnicu tiež môžeme zapísať v tvare 

                                                                                                                                    

Rovnica (27) ukazuje spôsob chovania ekonomiky pomocou rozkladu tempa rastu produkcie 

na pracovníka pri prispievaniu tempa rastu kapitálu na pracovníka plus Solowov reziduál. 

Solowov reziduál sa veľmi často interpretuje ako prírastok technologického pokroku. Pokiaľ 

dve ekonomiky majú rovnaké        , potom zrejme ekonomika, ktorá ma vyššiu         je 

vyspelejšia.  

 

6 PRÍRODNÉ ZDROJE A PÔDA 

V tejto časti model rozšírime o prírodné zdroje a pôdu. Pre názornú ilustráciu budeme 

pracovať s Cobb-Douglasovou produkčnou funkciou zohľadňujúcou prírodné zdroje a pôdu. 

Jej analytický predpis je nasledovný  

                                                                                                                    

kde             a        . Ďalej   vyjadruje prírodné zdroje a   množstvo 

pôdy. V platnosti naďalej ostávajú predpoklady (6), (7) a (10), teda  
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6.1   Obmedzené zdroje pôdy a prírodných surovín 

Keďže množstvo pôdy   je z dlhodobého hľadiska fixné, požadujeme, aby          Pre 

prírodné zdroje   predpokladáme rovnomerný rast, avšak je potrebné si uvedomiť, že tieto 

prírodné zdroje sa časom vyčerpajú, potom dostávame 

                                                                                                                                            

Prítomnosť pôdy a prírodných zdrojov znamená, že                . Nemusí konvergovať 

k nejakej hodnote a nemôžeme použiť predchádzajúcu analýzu                . Naším 

cieľom je popísať, kedy je ekonomika v stave rovnomerného rastu, teda, kedy všetky jej 

premenné majú rovnomerný rast (Aghion et al., 2004). Z jednotlivých predpokladov máme 

rovnomerný rast pre          . Ostáva teda určiť, kedy     majú rovnomerný rast. Z (10) 

dostávame  

                                                          
     

    
  

    

    
                                                                           

Aby tempo rastu   bolo konštantné, tak          musí byť konštantné podľa (31). Inak 

povedané, tempo rastu       sú rovnaké. Vychádzajme z produkčnej funkcie (29), ktorú 

upravíme, aby sme mohli použiť predchádzajúce úvahy. Najskôr danú funkciu 

zlogaritmujeme a dostaneme  

                                                                       

Následne funkciu (6.4) zderivujeme podľa   a získame  

                                                                                  

kde                  je tempo rastu    Do vzťahu (33) môžeme dosadiť predpoklady 

                 ,         a        . Potom platí  

                                                                                                         

Pokiaľ je ekonomika v stave rovnomerného rastu, potom platí   
     

  , teda tempa rastu 

    pri rovnomernom raste sú rovnaké. Dosadením do vzťahu (34) dostávame  

                                    
     

   
                  

   
                                               

Je zrejmé, že máme hľadanú hodnotu   
     

  , teda podľa (31) dostaneme nasledujúci 

vzťah  

  
    

    

    
    

Dosadením do vzťahu (35) dostaneme  

                                    
    

    
 

                         

   
                               

Vieme, že       podľa (29) a   je podiel kapitálu venovaný investíciám, teda        . 
Pokiaľ nastane  

                            

  

Potom musí platiť 
    

    
    Z ekonomického hľadiska má však význam len 

    

    
    pre 

             . Preto ešte predpokladáme, že  

                             
Podľa (35) platí, že  

                                                            
 
                  

     
                                                 

a taktiež podľa (31) následne platí 
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Funkcia       ,        spĺňajú všetky požadované rovnosti. Stav rovnomerného rastu teda 

existuje.  

Teraz sa pozrime, či ekonomika konverguje k rovnomernému rastu. Ak je daná nasledujúca 

podmienka, že         
  , potom platí, že           

  , kde      Podľa (34) 

dostaneme  

                                              
                                                    

Z faktu   
     

  plynie, že  

  
      

                      
Ak tento predpis dosadíme do (39)  dostaneme  

                                                                  
                                                                             

To znamená, že platí               
  , alebo podľa (29) je          Z      

         vyplýva, že 
    

    
 je klesajúca, pretože   

                       

Zaoberajme sa teraz konvergenciou k rovnomernému rastu. Nech sa ekonomika riadi Cobb-

Douglasovou produkčnou funkciou (29). Ďalej nech sú splnené všetky predpoklady       
           a          a                  , potom ekonomika konverguje 

k rovnomernému rastu práve vtedy, ak platí  

                             
To znamená 

     
   
   

                  

   
  

     
   
   

                  

   
  

Značíme   
          

     . Následne to aj dokážeme, pomocou rovnice (31)  

       
    

    
    

a ďalej s rovnicou (34)  

                                
Odčítaním       z oboch strán rovnice (34) dostaneme 

                                                                           

Následne si označme                a                      Dosadením 

(31) do (41) dostaneme  

                                                 
     

    
                                                                        

Jedná sa o tvar Bernoulliho rovnice, ktorú dokážeme vyriešiť. Ďalej si označme          

a             (Acemoglu, 2007). Potom vzťah (42) možno zapísať v tvare  

                                                                           
     

       
   

  

    
                                                     

Použitím substitúcie  

     
 

    
 

do (43) dostaneme  

                                                                                                                                              

Riešenie homogénnej časti diferenciálne rovnice (44) je  

                                                                                                                                                       

Variáciou konštánt dostaneme 
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Potom podľa (44) dostaneme  

                                                                                                                                                      

Zo vzťahu (46) vyplýva  

              
 

 

 
  

  
          

Hľadané partikulárne riešenie je potom  

                                                         
  

  
                                                                                 

Riešenie diferenciálnej rovnice (44) je podľa (45) a (47)  

                                                      
  

  
                                                     

Podľa (37) a (38) pre rovnomerný rast platí  

                              
      

      
 

      

                         
                                     

Podľa vzťahu (31) vyplýva  

  
       

      

      
    

Následne   
      získame z rovnice (34). Je dobré si teraz pripomenúť nasledovné označenie  

                              
          

Budeme riešiť nasledujúce tri prípady. 

 Nech     , potom  

   
   

        
   

    

    
 

                                            
   

       
  

  
          

                                                           
  

  
 

      

                         
 

Potom tiež platí, že  

     
   
     

                  
   
     

       
            Ekonomika konverguje podľa (49) a (35) k rovnomernému rastu.  

 

 Nech     , potom  

   
   

        
   

    

    
 

                                                          
   

       
  

  
          

              
čo znamená, že  

   
   

    

    
   

Potom podľa (31) dostávame  

      
   

         

Ekonomika podľa (49) nekonverguje k rovnomernému rastu.  

 

 Nech     , potom  podľa (44) platí, že  

           
       Z toho vyplýva 
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       Keďže       a    , zrejme platí  

        

   
   

        
   

    

    
 

                                                          
   

                

      pretože    , je zrejmé, že  

   
   

    

    
   

       
         

         

     Ekonomika podľa (49) nekonverguje k rovnomernému rastu. Ekonomika   

          konverguje k rovnomernému rastu len vtedy, keď  

                             
Nakoniec budeme analyzovať  tempo rastu produkcie na pracovníka v stave rovnomerného 

rastu  

    
     

     
   

                                                           
                  

   
   

                                                             
                     

   
 

Zhrnutím výsledkov pre  

                             

neexistuje stav rovnomerného rastu, keď  

                              
Potom stav rovnomerného rastu existuje. V rozšírenom modely neexistuje stav rovnomerného 

rastu vždy, ale ak existuje, potom ekonomika konverguje k rovnomernému rastu (Aghion et 

al., 2004).  

 

6.2 Neobmedzené zdroje pôdy a prírodných surovín 

V tejto časti budeme vychádzať z nerovnice (29). Pri neobmedzených prírodných zdrojoch a 

pôde predpokladáme, že                          Tento model môžeme použiť pre 

menej zaľudnené krajiny. Tempo rastu pôdy a prírodných zdrojov je rovnaký ako rast 

populácie (práce) (Laincz, 1999). Dosadením do (33) dostávame  

                                                                                                 

Podľa (31) máme   
      

    a z (6.22) získame  

                     
    

                     

   
 

          

   
                     

Zo vzťahov (31) a (51) vidíme, že  
          

   
      

    

    
    

keď 

                                

Podľa (29), (6), (10). Pre všetky hodnoty povolených parametrov potom rovnomerný stav 

existuje. Konvergencia k rovnomernému rastu je rovnaká ako pre obmedzené zásoby pôdy 

a prírodných zdrojov. Opäť sa pozrime na tempo rastu produkcie na jedného pracovníka 

v stave rovnomerného rastu 
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Rovnica (52) vyjadruje, že tempo rastu produkcie na pracovníka v stave rovnomerného rastu 

závisí na tempe rastu populácie (práce)   (Laincy et al., 2006).  

Na záver tohto príspevku sa ešte pozrime, ako veľmi sa líši situácia medzi obmedzenými 

a neobmedzenými prírodnými zdrojmi a pôdou. Potom dostaneme nasledovný analytický 

vzťah, pre ktorý platí  

          
      

 

   
                                  

   

 
         

   
  

 

Rozdiel v tempe rastu produkcie na pracovníka medzi stavom s neobmedzenými 

a obmedzenými prírodnými zdrojmi a pôdou nezávisí na tempe rastu znalostí, resp. vedomostí 

 . Veličina     rastie rýchlejšie pre neobmedzené zdroje (Aghion et al., 2004). 
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THE EARNED PREMIUM CALCULATIONS IN TERMS OF 

PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE  

 

Marek Strežo, Vladimír Mucha 

 
Abstract 

In the accounting world the income statements focus directly on revenue as a function of 

volume and a measure of company growth. Premium is the main source of revenue for all 

insurance companies. The other source of revenue can be typically investment income. This 

paper will describe the key accounting concepts in the regarding and evaluation of premium 

information in Property and Casualty – P&C and will describe how the premium is 

recognized and calculated from the point of pricing actuaries specifically regarding to 

financial and actuarial reports. To purpose of this paper is to explain key pricing and reserving 

concepts and issues according to premium information in actuarial framework. 

Keywords: written premium, earned amounts, risk intensity 

 

 

1 INTRODUCTION 

Since the financial crisis of 2001 and 2002, the European insurance industry has recovered 

significantly. While the recovery was supported by favourable stock markets, it was also 

strongly driven by improved technical results. Looking ahead, increased competition will 

force insurance executives to break the traditional compromise between profitability and 

growth and create sustainable performance on both dimensions (Gáll, 2018). The 

concentration of economic activities, their density – whether spatial or sectoral – has been at 

the heart of theoretical economist to explore the causes of this phenomenon (Gáll, 2019). In 

the insurance sector, pricing can be understood as a complex endeavour, which is structured 

as a process with the different tasks to be executed in a certain order (Parodi, 2015). All 

pricing calculations and analysis require matching the claims experience to the premium, 

where the future profitability is estimated based on the calculations of the loss ratio for a 

selected porfolio   of policies in previous accounting years. At the beginning it can be helpful 

to start with very simple example while reading this paper. Suppose we are in 17/11/2018 and 

we want to estimate the loss ratio – total claims divided by premium for calendar year 2017 of 

policies in Table 1, where the premium is also given in EUR. We already know total amount 

of claims that have occurred in this year including IBNR and IBNER which is 1 170 EUR.  

 

Table 1: Portfolio of policies incepting over various time  

Policy ID Start Date (SD) End Date (ED) Premium (EUR) 

11-9874-2016 17/01/2016 16/01/2017 232 

11-4523-2017 05/01/2017 04/01/2018 570 

11-2364-2016 05/07/2016 04/07/2017 321 

11-1478-2017 01/03/2017 28/02/2018 564 

11-6547-2017 06/09/2017 05/09/2018 435 

11-4523-2016 22/08/2016 21/08/2017 483 

11-9895-2017 30/05/2017 29/05/2018 287 

11-1415-2017 16/10/2017 15/10/2017 546 

11-3652-2016 17/02/2016 16/02/2017 652 

11-7261-2016 25/06/2016 24/06/2017 374 

Source: processed by the author 
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The total amount of claims is clearly known, but in case of premium it is not so obvious. If we 

sum up the premiums of all policies from Table 1 where the cover overlaps with calendar year 

2017, that is, all ten policies which is 4 464 EUR. This amount is too large because much of 

the cover of these policies is not relevant for calendar year 2017. In case, we sum up the 

premium for those policies that were written in 2017, the premium is 2 402 EUR, we exclude 

the portion of premium of policies written in 2016 that provides cover for 2016. An 

appropriate way can is to determine the portion of cover that falls in this year. 

 

In order to determine loss ratio in our porfolio   it is needed to bring into use the concept of 

earned premium and explain the main idea why matching the claims incurred in a reference 

period to written premium is not correct. 

 

2 EARNED MEASURES IN P&C INSURANCE 

In this paper we assume that payment frequency of premium is annual. It is received at the 

same time, but the claims are covered over a period. The concept of earned premium emerges 

because of it, but for accounting purposes it makes sense to recognise premium over time, as 

the risk of the policy runs off, according to the deferral-matching approach (Blanchard, 2005). 

In this section we will present some examples to clearer explanation of earned premium. 

 

2.1 Earned premium and earned exposure 

The earned premium is very closely related to the written premium. For the policy or a 

porfolio of policies   with the reference period           the written premium is charged (or to 

be charged) during the time period          . Note that the inception date must be within 
         .  
 

The earned premium is recognized as revenue for the period in question. It comes from the 

written premium that should be allocated to the period           to reflect the portion of the total 

risk that belongs to          . Note that the term “earned premium” requires implicit or explicit 

statement of the corresponding block of time (Cipra, 2015). This definition is obscure because 

the portion of the risk is not specified. This portion can be determined as a portion of the 

expected losses over the reference period and the overall expected losses related to the whole 

written premium (Parodi, 2015). We assume that             is the random variable for the 

expected losses of whole written premium               of portfolio   at any time before 

   and also before the period   . We also assume that              is the random variable of losses 

which incurred in the period          . The earned premium by porfolio   over the time period 
          is determined as  

                                                      
               

             
                                                    

 

where      represents the expected (average) value of random variable  .  

 

We assume the finite number of policies over the period          . With the semi-interval we 

want to say that we need to consider all written premiums that have some impact on the 

reference period        , regardless of the inception date. In the case of annual policies, the 

time interval can be limited with inception date between      and   . There is only a rough 

approximation is used for expected losses when the earned premium is calculated.  
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Another approach can be expressed is as the earned premium in year   is equal to the 

premium written in year   plus the unearned premium reserve, also known by acronym UPR 

in previous year     minus the UPR for current year  , that is: 

                                                                                                                  

 

The expression (2) is recognizable for the accountants and reserving actuaries. When we turn 

into the definition of earned exposure, it corresponds with the definition of earned premium. 

Finally, the earned premium can be defined in term of gross or net adjustments for acquisition 

expenses or for reinsurance. 

 

2.2 Matching exposure with loss experience 

This section will explain the question why and when the actuaries need earned premium and 

earn exposure in general. The short and comprehensive answer could be that there is a 

porfolio of policies with different inception date. It is also possible to investigate the earning 

pattern that shows how the risk can be allocated over the period of the policy. Now, we will 

put some situation where the concept of earned exposure/premium is useful in calculations of 

incurred loss ratio and that of pricing a reinsurance treaty on the losses occurring basis 

(Parodi, 2015).  

 

Example 1 

If some insurance company has a portfolio of   policies which has different inceptions dates 

in time, we want to calculate the loss ratio for this porfolio   over a certain accounting year. 

Firstly, it is needed to calculate the amount of premium that refers to right accounting year. 

Second, we take all losses which occurred to compared years. It wouldn´t make sense, 

compare losses which occurred in year   with the premium written in  , because some 

policies written in later months of this year can also cover claims in year     and some 

policies with the premium written in previous year     can cover claims in the year  .  

 

Example 2  

When we consider the reinsurance treaty, based on a loss occurring policy structure, the 

reinsured is reimbursed for a part of claims which occurred during a certain period. Whether 

you do a burning cost calculation or frequency/severity analysis, the claim amount or the 

number of claims should be matched with the earned premium during the accident year. This 

premium comes from written premium in the current underwriting year.  

 

2.3 Methods of calculation of earned premium 

In the previous sections, we explain the concept of earned premium and earned exposure. 

Now we describe possible calculations of the earned premium from the information of written 

premium and on our knowledge as to how the risk depends on time. These calculations 

depend of the behavior of earning patters over the time (Fecenko, 2012). There are also 

possible more complex and hybrid scenarios. For our purposes the main option is that the 

earning pattern depends on the time from the inception date of the policy. Blanchard (2015) 

states the various reasons why the risk intensity may depend on time. Now we will introduce 

some important terminology: 

 the reference period is the period over which the earned premium/exposure need to be 

calculated, it is expressed as               ; 
 the cover period for some  -th policy is   

             ; 
 the written premium for the  -th policy is   ; 

 the earned premium/exposure for the policy   over the period      is      
       ; 
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 the earned premium which refers to the porfolio denoted as            ; 

      is the risk intensity of the policy where the risk depends on the time from 

inception,  . Here, the        captures the proportion of the total expected loses in the 

interval                                      . The risk intensity during the cover 

period is normalized as            
   

   
  .  

      represents the risk intensity where the risk dependents on calendar date,  . It 

captures the proportion of the overall losses expected to be occurred in interval 

                                     . Risk intensity is normalized over the cover 

period as follows        
   

   
  . 

 

In the next Figures it is illustrated how can be the earned premium calculated of one single 

policy with some different assumptions on earning pattern.  

 

The earned premium calculation in Figure 1 is simply the product of Premium and the % of 

covered period that overlaps with the reference period. 

 

Figure 1: Earning premium calculations where the risk is uniformly distributed 

 
Source: processed by author, according to Parodi, 2015 

 

The Figure 2 shows the situation, where the earned pattern linearly depends on the time from 

inception date. In this case, the earned premium is calculated as the premium    multiplicated 

by the % corresponding area to reference period under the triangle. 

 

Figure 2: Earning premium calculations where the risk depends on the time from inception 

 
Source: processed by author, according to Parodi, 2015 

 

Let us make the following assumptions: 

 all policies have the same distribution,  

 all policies have the same risk intensity as a function of time from policy inception 
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In reality, this type of dependence an be found in construction policies, where the risk is very 

low at the beginning of the project and it is increasing as the building takes shape. The earned 

premium for whole porfolio   is  

                                     
       

 

   

               
            

            

 

   

                          

If the risk intensity is uniform, the formula can be expressed as  

  

                                                        

                        

       

 

   

                                 

 

The next Figure 3 shows dependence of earned premium on the calendar date. The earned 

premium is calculated as a product of the premium    of the individual policy multiplied by 

the percentage of the are below the risk profile which corresponds to the reference period. 

Note that, the risk profile doesn´t depend on the policy and has been associated with the 

reference period. 

 

Figure 3: Earning premium calculations where the risk depends on the calendar time 

 
Source: processed by author, according to Parodi, 2015 
 

Now, we will assume that 

 all policies have the same distribution,  

 all policies are affected in the same portion by calendar time. 

 

The earned premium under these assumptions can be expressed as  

 

                                               
       

 

   

           
            

            

 

   

                             

 

where the formula (5) can be reduced to formula (4) in case of uniform distribution of risk 

density. 

Now we assume, that the premium is written continuously, so the density is denoted as     . 

The reference period is                where   represents the beginning of the year  . 

When we assume that the risk depends on the time from inception, equation (3)  can be 

transformed to continuous form as  
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and in case of calendar time depending, the equation (5) is turn in continuous mode as  

 

                                                            
             

         

   
   

   

                               

When we assume special case, that is the risk density is uniform, then the equations (6) and 

(7) can be expressed as 

                                                              
   

   

 

                                                          
 

   

               
   

 

                          

 

One of the biggest disadvantages of the mentioned formulas is that they need know their start 

and end dates for relevant periods. In reality, this is not obviously available. In such cases it is 

useful to have an approximate formula for calculation the earned premium/exposure. This 

approximation is based on the following assumptions: 

 the risk density is constant over time, 

 the premium is written uniformly over the interval           at the rate        , 

 the premium is written uniformly over the interval           at the rate      . 

Under these assumptions we have  

                                     
 

   

                    
   

 

 

         
  

 
        

   

 

              
  

 
 
 

   

 

 
             

 
                                                                                                                          

 

In the next part of this section it will be described two main methods for calculating the 

earned premium, the reader can find more detailed about it in (Fecenko, 2012). 

 

The 24ths method represents a method of calculating the earned premium during the reference 

period. It is also assumed: 

 all policies are annual, 

 all policies are written uniformly over each month, that is, we can assume that all can 

be written in mid-month, 

 risk intensity is uniform over the year. 

 

This method is a special case of equation (8) where      is approximated by a piecewise-

constant function: 
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where          represent the premium amount for each of the 24-time intervals in time 

interval          . These premiums are transformed to be annual – multiplied by 12 for be 

consistency with the equation (8), where      is a premium density.  The 24ths method can be 

approximated by the following formula 

                                        

    

  
          

    

  
 

  

   

 

  

   

                              

where the premiums    can be further approximated for the interval of equal length with the 

premiums written in the actual months of different durations:                                   
The main issue when this method is used if the large portion of premium is written in the first 

day of the month. This usually happens in commercial lines or reinsurance pricing context. 

 

The 365ths method helps with the mentioned problem where the premium comes in 1
st
 day 

of the month. This method is based on higher granularity – “day” unit. For example, when we 

consider the policy  with inception date 07/04/2017 we will take the portion of 269/365 as the 

earned premium in calendar year 2017. This is very similar like the 24ths method, the only 

difference is in the assumption (b) where it is assumed now that if the policy has the inception 

day   then it is assumed to be written at the beginning of the day (Parodi, 2015). The 

difference between leap and non-leap years is ignored.  

 

2.4 Earning pattern  

In the previous section we have presented the different approaches to calculate the earned 

premium where the risk function was known. In practice, the actuaries must investigate how 

the earning pattern is. There are some possible ways to determine it. Parodi (2015) states 

these: 

 use the internal and external claim data if it is possible to determine risk intensity. This 

risk intensity can be as a function of a calendar date, in such case we should look at 

statistics about claims occurred in each day of year, the smooth statistics is necessary. 

Risk intensity can be investigating also as a function of time from inception, where we 

may look at a cohort of policies and calculate the portion of claims that have occurred 

at different points of the time from their inception date,  

 can be applied reasonable prior assumptions, e.g. risk might be larger in winter, 

extensive dry summer, risk increases linearly by 10% every year from the inception. 

This depends very much on what expert judgement suggest, 

 a loss model can be used, especially in cases, when the risk intensity is non-uniform. 

This can be caused by aggregated deductibles/limits. Here, it can be used a Monte 

Carlo simulation for determining earning patters and estimate the expected losses in 

different time intervals. 

 

3 EMPIRICAL STUDY 

In this part, we will apply mentioned theoretical concept from above into the practical 

actuarial usage. We will apply this on a pricing exercise for a Commercial Property Risk XL 

programme with inception date 1/1/2018 where the basis of a policy structure is on a loss 

occurring basis. We must calculate the earned premium for a portfolio of policies and 

compare it with the loss experience. In our study all policies are annual, and the inception date 

starts with the 1
st
 day of the inception month, which is typically for the commercial business. 

The amount written premium is specified in the Table 2 below. There is also shown the rate 

change index. Our purpose is to: 
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a) calculate the earned premium for the accident year 2014 if we assume that risk 

intensity or the earning pattern is uniformly distributed for all policies, 

b) provide the same calculations assuming that the risk is distributed as follows: 17% 

from January to March,  22% from April to June, 31% from July to September and 

30% from October to December. 

 

Table 2 Written Premium (in mil. EUR) with the rate index 

 
01/Jan 01/Apr 01/Jul 01/Oct Total 

 
Rate Index 

2011 1 179.02 380.76 721.44 288.91 2 570.13 
 

167.00 

2012 1 491.31 420.84 848.36 305.61 3 066.12 
 

167.67 

2013 1 548.09 364.06 816.63 288.91 3 017.69 
 

172.51 

2014 1 382.76 404.14 746.49 317.30 2 850.69 
 

176.19 

2015 1 297.59 440.88 813.29 302.27 2 854.03 
 

176.85 

2016 1 397.79 389.11 761.52 305.61 2 854.03 
 

188.21 

2015 1 523.04 392.45 908.48 317.30 3 141.27 
 

192.55 

2016 1 723.44 435.87 921.84 323.98 3 405.13 
 

195.72 

2017 1 670.00 474.28 819.97 317.30 3 281.55 
 

194.56 

2018 1 771.87 462.59 970.27 305.61 3 510.34 
 

200.90 

2019 
      

202.07 

Source: processed by the author 

 

First at all we need to on-level the written premium by applying the rate changes from the 

Table 2. That is, all claims are needed to bring to the present – 2019. E.g., on-levelled written 

premium for 2012 is 

          
                

                
         

      

      
                  Whole on-levelled 

amounts of the written premium is specified in the next Table 3. 

 

Table 3: On-levelled Written Premium 

Calendar year 01/Jan 01/Apr 01/Jul 01/Oct Total 

2011 1 426.61 460.72 872.94 349.58 3 109.86 

2012 1 797.30 507.19 1 022.43 368.31 3 695.22 

2013 1 813.35 426.44 956.56 338.41 3 534.76 

2014 1 585.91 463.52 856.16 363.92 3 269.51 

2015 1 482.61 503.74 929.25 345.37 3 260.98 

2016 1 500.73 417.77 817.60 328.12 3 064.22 

2015 1 598.33 411.85 953.39 332.99 3 296.56 

2016 1 779.32 450.00 951.73 334.48 3 515.54 

2017 1 734.51 492.60 851.64 329.56 3 408.31 

2018 1 782.18 465.28 975.92 307.39 3 530.77 

Source: processed by the author 

 

We assume that the earning pattern is uniform for each policy in porfolio. The earn premium 

can be calculated from different written premiums that can overlaps with the 2014 calendar 

year. The proportion of premium earned for this calendar year in various cohorts is: 

 

Table 3 Proportion of Written Premium 

Jan-2013 0% Jan-2014 100% 

Apr-2013 25% Apr-2014 75% 
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Jul-2013 50% Jul-2014 50% 

Oct-2013 75% Oct-2014 25% 

Source: processed by the author 

 

The earned premium in calendar year 2014 is then calculated as: 

                                                          
                                                                             
                                             

 

In case we would have used the approximation formula from (9), then the rough amount of 

earned premium is set as 

           
                 

 
                  

 

The other question (b) is calculated in similar way as question (a), but the proportion reflects 

different risk distribution among the calendar months. This proportion is shown in Table 4 as 

follows. 

 

Table 4 Proportion of Written Premium 

Jan-2013 0% Jan-2014 100% 

Apr-2013 22% Apr-2014 78% 

Jul-2013 44% Jul-2014 56% 

Oct-2013 74% Oct-2014 26% 

Source: processed by the author 

 

So, the earned premium for calendar year 2014 is : 

                                                          
                                                                               
                                             

 

4 CONCLUSIONS AND DISCUSION  

The earned premium or unearned premium is that portion of the policy written premium that 

has not been earned by the company because the policy still has some time to run before 

expiration. The portion of policy´s written premium for the unexpired policy risk is called the 

“unearned premium”, a liability set up to defer recognition of the premium revenue. As the 

coverage period turn off, the unearned premium liability is taken down.  

 

In this paper we focused on policy/underwriting year premium revenue to date. The 

calculation was generally written premium to-date less unearned premium for that 

policy/underwriting years as of the desired accounting date. We have analysed various 

approaches to calculate earned or unearned portion. We presented earning patterns that can 

depends on time or calendar date. 

 

Our examples that have been solved are based on some predetermined assumptions. There are 

more complex problems in reality, where the earning patter depends on the both time from 

inception and calendar date. We have also ignored cancellations and endorsements that are 

part of the policyholder´s behaviour. It is quite common, that different policies in a portfolio  

  have different earning pattern. Some problems can arise with policy structure modifications 

such as aggregate deductibles/limits and the other mechanisms where the premium depends 

on the actual claims experience.  
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VÝZNAM CUKRU PRO VNĚJŠÍ EKONOMICKOU ROVNOVÁHU 

KUBY 

 

THE ROLE OF SUGAR FOR CUBAN EXTERNAL BALANCE 

 

Petr Šmelc, Mansoor Maitah 
 

Abstrakt 

Kuba byla ve značné části své novodobé historie významným světovým vývozcem cukru.  

I přes pokles produkce, který následoval po ukončení spolupráce se Sovětským svazem v roce 

1991, zůstává cukr nejvýznamnější položkou kubánského exportu zboží. Tento článek 

analyzuje potenciál cukru snížit výrazně deficitní obchodní bilanci země a zkoumá jeho 

význam pro vnější ekonomickou rovnováhu (VER) Kuby, zejména v souvislosti  

s probíhajícím omezováním spolupráce s krizí zasaženou Venezuelou. Analýza kubánské 

produkce cukru ukázala, že její význam pro VER je v současné době relativně nízký ve 

srovnání s nejvýznamnějšími položkami kubánského běžného účtu. Určitému zvýšení 

efektivity výroby a nárůstu významu cukru pro VER by pomohl příliv přímých zahraničních 

investic, které by přinesly nový kapitál, technologie, zkušenosti a exportní příležitosti.  

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, vnější ekonomická rovnováha, platební bilance, běžný 

účet, přímé zahraniční investice 

 

Abstract 

Cuba has been an important world exporter of sugar in major part of its modern history. 

Despite the decline of sugar production that followed the collapse of its main economic 

partner the Soviet Union in 1991, sugar remains until today the most exported Cuban good. 

This article analyses the potential of sugar to help decrease Cuban trade balance deficit and 

also evaluates its role in cuban external balance, mainly in connection with the ongoing 

decline in economic cooperation with Venezuela. The analysis of Cuban sugar production 

showed its relatively low importance for Cuban external balance compared to major items of 

Cuban current account. The increase of the production effectivity and the importance of sugar 

for Cuban external balance could be supported by inflow of foreign direct investment, which 

would bring new capital, technology, experiences and export markets.  

Keywords: sugar, sugarcane, external balance, balance of payments, current account, foreign 

direct investment 

 

 

ÚVOD 

Kuba je málo rozvinutou zemí s uzavřenou a stále především centrálně plánovanou 

ekonomikou. Reformy uskutečněné převážně za vlády Raúla Castra (2008-2018) umožnily 

větší participaci soukromého sektoru a zahraničních investorů, výraznější oživení a posun  

k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti ekonomiky však nepřinesly. Přestože HDP na 

obyvatele (v běžných cenách) dosahovalo na Kubě v roce 2017 dle oficiálních údajů 8 617 

USD (1), tedy podobné hodnoty jako např. v Mexiku, řada analytiků tento údaj rozporuje  

a odhaduje jeho skutečnou hodnotu přibližně na třetinu (2). Vzhledem k tomu, že Kuba není 

členem Světové banky ani Mezinárodního měnového fondu, není tento údaj ověřitelný.  
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Kubánská ekonomika byla do roku 1991 silně závislá na podpoře Sovětského svazu. Jeho pád 

a konec vzájemné spolupráce vedl na Kubě k několika letům hluboké ekonomické krize 

(kubánský HDP klesal v letech 1991-93 meziročně o více než 10 % (3)), jíž se podařilo 

stabilizovat až v roce 2000, kdy kubánský režim navázal spolupráci s tehdy nově zvoleným 

prezidentem Venezuely Hugem Chávezem. Venezuela následně začala podporovat karibský 

ostrov především prostřednictvím dotovaných dodávek ropy a nákupem kubánských státních 

zaměstnanců - zejména lékařů (celkový počet kubánských zaměstnanců ve Venezuele se  

v r. 2014 pohyboval okolo 40 tis.(4)). Touto podporou tak Venezuela zmírnila jeden  

z klíčových problémů Kuby, kterým je výrazný deficit obchodní bilance
1
 související s nízkou 

konkurenceschopností ekonomiky (dovoz zboží převyšoval jeho vývoz v roce 2017 

čtyřnásobně (5)). V souvislosti se současnou ekonomickou a politickou krizí Venezuely však 

dochází k postupnému omezení této podpory a do budoucna není vyloučené její úplné 

pozastavení, což by pravděpodobně vedlo k výraznému zhoršení vnější ekonomické 

rovnováhy Kuby a ekonomické krizi obdobné té z 90. let. 

Kuba byla ve značné části sve novodobé historie důležitým producentem a vývozcem cukru  

a cukr je v současné době stále nejvýznamnější položkou kubánského exportu zboží.  

V souvislosti s touto skutečností si tento článek klade za cíl (i) zhodnotit, jak významnou roli 

hraje v současnosti vývoz cukru v utváření vnější ekonomické rovnováhy (VER) Kuby  

a současně (ii) odpovědět na otázku, zda může cukr významněji pomoci Kubě ke snížení 

vysokého deficitu obchodní bilance. Článek rovněž (iii) zhodnotí, jak velký je v současnosti 

potenciál přímých zahraničních investic (PZI) na zvýšení efektivity kubánské výroby cukru. 

Kuba poskytuje pouze omezené oficiální údaje o své ekonomice, které jsou navíc 

poskytovány mnohdy se značným zpožděním. Pro účely analýzy budou převážně využita data 

z ročenek kubánského statistického úřadu (ONEI) a odhady vybraných analytiků sdružujících 

se v rámci Asociace pro studium kubánské ekonomiky (ASCE).  

 

1. POSUZOVÁNÍ VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 

S ohledem na cíl práce budou v následující části stručně shrnuty základní způsoby posuzování 

VER a následně bude nastíněno možné řešení při odchýlení od této rovnováhy 

prostřednictvím PZI tak, jak uvádí odborná literatura.  

VER zkoumané země je nejčastěji posuzována prostřednictvím dílčích sald platební bilance. 

Ekonomové se zaměřují především na 1) saldo obchodní bilance, které ukazuje rozdíl mezi 

vývozem a dovozem zboží dané země; 2) saldo výkonové bilance, jež je součtem salda 

obchodní bilance s bilancí služeb; a 3) saldo celého běžného účtu. Poslední uvedené saldo, je 

obecně považováno za nejvíce vypovídající, přičemž za kritickou hodnotu deficitu salda 

běžného účtu, která již naznačuje vychýlení od VER, je obvykle pokládáno 5 % HDP. Tato 

hodnota již může znamenat výrazné zhoršení investiční pozice země a zadlužování domácích 

subjektů v zahraničí (6).  

Pokud jde o řešení případného odchýlení od VER, řada autorů uvádí jako jedno z vhodných 

řešení příliv nedluhového kapitálu (6), zejména formou PZI. Moran (2005) pak kromě 

kapitálu řadí mezi hlavní přínosy PZI rovněž příliv nových technologií a manažerských 

dovedností (7), Lall (2000) doplňuje ještě otevření zahraničních trhů místním dodavatelům 

(8). Empirická literatura ve většině případů prokazuje souvislost mezi přílivem PZI  

a ekonomickým růstem hostitelských zemí, zejména pokud tyto země neomezují PZI 

výkonnostními podmínkami, jako např. povinnou kapitálovou účastí domácích firem formou 

joint-venture nebo požadavky na určitý podíl místních vstupů (9). Řada výzkumů potvrdila 

také pozitivní vliv PZI na obchodní bilanci hostitelských zemí, zejména právě 

                                                 
1
 Vývoz státních zaměstnanců do Venezuely je v platební bilanci Kuby vykazován jako kreditní položka na 

běžném účtu v položce bilance služeb. 
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prostřednictvím přísunu nových zdrojů (kapitál, technologie, management) zvyšujících 

úroveň domácích výstupů, a tím zlepšujících konkurenceschopnost ekonomiky. Stejně tak 

výzkumy v řadě případů potvrzují, že zahraniční investoři otevírají domácí ekonomice přístup 

na mezinárodní trhy (7). 

Dalšími teoretickými koncepty vedoucími k vyrovnávání platební bilance a obnovení VER 

(jako např. důchodový, kurzový nebo monetární vyrovnávací mechanismus (6) se s ohledem 

na rozsah práce a také specifický ekonomický systém Kuby, tento článek nezabývá. Využití 

PZI se v současném kubánském kontextu jeví jako nejreálnější způsob řešení. 

 

2. VÝROBA CUKRU NA KUBĚ 

Kuba byla významným výrobcem a vývozcem cukru již v období před nástupem Fidela 

Castra k moci v roce 1959, kdy byla většina produkce vyvážena do USA (10). Export cukru 

se po kubánské revoluci a následném uvalení embarga ze strany USA přesměroval na 

Sovětský svaz, který jej v rámci vzájemné ekonomické spolupráce vykupoval za 

několikanásobně vyšší ceny, než byly ceny tržní. Fidel Castro postupně upustil od původně 

proklamované diverzifikace zemědělství a industrializace ekonomiky a naopak vystupňoval 

orientaci Kuby na cukrovarnický průmysl. Na rok 1970 byl následně stanoven cíl produkce 

cukru na 10 mil. tun (jednalo se o dvojnásobný objem oproti průměrné produkci během 

padesátých let). Přestože se tento cíl nakonec nepodařilo naplnit, výsledná produkce tohoto 

roku, 8,5 mil. tun cukru, byla nejvyšší v historii Kuby. Tohoto objemu však bylo dosaženo 

pouze za cenu mimořádně vysokých nákladů, zejména nutností rozsáhlé mobilizace 

zaměstnanců z mimozemědělských oborů, která pozastavila chod ostatních ekonomických 

odvětví (11). V následujících letech mobilizace tohoto rozsahu již organizována nebyla, 

orientace Kuby na cukr však zůstala nadále významná. Na konci osmdesátých let dvacátého 

století, tedy v posledních letech kubánsko-sovětské spolupráce, zabírala cukrová třtina určená 

pro výrobu cukru 1, 9 mil. ha, což bylo 43 % obdělávané zemědělské plochy. Podíl cukru na 

celkovém exportu byl v této době okolo 75 %. Celková produkce cukru dosahovala objemu 

7,48 mil. tun ročně. Po rozpadu Sovětského svazu a konci vzájemné spolupráce, přišla Kuba  

o většinu svých odběratelů a dotované sovětské ceny. V důsledku vzniklé hospodářské krize 

docházelo také k nedostatku potřebných zemědělských vstupů jako např. hnojiv, pesticidů 

nebo náhradních dílů pro zemědělské stroje. Z uvedených důvodů došlo k poklesu produkce 

na 3,3 mil. tun v roce 1995 (12).  

V roce 2002 ohlásila kubánská vláda zásadní restrukturalizaci v oblasti pěstování cukrové 

třtiny a výroby cukru. S cílem zefektivnění celého odvětví a diverzifikace zemědělství měla 

být snížena plocha pro pěstování cukrové třtiny na 700 000 ha a snížen měl být také počet 

cukrovarů. Produkce cukru měla být po této reformě schopna uspokojit domácí poptávku 

(přibližně 700 000 t cukru ročně) a dříve dohodnuté zahraniční závazky. K dalšímu prodeji 

mělo docházet pouze, pokud by to bylo s ohledem na aktuální světové ceny cukru profitabilní 

(11). Produkce cukru v návaznosti na tuto restrukturalizaci dále výrazně poklesla, přesto  

v současné době cukr stále tvoří nejvýznamnější položku exportu zboží Kuby. V roce 2017 

byl jeho podíl na celkovém vývozu 36 %, pokud jde o podíl cukru na objemu vyvezených 

zemědělských produktů, ve stejném roce se jednalo o 56 % (13). Celková produkce byla  

v roce 2017 1,8 mil. tun (14) a vývoz v roce 2017 1,137 mil. t. (16) Vývoj vývozu a produkce 

cukru v letech 1961-2017 je znázorněn na obr. 1. Hodnota vývozu v roce 2017 byla dle 

oficiálních údajů 468 mil. USD. Plocha využívaná k pěstování cukrové třtiny byla ve stejném 

roce 388 tis. ha (15). Pokud jde o výnosnost cukrové třtiny, její průměrná hodnota v 80. letech 

20. století byla 55,4 t (cukrové třtiny)/ha, v 90. letech pak tato hodnota klesla vlivem zejména 

výše zmíněného nedostatku zemědělských vstupů pouze na 36,5 t/ha. K výraznějšímu 

navýšení nedošlo ani v návaznosti na reformu z roku 2002, průměrná výnosnost v roce 2015 

dosahovala 43 t/ha (17). Srovnatelné země regionu pokud jde o geografické podmínky však 

- 179 -



dosahují produktivity výrazně vyšší, např. Dominikánská republika 80 t/ha a Guatemala 95 

t/ha (18). Guatemala je tak při menší ploše cukrové třtiny vymezené pro produkci cukru 

výrazně významnějším exportérem pokud jde o objem vyvezeného cukru i příjmy z tohoto 

vývozu (19).  

Hlavními odběrateli kubánského cukru jsou v současné době (2017) Čína (37 %), Španělsko 

(12 %), Indonésie (10 %) a Libanon (8 %) (13).  

 

Obr. 1: Produkce a vývoz kubánského cukru 1961-2017 

 
zdroj: FAO, vlastní zpracování autora 

 

3. VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA KUBY 

Kubánská ekonomika trpí chronickým deficitem obchodní bilance. V roce 2016 (poslední 

dostupný údaj) dosahoval její deficit hodnoty 8 % HDP (16). Tento deficit však výrazně 

vyrovnávala přebytková bilance služeb tvořená převážně příjmy z vývozu státních 

zaměstnanců do Venezuely a z mezinárodního cestovního ruchu a také remitencemi 

zasílanými kubánskou diasporou (žijící převážně v Miami) příbuzným na Kubu, které jsou 

zachyceny v bilanci běžných převodů. Výkonová bilance Kuby tak v roce 2016 dosahovala 

salda 2,7 % HDP a celková bilance běžného účtu 1,97 % HDP (16). Na první pohled 

vyrovnaný běžný účet však může být ohrožen, pokud by došlo k dalšímu omezení nebo 

ukončení ekonomické spolupráce s Venezuelou, vzhledem k tomu, že vývoz služeb do 

Venezuely byl v roce 2014 (poslední dostupný údaj) na úrovni 7,17 % HDP Kuby (4). Pokles 

vzájemné spolupráce ukazuje již údaj analytika L. R. Luise, který uvádí pokles objemu 

dotované venezuelské ropy dovážené na Kubu v období 2012-2018 o 64 %, přičemž tato ropa 

je pravděpodobně započítávána právě proti platbám za vyvážené kubánské státní zaměstnance 

do Venezuely (21). Zhoršení salda běžného účtu by tedy mohla způsobit jak ztráta odbytiště 

pro kubánské státní zaměstnance, tak nutnost nákupu ropy (na níž je Kuba energeticky 

závislá) za nedotované ceny. 

Bohužel Kuba neuvádí prakticky žádné informace z finančního účtu, které by umožňovaly 

porozumět možnostem financování případného deficitu běžného účtu. Pokud jde o PZI, 

poslední dostupný odhad jejich podílu na HDP byl v roce 2015 0,2 % (22). Poslední vývoj  

navyšování přílivu PZI nenasvědčuje a nelze předpokládat, že by jejich objem mohl 

kompenzovat případný deficit běžného účtu.  

 

4. VÝZNAM CUKRU PRO VNĚJŠÍ EKONOMICKOU ROVNOVÁHU KUBY A 

POTENCIÁL PRO JEHO ZVÝŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PZI 

Přestože je cukr nejvýznamnější položkou kubánského exportu zboží (viz obr. 2), podíl jeho 

vývozu na HDP byl v roce 2017 0,48 %. Při srovnání s dalšími významnými kreditními 
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položkami běžného účtu, především mezinárodním cestovním ruchem, remitencemi od 

kubánské diaspory (dostupné jsou pouze údaje do r. 2016) a vývozem státních zaměstnanců 

do Venezuely (odhad existuje pouze do r. 2014) jde o spíše méně významnou položku, jak 

ukazuje obr. 3. Význam cukru pro VER je však stále výrazně vyšší než u druhé 

nejvyváženější kubánské komodity - tabáku a tabákových produktů (v roce 2017 0,25 % 

HDP). 
 

Obr. 2: Hlavní položky kubánského exportu zboží v roce 2017 

 
zdroj: the Observatory of Economic Complexity, vlastní zpracování autora 

 

Obr. 3: Podíl vybraných položek běžného účtu na HDP 

 
zdroj: ONEI, Romero, vlastní zpracování autora 

 

Pokud by měl cukr zvýšit svůj význam pro vyrovnávání deficitu obchodní bilance, eventuálně 

případného deficitu celého běžného účtu (v případě předpokládaného omezení spolupráce  

s Venezuelou) musel by se objem exportovaného cukru mnohonásobně zvýšit. Určitý prostor 

k navýšení produkce nabízí pohled na výše uvedené srovnání výnosnosti cukrové třtiny  

s dalšími zeměmi regionu, které ukazuje, že z 1 ha cukrové třtiny je možné vyprodukovat 

několikanásobně vyšší množství cukru, než produkuje Kuba, což by výrazně zvýšilo podíl 

jeho vývozu na HDP.  

Tak jak bylo popsáno výše, pokud jde o zvýšení produktivity určitého odvětví, odborná 

literatura se většinou shoduje na pozitivním dopadu PZI, které do odvětví přinesou nový 
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kapitál, schopnosti a technologie a obvykle také otevřou pro domácí produkty nové exportní 

trhy. Od přílivu soukromého kapitálu lze rovněž očekávat tlak na zvyšování efektivity. 

Samostatnou otázkou pak zůstává možný způsob navýšení PZI. Kubánská vláda od roku 2014 

vydává seznamy projektů, ve kterých povoluje účast zahraničních investorů. Pokud jde  

o investice související s cukrem, v letech 2016-2019 bylo pro zahraniční investory otevřeno 

každoročně 7-13 projektů o objemu až 268 milionů USD (22), které se však většinou týkaly 

pouze navazujícího zpracování cukrové třtiny (např. výroba nealkoholických a alkoholických 

nápojů). Nešlo tedy o investice směřující do pěstování cukrové třtiny a výroby cukru. 

Vzhledem k absenci údajů ohledně realizovaných PZI nelze zjistit, jaký objem PZI 

souvisejících s cukrem byl na Kubě skutečně realizován. Jediný relevantní údaj, uvedený  

v dokumentu se seznamem otevřených projektů pro PZI na roky 2016-17, uvádí, že pod státní 

společnost AZCUBA (která zaštiťuje výrobu cukru na Kubě) spadalo v roce 2015 pouze pět  

z celkových 214 společností, na jejichž řízení se na Kubě podílel zahraniční investor.  

I přes nový zákon o PZI z roku 2014, který investorům nabízí osmiletou výjimku z platby 

daně z příjmu a některé vyšší záruky, zůstává na Kubě platný velmi komplikovaný  

a netransparentní proces schvalování jednotlivých investic a nadále trvá zákaz spolupráce 

zahraničních společností s kubánskými soukromými podnikateli a přímé zaměstnávání 

Kubánců (to je možné jen prostřednictvím státní agentury) (23). Omezené fungování tržních 

sil a netransparentní právní systém tak v současné době nenabízí dostatečně zajímavé 

podmínky, které by přilákaly výraznější objem PZI, který by mohl zvýšit nejen efektivitu 

jednotlivých odvětví, jako např. výroby cukru, ale celé ekonomiky. 

 

ZÁVĚR 

Analýza vývoje produkce cukru na Kubě a významu jeho vývozu pro VER Kuby ukázala, že 

tento význam je v současné době poměrně nízký ve srovnání s nejvýznamnějšími položkami 

běžného účtu Kuby, kterými jsou remitence od kubánské diaspory, cestovní ruch a vývoz 

kubánských zaměstnanců do Venezuely. Role tohoto tradičního a v minulosti dominantního 

odvětví kubánské ekonomiky v průběhu času významně poklesla, zatímco hodnota výstupů 

ostatních exportních odvětví vzrostla.  

Při porovnání výnosnosti cukrové třtiny s vybranými zeměmi regionu je patrné, že na Kubě 

existuje určitý prostor pro zvýšení efektivity výroby cukru a objemu jeho vývozu, což by bylo 

pro kubánskou ekonomiku zajímavé mimo jiné s ohledem na pravděpodobné omezení 

ekonomické spolupráce s Venezuelou a související možné odchýlení od VER. Jedním z 

řešení, které ke zvýšení efektivity nabízí teoretická literatura je podpora přílivu PZI, pro něž 

však Kuba nabízí pouze velice omezené podmínky a jejich výraznější navýšení není příliš 

pravděpodobné. Otevřenou otázkou k dalšímu zkoumání je pak eventuální uplatnění 

dodatečné produkce cukru na světovém trhu v případě, že by se Kubě podařilo určitého 

navýšení dosáhnout.  
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OUTSOURCING AKO NÁSTROJ GLOBALIZÁCIE EKONOMICKÝCH 

ČINNOSTÍ 

 

OUTSOURCING AS A TOOL OF GLOBALIZATION OF ECONOMIC 

ACTIVITIES 

 

Jitka Meluchová, Alexandra Bagiová  

 
Abstrakt 

Outsourcing predstavuje nástroj strategického riadenia podniku. Článok sa zameriava na 

posúdenie efektivity využívania outsourcingu v oblasti ekonomických činností ako napríklad 

v oblasti IT, účtovníctva a finančných služieb. Zaoberá sa fungovaním centier zdieľaných 

služieb a analyzuje efektivitu outsourcingu z pohľadu jednotlivých procesov a činností v 

podniku. Článok skúma vybrané činnosti a procesy, ktoré sú najčastejšie zabezpečované 

externým dodávateľom a skúma súčasné trendy v oblasti poskytovania outsourcingu na 

Slovensku. Hodnotí výhody a nevýhody outsourcingu a posudzuje možné riziká vyplývajúce 

z outsourcingu a offshoringu pri súčasnom trende globalizácie. V rámci záverov sa článok 

zameriava na interpretáciu zistených skutočností a návrh možných postupov k dosiahnutiu 

optimálnych riešení.  

Kľúčové slová: Outsourcing, Offshoring, centrá zdieľaných služieb 

 

Abstract 

Outsourcing is a tool for strategic business management. The paper focuses on assessing the 

effectiveness of outsourcing in economic activities such as IT, accounting and financial 

services. The paper deals with the functioning of shared services centers and analyzes the 

effectiveness of outsourcing from the point of view of individual processes and activities in 

the company. The paper examines the selected activities and processes most frequently 

provided by external contractors and examines current trends in outsourcing in Slovakia. One 

evaluates the advantages and disadvantages of outsourcing and assesses the possible risks of 

outsourcing and offshoring under the current globalization trend. In the conclusions, the paper 

focuses on interpreting the findings and proposing possible procedures for achieving optimal 

solutions. 

Keywords: Outsourcing, Offshoring, Shared Services Centers 

 

 

1 ÚVOD 

Globalizácia je proces v ktorom či už človek, obchod, investície, informácie alebo trh 

prekračujú hranice jedného štátu a postupne odstraňujú s tým súvisiace obmedzenia. 

Moderným trendom v súvislosti s globalizáciou sú aj zmeny vo vlastníckych transakciách. Ich 

neustály rast a potreba sú nevyhnutné pre zachovanie. Globalizácia tak neprináša iba rast 

obchodu s tovarom, výrobkami a presúvanie priemyselnej výroby do lacnejších krajín, ale 

prináša aj dynamický rozvoj sektora obchodovateľných služieb. V druhej polovici 

osemdesiatych rokov minulého storočia začali nadnárodné korporácie zakladať aj v Európe 

prvé centrá zdieľaných služieb. Shared service center (SSC) je centrum zdieľaných služieb, 

ktoré realizuje špecifické interné procesy s cieľom znižovania nákladov (napr. finančné 

služby a účtovníctvo, IT podporu, služby v oblasti ľudských zdrojov), čím podporuje kľúčové 
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činnosti materskej a dcérskych spoločností či sesterských spoločností, s touto myšlienkou 

pracujú napr. (Balog, 2016) alebo (Hanousek, Kočenda, & Shamshur, 2014). 

 

2 METODOLÓGIA  

Cieľom príspevku je analyzovať efektivitu využívania outsourcingu vybraných činností, 

najmä z oblasti IT, účtovníctva a finančných služieb, ktoré sú vytesnené z podnikových 

aktivít a vykonávané externým dodávateľom. Sumarizovať tak možnosti a prínosy, ako aj 

možné riziká vyplývajúce z outsourcingu a offshoringu v pokračujúcom trende svetovej 

globalizácie. V rámci metodológie bola použitá metóda analýzy pri skúmaní súčasného stavu 

a rozvoja centier zdieľaných služieb na Slovensku. Zozbierané dáta boli následne analyzované 

pre posúdenie súčasného stavu na Slovensku ako aj výhod a nevýhod súvisiacich s 

outsourcingom jednotlivých činností tak, aby mohla byť následne použitá metóda dedukcie a 

syntézy pri formulovaní záverov a odporúčaní. 

 

3 MOŽNOSTI VYUŽITIA EXTERNÝCH SLUŽIEB 

Outsourcing, označovaný ako Business Process Outsourcing (BPO), je pojem americkej 

obchodnej angličtiny a označuje strategické využitie externých zdrojov. Je to novotvar 

odvodený z anglických slov outside, resource, using a jeho preklad do slovenčiny je iba 

opisný, ako vyčlenenie, vytesnenie, presunutie alebo využívanie externých služieb. 

Outsourcingom sa obecne rozumie prax, kedy podnik určité svoje ekonomické činnosti 

nevykonáva sám ale si ich zaisťuje prostredníctvom externého poskytovateľa, ktorý sa 

špecializuje na realizáciu týchto činností. Ide o prevzatie zodpovednosti za ucelenú časť 

aktivít smerom od objednávateľa k poskytovateľovi na základe zmluvy. Zabezpečenie 

externou formou však musí vhodným a efektívnym spôsobom dopĺňať činnosti podniku, ktorý 

si ich tak nebude obstarávať resp. zaisťovať sám vo vlastnej réžii, ale spoľahne sa na externý 

subjekt. Spravidla ide o odovzdanie takých činností a aktivít, ktoré nesúvisia s hlavnou 

činnosťou podniku (core business), tzn. že podnik vyčlení rôzne podporné a vedľajšie činnosti 

a zverí ich inému subkontraktórovi, špecializovanému na príslušnú činnosť. Tento druh deľby 

práce tak umožní efektívnejšie využívanie zdrojov, dosiahnutie úspory nákladov, vyššiu 

špecializovanosť a upriamenie pozornosti na primárne činnosti podniku v záujme zvýšenia 

konkurencieschopnosti na trhu. Externý poskytovateľ (servisná firma) je obvykle nezávislá na 

podniku, pre ktorý danú činnosť zabezpečuje. Jednou z častých činností, ktoré sú na 

Slovensku outsourcované je vedenie účtovníctva. Podnik vytesní kompletné účtovníctvo zo 

svojej činnosti a deleguje ho na špecializovanú firmu, ktorá spravidla sídli v rovnakom meste 

čo má výhody ako rýchlu dostupnosť, osobné kontakty, operatívne odovzdávanie podkladov a 

blízkosť inštitúcií kam podnik patrí (daňový úrad, poisťovne atď.). Outsourcing teda 

predstavuje presun určitých činností a aktivít na externého poskytovateľa v domácej krajine. 

V prípade, ak je externý dodávateľ umiestnený v zahraničí dochádza k offshoringu a už sa 

však nerozlišuje či ide o prepojený alebo nezávislý podnik.  

Offshoring predstavuje vyčlenenie určitých aktivít v rámci jednej spoločnosti (spravidla 

nadnárodnej) do inej krajiny, opäť s hlavným cieľom dosiahnuť úspory. Presunom do 

zahraničia chce podnik získať konkurenčnú výhodu v podobe lacnejšej pracovnej sily, nižších 

cien vstupov alebo ľahšej dostupnosti k prírodným zdrojom. Ďalším dôvodom, ktorý 

ovplyvňuje strategické rozhodovanie, sú napríklad nižšie ceny nehnuteľností, výhodnejší 

prenájom, lacnejšie energie, daňové úľavy alebo nižšie dane. Ako uvádza (Dvořáček & Tyll, 

2010) offshore centrá sú priamo miesta, ktoré majú okrem špecifického daňového režimu pre 

investorov taktiež priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania na svojom území. Offshoring 

je považovaný za rizikovejší ako outsourcing, nakoľko sa s ním spájanú niektoré špecifické 

riziká, ako je geopolitické (legislatíva, politický režimu, vládne regulácie), právne 

(vymáhateľnosť obchodných zmlúv, ochrana duševného vlastníctva a priemyselných práv), IT 
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(bezpečnosť a ochrana dát, zraniteľnosť informačných systémov), podnikateľské a finančné 

(podnikateľská etika, transakcie v cudzej mene, pohyb kurzov) a ďalšie. Finálnemu rozhodnutiu o 

prenose podnikateľských činností za hranice materského štátu musí predchádzať hĺbková analýza 

a zváženie všetkých výhod, ako aj rizík s tým spojených. Podnik funguje za účelom dosiahnutia 

určitého výsledku. Tento výsledok je vždy merateľný, vždy s ním súvisia určité náklady a určité 

riziko. Podnik k dosiahnutiu svojich cieľov využíva svoje nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, 

technológie a zamestnancov, čo prináša vznik nákladov a existenciu podnikateľských rizík. Práve 

outsourcing a offshoring dáva možnosť zefektívniť určité podporné procesy a činnosti a 

dosiahnuť okrem úspory nákladov aj prenos podnikateľských rizík práve tým, že všetko čo nie je 

hlavnou činnosťou sa prenesie na externého poskytovateľa. Tento proces bol typický najmä pre 

veľké nadnárodné korporácie, ale v súčasnosti je využívaný rôznorodým spektrom podnikov čo 

do veľkosti aj predmetu činnosti, ako vyplýva z mnohých prieskumov. Outsourcing je chápaný 

ako súčasť strategického riadenia podniku (Juhászová, Markovič, & Mokošová, 2014). Hlavné 

problémy, ktoré musí manažment podniku riešiť sú otázky (i) aké činnosti vyčleniť, (ii) finančné 

efekty vyčlenenia, (iii) konkurenčná výhoda vyčlenenia, (iv) dlhodobé dôsledky vyčlenenia, a to 

je potrebné flexibilne prispôsobovať aktuálnej stratégii podniku ovplyvňovanej vnútornými a 

vonkajšími faktormi. Manažment pri rozhodovaní zvažuje všetky atribúty a integruje ich do 

životaschopnej stratégie a akčných plánov, s cieľom dosiahnuť kľúčových ukazovateľov ako sú 

obrat, zisk, profitabilita, návratnosť investícií atď. To ovplyvní aj stupeň outsourcingu, ktorý 

podnik nakoniec zvolí. 

 

Tab. 1: Stupeň využitia outsourcingu 

Stupeň spolupráce Charakteristika Výhody pre podnik 

1. Jednorazový 

outsourcing 

Využitie outsourcingu na 

individuálny resp. 

jednorazový projekt. 

 riešenie jednej parciálnej situácie 

resp. činnosti 

 získanie skúseností s outsourcingom 

 potvrdenie či zmena dodávateľa príp. 

potvrdenie rozhodnutia zriadiť 

vlastné centrum zdieľaných služieb 

2. Opakovaný 

outsourcing či 

preferovaný 

dodávateľ 

Opakované využívanie 

outsourcingu pre menšie či 

väčšie vybrané činnosti či 

procesy. 

 overenie riešení pre rôzne činnosti či 

projekty 

 analýza hlavných výhod a nevýhod 

resp. rizík outsourcingu 

 výber vhodného dodávateľa príp. 

zriadenie vlastného centra 

zdieľaných služieb 

3. Strategické 

partnerstvo 

Spoločné dlhodobé 

strategické plánovanie 

vyčlenených vedľajších 

alebo podporných činností 

či procesov. 

Kombinácia rôznych 

druhov outsourcingových 

služieb. 

Previazanosť vlastných a 

outsourcovaných činností a 

aktivít. 

Štruktúrované zdieľanie 

rizík a zodpovednosti 

 outsourcing činností ako dlhodobý 

strategický nástroj a taktický nástroj 

flexibility 

 detailná znalosť výhod a nevýhod 

resp. rizík outsourcingu 

 vývoj služieb na mieru a vytváranie 

pridanej hodnoty 

 využitie synergie obidvoch subjektov 

(objednávateľa a dodávateľa) na 

dlhodobej báze a prehĺbenie 

spolupráce 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
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Ďalej je možné skúmať variantnosť oblastí zabezpečovaných prostredníctvom outsourcingu. 

Využitie je od jednoduchých podporných činností až k odovzdaniu komplexných činností, pri 

ktorých dochádza k vzájomnému prelínaniu dvoch podnikov. 

 

Tab. 2: Druhy outsourcingu 

Označenie Popis 

Selektívny outsourcing  označovaný ako outtasking, odovzdané sú len jednotlivé úlohy, 

nie celé procesy 

Plný outsourcing  vytesnenie celých funkcií (napr. účtovníctvo, logistika) 

Obchodno-procesný 

outsourcing 
 ak sa jednotlivé funkcie nedajú vyčleniť izolovane, odovzdá sa 

často celý procesný reťazec 

Backsourcing/insourci

ng (integrácia) 
 skôr vytesnená služba alebo služba, ktorá doposiaľ nebola 

uskutočňovaná v podniku, je importovaná do podniku 

Single-sourcing  vytesnenú úlohu preberá jeden samotný poskytovateľ 

Multi-sourcing  vytesnenú úlohu preberajú viacerí poskytovatelia 

Nearshoring-

outsourcing 
 presun vybranej činnosti do inej lokality v blízkosti podniku 

Offshoring-outsourcing  presunutie vybranej činnosti do inej krajiny (nízko nákladové 

zahraničné oblasti) 

Interný outsourcing  poskytovanie služby nákladovým strediskom podniku, ktoré je 

ale ekonomicky, právne alebo teritoriálne samostatné. Táto 

forma vytesnenia býva najčastejšie organizovaná vo forme 

Shared Service Center 

Externý outsourcing  presunutie vybranej činnosti na poskytovateľa, ktorý nie je 

nijako zviazaný s objednávateľom 

Zdroj: Spracované podľa (Thiel & Cawelius, 2007) 

 

Problematika outsourcingu zahŕňa spravidla tie funkčné oblasti, ktoré bezprostredne nesúvisia 

s hlavným predmetom činnosti podniku, napr. stravovanie zamestnancov alebo oblasti, ktoré 

doteraz boli výhradne vykonávané priamo samotným podnikom, napr. výroba. Najčastejšie 

však ide o oblasti, ktoré majú obidve uvedené charakteristiky, teda bezprostredne nesúvisia s 

hlavným predmetom činnosti podniku a doposiaľ bolo obvyklé vykonávať ich samotným 

podnikom (napr. účtovníctvo, telemarketing, prevádzka informačného systému) ako uvádza 

(Bruckner & Voříšek, 1998). Najčastejšie činnosti, ktoré sú v súčasnosti predmetom 

outsourcingu alebo offshoringu sú oblasť informačných technológií napr. správa technického 

vybavenia, správa počítačových sietí, zálohovanie dát, správa webových portálov, servis, 

upratovanie, ochrana majetku a osôb, HR manažment, právne služby, stravovanie, marketing, 

obchod, logistika, development, mzdové a finančné účtovníctvo, správa investícií, reporting a 

pod. Ak by sme mali identifikovať primárne dôvody využitia outsourcingu je možné ich 

zhrnúť do štyroch oblastí: 

1. konkurenčné dôvody sú výsostne strategické, získanie výhody nad konkurenciou 

s cieľom zabezpečiť dlhodobé prínosy, 

2. vecné dôvody sa týkajú zdokonalenia v hlavnej oblasti činnosti, väčšinou ide o rozvoj, 

v niektorých prípadoch však môže byť vecným dôvodom udržanie tradície alebo 

dokonca prežitie, 

3. finančné dôvody sú zníženie nákladov a/alebo zvýšenie výnosov, finančné hľadisko je 

dôležitým hodnotiacim faktorom úspešnosti outsourcingu aplikovaného z iných 

dôvodov ako finančných, 
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4. organizačné dôvody vedú k zjednodušeniu manažérskej práce a redukcii organizačnej 

štruktúry podniku, to súvisí s rastúcou špecializáciou podniku, pracovníkov, ale i 

stredného manažmentu. 

Prostredníctvom outsourcingových kontraktov sa diverzifikujú riziká a podnik, ktorý si 

kupuje externé služby, tak zdieľa riziká s ostatnými zákazníkmi svojho poskytovateľa. 

Súčasne vznikajú aj nové riziká, plynúce zo závislosti na poskytovateľovi, na jeho serióznosti 

a stabilite. Riziko je súčasťou každej činnosti, teda aj outsourcingu, nemožno ho odstrániť a 

preto je potrebné s ním pracovať. Riziko zvyšuje najmä dĺžka obdobia partnerstva, zmluvné 

podmienky, nedostatočná kontrola procesov a činností prenášaných na poskytovateľa, 

nedostatočný rast úrovne služieb a kvalifikácie personálu poskytovateľa. Avšak podnik je 

vystavený aj možnej strate kľúčových znalostí a kompetencií, riziku úniku a zneužitia 

informácií a v neposlednom rade aj strate efektivity v prípade nesprávnej analýzy nákladov a 

prínosov z outsourcingu. 

 

4 VZNIK A VÝVOJ CENTIER ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB 

V druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia začali nadnárodné korporácie 

zakladať aj v Európe prvé centrá zdieľaných služieb, ktoré prešli svojim prirodzeným 

vývojom. Vo svojich začiatkoch sa venovali predovšetkým financiám a účtovníctvu. 

Vykonávali sa v nich iba jednoduché transakčné, operatívne aktivity bez veľkej pridanej 

hodnoty. Postupne sa ale prepracovali k intelektuálne náročnejším funkciám s vyššími 

nárokmi na odborné zručnosti a prax, centralizovali sa v nich ucelené aktivity a procesy, 

a v neposlednom rade aj tzv. vlastníctvo štandardizovaných procesov. Podľa metodiky 

vypracovanej spoločnosťou PricewaterhouseCoopers prechádzajú centrá zdieľaných služieb 

vo svojom vývoji štyrmi vývojovými štádiami (fázami).  

 

Tab.3: Vývojové fázy centrier zdieľaných služieb 

Fázy 

vývoja  

Označenie  Popis vývojovej etapy 

Fáza 1 start-up do centra zdieľaných služieb sa presúvajú jednoduché a hlavne 

manuálne náročné procesy s nízkou úrovňou štandardizácie – 

využívajú to najmä spoločnosti s jednoduchou organizačnou 

štruktúrou 

Fáza 2 rast centrum zdieľaných služieb má zavedené štandardizované 

procesy, postupne sa začínajú implementovať kontrolné 

mechanizmy procesov a nástroje na podporu zákazníckeho 

servisu 

Fáza 3 expanzia centrum zdieľaných služieb má okrem interných aj externých 

klientov, má zautomatizované biznis procesy, zavedený systém 

kontrolných procesov, tréningov a priebežného vzdelávania 

zamestnancov, má implementované štandardné podnikové IT 

systémy a funkčný risk management riešiaci efektívnosť 

nastavených procesov 

Fáza 4 

(druhá 

generácia) 

centrum 

excelentnosti 

centrum zdieľaných služieb už vystupuje ako suverénna 

organizácia, ktorá generuje zisk, poskytuje vysoko 

profesionálne, odborné a strategické služby interným aj 

externým zákazníkom 

Zdroj: (PwC, 2016) 

 

V súčasnosti sa cez centrách zdieľaných služieb realizuje už aj nákup vstupov, podpora 

zákazníkov tzv. call centrá, veda a výskum, či IT služby. Stávajú sa tak z nich centrá druhej 
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generácie na úrovní biznis partnerstva s materskou spoločnosťou. Presun procesov mimo 

domovskú krajinu pomáha nadnárodným korporáciám zvyšovať ich konkurencieschopnosť 

najmä v úspore nákladov a zefektívnení činností, ako vyplýva z prác (Tumpach & Juhászová, 

2008) alebo (Kita, Máziková, Grossmanová, & Kita, 2012). Medzi atraktívne „off-shore“ 

lokality patria India, Filipíny, Čína, Kostarika, Brazília, Mexiko a iné. V Európe medzi 

najatraktívnejšie krajiny patria Írsko, Poľsko, Česká republika ale aj Slovensko. Na druhej 

strane začínajú vlády príslušných krajín vyvíjať legislatívny tlak na nadnárodné korporácie 

a začína sa čoraz častejšie spomínať i otázka „návratu domov“ (tzv. onshoring). Dôvodom je, 

že globalizačné tendencie týchto spoločností presahujúce rámec jednej krajiny, sa vymykajú 

dôslednej regulácii a kontrole. Onshoring začínajú aktívne podporovať aj krajiny ako sú 

Spojené štáty americké a Kanada prostredníctvom daňových a dotačných stimulov, pretože 

v mnohých prípadoch offshoring a outsourcing nenaplnili očakávania samostatných 

nadnárodných korporácií, alebo ich význam z hľadiska poskytovaných výhod a efektivity 

práce sa za posledných desať rokov zmenil zmenil ako uvádza (Dvořáček & Tyll, 2010). 

Centrá zdieľaných služieb sú spravidla umiestnené v krajine s nízkou cenou prác, ale 

vysokokvalifikovanou pracovnou silou, s možnosťou optimalizácie daňového zaťaženia či 

výhodnej strategickej polohy. Na rozdiel od outsourcingu sú tieto centrá zakladané vlastným 

podnikom, a to buď vo forme spoločného podnikania alebo sú založené ako samostatná 

dcérska spoločnosť, do ktorej je daná činnosť delegovaná. Nejde už teda o presun na 

nezávislú tretiu firmu, ale o presunutie vnútropodnikových činností a procesov na 

špecializované servisné centrum spravidla v rámci nadnárodnej skupiny. 

 

5 PRÍNOSY A RIZIKÁ OUTSOURCINGU FINANČNÝCH SLUŽIEB 

Podľa koncepcie Ministerstva hospodárstva SR (BSCF, 2016) existujú dva typy centier 

podnikových služieb z hľadiska vzťahu ku klientom. Jedným sú centrá zdieľaných služieb 

(SSC), ktoré realizujú špecifické interné procesy napríklad finančné služby, účtovníctvo, IT 

podporu alebo služby v oblasti ľudských zdrojov, čím podporujú kľúčové činnosti materskej a 

dcérskych spoločností a druhým sú centrá externého poskytovania služieb označované ako 

Business Process Outsourcing (BPO), ktoré fungujú ako externí poskytovatelia služieb v 

oblasti podnikových procesov a s nimi spojených zodpovedností pre tretie strany.  

Ak sa napríklad nadnárodná spoločnosť rozhodne vytvoriť centrum zdieľaných služieb a teda 

zdieľať účtovníctvo ako jeden z hlavných procesov, bude to znamenať, že sa vedenie 

účtovníctva pre všetky pobočky centralizuje na jedno miesto do vybranej lokality (krajiny). 

Tento krok môže priniesť množstvo výhod ale aj množstvo nevýhod a to vo väzbe na 

poskytovanie kvalitných informácií, ich včasnosť, dostupnosť, zrozumiteľnosť, úplnosť atď. 

Centrá zdieľaných služieb garantujú, na základe tzv. Service Level Agreement (SLA) 

poskytovanie služieb v požadovanej kvalite a rozsahu, ktoré vychádzajú z konkrétnych 

potrieb a požiadaviek danej spoločnosti. Na druhej strane sa však objednávateľ týchto služieb 

môže stretnúť s nedostatkami a to v prípade, že SLA nie je v praxi implementované 

dostatočne a na požadovanej úrovni. Hlavným dôvodom býva: (i) nedostatočné nastavenie 

kľúčových hodnôt (napr. vytvorenie objednávky ku každej vydanej faktúre alebo včasné 

uhrádzanie faktúr), (ii) nedostatočné definovanie procesov (napr. pravidelné čistenie salda 

zálohových platieb), (iii) nedostatočné zainteresovanie ľudských zdrojov (napr. 

nekvalifikovaná pracovná sila na určitej pracovnej pozícii, slabo nastavená motivácia), ako aj 

(iv) nedostatočná procesná kontrola. Týmto sa zvyšuje pôsobnosť podnikateľských rizík 

(Kubaščíková & Pakšiová, 2014), a to najmä: 

1. strategického rizika (napr. neschopnosť flexibilne reagovať na požiadavky trhu, 

vysoká konkurencia v danej oblasti podnikania),  

2. operačného rizika (napr. kvalita služieb, informačné technológie, zmena legislatívy, 

prírodné udalosti, ochrana osobných údajov),  
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3. finančného rizika (napr. likvidita, výnosnosť, úvery, náklady), 

4. rizika nesúladu (napr. rozdielna fiškálna politika alebo účtovná legislatíva). 

Výsledkom rizika nesúladu môže byť finančná transakcia, vykonaná v akejkoľvek 

krajine, podľa rovnakých pravidiel a rovnakým spôsobom, avšak nezohľadňujúca 

lokálne legislatívne požiadavky, keďže sa spracováva štandardizovane.  

Tieto riziká majú vplyv na kvalitu a porovnateľnosť prezentovaných informácií v účtovnej 

závierke a v iných reportoch. Eliminovať a riadiť tieto riziká je zložitý proces, ktorý si 

vyžaduje kvalitné a včasné informácie, prepracované metódy a techniky, pretože jednotlivé 

riziká spolu navzájom často súvisia (Mokošová, Bednárová, & Tkáčová, 2013). 

 

Všetky veľké korporácie, nadnárodné spoločnosti či iné podniky, ktoré na Slovensku 

prevádzkujú SSC alebo BPO sú združované Fórom centier podnikových služieb (BSCF), ktoré 

funguje v rámci Americkej obchodnej komory na Slovensku. Obidva typy centier sú svojím 

zameraním a fungovaním podobné t. j. umožňujú centralizáciu a optimalizáciu vybraných 

procesov, s cieľom ich štandardizácie a zvýšenia efektívnosti. Primárny rozdiel je vo vzťahu 

ku klientom, ktorým poskytujú tieto služby. SSC realizujú vedľajšie prevádzkové a podporné 

činnosti a vnútropodnikové procesy, čím podporujú kľúčové aktivity v rámci korporácie alebo 

nadnárodnej spoločnosti na rozdiel od BPO, ktoré poskytujú tieto služby v oblasti 

podnikových procesov pre rôzne tretie strany. Oba typy centier podnikových služieb, 

označované ako Business Service Center (BSC), vykonávajú široké spektrum uvedených 

činností. Podiel jednotlivých činností na celkových aktivitách BSC na Slovensku je 

znázornený v nasledujúcom grafe. 

 

Obr. 1: Služby poskytované BSC na Slovensku 

 
Zdroj: (BSCF, 2016) 

 

Výhodou centier zdieľaných služieb je predovšetkým úspora personálnych nákladov vrátane 

nákladov na pracovné miesto a nevyhnutných režijných nákladov. Znižovanie nákladov sa 

považuje za najsignifikantnejšiu výhodu. Ďalšou výhodou je, že v centre zdieľaných služieb 

sa jednoduchšie rieši problém zastupovania či tréningov zamestnancov. Produktivita práce 

a špecializácia činností je v centre zdieľaných služieb vysoká, rovnako flexibilnosť systému a 

nastavenie automaticky generovaného reportingu je bežným štandardom. Výhodou je aj 

jednotná celopodniková systémová platforma tzn. rovnaký ERP systém (angl. Enterprise 

Resource Planning) a optimalizácia procesov, ktoré sa dajú zabezpečiť s nižším počtom 

zamestnancov vo vopred zadefinovanej štandardnej kvalite. Rozdelením procesu na menšie 

celky sa dá dosiahnuť vyššia automatizácia, včasné spracovanie a najmä eliminácia chýb 

ľudského faktora. Keďže je celý proces centralizovaný, centrum zdieľaných služieb poskytuje 

rovnakú kvalitu dodávanej služby pre všetky pobočky bez obmedzenia miesta lokalizácie. 
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Ďalšou z výhod je aj jednoduchšia kontrola a nastavenie samotných procesov. Vzhľadom na 

absenciu širšej zodpovednosti za celý proces je možné zamestnávať aj menej kvalifikovanú 

pracovnú silu, ktorá je schopná naučiť sa a obslúžiť svoj úzko definovaný rozsah práce 

(rutiny) z dôvodu štandardizovaných postupov a výstupov. 

Na druhej strane, ako nedostatky využitia centra zdieľaných služieb, je možné identifikovať 

znížené kvalifikačné požiadavky na pracovníkov nakoľko nie je potrebné, aby pri 

spracovávaní účtovníctva ovládali účtovnú a daňovú problematiku, pretože iba rutinne 

vyberajú položky z vopred nastaveného systému a databáz za použitia spracovaného manuálu 

jednotlivých činností. Tým sa zvyšuje predovšetkým riziko nesprávneho posúdenia daňových 

a nedaňových výdavkov pre určenie dane z príjmov, čo môže mať vplyv na zníženie kvality 

informácií prezentovaných v účtovnej závierke a v daňovom priznaní právnickej osoby. 

Znížené kvalifikačné požiadavky na zamestnanca (napr. účtovníka) sa môžu negatívne 

prejaviť v jeho neschopnosti flexibilne a kompetentne identifikovať a následne riešiť 

neštandardné situácie, ktoré sa v každej obchodnej spoločnosti vyskytujú. Naplnenie rizika 

môže znamenať významné finančné straty pre materskú spoločnosť v prípade, ak daný 

zamestnanec nevie situáciu správne vyhodnotiť a riešiť vo všetkých vzájomných 

súvislostiach. Ďalšou nevýhodou je, že štandardizované procesy boli primárne definované pre 

potreby nadnárodnej korporácie (materskej spoločnosti). Štandardizácia sama o sebe znamená 

zúženie priestoru pre flexibilitu a ad hoc požiadavky. Absencia komplexných znalostí 

a zručností, ktorá je dôsledkom úzkej špecializácie, si žiada kompenzáciu existenciou tzv. 

koordinátorov, ktorí majú širšie „end to end“ znalosti a dokážu úspešne zodpovedať za kvalitu 

výstupu a spokojnosť globálnej obchodnej spoločnosti ako uvádza (Bódi, 2016) Od 

jednotlivých pobočiek sa vyžaduje zvýšená disciplína a presnosť pri dodávaní vstupov, 

nakoľko nepresnosti, či nekompletné vstupy, nemusia byť správne rozpoznané a spracované 

a tým budú skreslené informácie prezentované v účtovnej závierke materskej spoločnosti. 

V neposlednom rade viaceré procesy centralizované do centra zdieľaných služieb majú 

interakciu s externým svetom, a preto je nevyhnutná aj komunikácia v inom ako lokálnom 

jazyku, čím sa zvyšuje výskyt niektorých z uvedených podnikateľských rizík. Nasledujúca 

tabuľka uvádza zoznam desiatich najväčších SSC (z celkového počtu 34), zabezpečujúcich 

servisné a zákaznícke služby na Slovensku. 
 

Tab. 3: Centrá zdieľaných služieb v SR 

1. IBM International Services 

Centre, s.r.o., Bratislava 

International 

Services Centre 
 služby účtovníctva, spracovania 

dát, administrácie interných IT 

systémov, poradenstva a 

marketingu skupinu IBM v 

Európe a vo svete 

2. T-Systems Slovakia, s.r.o., 

Košice 

Global Nearshore 

Centre 

 služby outsourcingu IT systémov 

a riešení a podnikových 

finančných procesov pre interných 

ako aj globálnych zákazníkov 

skupiny Deutsche Telekom, 

3. Dell, s.r.o., Bratislava Global Business 

Centre 

 podpora zákazníkov v regióne 

EMEA, interné služby pre 

materskú korporáciu 

4. Johnson Controls 

International, s.r.o., 

Bratislava 

Bratislava 

Business Center 

 poskytovanie finančných služieb 

interným zákazníkom Johnson 

Controls pre región EMEA, Ázia a 

Severná Amerika, 

5. Henkel Slovensko, s.r.o., Shared Service  poskytovanie finančných, IT, HR 
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Bratislava Center Bratislava služieb a nákupu hlavne pre 

centrálu Henkel a jej pobočky 

6. Siemens, s.r.o., Bratislava / 

Siemens Mobility s.r.o., 

Bratislava / Siemens 

Healthcare, s.r.o., 

Bratislava 

Siemens/Siemens 

Mobility/Siemens 

Healthcare 

 interné služby v oblasti 

účtovníctva a kontrolingu pre CEE 

región, interné služby kontroly 

cestovných príkazov, vývoj 

softvéru v oblastiach 

automatizácie a riadenia výroby, 

automatizácie budov a želežničnej 

dopravy atď. 

7. Lenovo Global Technology 

Slovakia, s.r.o., Bratislava / 

Lenovo Business Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Lenovo Slovakia  poskytovanie servisu pre interných 

aj externých zákazníkov a 

obchodných partnerov z regiónu 

EMEA, Severnej a Južnej 

Ameriky 

8. DXC Technology 

Bratislava 2 

DXC Technology 

Bratislava 

 služby a podpora zákazníkov 

najmä v regióne EMEA, 

optimalizácia procesov, 

aplikačného portfólia, vývoj 

servisných riešení, 

9. PricewaterhouseCoopers 

CEE Firm Services, s.r.o., 

Bratislava 

PwC SSC 

Bratislava 

 spracovanie finančných a 

účtovných procesov pre interné 

pobočky v rámci Európy (oblasť 

PTP, OTC, RTR), podpora a 

nastavenie finančných systémov, 

vykonávanie kontrolných 

procesov 

10. Deutsche Telekom 

Services Europe Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 4 

DTSE SK  služby v oblasti účtovníctva a 

nákupu pre koncernové 

spoločnosti skupiny Deutsche 

Telekom z celého sveta 

Zdroj (Trend, 2019) 

 

6 ZÁVER 

V najbližších rokoch možno očakávať rast trhu outsourcingu v rôznych oblastiach činností a 

podnikových procesov. Outsourcing môže pomôcť podniku zvýšiť efektivitu výkonov, 

posilniť konkurencieschopnosť a umožniť prežitie v čase hospodárskej krízy. Outsourcing 

bude v plnej miere kombináciou technologických, organizačných, ekonomických a ľudských 

aspektov. S týmto trendom sa bude stále viac prelínať profilácia procesov, digitalizácia a 

robotická automatizácia činností, ktoré budú mať výrazný vplyv na organizáciu práce a 

štruktúru profesií (pracovníkov).  

Súčasný vývoj a globalizačné tendencie v ekonomike a financiách majú však za následok, že 

stúpa miera rizík, ktoré ovplyvňujú vnútorné aj vonkajšie prostredie podniku. Určitá miera 

rizík vzniká aj v centrách zdieľaných služieb, ktoré si zriaďujú najmä nadnárodné korporácie. 

Ak sa nadnárodná korporácia rozhodne vytvoriť centrum zdieľaných služieb, a teda zdieľať 

účtovníctvo, IT a iné činnosti, musí si uvedomiť, že tento krok môže jej samotnej ako aj jej 

pobočkám priniesť množstvo výhod ale aj rizík. Preto sa musí naučiť identifikovať a riadiť 

riziká, ktoré majú vplyv na prosperitu a efektívnosť všetkých jej činností. Nástrojom ako čeliť 

týmto tendenciám je zavedenie účinného risk manažmentu a systému vnútornej kontroly, aby 

sa dosiahlo integrovaného riadenia podnikových rizík. Outsourcing nie je všeliekom a každý 
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podnik, ktorý má záujem využiť tento nástroj musí zvážiť všetky potenciálne riziká s tým 

spojené a hľadať optimálne riešenie zodpovedajúce potrebám a strategickej vízii prijatej 

manažmentom a vlastníkmi. 

 

Príslušnosť ku grantovej úlohe 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov a 

doktorandov č. I-19-107-00 Globalizácia účtovných štandardov v kontexte vývoja priamych 

zahraničných investícií. 
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EKONOMICKÉ ASPEKTY A ZDDROJE FINANCOVANIA 

ČASOPISOV PRE DETI 

 

ECONOMIC ASPECTS AND FINANCING SOURCES OF MAGAZINES 

FOR CHILDREN 

 

Danuša Faktorová 
 

Abstrakt 

Vydavateľstvá časopisov pre deti sú podnikateľské subjekty so všetkými základnými 

atribútmi. Vo všeobecnosti to platí najmä pre časopisy s prevládajúcou zábavnou funkciou 

(zábavné časopisy pre deti). Vo viacerých stredo- a východoeurópskych krajinách pretrváva 

tradícia využívania časopisov s univerzálnym a náboženským zameraním vo vyučovacom 

procese, pričom v časti svojho obsahu prinášajú detskému adresátovi umelecké hodnoty 

širšieho významu. S cieľom zabezpečiť ich  vysokú úroveň a väčšiu dostupnosť pre čitateľov 

sú niektoré časopisy v týchto krajinách dotované z verejných zdrojov. Článok rieši 

predpoklad, že medzi výškou dotácie a predajnou cenou existuje nepriama úmera, teda že 

časopisy s vyššou dotáciou budú mať nižšie predajné ceny a naopak. Na potvrdenie, resp. 

vyvrátenie tohto predpokladu boli použité štatistické, sumarizačné a najmä komparačné 

metódy. Analyzovanou vzorkou z hľadiska zdrojov príjmov boli printové médiá pre detského 

adresáta vydávané a distribuované na Slovensku, a to predovšetkým časopisy s univerzálnym 

a náboženským zameraním.   

Kľúčové slová: vydavateľstvo, časopis pre deti, zdroje príjmov, dotácie, predajná cena  

 

Abstract 

Children's magazine publishers are business entities with all the basic attributes. In general, 

this is especially true for magazines with a predominant entertainment function (children's 

entertainment magazines). In a number of Central and Eastern European countries, the 

tradition of using magazines with a universal and religious focus in the teaching process 

persists, bringing, in part of their content, they bring artistic values of wider meaning to the 

child's addressee. In order to ensure their high standards and greater reader availability, some 

magazines in these countries are publicly subsidized. The article deals with the assumption 

that there is an inverse proportion between the amount of the subsidy and the selling price, 

that is, the magazines with a higher subsidy will have lower selling prices and vice versa. To 

confirm or disconfirm this assumption, statistical, summarizing and especially comparative 

methods have been used. The analysed sample from the point of view of sources of income 

were printed media for a child addressee published and distributed in Slovakia, especially 

magazines with a general and religious focus.  

Keywords: publisher, children's magazine, sources of income, subsidies, selling price 

 

 

1 ÚVOD 

„Základom finančného riadenia podniku je finančné rozhodovanie o výbere najvhodnejších 

variantov pohybu peňazí a kapitálu, kontrola realizácie týchto rozhodnutí a organizovanie 
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finančných procesov, zabezpečujúcich realizáciu prijatých riešení v podniku. Dôležitou 

súčasťou finančného riadenia podniku je zohľadňovanie rizika v súvislosti s financovaním.“
1
 

Vydavateľstvá časopisov pre deti sú podnikateľské subjekty so všetkými základnými 

atribútmi. Vo všeobecnosti to platí najmä pre časopisy s prevládajúcou zábavnou funkciou 

(zábavné časopisy pre deti). Vo viacerých stredo- a východoeurópskych krajinách pretrváva 

tradícia využívania časopisov s univerzálnym a náboženským zameraním vo vyučovacom 

procese, pričom v časti svojho obsahu prinášajú detskému adresátovi umelecké hodnoty 

širšieho významu. Vyvstáva teda otázka, či štát má alebo nemá záujem zabezpečiť ich  

vysokú úroveň a väčšiu dostupnosť pre čitateľov, a teda prispievať verejných zdrojov na 

vydávanie časopisov pre deti, resp. v akej miere.  

Možno predpokladať, že medzi výškou dotácie a predajnou cenou existuje nepriama úmera, 

teda že časopisy s vyššou dotáciou budú mať nižšie predajné ceny a naopak. Na potvrdenie, 

resp. vyvrátenie tohto predpokladu sme využili najmä sumarizačné a komparačné metódy. 

Analyzovanou vzorkou z hľadiska zdrojov príjmov boli printové médiá pre detského adresáta 

vydávané a distribuované na Slovensku, a to predovšetkým časopisy s univerzálnym 

a náboženským zameraním.  Ekonomické aspekty vydávania časopisov pre deti neboli dosiaľ 

systematicky spracované v samostatnej publikácii. Existujú len čiastkové témy v odborných 

článkoch týkajúce sa ekonomiky médií vo všeobecnosti..  

 

2 ZDROJE FINANCOVANIA 

„Nevyhnutnou podmienkou pre efektívne finančné riadenie podniku je disponovanie 

relevantnými informáciami o jeho finančnej situácii, teda informáciami poskytujúcimi reálny 

obraz o jeho zdraví a efektivite činnosti. Pri hodnotení finančnej situácie je možné aplikovať  

širokú paletu ukazovateľov. Výber konkrétnych ukazovateľov by mal byť determinovaný 

účelom analýzy. Komplexné poznanie finančnej situácie podniku si vyžaduje, aby finančná 

analýza bola vedená retrospektívne i perspektívne.“
2
  

Pod podnikovým financovaním sa rozumie  „sústava peňažných vzťahov, do ktorých podnik 

vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách 

majetku, pri produktívnom využívaní majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.“
3
 

Ako ďalej D. Palík pripomína, podľa prameňa sa podnikové financie členia na externé (úvery, 

dotácie, vklady vlastníkov) a interné (zisk po zdanení a odpisy). Z hľadiska vlastníctva na 

vlastné (ZI, fondy) a cudzie (úvery, dotácie, účelové fondy). 

Vo všeobecnosti možno povedať, že „médiá sú konglomerátom súkromného podnikania; je to 

špecifický typ sociálnej činnosti.“
4
 

V súvislosti s malými a strednými podnikmi, ku ktorým väčšina vydavateľstiev detských časopisov na 

Slovensku patrí, možno aplikovať tézu, že „dobré fungovanie subjektov podnikovej sféry v 

podmienkach rozvíjajúceho sa trhového hospodárstva vyžaduje aj podporu zo strany štátu. Je 

to hlavne finančná podpora podnikov zabezpečovaná na ťarchu štátneho rozpočtu, rozpočtov 

územných celkov, účelových fondov vrátane zahraničnej pomoci.“
5
 

                                                            
1 FEDORKOVÁ, K., Czillingová, J., 2015. Úverové riziko ako súčasť finančného rizika podniku. In: Podnikové 

financie vo vede a praxi. Zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015,  s. 227. ISBN 

978-80-225-4093-3. 
2 TUČNÍKOVÁ, D., 2015. Metódy a modely predikcie finančnej situácie podniku. In: Podnikové financie vo 

vede a praxi. Zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015,  s. 232. ISBN 978-80-225-

4093-3. 
3 PALÍK, D., 2014.  Podnikové financie. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 

2014. Dostupné na http://84.16.39.19/iksnz-doc/3sem/pf/Paulik-prezentacia.pdf 
4 BAČIŠIN, V., 2016.  Úvod do ekonómie médií. In:  Global Media Journal, 2016,  roč. 4, č. 2, s. 31. ISSN 

1339-0767 (print), ISSN 1339-5246 (online). 
5 PAULIKOVÁ, A. Malé a stredné podniky a ich financovanie na Slovensku. Dostupné na http://www.ja-

sr.sk/files/113.pdf; http://84.16.39.19/iksnz-doc/3sem/pf/Paulik-prezentacia.pdf 
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Printové médiá pre detského adresáta majú svoje špecifiká aj v súvislosti s ekonomickou 

stránkou ich fungovania.  Na jednej strane sú časopisy pre deti, ktoré majú komerčný 

charakter a ich vydávanie spĺňa všetky atribúty podnikania,  na druhej strane na Slovensku je 

nemalá množina časopisov, ktoré sa využívajú v školách ako súčasť vyučovacieho procesu 

a očakávanú všeobecne prístupnú cenu pomáhajú vydavateľom zabezpečovať dotácie 

z verejných zdrojov.  

V prípade časopisov pre deti len do istej miery patrí všeobecná charakteristika: „Netreba však 

zabúdať na to, že médiá podliehajú, tak ako iné sféry fungovania spoločnosti, ekonomickým 

zákonom. Väčšina médií, okrem štátom kontrolovaných, patrí súkromným firmám. Základom 

fungovania firiem je dosahovanie zisku.“
6
 

Časopisy pre deti (okrem vyslovene komerčných titulov) majú viaczdrojové financovanie, 

ktoré tvorí: 

 Príjem z predaja časopisov 

 Dotácie z verejných zdrojov 

 Dotácie a príspevky z cirkevných inštitúcií 

 Príjem z reklamy 

 Iné zdroje 

K tzv. iným zdrojom možno zaradiť príspevky rôznych organizácií na publikovanie 

konkrétnych rubrík a v minimálnej miere (hoci s nenulovým výskytom) rôzne dary. 

Rebrík ako cirkevný časopis pre deti v tiráži uvádza, že vychádza s finančnou podporou 

Konferencie biskupov Slovenska (KBS).  

K základným a relevantným zdrojom príjmu redakcií časopisov pre deti patrí predaj 

časopisov, dotácie z verejných zdrojov,  reklama. 

Reklame, ktorá je jedným zo zdrojov príjmov médií, sme sa venovali v osobitnom článku
7
. 

V nasledujúcom texte sa budem venovať zdrojom príjmov z predaja časopisov a podrobnejšie 

dotáciám z verejných zdrojov.  

  

2.1 Príjem z predaja časopisov  

Hlavným zdrojom príjmu printových médií pre detského adresáta je príjem z predaja, ktorý sa 

realizuje vo voľnom predaji a vo forme predplatného, a to individuálneho alebo hromadného 

v školách. Avšak v prípade časopisov s univerzálnym zameraním, ktoré sú hromadne 

využívané v školách, a teda majú nižšiu predajnú cenu, je dôležitým zdrojom príjmov aj 

dotácia z verejných zdrojov.  

Logicky vyvstáva hypotéza, že zdroje financovania budú v nepriamej úmere, a teda že vyššia 

dotácia bude u daného titulu znamenať nižšiu predajnú cenu, teda že verejné zdroje umožnia 

znížiť cenu a zvýšiť dostupnosť časopisov. 

 

Tabuľka 1 Predajné ceny printových médií pre detského adresáta v školskom roku 2018/2019 

ČASOPIS CENA 
CENA PRE 

PREDPLATITEĽOV 

Adamko 1,40 € 1,00 € 

Bublina 3,50 € rovnaká 

Fifík 1,18 € 0,90 € 

                                                                                                                                                                                          
 

6 BAČIŠIN, V., 2016,   Úvod do ekonómie médií. In:  Global Media Journal, 2016,  roč. 4, č. 2, s. 32. ISSN 

1339-0767 (print), ISSN 1339-5246 (online). 
7 FAKTOROVÁ, D., 2018. Reklama a printové médiá pre detského adresáta. In: Recenzovaný sborník příspevků 

vědecké interisciplinární mezinárodní konference doktorandu a odborních asistent;u QUAERE 2018. Hradec 

Králové: Magnanimitas 2018. Roč. VIII, s. .  69 – 76. ISBN 978-80-87952-26-9. 
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Hádajko 0,90 € rovnaká 

Lienka 1,50 € 1,20 € 

Macko Pusík 1,25 € rovnaká 

Maxík 1,00 € 0,80 € 

Rebrík 1,50 € 1,35 € 

Slniečko 0,80 € rovnaká 

Šikovníček 1,49 € rovnaká 

Včielka 1,29 € 1,00 € 

Vrabček 1,00 € 0,80 € 

Zornička 1,29 € 1,00 € 

Zvonček 0,75 € 0,60 € 

 

Ako ukazuje tabuľka, cena časopisov sa pohybuje od 0,75 € po 3,50 €, cena pre predplatiteľov 

od  0,60 € po 3,50 €.  

Dva časopisy formátu A4 majú cenu vo voľnom predaji 1,00 €, a to Maxík a Vrabček. 

Väčšina časopisov s týmto alebo porovnateľným formátom majú  cenu vyššiu ako 1,00 €. 

Časopisy, ktorých cena je nižšia ako 1,00 €, majú menší formát než zvyčajný formát A4 alebo 

porovnateľný – Zvonček má formát 200 x 200 mm, Hádajko 105 x 150 mm. Tretím 

časopisom, ktorý má cenu vo voľnom predaji pod uvedenou hranicou, je Slniečko, ktoré 

vydáva štát prostredníctvom Literárneho informačného centra. 

Ostatné časopisy, ktoré majú formát A4 alebo porovnateľný - s výnimkou jedného -  sa 

pohybujú v cenovej hladine  od 1,18 € do 1,50 €. Výnimku tvorí štvrťročník Bublina, ktorého 

cena je 3,5-násobne vyššia ako časopisy v spodnej cenovej hranici, teda 3,50 €. 

Väčšina redakcií sa snaží preferovať predaj formou predplatného, čo realizuje nižšou cenou za 

výtlačok pri predplatnom v porovnaní s cenou výtlačkov vo voľnom predaji.  

Pre úplnosť treba spomenúť, že posledné číslo Lienky vyšlo v januári 2019, pričom zániku 

predchádzala zmena vydavateľa aj zvýšenie ceny.  

 

Tabuľka 2  Ceny časopisov zameraných na výučbu cudzích jazykov v školskom roku 

2018/2019  

ČASOPIS CENA 

Freundschaft 64 Kč 

Gate 2,00 € 

R&R 2,00 € 

 

Cena časopisov pre deti zameraných na výučbu cudzích jazykov v porovnaní s časopismi 

s univerzálnym a náboženským obsahom je relatívne vyššia, hoci sa tiež distribuujú prevažné 

v školách a používajú sa vo vyučovacom procese. Sú to tituly vydávané v zahraničí 

a distribuované na Slovensku.  

 

2. 2 Dotácie z verejných zdrojov 

Dôležitým zdrojom financovania printových médií pre detského adresáta s univerzálnym 

a náboženským zameraním sú dotácie z verejných zdrojov. Dotácie sa prideľujú z dvoch 

rezortov – z rezortu kultúry a z rezortu školstva.  

Donorom z rezortu kultúry bolo do roku 2015 priamo Ministerstvo kultúry SR a od roku 2016 

na tento účel zriadená organizácia – Fond na podporu umenia.  

Keďže časopisy s univerzálnym a náboženským obsahom sa využívajú v školách, donorom je 

aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
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2.2.1 Dotácie podľa donorov 

Dlhodobo sú univerzálne a náboženské časopisy pre deti dotované z rezortu kultúry a z 

rezortu školstva.  Výšku dotácií v jednotlivých rokoch z uvedených rezortov ukazujú 

nasledujúce tabuľky.  

 

Tabuľka 3 Dotácia Ministerstva kultúry SR v rokoch 2012 až 2015 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2012 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 3 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 1 500 € 

 
PERFEKT a. s. Fifík 15 000 € 6 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 15 000 € 10 000 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 10 000 € 10 000 € 

 
TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 000 € 

2013 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 0 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 4 000 € 

 
PERFEKT a. s. Fifík 158 000 € 8 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 8 000 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 15 000 € 13 000 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Včielka 7 439 € 0 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Bobík 12 916 € 9 600 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Zornička 5 815 € 0 € 

 
TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 500 € 

2014 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 2 000 € 

 
PERFEKT a. s. Fifík 17 919 € 6 000 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 15 000 € 13 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 68 000 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Zornička 10 835 € 0 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Bobík 15 620 € 9 000 € 

 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s 

r. o. 
Včielka 15 000 € 0 € 

 
TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 0 € 

2015 DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 6 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 3 000 € 

 

News and Media Holding a. 

s. 
Zornička 10 835 € 7 500 € 

 

News and Media Holding a. 

s. 
Včielka 15 000 € 5 000 € 

 
PERFEKT a. s. Fifík 11 635 € 5 700 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 17 000 € 12 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 5 500 € 

 
TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 2 600 € 
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Zo žiadaných dotácií na MK SR najmenšia dotácia bola nulová, teda nepridelená (v rôznych 

rokoch na časopisy Maxík, Včielka, Zornička, Zvonček). Z pridelených dotácií sa výška 

dotácie v rokoch 2012 až 215 pohybovala od 1500 €  po 68 000 € na jeden časopis.  

 

Tabuľka 4 Dotácia Fondu na podporu umenia v rokoch 2016 až 2019 

ROK Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 Versa Media, s r. o. Šikovníček 65 000 € 5 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 5 000 € 

 
TRANOSCIUS, a. s. Dúha 20 000 € 12 000 € 

 
AlleGro Fifík 11 705 € 5 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 17 000 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 26 000 € 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 19 400 € 5 000 € 

 
Regent, s r. o. ZIPS 22 500 € 5 000 € 

 
Regent, s r. o. Lienka 28 700 € 5 000 € 

2017 Versa Media, s r. o. Šikovníček 56 000 € 5 000 € 

 
AlleGro Fifík 11 900 € 6 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 28 030 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 25 700 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 24 000 € 5 000 € 

 
Regent, s r. o. ZIPS 26 300 € 10 000 € 

 
Regent, s r. o. Lienka 22 000 € 0 € 

2018 Versa Media, s r. o. Šikovníček 53 250 € 20 000 € 

 
Bublina print, s r. o. Bublina 42 414 € 35 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 25 000 € 0 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 5 000 € 

 
AGEMSOFT, a. s. KOZMIX 54 792 € 5 000 € 

2019 AlleGro Fifík 17 700 € 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 20 000 € 7 000 € 

 
Bublina print, s r. o. Bublina 42 300 € 35 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 20 000 € 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 20 000 € 6 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

 

Z pridelených dotácií na časopisy pre deti z Fondu na podporu umenia sa výška dotácie 

v rokoch 2016 až 219 pohybovala od 5000 €  po 35 000 € na jeden časopis. Rozdiel 

pridelených dotácií je v prípade FPU menší ako v prípade MK SR.  Výraznejšie sa odlišuje 

iba dotácia na nový projekt časopisu Bublina v prvom a druhom ročníku jej vychádzania, teda 

v rokoch 2019 a 2020.  

 

Tabuľka 5 Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v rokoch 2012 až 2018 

Rok Žiadateľ Projekt Dotácia 

2012 DAXE, spol. s r. o. Maxík 5 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 4 000 € 

 
PERFEKT, a. s. Fifík 3 000 € 
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2013 DAXE, spol. s r. o. Maxík 5 000 € 

 
PERFEKT, a. s. Fifík 4 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 2 000 € 

2014 PERFEKT, a. s. Fifík 7 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 5 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 5 000 € 

2015 PERFEKT, a. s. Fifík 6 719 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 7 621 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 7 621 € 

2016 DAXE, spol. s r. o. Zvonček 10 200 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 800 € 

 
Mgr. Magdaléna Gocníková Fifík 10 000 € 

2017 DAXE, spol. s r. o. Maxík 3 500 € 

 
Mgr. Magdaléna Gocníková Fifík 5 745 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 5 127 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 9 853 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 7 773 € 

2018 AlleGro Fifík 8 884 € 

 
Strom života Stromáčik 5 454 € 

 

Z MŠVVaŠ SR získali časopisy pre deti, využívané v školách ako súčasť vyučovacieho 

procesu, dotácie vo výške od 3000 do 11800 €, čo nepredstavuje také výrazné rozdiely ako 

dotácie z rezortu MK SR. 

Vydavatelia získavajú dotácie na základe podaného projektu a žiadosti a následného 

rozhodnutia menovanej odbornej komisie. Dotácie sú viazané na konkrétne rozpočtové 

položky. V prípade nevyčerpania je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť. 

Pridelenie dotácie je právne nenárokovateľné.  

 

2.2.2 Dotácie podľa prijímateľov 

O dotácie z verejných zdrojov sa každoročne uchádzajú vydavatelia časopisov s univerzálnym 

alebo náboženským zameraním. Medzi žiadateľmi sa nevyskytujú vydavatelia časopisov, 

v ktorých prevláda zábavná funkcia (Hádajko, Hlavička, Detské doplňovačky, Fľak a i.). 

 

Tabuľka 6 Dotácie M K SR pre Perfekt a časopis Fifík 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2012 PERFEKT a. s. Fifík 15 000 € 6 000 € 

2013 PERFEKT a. s. Fifík 158 000 € 8 000 € 

2014 PERFEKT a. s. Fifík 17 919 € 6 000 € 

2015 PERFEKT a. s. Fifík 11 635 € 5 700 € 

    
25 700 € 

 

Tabuľka 7  Dotácie MK SR pre DAXE a časopisy Maxík a Zvonček 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2012 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 3 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 1 500 € 

2013 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 0 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 4 000 € 
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2014 DAXE, spol. s r. o. Maxík 17 945 € 2 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 11 965 € 0 € 

2015 DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 6 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 3 000 € 

    
19 500 € 

 

Tabuľka  8 Dotácia  MK SR pre Regent a časopisy Lienka a Zips  

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2012 REGENT s r. o. Lienka 15 000 € 10 000 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 10 000 € 10 000 € 

2013 REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 8 000 € 

 
REGENT s r. o. ZIPS 15 000 € 13 000 € 

2014 REGENT s r. o. ZIPS 15 000 € 13 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 68 000 € 

2015 REGENT s r. o. ZIPS 17 000 € 12 000 € 

 
REGENT s r. o. Lienka 20 000 € 5 500 € 

    
139 500 € 

 

Tabuľka  9 Dotácia  MK SR pre Tranoscius a časopis Dúha  

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2012 TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 000 € 

2013 TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 500 € 

2014 TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 3 000 € 

2015 TRANOSCIUS, a. s. Dúha 17 000 € 2 600 € 

    
12 100 € 

 

Tabuľka  10 Dotácia  MK SR pre SPOLOČNOSŤ 7 a News and Media Holding PLUS 

a časopisy Včielka, Bobík, Zornička 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2013 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Včielka 7 439 € 0 € 

 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Bobík 12 916 € 9 600 € 

 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Zornička 5 815 € 0 € 

2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Zornička 10 835 € 0 € 

 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Bobík 15 620 € 9 000 € 

 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s r. o. Včielka 15 000 € 0 € 

2015 News and Media Holding a. s. Zornička 10 835 € 7 500 € 

 
News and Media Holding a. s. Včielka 15 000 € 5 000 € 

    
31 100 € 

 

V rokoch 2012 až 2015 sa dotácie pre vydavateľov detských časopisov pohybovali od 12 100 

eur do 139 500 eur. Najvyššiu dotáciu vo výške 139 500 eur získal Regent na časopisy Lienka 

a Zips, Pre porovnanie: taktiež na dva časopisy –Maxík a Zvonček – získalo vydavateľstvo 

DAXE 19 500 eur. 

Spoločnosť 7 plus v rokoch 2013 a 2014 pre tri časopisy (Bobík, Včielka, Zornička) 

a následne jej právny nástupca News and Media Holding pre dva časopisy (Včielka 

a Zornička) získal v roku 2015 dovedna dotáciu 31 100.  Spoločnosť News and Media 

Holding je v dôsledok zlúčenia právnym nástupcom Spoločnosti 7 plus a ďalších štyroch 

spoločností. 
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Dotáciu z Ministerstva kultúry SR  na jeden časopis dostali v sledovanom období dva 

subjekty, a tok Perfekt na časopis Fifík vo výške 25 700 eur a Tranoscius na Dúhu vo výške 

12 100 eur. Od roku 2016 prideľuje dotácie na periodiká pre detského adresáta novozriadená 

organizácia – Fond na podporu umenia. V tomto období sa zväčšil počet žiadateľov o dotáciu.  

Rozpätie schválených dotácií sa síce v porovnaní s dotáciami z MK SR zmenšilo, avšak 

naďalej sa horná hranica dotácií pohybuje v násobkoch v porovnaní s dolnou.  

 

Tabuľka  11 Dotácia  FPU pre Agemsoft a časopis Kozmix 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2018 AGEMSOFT, a. s. KOZMIX 54 792 € 5 000 € 

    
5 000 € 

 

Tabuľka  12 Dotácia  FPU pre AlleGro a časopis Fifík 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 AlleGro Fifík 11 705 € 5 000 € 

2017 AlleGro Fifík 11 900 € 6 000 € 

2019 AlleGro Fifík 17 700 € 5 000 € 

    
16 000 € 

 

Tabuľka  13 Dotácia  FPU pre Bublina print a časopis Bublina 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2018 Bublina print, s r. o. Bublina 42 414 € 35 000 € 

2019 Bublina print, s r. o. Bublina 42 300 € 35 000 € 

    
70 000 € 

 

Tabuľka  14 Dotácia  FPU pre DAXE a časopisy Maxík a Zvonček 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 5 000 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

2018 DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

 
DAXE, spol. s r. o. Maxík 11 940 € 5 000 € 

2019 DAXE, spol. s r. o. Zvonček 9 965 € 0 € 

    
10 000 € 

 

Tabuľka  15 Dotácia  FPU pre a ORBIS IN časopisy Adamko, Včielka, Zornička  

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 ORBIS IN, s r. o. Adamko 17 000 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Včielka 26 000 € 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 19 400 € 5 000 € 

2017 ORBIS IN, s r. o. Včielka 28 030 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 25 700 € 0 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 24 000 € 5 000 € 

2018 ORBIS IN, s r. o. Včielka 25 000 € 0 € 

2019 ORBIS IN, s r. o. Včielka 20 000 € 7 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Adamko 20 000 € 5 000 € 

 
ORBIS IN, s r. o. Zornička 20 000 € 6 000 € 

    
33 000 € 
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Tabuľka  16 Dotácia  FPU pre a Regent a časopisy  Lienka a Zips 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 Regent, s r. o. ZIPS 22 500 € 5 000 € 

 
Regent, s r. o. Lienka 28 700 € 5 000 € 

2017 Regent, s r. o. ZIPS 26 300 € 10 000 € 

 
Regent, s r. o. Lienka 22 000 € 0 € 

    
20 000 € 

 

Tabuľka  17 Dotácia  FPU pre Tranoscius a časopis Dúha 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 TRANOSCIUS, a. s. Dúha 20 000 € 12 000 € 

    
12 000 € 

 

Tabuľka  18 Dotácia  FPU pre Versa Media  a časopis Šikovníček 

Rok Žiadateľ Projekt Žiadané Pridelené 

2016 Versa Media, s r. o. Šikovníček 65 000 € 5 000 € 

2017 Versa Media, s r. o. Šikovníček 56 000 € 5 000 € 

2018 Versa Media, s r. o. Šikovníček 53 250 € 20 000 € 

    
30 000 € 

 

Od vzniku FPU, teda od roku 2016 do roku 2019, najvyšší objem dotácií získal Bublina print 

na prvé dva ročníky časopisu Bublina, a to 70 000 eur. Získal tak najväčší objem aj v korelácii 

na jeden časopis aj v korelácii na jedno číslo (keďže ide o štvrťročník).  Druhý najväčší objem 

30 000 eur dostal ORBIS IN, avšak na tri časopisy – Adamko, Včielka, Zornička. Na dva 

časopisy (Lienku a Zips) získal Regent 20 000 eur.  

Na jeden časopis  dostali žiadatelia dotáciu z FPU nasledovne:  

Versa media na Šikovníček 30 000 eur,  AlleGro na Fifíka 16 000 eur, Tranoscius na Dúhu 

12 000 eur, DAXE na Maxíka 10 000 eur (žiadané na dva časopisy, pridelené na jeden), 

Agemsoft na Kozmix 5 000 eur. 

Z rezortu ministerstva školstva v rokoch 2012 až 2016 získali dotáciu  vydavatelia troch 

časopisov – Fifík, Maxík a Zvonček. Dotáciu na časopis Fifík v sledovaných rokoch žiadali 

potupne tri subjekty – Perfekt, Mgr. Magdaléna Gocníková a AlleGro. V roku 2017 získal 

dotáciu ORBIS IN na tri časopisy –Adamko, Včielka, Zornička a roku 2018 Strom života na 

časopis Stromáčik.  

 

3 ZÁVER 

Sumarizácia dotácií z verejných zdrojov pridelených vydavateľstvám časopisov pre deti 

ukazuje, že Slovenská republika má záujem finančnými príspevkami pomáhať ich vydávaniu 

a  zvyšovať úroveň časopisov. Predpoklad, že vyššia dotácia napomôže nižším cenám, a teda 

väčšej dostupnosti časopisov (napr. aj deťom rodičov z nižších príjmových skupín) sa 

nepotvrdila. Niektoré tituly s menším objemom prijatých dotácií majú aj nižšie ceny a naopak 

– časopis s najvyššou cenou za výtlačok (3,50 €) dostal v príslušných rokoch aj najvyššie 

dotácie z FPU (Bublina). Príčin môže byť niekoľko. Negatívny vplyv na cenu aj pri vyššej 

dotácii môžu mať vyššie náklady vydavateľstva, teoreticky pozitívny vplyv na cenu by mohol 

mať väčší objem  príjmov z reklamy. Treba však konštatovať, že v prípade detských 

časopisov na Slovensku väčší rozsah reklamy  nie je zárukou najnižších cien, čo zasa môže 

byť okrem iného spôsobené skutočnosťou, že väčší rozsah reklamy nemusí súčasne znamenať 

väčší objem príjmov z reklamy.  
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Výrazným činiteľom ovplyvňujúcim finančné  náklady, a teda aj cenu časopisu má počet 

predaných výtlačkov, keďže pri nižších tlačových nákladoch stúpa jednotková cena za tlač.  

Na ekonomiku vydávania printových médií pre detského adresáta má vplyv mnoho činiteľov, 

a to na strane nákladov ako aj na strane príjmov. Financovanie vydávania časopisov pre deti 

je v porovnaní s ostatnými médiami zložitejšie a financovanie tvorí aj dotácia z verejných 

zdrojov ako výrazný zdroj ich financovania.  
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THE EVOLUTION OF THE METHODS OF BANKRUPTCY 

PREDICTION 

 

Sabina Augustyn 

 
Abstract 

Various aspects of bankruptcy are one of the interesting research topics related to the 

activities of enterprises in modern economies. The risk of financial distress and business 

failure naturally accompanies running a business. The bankruptcy of an economic entity 

causes many consequences for the employees of a given company, its business partners and 

investors. All this means that there is a great interest in assessing the determinants of financial 

failure. Over the years, many models of predicting bankruptcy have been introduced and there 

is still a growing need to develop such methods. The purpose of this article is to review 

bankruptcy prediction methods and models. 

Keywords: bankruptcy prediction, financial analysis, bankruptcy prediction models, 

fundamental analysis, financial ratios 
 

 

1 INTRODUCTION 

Bankruptcy is a phenomenon naturally present in the market economy. It is one of the natural 

consequences of doing business. Due to the potentially large consequences for the economic 

environment, bankruptcy is the subject of many studies and analyzes. 

Over the years, several attempts have been made to identify the symptoms of an impending 

threat by indicating the factors that determine bankruptcy. Study on the problem of 

bankruptcy was conducted in two areas: finding the causes of bankruptcy and determining its 

factors,  and also developing methods and models to predict the possibility of bankruptcy of 

business entities. Work on this issue began in the 20
th

 century and is still an important topic 

and subject of analysis for many researchers. As Aziz and Dar [2006] indicate, the bankruptcy 

forecasting methods can be divided into three groups: statistical models, artificially intelligent 

expert system models (AIES), and theoretical models. They will be presented in chapters 2, 3, 

and 4, and then in chapter 5 most common predictor variables will also be characterized. 

 

2 STATISTICAL MODELS 

According to Aziz and Dar [2006, p.20] statistical models of bankruptcy prediction are as 

follows: 

 univariate models, 

 multiple discriminant analysis, 

 linear probability models, 

 logit models, 

 probit models, 

 cumulative sums, 

 partial adjustment model. 

Univariate models are based on simple comparison of financial ratios. It is assumed that there 

are significant differences in the value of financial ratios for bankrupt and non-bankrupt firms 

and on this basis a given enterprise can be classified into one of the above groups. FitzPatrick 

[1932] showed that there are significant differences in the values of financial ratios for 

bankrupts and non-bankrupts. An extensive analysis of changes in the value of financial ratios 

was presented by Merwin [1942]. In the study, he took into account a longer period and 

showed that already six years before bankruptcy, the first symptoms of deteriorating financial 
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condition can be noted. In addition, in his research he used e.g. average values of financial 

ratios and took into account the profile of enterprises. 

Beaver [1966] introduced modified methods of comparison of financial ratios based on cash 

flow. He determined specific values for such indicators (separately for bankrupt and non-

bankrupt enterprises). Weibel [1973] carried out an advanced analysis of this type, which took 

into account more financial indicators and was conducted separately for selected pairs of 

bankrupt and non-bankrupt enterprises. 

Multiple discriminant analysis (MDA) is based on a concept of a linear combination of 

variables weighted by coefficients. The variables are called discriminatory variables. The 

model can be used to classify firms as bankrupt or non-bankrupt, by finding so called 

bankruptcy score. Such a method was introduced by Altman [1968] as Z-Score model. The 

Altman Z-Score model was based on following financial ratios:  

 working capital/total assets, 

 retained earnings/total assets, 

 earnings before interest and taxes/total assets, 

 market value of equity/book values of total liabilities, 

 sales/total assets. 

Over the years, many MDA models have been introduced, for example Pinches and Mingo 

[1973], [Beerman 1976], [Altman 1993], [Appenzaller 1998], [Morris 1998], [Altman 2000]. 

Linear probability model (LPM) is a linear regression function of predictor variables, applied 

to a binary (or dichotomous) dependent (outcome) variable. The model estimates the 

probability of failure of success for a given company. An examples of LPM can be found in 

[Maddala 1983], [Heckman and Snyder Jr 1996], [McGarry 2000], however this method is 

rarely present in scientific analyses (see [Gordon et al. 1994]).  

Logit model (or logistic regression model) is also a function allowing to determine the 

probability of failure or success, but the log odds of the outcome is modeled as a linear 

combination of selected explanatory variables. For bankruptcy prediction purposes this 

method was first introduced by Ohlson [1980] and then by Zavgren [1985]. 

Probit models are also used to model dichotomous outcome variables (e.g. success and 

failure), but in the probit model, the inverse standard normal distribution of the probability is 

modeled as a linear combination of the selected explanatory variables. Some examples of the 

use of probit functions in bankruptcy prediction can be found in [Żmijewski 1984], 

[Theodossiou 1991] or [Morris 1998].  

The idea of cumulative sums (CUMSUM) is indicating the changes of the observed  variables 

based on the time-series analysis. For a given variable (e.g. financial ratio) the procedure 

provides a signal of a shift in its values and may be considered as a signal of the worsening 

condition of a business entity. The overall performance of the firm at any given point in time 

is assessed by a cumulative time-series performance score - a CUMSUM score (see: Aziz and 

Dar 2006, p.20). A negative CUMSUM score indicates a change in the firm’s condition 

(Ibidem). More on the CUMSUM procedures can be found in [Page 1954], [Healy 1987]. 

In the partial adjustment model it is assumed that the actual increase in the dependent variable 

is proportional to the discrepancy between the justified value and the previous value. As study 

shows, the adjustment rate for a failing firm can exceed the rate for a healthy firm (see: Aziz 

and Dar 2006, p.20). Some remarks on the use of partial adjustment models in bankruptcy 

prediction can be found in [Laitinen and Laitinen 1998] or [Gujarati 1998]. 

 

3 ARTIFICIALLY INTELLIGENT EXPERT SYSTEM MODELS 

Artificially intelligent expert system models (AIES) are often called “machine learning” under 

supervision or with no supervision. Aziz and Dar [2006, p.21] give the following examples of 

AIES methods: 
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 recursively partitioned decision trees, 

 case-based reasoning models, 

 neural networks, 

 genetic algorithms, 

 rough sets models. 

Decision tree is a type of supervised learning procedure. The general idea of decision tree is to 

build a model that predicts the values of dependent variable by learning decision rules on the 

basis of examples. In bankruptcy classification the use of decision tree leads to determining a 

given company as bankrupt or non-bankrupt. See [Friedman 1977] or [Pompe and Feelders 

1997]. 

Case-based reasoning (CBR) models BR) is a technique of solving new problems on the basis 

of previous experience with successfully solved past cases. The algorithm of this procedure is: 

a new case is being compared with already solved examples, then the solution is adopted to 

the new case and stored for the future use. This procedure is quite simple and some examples 

of its use for bankruptcy prediction can be found in [Kolodner 1993]. 

Neural networks (NN) is a procedure of emulating brain processes. As Aziz and Dar state 

[2006, p. 21]: “The ‘neurons’ are nodes with weighted interconnections that are organized in 

layers. Each node in the input layer is a processing element that receives a variety of input 

signals from source objects (information about firms, in the case of bankruptcy prediction) 

and converts them into a single output signal. The latter is either: accepted as a classifying 

decision; or re-transmitted as an input signal to other nodes. Signal processing continues until 

a classifying decision is reached that satisfies pre-specified criteria”. For more explanation 

see: [Coats and Fant 1993] or [Yang et al. 1999]. 

Genetic algorithms (GA) is an algorithm of searching for an optimal solution to a given 

problem from a set of possible solutions. As Aziz and Dar state [2006, p.21]: “GAs execute 

the search process in three phases: genetic representation and initialization, selection, and 

genetic operation (crossover and mutation). The process continues until the actual population 

converges towards increasingly homogeneous strings. In order to solve a classification 

problem like bankruptcy, researchers extract a set of rules or conditions using GAs. These 

conditions are associated with certain cut-off points. Based on these conditions, the model 

would predict whether or not a firm is likely to go bankrupt.” More in: [Shin and Lee 2002]. 

The rough sets models are based on the idea of classification objects using detailed 

information stored in a database. In bankruptcy prediction procedure each enterprise is 

classified as bankrupt of non-bankrupt by comparing its attributes with the set of features 

(rules) established for each category. Some examples of this procedures can be found in 

[Pawlak 1982], [Ziarko 1993].  

 

4 THEORETICAL MODELS 

Theoretical models are also a group of procedures used in bankruptcy prediction. Most 

common techniques are: 

 balance sheet decomposition measures, 

 gambler’s ruin theory, 

 cash management theory, 

 credit risk theories. 

Balance sheet decomposition is a technique that is based on the examination of financial 

statements in search of changes in the structure of balance-sheet. If the changes are significant 

this can be a signal that the company is not able to maintain the equilibrium state, which can  

be a sign of impending financial distress. This problem is also present in literature as entropy 

theory. For more details see: [Lev 1973] or [Booth 1983]. 
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According to gambler’s ruin theory “with an assumed initial amount of cash, in any given 

period, there is a net positive probability that firm’s cash flows will be consistently negative 

over a run of periods, ultimately leading to bankruptcy” [Aziz and Dar 2006, p.22] 

Cash management theory refers to the situation when there is a lack of balance between cash 

inflows and outflows. According to this theory such an imbalance will eventually lead the 

company to a financial distress or even to bankruptcy [Latinen and Latinen 1998]. 

Credit risk theories refer mostly to the financial market. Credit risk is the risk that a partner or 

client will default. According to Aziz and Dar [2006 p.22] the firm may default on its 

obligations if the value of its assets falls below a critical level (determined by the credit risk 

model). Credit risk theory is commonly presented in the literature, e.g. [Merton 1973], 

[Wilson 1998]. 

 

5 PREDICTOR VARIABLES 

The process of bankruptcy prediction is often based on statistical models. Determining 

appropriate predictor variables is a prerequisite in such a process. Du Jardin [2009, p. 41] 

indicates, that the variables can be presented in three categories: 

 variables related to the company's financial condition (financial variables) and 

company’s characteristics (size, structure, products, strategy, etc.); 

 variables related to the company’s economic environment (eg. sector, market),  

 variables that reflect, how the market evaluates the company’s risk of failure. 

The above list seems a bit imprecise, especially when it comes to the third category of 

variables. Therefore on the basis of 190 research papers du Jardin listed another categories of 

predictor variables (table 1). 

 

Table 1. Typology of explanatory variables commonly used by bankruptcy prediction models 

Variables Frequency  

Financial ratio (ratio of two financial variables) 93% 

Statistical variable (mean, standard deviation, variance, logarithm, etc., 

calculated with ratios or financial variables) 
28% 

Variation variable (evolution over time of a ratio or a financial 

variable) 
14% 

Non-financial variable (any characteristics of a company or its 

environment other than those related ti its financial situation) 
13% 

Market variable (ratio or variable related to stock price, stock return) 6% 

Financial market variable (data coming a balance sheet, an income 

statement or any financial documents) 
5% 

Note: The total is greater than 100 as several types of variables may have been used at the 

same time. 

Source: [du Jardin 2009, p.43] 
 

As study shows, the most common groups of explanatory variables is based on financial data 

(and especially on financial ratios) measuring liquidity, solvency, leverage, profitability, asset 

composition, etc. [Aziz and Dar, 2006, p.23]. 

 

6 CONCLUSIONS 

The problem of bankruptcy prediction is of a growing importance in a modern economies. 

Over the years, several methods of bankruptcy prediction models have been introduced. They 

can be presented in three most common categories: statistical models, artificially intelligent 

expert system models and theoretical models. The above models are usually based on 
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financial data and especially financial ratios, making financial reports the most valuable 

source of information on the condition of the business entities. 

 

This paper has been financed from the funds granted to the Faculty of Management at the 

Cracow University of Economics, as a part of the subsidy for the maintenance of research 

potential. 
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Abstract 

Institutional and economic instruments of environmental protection are an important part of 

national environmental policy. They work together in close synergy. Institutional instruments 

also form the legal framework for other environmental protection instruments. An important 

place among them is education of inhabitants in the environmental field. On the other hand, 

the system of tradable emission allowances has a special position among economic 

instruments of environmental protection. The Emission Trading Scheme is one of the 

economic instruments of environmental policy and it is used to achieve the goals of reducing 

greenhouse gas emissions. The Emission Trading Scheme is a common instrument of the 

European Union, which is mandatory for all member countries. The aim of this paper is to 

assess the effectiveness of the greenhouse gas emissions trading system in the Czech 

Republic as one of the important instruments of environmental policy. The presented 

research model shows that greenhouse gas emissions were only minimally affected by the 

GDP index level and movement in the monitored time period. The model also shows that the 

most significant impact on the amount of greenhouse gas production in the given time period 

was the consumption of renewable energy and the consumption of solid fuels. By contrast, 

the price of emission allowances on the market had a minimal effect on the production of 

greenhouse gases. 

Keywords: Education of residents, Institutional instruments, Economic instruments, emission 

trading scheme, emission allowances, renewable energy 

 

 

1. INTRODUCTION 

Institutional and economic instruments of environmental protection are an important part of 

national environmental policy. They work together in close synergy. Institutional instruments 

also form the legal framework for other environmental protection instruments. An important 

place among them is education of inhabitants in the environmental field. In particular, the 

Nordic countries have the longest tradition of environmental education for their inhabitants. 

Nowadays, as we face a range of global environmental problems, which are largely linked to 

the growing human population, the education of people and women, especially in developing 

countries, is of increasing importance. If we focus on the group of economic instruments of 

environmental protection, we find them mainly motivational, internalization, compensatory, 

fiscal and hedging functions (Hájek et al., 2019). Among these instruments, the EU ETS 

trading system has a very important role (Rozenský et al., 2019). Greenhouse gases arise as a 

result of human activities (Montzka et al., 2011, Prather et al., 2012), especially due to the 

burning of fossil fuels (Mittal et Kumar, 2014). To reduce greenhouse gas emissions, 

environmental policy uses various instruments (OECD, 2007). Economic instruments work in 

synergy (Phalan et al., 2016) with the other greenhouse gas reduction instruments and 

relevant legislation (Sorrell, 2003, Directive, 2003/87/EC). The individual instruments are 

chosen by member countries in line with the priorities of their environmental policies (Jordan 

et al., 2003, Aidt et al., 2004). One of basic instruments in this mix is represented by so-called 

environmental taxes (Hahn et al., 1992, OECD 2007). In the European area, carbon Emission 

Trading Scheme (ETS) has become a cornerstone of the design of European environmental 
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policy (Convery et al., 2007, Braun, 2009, Hong et al., 2017, Segura et al., 2018). The 

purpose of ETS is above all to reduce greenhouse gas emissions and to integrate the costs for 

the elimination of their negative environmental impacts into the costs of their producers 

(Hong et al., 2017, Segura et al., 2018). Sabzevar et al. (2017) stated that the emission trading 

price is a base for maximizing company’s profits and for controlling the amount of emissions 

generated. 

The European Carbon Emissions Trading Scheme (EU ETS) introduced in 2005 has led to 

both spot and futures market trading of carbon emissions. However, despite 10 years of 

trading, we have no knowledge on how profitable the ETS is (Narayan et al., 2015). At 

present, European countries use emission allowances within the EU ETS as the main CO2 

abatement instrument, but some of them also use carbon taxes. (Leu et Betz, 2016). 

 

2. SURVEY AND LITERATURE REVIEW 

Many studies (for example Laing et al., 2014, Hintermann et al., 2016, Muûls et al., 2016) 

analyzed emission reductions, evolution of allowance prices, and impacts on the economic 

performance, competitiveness and innovation. Nordhaus (2005, 2011) focused his research 

mainly on comparing the effectiveness of environmental taxes and ETS, their advantages and 

disadvantages. Based on this research, he strongly opts for environmental taxes before the 

ETS and concludes that the carbon market price fluctuation and volatility in one trading 

period of the EU ETS are not good in terms of longer-term investment planning. As 

a recommendation for policy makers and regulators, a carbon tax is proposed in the context of 

fiscal policy as the most appropriate tool for reducing greenhouse gas emissions. 

The main ETS supporter is for example Mansur (2013), who states that in relation to tax, the 

ETS can increase prosperity on the market with imperfect competition. Moreover, based on 

his model of strategic and competitive behavior of traders on the Central Atlantic Market, he 

notes that when regulators charge tax instead of allowance, the loss caused by deadweight 

costs in imperfect competition is higher. 

Very important in the ETS is the price of tradable permits. Hintermann et al. (2016) find that 

economic activity and growth announcements as well as oil and gas prices positively 

influence the prices of allowances. The emissions allowance price has varied considerably 

over years (Segura et al., 2018). Brink et al. (2016) point, in particular, to the current emission 

allowance market price, which is relatively far from the projected price of 20 euros in 2020 

and thus does not seem to meet the desired effect. 

Deeney et al. (2016) deal with the influence of the European Parliament on the auction price 

of emission allowances. In April 2013, the European Parliament was expected to pass a draft 

law for fixing the recognized oversupply issue in the EU ETS (Koch et al., 2014). The 

Commission's proposal involved postponing until 2019–2020 the release of 900 million EU 

emission allowances (EUAs). 

Oueslati et al. (2017) deal with the specifics of emission allowances and carbon tax.They say 

energy taxes represent important instruments to increase economic efficiency, to achieve 

desired environmental outcomes, and raise public revenues. However, the implementation of 

energy taxes is often hampered by public concerns over their possible effects on unequal 

income. 

Cost-saving from the use of renewable energy sources, which are also represented in our 

model, is dealt with by Palmer et Burtaw (2005). A renewable energy production tax credit 

reduces the electricity price at the expense of taxpayers, which limits its effectiveness in 

reducing carbon emissions, and is less cost-effective in increasing renewable than a portfolio 

standard. Neither policy is as cost-effective as a cap-and-trade policy for achieving carbon 

emission reductions (Palmer et Burtraw, 2005). 

- 213 -



 
 

The effectiveness of environmental policy instruments is often assessed for example through 

the relationship between the economic growth and the growth of greenhouse gas production. 

There are many publications dealing with the environmental Kuznets curve (Dinda, 2004; 

Alam et al., 2016; Özokcu et Özdemir, 2017).Bauer et al. (2015)deal with the impact of solid 

fuels policyon reducing greenhouse gas emissions in the United States climatic region. Lim 

Kioung-Ming (2014) discusses the context of solid fuels consumption, economic growth and 

greenhouse gas production in the Philippines. 

The aim of this paper is to assess ETS effectiveness in the Czech Republic using theregression 

analysis as one of the important instruments of environmental policy. 

 

3. MATERIAL AND METHODS 

This chapter introduces research questions and goals and brings details on the individual data 

that is further worked on in the research section of the paper. Theories and data needed are 

included in the descriptive part, the objective of which is to assess the environmental 

effectiveness of emission allowances. For this purpose, the data was created to form time 

series, from which the charts were then compiled for a more comprehensive understanding of 

the problem, and the regression analysis was performed that tried to assess the remaining 

objectives. Another aim was to assess some further factors and how they affect greenhouse 

gas emissions in the countries under review. 

The ETS effects on the amount of CO2 production were analyzed in details. Because the 

model affects some other factors and tools such as the use of renewable energy sources or the 

consumption of solid fuels, the authors used the regression analysis as a research method to 

assess the synergistic effect of several factors on the research goals. 

Greenhouse gas emissions (expressed in tons per year of CO2 per capita) are the basic 

dependent variable. The data source is data from the European Statistical Office 

(EUROSTAT). The emission allowance price is an explanatory variable. The emission 

allowance price was chosen as a variable because the EU ETS is a fundamental obligatory 

regulatory element. The data was obtained from the European Energy Exchange and from the 

Energy Regulatory Office. Unit is the average annual emission allowance in euro per 

1 allowance. 

Gross Domestic Product (GDP) expressed as a percentage of year-on-year growth for the 

Czech Republic and a yearwas obtained from the database of the Czech Statistical Office 

(CZSO). 

The consumption of solid fuels is an explanatory variable which was chosen because the 

consumption of solid fuels relates to the greenhouse gas emissions. The data was obtained 

from the Eurostat database and was calculated per capita and year in tones for the Czech 

population as of 31 December of the respective year, according to the CZSO database. The 

consumption of renewable energy is a control explanatory variable in our model. The 

production of energy from the renewable sources does not generate greenhouse gases. Their 

substitution for energy from the combustion of fossil fuels containing carbon has the ultimate 

effect of reducing the greenhouse gas production. The consumption of renewable resources is 

supported by the country´s policy. The data was obtained from the Eurostat database and was 

calculated per capita and year for the population of the Czech Republic as of 31 December of 

the respective year according to the CZSO database in our calculation model. It is reported by 

converting the consumption of renewable energies into tons of oil equivalent. In the case of 

this variable, the theoretical expectations were negative, i.e. with the increasing consumption 

of renewable energies; there is a decline in greenhouse gas production. 

For the data analysis in years 2005–2015 (greenhouse gas emissions, GDP in the Czech 

Republic in %, emission allowance price, consumption of solid fuels and consumption of 

renewable energy sources),regression and correlation analysis was used. The regression 
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analysis allows getting information about the dependence of quantitative characters 

(Litschmannová, 2011). The Y variable, whose behaviour we try to explain, is called 

a dependent variable (the variable explained).The X variable, whose behaviour explains the 

behaviour of the dependent  Y variable, is called an independent variable (Hindls et al., 

2002).The correlation analysis deals with interdependencies, emphasizing the strength or 

intensity of the relationship (Bílková et al., 2009). Some indicators were also analysed by 

using the elementary statistical analysis with selected characteristics of position, variability 

and concentration (median, variance, standard deviation, kurtosis and skewness). Following 

hypotheses are verified in this paper: 

 H0: there is no linear relationship between the X (GDP growth rates in %) and Y (GHG 

emission levels) variables; 

 H0: there is no linear relationship between the  X (emission allowance price) and Y (level 

of greenhouse gas emissions) variables; 

 H0: there is no linear relationship between the  X (consumption of solid fuels) and Y (GHG 

emission level) variables; 

 H0: there is no linear relationship between the X (consumption of RES) and Y (level of 

greenhouse gas emissions) variables. 

For testing the hypotheses, fixed probability of error of the first type (so-called materiality 

level) was chosen to be 5%. Tests of the significance of regression parameters were 

performed to determine if the correlation between the sample variables is strong enough to be 

considered as proven for the base set. 

 

4. RESULTS 

As seen the average price of emission allowance shows considerable variability, which is 

mainly interpreted by standard deviation (= 6.42). The median, which divides the series of 

upwardly ranked results into two halves, came out as 12.72. Kurtosis, as a measure of the 

concentration of the values of random variable around the mean value, is about –0.99, which 

means the flatter distribution and fewer spikes than the normal distribution. Skewness, which 

is a measure of symmetry of the given probability distribution, came out as 0.11, indicating a 

positively skewed division where the values are concentrated rather to the left. 

The following Fig. 1 expresses the relationship between the independent variables, namely 

GDP growth rate (in %) and dependent X variable, which expresses the level of emissions in 

2005–2015, including the estimation of the least squares line parameters. Expectations were 

that the GDP growth would increase the greenhouse gas emissions. This was the construction 

of a so-called empirical curve describing the observed correlation at the sample level. This 

curve serves as an estimate of the actual dependence (linear regression function) assumed for 

the entire base file. 

 

Figure 1: Relationship between the GDP growth rates and greenhouse gas emission levels 

 
Source: own elaboration 

 

In Fig. 1, a theoretical line, i.e. a line drawn by the point graph, was drawn as close  to all 

points as possible – it is the closest regression function with the equation 10.868 + 0.159x. 

y = 0,159x + 10,868 

R² = 0,3172 
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This linear regression function was used to describe the true dependence of the monitored 

variables at the level of the entire base file. The regression function contained only one 

regressor, so we tested the zero          hypothesis against the alternative        
  hypothesis.  

At the significance level of 0.05 we did not reject the zero hypothesis. Therefore, the GHG 

emission levels could not be estimated by using the GDP growth rate. The standard deviation 

of the      parameters was also determined where                        The larger 

the    standard deviationwith respect to the point estimate of the   regression coefficient is, 

the estimate is less reliable. In addition, 95% interval estimates of the regression line 

coefficients were found and partial t-tests were used to verify whether the estimates could be 

considered statistically significant. The 95% interval estimation of the   coefficient 

was<10.134;11.602> and the 95% interval estimation of the    coefficientwas<–

0.017;0.335>.  In the partial t-test, we tested        against the alternative hypothesis 

          P-value was 0.071 (xOBS = 2.045);at the level of significance, we accepted the 

zero hypothesis, the   parameter was statistically insignificant. We testedthe hypothesis 

        against the alternative hypothesis          P-value was 9.252E-11  

(xOBS= 33.509). At the significance level of 0.05, we rejected the zero hypothesis; the 

   parameter was statistically significant and could not be dropped from the model. The 

determination index, resp. the modified determination index, determines the quality of the 

model. The determination index was 0.317; the modified determination index was 0.241. The 

model explains for more than 24% of the total variance of the dependent variable, so it cannot 

be labelled too high.  

Furthermore, the relationship between the price of emission allowances and the amount of 

emissions produced in tonnes per capita in the Czech Republic was examined, see Fig. 2. 

 

Figure 2: Relationship between the price of emission allowances and the level of greenhouse 

gas emissions 

 
Source: own elaboration 

 

A regression function was found with the equation 10.376 + 0.078x. We tested the 

zero         hypothesis against the alternative         hypothesis. The F-test result can 

be seen in the below Tab. 3. 

At the significance level of 0.05, the zero hypothesis could not be rejected, the chosen model 

was not statistically significant. Therefore, the level of significance of the greenhouse gas 

emission level could not be estimated by using the emission allowance prices. The standard 

deviation of the      parameterswas also determined, where                       In 

addition, 95% interval estimates of the regression line coefficients were found and partial t-

tests were used to verify whether the estimates could be considered statistically significant. 

The 95% interval estimation of the   coefficient was<9.058; 11.695> and the95% interval 

estimation of the   coefficientwas <–0.025; 0.180>. We tested the partial  

t-test         against the alternative hypothesis         P-value was 2.525E-8 (xOBS = 

y = 0,0775x + 10,376 

R² = 0,2461 
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17.805);at the significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis, the   parameterwas 

statistically significant. We also tested the zero         hypothesisagainst the 

alternative         hypothesis. P-value was 0.121 (xOBS = 1.714). At the significance level 

of 0.05, we accepted the zero hypothesis, the   parameter was not statistically significant. 

The determination index, resp. the modified determination index, determines the quality of the 

model. The determination index was 0.246, the modified determination index was 0.162. 

Therefore, the model explains for more than 16% of the total variance of the dependent 

variable, so it cannot be considered as good. 

The relationship between the consumption of solid fuels in the Czech Republic (tonnes per 

capita) and greenhouse gas emissions in years 2007–2015 is shown in Fig. 3. 

 

Figure 3: Relationship between the solid fuels consumption and GHG emissions in 2007–

2015 

 
Source: own elaboration 

 

A regression function was found with the equation 0.287 + 2.191x. We tested the 

zero         hypothesisagainst the alternative          hypothesis  
At the significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis; the chosen model was 

statistically significant. Hence, greenhouse gas emission levels could be estimated using the 

solid fuel consumption. The standard deviation of the      parameters was also determined, 

where                         The 95% interval estimates of the regression line 

coefficients were found and partial t-tests were used to verify whether the estimates could be 

considered statistically significant. The 95% interval estimation of the   coefficient was<–

1.164; 1.737>. The95% interval estimation of the   coefficient was<1.895; 2.488>. We tested 

the partial t-test         against the alternative hypothesis          P-value was 0.655 

(xOBS = 0.467);at the level of significance we accepted the zero hypothesis, the 

  parameterwas not statistically significant. We also wanted to test the zero         

hypothesisagainst the alternative          hypothesis. P-value was 4.925E–7 (xOBS = 

17.486). At the significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis, the   parameterwas 

statistically significant. The determination index was0.9776; the modified determination index 

was 0.974. The model explains for more than 97% of the total variance of the dependent 

variable, so it can be labelled as very good. Pearson's correlation coefficient was 0.989 

(indicating a very strong positive correlation). In this case, it can be noted that the increase in 

the consumption of solid fuels increases the level of greenhouse gas emissions. The last 

dependence between the variables is dealt with below in Fig. 4. 
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Figure 4: Relationship between the RES consumption in the Czech Republic and GHG 

emissions in2007–2015 

 
Source: own elaboration 

 

A regression function was found with the equation 14.896 – 12.111x. We tested the        
 zero hypothesis against the alternative         hypothesis   
At the significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis; the chosen model was 

statistically significant. GHG emission levels could therefore be estimated by using the 

renewable energy sources. The standard deviation of the      parameters was also 

determined, where                        The95% interval estimation of the 

  coefficientwas <13.869; 15.923>; the95% interval estimation of the   coefficientwas 

<–15.224; –8.998>. We tested the partial t-test        against the alternative        
  hypothesis  P-value was 4.656E-9 (xOBS = 34.184);at the level of significance we rejected 

the zero hypothesis, the   parameter was statistically significant. We also tested        
 against the alternative         hypothesis P-value was 3.695E-5 (xOBS = –9.201). At the 

significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis, the   parameter was statistically 

significant. The determination index was0.924;the modified determination index was 0.913. 

The model explains for more than 91% of the total dispersion of the dependent variable, so it 

can be labelled as very good. Pearson's correlation coefficient was –0.961, which indicates 

a very strong negative correlation, so it can be assumed that greenhouse gas emission levels 

will decrease with the increasing RES consumption. 

In addition to the above analyses, the dependence was examined of final energy consumption 

in   2010–2015 and emissions of basic pollutants (SOx in particular) into the air in the Czech 

Republic. 

At the significance level of 0.05, we did not reject the zero hypothesis. Therefore, final energy 

consumption levels could not be estimated according to SOx emissions. The standard 

deviation of the      parameters was also determined, where                      

        The 95% interval estimation of the   coefficientwas<–35,657.199; 76,561.467>; 

the95% interval estimation of the    coefficient was<–66.272; 43.388>. We tested the partial 

t-test         against the alternative          hypothesis  P-value was 0.593 (xOBS = 

0.336); at the level of significance, we accepted the zero hypothesis, the   parameterwas 

statistically insignificant. We also tested          against the alternative        
  hypothesis. P-value was 0.369 (xOBS= 1.012). At the materiality level of 0.05, we did not 

reject the zero hypothesis, the    parameterwas not statistically significant. The model cannot 

be considered good. 

 

5. DISCUSSION 

Long-term data from the CZSO show that, despite all measures adopted, the Czech Republic 

together with Estonia, the Netherlands and Luxembourg are four countries with the highest 

CO2-per capita production (Eurostat, 2016). This is apparently due to several factors, namely 

by the location of the Czech Republic, mountainous border regions of the Czech Republic and 

by the industrial orientation of  Czech economy focused on exports. The analysis shows that, 

despite the above-mentioned facts, the Czech Republic is able to reduce the CO2 production in 
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the long term. The results of the regression analysis in our model indicate that the 

development of greenhouse gas production was linked to GDP growth only minimally in the 

project period. The GHG emission levels cannot be estimated by using the GDP growth rate 

at the significance level of 0.05. This value was insignificant in our model. This is evidenced, 

for example, by the fact that the Czech Republic's GDP declined from 3.1% to –4.5% of the 

long-term average in 2008–2009, probably due to the global economic crisis, while the 

CO2emissions decreased only from 11.96 t to 11.11 t, which is approximately only 7% per 

capita, and with the GDP growth of 2.9% in 2014, the drop in emissions was even 0.47 t per 

capita. The hypothesis that the GDP growth will increase the CO2 emissions was not 

confirmed for the chosen time period. This can be explained by the overheated economy, 

depression, economic crisis and by the subsequent slow recession that took place in the period 

under review and consequently affected the production output and greenhouse gas emissions. 

The analysis showed that the EU ETS was insignificant in the Czech Republic during the 

monitored period. In our model, almost no correlation was found between the price of the 

emission allowance and the amount of CO2 production. At the 95% significance level, we 

found out that the level of significance of the greenhouse gas emissions could not be 

estimated by using the emission allowance prices. This is apparently due to the large number 

of emission allowances allocated to the issuers, due to the economic crisis and the consequent 

low demand for emission allowances on the market, which apparently caused the low 

acquisition cost of this regulatory measure. According to Eurostat, there was no year-on-year 

increase of greenhouse gases in the EU member states, only Germany and the Czech Republic 

recorded a long-term decrease. Among other things, this was probably due to a small, 

renewed increase in the price of emission allowances. The increase in emissions from the 

other member states indicates that this price is probably unnecessarily low and does not fulfill 

its regulatory role properly, and that the Czech Republic appears to be in line with the theory 

outlined above still reserving greenhouse gas emission reductions. Thus, we agree with Bring 

et al. (2016) that the projected price of 20 EUR per emission allowance for 2020 is far away 

from the real price and that this current price probably does not perform well. The analysis 

thus confirmed that the amount of solid fuels consumption strongly affects the CO2 

emissions.Greenhouse gas emission levels can be estimated using the solid fuel consumption 

– at the significance level of 0.05 we rejected the zero hypothesis, the chosen model was 

statistically significant. This is due to the carbon content in these fuels and their subsequent 

release during their combustion. It has been confirmed that with the growing consumption of 

renewable energy, the CO2 production is decreasing. Therefore, the GHG emission levels can 

be estimated by using the renewable energy sources. As stated in the theoretical part, this is 

due to the substitution effect when high carbon fuels are replaced by so-called pure energy. 

Statistics from the Eurostat – the European Union Statistical Office show that the share of 

renewable energies in the amount consumed is increasing every year in all EU member states. 

The highest increase in RES consumption is attributable to wood chips. This increase is most 

striking in the Nordic countries (Eurostat, 2016). 

 

6. CONCLUSIONS 

Long-term scientific studies in the EU show that the ETS introduction has led to a drop in 

CO2 emissions for large polluters, while emissions from small stationary sources of pollution 

transport and households have increased. The data signal a need of regulatory intervention by 

EU institutions to ensure that greenhouse gas emissions are further reduced. Another option 

is the introduction of carbon tax as a further tool to reduce greenhouse gas emissions across 

the EU. The functionality of this tool mix is proven, for example, by the experiences of the 

Nordic countries since the 1990s.  
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However, the future development in the EU territory can be predicted as the increasing 

importance and involvement of environmental taxes in the mix of instruments designed to 

reduce greenhouse gas emissions, particularly so-called carbon taxes. The Czech Republic has 

a study on the introduction of carbon tax, including an impact study, too. However, the 

introduction of any tax is a very socially sensitive issue, which requires a broad social 

consensus, and, in the case of environmental taxes, a certain level of environmental awareness 

of the population. Our research responded to all research questions we asked. It is very likely 

that the final results could have been affected by the economic crisis occurring at all stages in 

our time period. This is why it would be appropriate to continue and monitor further time 

periods in this research project. The basic objective of the paper was to assess whether the 

ETS emission allowances in the Czech Republic are environmentally effective. The research 

did not show their environmental effectiveness during the studied period. A proposed solution 

could be the introduction of carbon tax, as an additional economic tool for reducing 

greenhouse gases and the intervention by EU authorities aimed at the emission allowance 

price increased to the planned level of 20 EUR. This conclusion is also reflected in the 

forthcoming change prepared by the European Commission, which plans to reduce 

prematurely the number of freely allocated allowances in the following period (European 

Commission, 2017). This plan was announced already in 2017 and from the 3
rd

 quarter of 

2017 to the 5
th

 month of 2018, there was a step-up increase in the price of emission 

allowances on the market. Explanation is the ongoing recession of economy and the effort of 

companies to respond and frontload with allowances for the next period. 
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Abstract 

The aim of this paper is to point out the use of smart working as a new form of flexible 

employment, which can solve problems of traffic congestion, but also problems related to the 

work performance of employees. In the individual parts of this article we deal with 

characteristics of smart working, its advantages and disadvantages. The next section discusses 

smart working in selected countries, closer to Finland and the Netherlands, both countries 

with a high rate of number of people in remote work. The fourth part is devoted to predictive 

modelling on selected data using exponential smoothing in Open Source R. This is followed 

by evaluation and conclusion. 

Key words: smart society, flexible forms, smart working, work from home, remote work 

 

 

1 INTRODUCTION 

One of the problems currently facing most countries is the increasing traffic situation. This is 

due to the increasing concentration of people in and around large cities.  Today, 55 % of the 

world’s population lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 68 % by 

2050. Projections show that urbanization, the gradual shift in residence of the human 

population from rural to urban areas, combined with the overall growth of the world’s 

population could add another 2.5 billion people to urban areas by 2050. [6]     

Transport infrastructure is often not sufficient for increasing traffic volumes. A number of 

studies confirm that traffic congestion is steadily worsening in most cities around the world, 

meaning that these attendant undesirable outcomes are likewise growing in magnitude. [1] 

Commuting is without a doubt a necessary part of many people’s daily routine.  Long travel 

distances, in particular, contribute to an individual’s level of stress and lack of. [2, 3, 5] Due 

to the reduction of traffic speeds in constipation, excessive fuel consumption and consequent 

increase of air pollutants and air pollution occur. Also, time spent in constipation can cause 

stress, aggression and anger in humans, increasing the risk of road accidents. Tension 

associated with commuting can affect both the work performance of employees and the work-

life balance of commuters. One possible approach to addressing increasing congestion is to 

adopt a smart working culture such as smart working. In Italy, for example, 305 000 

employees use this type of work. It is mostly large companies that make use of it, but smart 

working is increasingly visible in smaller ones. According to a survey carried out by Industry 

Communication Hub and TBS Group, the biggest advantage is the opportunity for employees 

to establish a better work-life balance. [8] 

 

2 SMART WORKING 

Smart working is a concept of flexible employment such as remote work, i.e. work from home 

or from another location using new technologies to improve performance and job satisfaction. 

The benefits of such employment are as a company, so the employee also: 

 It increases the worker’s freedom and autonomy. It has a greater capacity to organize 

worker’s time. 

 It saves money on workspaces, transport or supplies (electricity, heating, etc.) 

 Workers can save a lot of time on journeys, especially in big cities. 
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 It improves the reconciliation of work life with personal and family life, which is often 

highly valued. 

 If the work is well structured (usually based on objectives), productivity can be 

increased. 

 An improvement in the worker’s quality of life is noticed, the worker values the work 

and the company. This can attract talent to the business. 

 It allows the integration of people with reduced mobility. [7]  

On the other hand, smart working may also have certain drawbacks: 

 The worker sees his personal life invaded by the work. 

 It might lead to isolation of the worker due to not having contact with peers. This can 

also cause feelings of not being identified with the company. 

 If distance work is not well planned or executed, productivity may decrease. There 

may be less control over the quantity or quality of work. 

 Part of the savings generated for the company can mean expenses for the worker (in 

workspace, cost of supplies, etc.). [7] 

In order to perform smart working, employees must have the conditions in place. On the one 

hand, it must be a kind of work that allows flexibility, on the other hand, the company must 

provide technology for its employees to work remotely. This kind of work does not have to be 

a positive response for all employees. Sometimes employees are worried that they will not be 

able to separate their private lives from work and that will put them at greater stress. 

Nevertheless, according to the Smart Working Observatory of the Politecnico di Milano [9], 

in most cases the effect of such employment is positive. 

 

3 SMART WORKING IN SELECTED COUNTRIES 

Several studies have been carried out around the world focused on smart working, especially 

at work from home or remote work. 

Company Owl Labs has elaborated a global report on the state of remote work for 2017, 

which showed how companies are adapting to the new standard of remote workplaces, or 

“smart” work. The survey respondents were 3,028 employees of various companies from 6 

continents and 23 countries. The conclusions of the report show, inter alia, that companies 

enabling remote work have 25% less staff turnover than companies that do not. Smaller 

companies are also more likely to employ full-time workers doing remote work. As far as the 

results for Europe are concerned, most respondents are working in managerial positions. One 

third of respondents think that remote work provides more opportunities for quality work. 

[11] 

The study realised in Australia was aimed at alleviating of traffic congestion in smart cities. 

Australia has been identified as the second worst traffic congestion in the higher income 

world. Based upon data issued by the Tom Tom Traffic Index the report compares travel 

times from non-congested periods with those during peak hours, and concluded that the 

average journey in Australia takes 27.5% longer during the busiest periods. [1] The result was 

one of the proposals to alleviate this situation by using remote work. It is anticipated that if 

workers perform a share of their work duties from home, or from a café, library, or hub close 

to where they live, instead of having to travel to one fixed physical location every day, has the 

potential to dramatically reduce transport congestion. [1] 

As regards work from home, according to Eurostat statistics (Graph 1) from 2018, most 

people worked in the Nordic countries (the Netherlands, Finland) and also in Austria and 

Luxembourg. This graph show the development of percentage of people working from home 

of total employment.  
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Graph 1 - Employed person working from home 

Source: own processing according to Eurostat 
 

From all countries using smart working, we focus on countries on top of the list - Finland and 

the Netherland. 

 

Finland 

Finland is Europe's leading technology centre and is a magnet for successful IT companies, start-

ups and digital financial services. At the same time, it ranks among the leading states in the use of 

flexible work. People in the country have long focused on the work-life balance. Since the mid-

1990s, a law in Finland has empowered employees to adjust their working day so that they can 

end up working 3 hours earlier or later. This mobile working time, versatility has become part of 

the culture of the country. According to the 2011 Global Survey, up to 9 out of 10 employers 

provided flexible work opportunities for employees. The country is steadily improving its 

flexibility, with new legislation giving employees the opportunity to increase their working week 

hours by early 2020. Employees can choose when and where they will work half the time. Thus, 

most full-time workers can perform other activities besides work. Graph 2 shows that the 

percentage of people working from home is increasing from year to year. 

 

Graph 2 - Employed person working from home in Finland 

Source: own processing according to Eurostat  
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Work from home or remote work has many advantages, although there may be some 

coordination problems. Nevertheless, it allows companies in Finland to attract talented 

employees who live in more remote areas. Studies also show that fulfilling work 

responsibilities in the home environment increases labour productivity. In an International 

Workplace Group survey on labour productivity, more than 80% of respondents stated that 

flexible working hours increased their productivity. The survey was attended by 18 000 

experts in 96 different countries and more than half confirmed that the experience of flexible 

work has increased their job satisfaction. [10, 13] 

 

Netherlands 

According to Eurostat, in 2017 the Netherlands was the country with the highest proportion of 

home workers and was also in the top three in 2018, it can be considered as an example of a 

country that is successful in this flexible form of employment. The Flexible Work Act, which 

regulates flexible employment in the country, has also been effective since 2016. [14] 

Graph 3 shows how work from home in the Netherlands evolves. It can be seen that the 

number of employees using this flexible form of employment is increasing every year. 

 

 

Graph 3 - Employed person working from home in Netherlands 

Source: own processing according to Eurostat 
 

The Netherlands is also among the countries with the best work-life balance. An OECD study 

from 2018 shows this. This was assessed on the basis of the Better Life Index, which includes 

the amount of time spent in work and leisure time and personal care. The result was that in the 

Netherlands, 0.4% of employees work very long hours, the lowest rate in the OECD, where 

the average is 11%.  

The second important assessment factor is the amount and quality of leisure time. This factor 

is important for people's overall well-being and can bring additional benefits in terms of 

physical and mental health. In the Netherlands, full-time workers devote more of their day on 

average, to personal care (eating, sleeping, etc.) and leisure (socialising with friends and 

family, hobbies, games, computer and television use, etc.) than the OECD average of 15 

hours.  
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As far as remote work is concerned, the Netherlands is also ranked first, according to the 

Remote Workers Index 2019. The assessment considered factors such as: 

1. Percentage of people currently in remote work 

2. Number of co-working spaces 

3. Number of coffee shops 

4. Average price of coffee 

5. Number of Wi-Fi hotspots 

6. Internet security score 

7. EU Commission Transport score 

8. Happiness Index score 

9. Rent Index score 

10. Cost of living 

Each country was given a percentile score across each ranking factor, resulting in the 

following top 10. 

Based on the assessment, with a total score of 682 points, the Netherlands is among the 

countries with the highest number of people in remote work (13.7%). The country was second 

to the EU Commission Transport score and was second with 11% in the Internet Security 

Score. It ranked third in the number of Wi-Fi hotspots, number of coffee shops and Happiness 

Index score. [15] 

 

4 PREDICTIVE MODELLING OF SELECTED TIME SERIES 

In solving our research problem, we paid attention to modelling the development of data 

based on the structure of time series and relationships between selected economic indicators. 

In this paper, we select an example of one of the approaches, namely exponential smoothing 

(Holt – Winter´s exponential smoothing). This method is used for both seasonal and non-

seasonal time series with fluctuations. 

This prediction method has wide application, especially in cases of time series with a low 

number of data. We used R software environment with its functionality. The following graphs 

show the actual and estimated values of the number of employed persons working from home 

(as a percentage of the total employment) for each country, as well as the forecast for the two 

next time periods (purple color). 

                     

Graph 4 – Actual (black line) and fitted (red line) values of employed persons working from home, a) 

Finland, b) Netherlands 

Source: own  
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In this paper, our research group are employees aged 40 – 59, total. During the processing, 

atention was paid to different groups of emplyees in terms of age and gender. The predictions 

for these countries are based on the aforementioned Hlt – Winter´s exponential smoothing, 

with an MSE-size (mean squared error) optimization setting.  

 

 

Graph 5 – Actual (black line) and fitted (red line) values of employed persons working from home in 

Slovakia, with predictions 

Source: own   

 

The accuaracy of the prediction models was assessed for only one subsequent period (ex – 

post for 2018 year), given the availability of data in each country. The following table 

provides the values for this characteristic (MAPE – mean absolute percentage error). 

Table 1 – MAPE of actual and fitted values of employed persons working from home in age 

40 – 59 (2018 year, in percentage) 

Finland Netherlands Slovakia 

12,8 1,8 7,6 

 

5 CONCLUSION 

Smart working (as a concept of flexible employment such as remote work, i.e. work from 

home or another location) is a topical problem not only in other European countries, but also 

in Slovakia, so it needs to be addressed. It brings many benefits for employees. This form of 

employment affects not only their personal lives, but also the worsening traffic situation in 

and outside cities. Due to the wide range of issues, we present only a few views, along with 

examples of predictive modeling of selected data. These topics will be the solution of our 

research in the next period with extension to econometric modeling and modern statistical 

methods and machine learning. 
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STRATEGIC DECISIONS AND RISKS IN THE REAL ESTATE 

MARKET 

 

Jakub Holcman, Matěj Buňat 

 
Abstract 

The thesis deals with the application of the first phase of risk management on the functioning 

of the real estate market. It is an identification with subsequent evaluation of risks that may 

occur on the real estate market in the Czech Republic and influence it. Using a list of 36 

possible risks to create strategic decisions. Each risk and assessment is based on expert 

judgment. Risks are divided into the following areas: technical-technological, manufacturing, 

economic, market, financial, credit, legislative, political, environmental, human factor, 

information and force majeure. Risks are assigned to ten basic stakeholders. The overall 

results are recorded in the risk assessment matrix. The aim is to identify risks with a 

distribution of probability of appearance and impact for individual stakeholders. 

Key words: Real estate, market, risk, risk management, identification, evaluation, 

stakeholders 

 

 

1 INTRODUCTION 

The construction industry and the related real estate market are characterized by a high degree 

of uniqueness. Each implemented project can be considered as unique. Each new project 

differs in location, technical and technological requirements and, above all, project 

participants as stakeholders, etc. In a previous study (Holcman, 2019), the possibility of 

applying project management rules to the real estate market was concluded with the 

conclusion that these rules would be appropriate, accept and follow them. One of the areas of 

project management is also risk management. 

 

Identification and subsequent risk analysis serve to reduce future inconsistencies in any area 

or sector. It is the basis for strategic management of companies to make the right decisions in 

the long term. However, such an analysis is usually very costly and therefore appears in the 

annual reports of rather large companies that also operate in the financial markets. In other 

cases, risk is managed based on the experience of individual managers. 

The aim of this work is to identify basic risks with a distribution of probability of occurrence 

and impact for individual stakeholders on the real estate market in the Czech Republic. 

Stakeholders may include property owners, investors or the public sector. Each project is 

unique and its stakeholders may differ somewhat. For the purpose of this paper, the most 

frequently occurring stakeholders, as shown in Fig. 1, are considered. Risk identification can 

also be used to predict the emergence of price bubbles on the property market. This work also 

serves as a basis for further research and questionnaires in real estate business. The list of 

risks should be helpful to the real estate market as a possible guide for the initial phase of risk 

management; risk identification. The intention is also to capture the possible future 

undesirable development of the real estate market and property price levels in the Czech 

Republic. 
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Figure 1: Stakeholders in real estate market 

Source: Author 

2 METHODOLOGY 

Large part solved risks can be considered as systematic risk because their sources are cases of 

macroeconomic behavior of individual markets, eg. monetary changes in tax legislation or 

raw material prices, etc. Such risks cannot be diversified. (Fotr, 2014, p. 20) defines 

systematic risk as follows: “Systematic risk is a risk caused by common factors and affects, to 

varying degrees, all economic units, resp. business." 

Risks in the real estate market are divided according to the sectoral breakdown that is 

presented in (Fotr, 2014, p. 21-23). These are risks from the areas of technical-technological, 

manufacturing, economic, market, financial, credit, legislative, political, environmental, 

information and risks that are caused by the human factor or by force majeure. Risks focus on 

real estate construction, resource and credit costs, communication and human behavior, or the 

environment. Individual risks were selected in the context of discussion of co-author and 

consultation of dissertations of the authors of this article. Other options, in addition to group 

discussion, include checklists, risk registers, cognitive (mind) maps or strategic analysis tools 

(SWOT analysis, PEST analysis or Porter's five forces model, etc.) (Fotr, 2014, p. 26). It is 

therefore a risk identification with expert evaluation. The list of risks is applied directly to the 

real estate market itself and its functioning, and it is not a one-time application but monitored 

in the long term. In literature and scholarly work, there are risks to specific stakeholders or 

generally to companies (construction companies and investors), where there are employees 

who apply risk management rules in strategic management (Donner, 2010) and (Zhang, 

Wang, 2016). 

In the expert assessment is used a risk assessment matrix to determine the significance of the 

selected risk factors. Since these are risks in which the probability of occurrence and the 

intensity of impact are very difficult to express in monetary terms, verbal expressions with a 

numerical scale are assigned. The probability of occurrence of risk is evaluated by a 

numerical scale from 1 to 5, where the number one is expressed by the Almost excluded 

probability of occurrence and the number five is Almost certain, see Table 1. The magnitude 

of the risk impact is further evaluated on a non-linear scale of power from 1 to 16. By this 

distribution, the risks are better distinguished from each other. The product of probability and 

intensity is the appropriate number of points that receive the risk. It is then possible to sort the 

risks, focus on specific groups and make decisions or take action based on them. The structure 

of the risk assessment matrix is taken from (Fotr, 2014, p. 40-41). The structure also includes 

three risk areas - the most significant, medium and low risk. In the next chapter, the results 

from Table 2 will be rewritten to the same matrix. 
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Table 1: Risk assessment matrix 

Source: Authors and (Fotr, 2014, p. 40-41) 

Risks can generally be accepted, rejected or neutral. Some risks can be diversified, using 

insurance options, alternative sources to meet objectives, etc. Each risk generally consists of 

systematic and non-systematic risk. The non-systematic risk may be partially diversified 

while the systematic risk may not (Fotr, 2014, p. 265). In terms of risks for investors 

(developers), the most likely diversification according to (Donner, 2010) can be considered: 

Location - geographical, Property - various uses, Tenant - multi-tenant / single-tenant, Propert 

- various size, Location - mix of A and B Locations. 

 

Negative impacts of these specifications are always addressed. However, risk analysis in 

practice evaluates the positive impacts on the project, market, etc. In this paper, however, the 

authors focus only on the negative ones, because they can affect the real estate market in such 

a way that the market will not be stable even in the short term. Like all markets, the real estate 

has its cycle. This is essential, but the solution of real estate cycles is not the subject of this 

work. 

 

Table 2 below lists the individual risks with the appropriate RX designation, where X 

represents the order in the table. Each factor is assigned to stakeholders that are primarily 

affected by the risk. The number corresponds to the stakeholder in Fig. 1. Furthermore, 

according to the previous paragraphs, the value of the probability of risk and the intensity of 

the risk impact are added in order to reflect the given risk on the real estate market. This 

intention highlights the undesirable development of the real estate market and property price 

levels. 

Table 2: List of risks 
The name of risks Stakeholders acc. to 

Fig. 1 

Emergence of risk 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Impact on RE market   

(1, 2, 4, 8, 16) 

Technical - technological 

Construction defects R1 3, 9, 10 4 2 

Imperfect infrastructure R2 3, 6, 8, 9 3 8 

Different usability of property R3 2, 5, 10 4 4 

Manufacturing 

Lack of building materials R4 8, 9 5 16 

Errors in design R5 5, 9, 10 5 2 

Failure of construction deadlines R6 4, 5, 6, 8, 9, 10 3 1 

 

Table 2: List of risks – continue 
Economic 

Increase in construction / renovation 

costs R7 

6, 7, 9, 10 4 8 

Wage growth R8 All of stakeholders 3 8 

Wrong property price estimation R9 2, 3, 4, 7 2 4 

Market 

Competition entry into the sector R10 4, 7, 8, 9, 10 4 8 

Probability of 

risk 

Evaluation of 

probability 

Evaluation of the intensity of negative impacts 

1 2 4 8 16 

Almost certain 5 5 10 20 40 80 

Very likely 4 4 8 16 32 64 

Probable 3 3 6 12 24 48 

Rather unlikely 2 2 4 8 16 32 

Almost excluded 1 1 2 4 8 16 
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Foreign investors R11 1, 3, 7 5 16 

High share of rental properties R12 3, 10 2 4 

Selecting the wrong location R13 3, 10 2 16 

Financial 

Change in interest R14 2, 3, 7, 10 4 2 

Lack of equity R15 3, 6, 7 5 8 

Banking crisis R16 6, 7 3 16 

Credit 

Non-compliance R17 4, 9, 10 4 4 

Subject insolvency R18 4, 7, 10 3 2 

Legislative 

Regulatory Laws R19 6 4 8 

Complicated receipt of Building Permit 

R20 

5, 6 5 16 

State Tax Policy R21 6 4 16 

Political 

Changes in land use plan R22 5, 10 3 2 

Failure to use subsidy programs 

effectively R23 

2, 6, 10, 3 4 

Environmental 

Environmental protection costs R24 6, 9, 10 4 4 

Reducing carbon footprint during 

construction R25 

6, 8, 9, 10 5 2 

Liquidation of damages R26 2, 8, 9 3 1 

Human factor 

Unqualified personnel R27 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 8 

Social impact of the environment R28 3, 4, 10 5 4 

Population density R29 3, 6, 10 4 16 

Consumer behavior R30 2, 3, 4, 6 5 8 

Information 

Introducing BIM R31 6, 9, 10 5 2 

Online data protection R32 4, 6, 7 3 1 

Communication with authorities R33 2, 3, 5, 6, 10 2 4 

Media disinformation R34 2, 3 4 16 

Force majeure 

Floods R35 1, 2, 3, 6, 7, 9 3 16 

Terrorism R36 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 2 8 

Note: 1. Property, 2. Owner, 3. Buyer, 4. Real estate agency, 5. Building authority, 6. State, 

municipalities, etc., 7. Banking, 8. Industry (materials), 9. Construction firm, 10. Developers. 

Source: Authors and (Fotr, 2014, p. 21-23) 

The research team is convinced that this is not a list of all possible risks. Each team would list 

the risks based on their experience and knowledge. It should therefore always be a group 

work where everyone contributes their knowledge and, above all, continuous work, where 

risks are clarified and their impact more specified. This is also the subject of further research 

phases. Often it also depends on the locality where similar research is carried out. In today's 

world, where globalization is often inflected, it is not easy to determine the boundaries of the 

space being solved. 

 

In some cases the risks may be interrelated. For example, according to (Buttimer, Patel, 

2008), the movement of interest is also considered a risk affecting the determination of the 

level of rents, not only in administrative buildings. More risks could be mentioned for specific 

entities, such as occupancy risk for investors who rent their premises (Donner, 2010). 

However, this work focuses rather on the general risks that could affect the real estate market 

as a whole. 
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3 ANALYSIS RESULTS 

There are many factors in the real estate market that affect real estate cycles, property price 

developments or infrastructure development and quality of life and environment. Risk 

identification and basic analysis make it possible to create a basis for strategic decisions of all 

stakeholders on the real estate market. 

 

In terms of return on investment in construction, these are long-term decisions that should be 

addressed by strategic management. Where appropriate, long-term measures must be 

addressed by individuals entering the real estate market (buyers of real estate for their own 

housing or recreation). 

 

The risk assessment matrix, see Table 3, summarizes the product of the probabilities of the 

occurrence of risks and the intensities of impact on the real estate market from Table 2. 

Table 1: Risk assessment matrix – results 

Probability of 

risk 

Evaluation of 

probability 

Evaluation of the intensity of negative impacts 

1 2 4 8 16 

Almost certain 5 
 R5, R25, 

R31 
R28 R15, R30 R4, R11, 

R20 

Very likely 4 
 R1, R14 R3, R17, 

R24, 

R7, R10, 

R19 

R21, R29, 

R34 

Probable 3 
R6, R26, 

R32 

R18, R22 R23 R2, R8 R16, R35 

Rather unlikely 2 
  R9, R12, 

R33 

R27, R36 R13 

Almost excluded 1      

Source: Authors and (Fotr, 2014, p. 40-41) 

In the most significant risk group are included 17 risks, which is not even 50 % of the entire 

list. For example, with the risk of R35 - Floods, it is possible to work by building high-quality 

flood barriers in flood plains, which straightens the local property market. Risk R34 - Media 

disinformation must be seen as a long-term goal that should be improved by the intervention 

of experts and researchers. How each risk is to be handled is up to each stakeholder and, of 

course, to the next stages of the research. In the most important group of the matrix, the most 

frequent risks arise from the areas of legislation and human factor, followed by a smaller 

number of market and financial risks. 

 

In the group of medium-term risks are included 16 risks, more or less from all areas of the 

same number. The exceptions are made by human risk, force majeure, credit and financial. In 

the last group, only the areas of production, environment and information technology appear. 

 

In the most interesting group of risks, the following stakeholders occur most frequently: State 

and municipalities (10), Developers (7), Buyers (7), Banking (6), Construction companies (6), 

Real estate agents (4) and Owners (4). Most of all, the real estate market can be distorted by 

the public sector, inadequate investments and real estate prices by investors and then by 

buyers themselves, by which demand can be artificially and often hectically increased. This 

activity increases real estate prices at low supply. Stakeholders such as Real Estate, Building 

authority and Industry are influenced by the real estate market, at least to a minimum degree, 

at the most serious risks. The quality of real estate does not have a major impact on the 

overall market behavior. The same applies to building authorities that permit construction, as 

they must only comply with the laws issued by the legislative authorities. The only impact on 

the market lies in the authorization period, which now appears to be secondary. 
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4 CONCLUSION AND DISCUSSION DETAILS 

By identifying and assessing the risks that may occur on the real estate market, risk 

management has shown that this system is necessary for the real estate market to function in 

order to avoid unforeseen fluctuations and shocks. Risk management should become part of 

any entity that is involved in the real estate market. Of the list of listed risks, 33 appear in the 

risk matrix in the areas of moderate and most significant, but only 3 risks are recorded in the 

area of minor importance. The right approach to managing significant risks reduces the 

likelihood of long-term unexpected fluctuations in the property market trend. 

 

Based on expert evaluation, the most risky areas of the real estate market can be considered 

legislative activity, human factor and risks connected with the circulation of money. The risks 

with the highest product of probability of occurrence and intensity of impact, ie. 80, 64 and 

48, are in this work: Lack of building materials, Entry of foreign investors to the Czech real 

estate market and Time for obtaining a building permit (product = 80); State Tax Policy, 

Population density and Media disinformation (product = 64); Banking crisis and risk Floods 

(product = 48). 

 

The hypothesis of risk management functionality and actual impacts and probabilities will be 

further examined by a questionnaire survey. This is now the initial phase of risk identification, 

mainly for the Czech Republic. Risks, subjects or qualifications of impact may vary from 

country to country, mainly due to history, location, legislation and research teams. However, 

this contribution can be used as a tool to develop a customized risk analysis methodology. In 

the future, it is planned to compare the assumption solved with the results of opinions of 

experts, as representatives of individual entities. 

 

One of the possible consequences of insufficient or no risk analysis in the operational phase 

of the project is the emergence of an unused area, the so-called brownfield. Very often 

brownfields arise due to interruption of work on industrial sites or non-use of administrative 

properties. (Buňat, 2018) 

 

This work was supported by the Grant Agency of the Czech Technical University in Prague, 

grant The assessment methodology for supplier selection in terms of building information 

modeling 
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PODNIKOVÝ INTELEKTUÁLNY KAPITÁL A VYBRANÉ PRÍSTUPY 

K JEHO HODNOTENIU 

 

CORPORATE INTELLECTUAL CAPITAL AND SELECTED 

APPROACHES TO ITS MEASUREMNT 

 

Darya Dancaková, Jozef Glova 

 
Abstrakt 

V posledných štyroch dekádach zaznamenávame informačnú revolúciu, ktorá vyústila do 

novej éry ekonomiky založenej na znalostiach a inováciách. Znalosti a intelektuálny kapitál 

tak nadobudli významné postavenie v súčasnej spoločnosti a sú považované za hlavný 

katalyzátor prechodu od tradičnej ekonomiky založenej na neustále sa zvyšujúcom počte 

pracovnej sily, hmotných aktív, rovnako ako aj finančných zdrojov, k dynamickej ekonomike 

založenej na využívaní intelektuálneho kapitálu a nehmotných aktív. Prístupy k definovaniu 

intelektuálneho kapitálu sa medzi podnikmi líši, čo sa odráža aj na spôsobe merania 

a vykazovania jeho nehmotných zložiek. Cieľom daného príspevku je priblížiť definíciu 

intelektuálneho kapitálu a jeho kľúčových komponentov, ako aj vytvoriť všeobecný prehľad 

prístupov k jeho oceňovaniu v podnikoch.  

Kľúčové slova: intelektuálny kapitál, nehmotné aktíva, ľudský kapitál, znalostná ekonomika 

 

Abstract 

The recent four decades have witnessed the information revolution that has resulted in a new 

era of economics based on knowledge and innovation. Knowledge and intellectual capital 

have  gained a prominent position in contemporary society and have been viewed as a major 

catalyst for the transition from a traditional economy based on an ever-larger number of 

factory workers, tangible assets, as well as financial resources to a dynamic economy based 

on intellectual capital and intangible assets. Definitions of intellectual capital vary among 

companies, what is also reflected in the way of measuring and reporting its intangible 

components. The aim of this paper is to give a closer look at the definition of intellectual 

capital and its key components, as well as to provide a general overview of a few selected 

approaches to its valuation on a corporate level. 

Key words: intellectual capital, intangible assets, human capital, knowledge economy 

 

 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V podmienkach súčasného rýchlo sa meniaceho globalizovaného sveta, vystupujú vedomostí 

ako jeden z najdôležitejších faktorov, popri tradičných finančných a materiálnych zdrojoch, 

ktorý determinuje úspech a životnosť podnikov. Úspech dnešných podnikov v globálnom 

podnikateľskom prostredí vysoko determinovaný rozsahom, v akom jeho manažment dokáže 

rozvíjať intelektuálny kapitál prostredníctvom vytvárania nových a efektívneho využívania 

existujúcich vedomosti.  Pričom,  zdrojom konkurenčnej výhody v súčasnosti sú práve 

vedomostí, ktoré sú v podniku kontinuálne vytvárané prostredníctvom akumulácie 

znalostných aktív, ktorých bezprostrednými nositeľmi sú zamestnanci firmy. Takáto firma sa 

potom stáva dynamickým subjektom, ktorý aktívne vytvára vedomostí  a má schopnosť 

interaktívne komunikovať s prostredím, v ktorom sa nachádza, dokonca aj ovplyvňovať 

podstatu daného prostredia. Young (2012) zastáva názor, že najväčšia sila organizácie spočíva 
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v jej intelektuálnom kapitále a  nehmotných aktívach získaných prostredníctvom vytvárania, 

rozširovania, sprostredkúvania a distribúcie znalostí. V tomto bode, teda prichádza na rad 

otázka, čo je všeobecne považované za intelektuálny kapitál a akú úlohu zohráva 

intelektuálny kapitál v znalostnej ekonomike?  

 

Definícia a klasifikácia komponentov intelektuálneho kapitálu v kontexte znalostnej 

ekonomiky bola dlhodobo predmetom rozsiahlych diskusií. Webster a Jensen (2006) vo 

svojich štúdiách častokrát zamieňajú pojmy nehmotné aktíva  a nehmotný kapitál, pričom 

prikláňajú sa k definícii  nehmotného kapitálu ako všetkých foriem kapitálu, ktorý existuje 

v danom podniku resp. organizácii, vystupuje v nehmotnej podobe a predovšetkým  zahŕňa  

zručností, myšlienky a nápady, ako aj tvorivý potenciál zamestnancov podniku. V tomto 

kontexte je nehmotný kapitál považovaný za akúsi prechodnú fázu v rámci výrobného 

procesu, počas ktorého podnik síce financuje svoje aktivity, avšak tieto nemusia nevyhnutne 

vyústiť do hmotných výstupov. Podobne aj Penman (2009) sa prikláňa k názoru, že nehmotné 

aktíva je možné rozpoznať ako súčasť  vedomostného a organizačného kapitálu podniku. 

Prístup, ktorý prezentujú Webster a Jensen môžeme, z určitého hľadiska, považovať za 

kontroverzný, nakoľko niektoré druhy nehmotných aktív môžu byť neodnímateľnou súčasťou 

iných predmetov a aktív, ktoré nachádzame v hmotnej podobe, pričom typickými príkladmi 

sú patenty, licencie, užívateľské príručky, obrazy atď. Vychádzajúc z tejto skutočnosti, 

narážame na problémy súvisiace s účtovaním a vykazovaním  hodnoty nehmotný aktív. 

Pretože nehmotné aktíva nemožno považovať za „samostatné“ aktíva, keďže ich hodnota sa 

vytvára v procese generovania peňažných tokov spoločne s inými hmotnými aktívami, 

nemateriálne aktíva nemôžu byť v súvahe vykazované samostatne a nezávisle od iných 

druhov aktív. Problém s účtovaním a vykazovaním nehmotných aktív častokrát vyúsťuje do 

skutočnosti, že v mnohých prípadoch táto položka chýba v súvahách  podnikov, čo vedie 

k mnohých nepresnosťami v súvahe a to sa následne odráža v prehlbujúcich sa rozdieloch 

medzi účtovnou a trhovou hodnotou podnikov. Napriek tomu, že položky odrážajúce hodnotu 

nehmotných aktív častokrát chýbajú v súvahových výkazoch, ich existenciu v podniku 

nemožno poprieť.  Výrazne odchýlky medzi skutočnou trhovou hodnotou a vykazovanou 

účtovnou hodnotou podniku sa považujú za indikátor významného postavenia práve 

nehmotných zdrojov podniku v podmienkach modernej znalostnej ekonómie, čo  podnecuje 

manažérov k tomu, aby sa snažili o  vizualizáciu hodnoty nehmotných aktív vo svojej 

organizácií s cieľom zmierniť odchýlky medzi účtovnou a trhovou hodnotou podniku. 

 

S termínom „intelektuálny kapitál“ sa stretávame po prvýkrát už v roku 1969, kedy ho 

ekonóm John Kenneth Galbraith popísal ako dynamický druh kapitálu, ktorý vzniká v 

dôsledku tvorivej duševnej činnosti. Avšak intelektuálny kapitál ako taký bol dlhé desaťročia 

vnímaný ako fenomén, ktorého existenciu bolo nemožno poprieť, no napriek tomu bolo ťažké 

ho explicitne definovať,  a z tohto dôvodu bolo dlhé roky prakticky nemožné zostrojiť  v praxi 

aplikovateľný rámec pre jeho formálne oceňovanie. Samotný konceptuálny rámec 

intelektuálneho kapitálu bol vyvinutý prelínaním sa rôznych prístupov a naprieč rozličnými 

disciplínami, čo sa odzrkadľuje aj v definícií, ktorú ponúka Edvinsson (1997), keďže opisuje 

intelektuálny kapitál ako multi-dimenzionálny vzťah medzi ľuďmi, nápadmi a znalosťami, čo 

umožňuje merať „nemerateľné“, pričom ho považuje za obnoviteľný, recyklovateľný zdroj, 

ktorý potrebuje byť kultivovaný v spomínanom kontexte. Z pohľadu mikroekonomického 

vnímania intelektuálneho kapitálu na úrovni podnikov, Brooking (1998) definuje IC ako 

kombináciu nehmotných aktív, ktorá umožňuje danému podniku fungovať. Veľmi podobným 

spôsobom charakterizujú tento druh kapitálu  aj Moore a Craig (2008)  nazývajúc ho 

„intelektuálnymi aktívami“, ktoré vytvárajú hodnotu, poháňajú rozvoj podnikania a 

prispievajú k ekonomickému rastu. Z pohľadu stratégie podniku, koncept intelektuálneho 

- 240 -



kapitálu môže poskytnúť odpovede na  kľúčové strategické otázky týkajúce sa zdroja 

ziskovostí v budúcností, pričom zdrojom úspechu toho-ktorého podniku je jeho schopnosť 

umožniť, aby znalosti nahromadené v podniku boli kedykoľvek a kdekoľvek dostupné a 

prístupné v rámci celej firmy.  

 

V prehľadoch literatúry sa častokrát stretávame s tým, že pojem „intelektuálny kapitál“ je 

zamieňaný pojmami „intelektuálne aktíva“, „znalostné aktíva“, „intelektuálny materiál“, resp. 

„intelektuálne zdroje kapitálu“ atd. Nie je tomu inak, ani v prípade Al-Ali (2003), ktorý 

vníma intelektuálny kapitál ako hlavnú dynamickú silu, ktorá stojí v pozadí inovácií a 

ekonomickej výkonnosti podniku v súčasných podmienkach znalostnej ekonomiky. Podobne 

aj Kelly (2004) nazýva intelektuálny kapitál ako zdroj kapitálu, spočívajúci vo vzťahu medzi 

akcionármi  a partnermi, a schopnosťou podniku generovať inovatívne riešenie pre biznis, 

pohotovo reagovať na zmeny, spravovať nahromadené znalostí s cieľom vytvoriť 

infraštruktúru, v rámci ktorej je možný prenos kompetencií a úloh medzi zamestnancami. 

Klein a Prusak (1994) zameniteľne označujú intelektuálny kapitál ako „intelektuálny 

materiál“, ktorý sa skladá z inovačných myšlienok a nápadov, informácií vystupujúcich v 

elektronickej podobe, kníh a časopisov, databáz, dokonca poznámok vyskytujúcich sa v 

písanej podobe v zápisníkoch ako aj v myslí jednotlivcov. Takže v tomto kontexte je 

intelektuálny kapitál považovaný za output, resp. výstup ľudskej tvorivej činností a procesov, 

ktorý je možné zachytiť do formalizovanej podoby s cieľom použiť na vytvorenie 

vysokohodnotných aktív v budúcnosti. Pojem „intelektuálny materiál“ v súvislostí z 

definovaním intelektuálneho kapitálu nachádzame rovnako aj u Stewarta (1997), ktorý ho 

vníma ako kolektívnu múdrosť a energiu, ktorú je síce ťažké zmerať alebo oceniť, avšak ešte 

ťažie spravovať a riadiť. Stewart definuje intelektuálny kapitál z pohľadu troch komponentov, 

ktorými sú: ľudský kapitál vyjadrujúci vzdelávanie, inovácie, mentalitu a skúseností 

zamestnancov; štrukturálny kapitál, ktorý je vyjadrením existujúcich znalostí, ktoré boli 

efektívne testované a organizované v rámci podniku; a na záver: zákaznícky kapitál, ktorý 

predstavuje vzťah medzi firmou a stranami prepojenými s podnikom vyúsťujúci do 

zákazníckej spokojností a lojality. S pojmom „nehmotný kapitál“ sa stretávame aj u Webster a 

Jensen (2006), ktorý považujú za synoným k IC. Podľa autorov, „nehmotným kapitálom“ 

môžeme označiť všetky formy kapitálu, ktoré nemajú hmotnú podobu a zahŕňajú korporačne 

znalostí, osobné zručností a individuálny potenciál zamestnancov, ale taktiež aj patenty, 

licencie, či dokonca práva duševného vlastníctva (IPR). Pričom Webster a Jensen poukazujú 

na to, že všetky tieto vymenované formy kapitálu by mali spadať do širších podmnožín ako 

sú: ľudský, organizáčný, trhový (vzťahový) kapitál. Vzhľadom na multi-dimenzionálnu 

povahu kategórie „intelektuálny kapitál“, neexistuje žiadna explicitná definícia tohto pojmu a 

preto, definovanie intelektuálneho kapitálu ako aj spôsobu, akým ho dokážeme premieňať na 

hodnotu, ostáva stále kritickým problémom. 

 

2 KĽUČOVÉ ZLOŽKY PODNIKOVÉHO INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU 

Veľké množstvo akademikov a výskumníkov sa zaoberalo otázkou vytvorenia jednotného 

rámca pre identifikáciu a klasifikáciu komponentov spadajúcich pod fenomén nazývaný 

„intelektuálny kapitál“. Jedným z najreprezentatívnejších odborníkov v oblasti 

intelektuálneho kapitálu je Sullivan (1998), ktorý ho zadefinoval ako súhrn korporačných 

nápadov, návrhov a dizajnov, získaných znalostí, vynálezov, technológií, know-how, údajov 

a zručností, procesov, publikácií, patentov a práv duševného vlastníctva. Z tohto pohľadu, pod 

pojmom „intelektuálny kapitál" môžeme rozumieť všetko, čo dokážeme  premeniť na zisk 

firmy a preto Sullivan(1998) navrhol zjednodušený model intelektuálneho kapitálu, ktorý sa 

skladal z dvoch hlavných komponentov:  ľudského kapitálu a intelektuálnych aktív, ktorých 

súčasťou je aj intelektuálne vlastníctvo. Podľa Sullivana, je ľudský kapitál azda 
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najdôležitejšou zložkou intelektuálneho kapitálu. Pozostáva najmä zo zamestnancov firmy, 

z ktorých každý je vlastníkom unikátnych duševných a fyzických schopností, znalostí 

a zručností; avšak patria sem aj dodávatelia alebo zmluvní partneri, ako aj iné strany spojené 

s podnikom a schopné vytvárať a dodávať hodnotu pre zákazníkov. Dôležitou súčasťou 

ľudského kapitálu sú kolektívne vedomostí, skúseností, zručností a know-how všetkých 

zamestnancov firmy. Ďalším odborníkom, ktorý sa zaoberal problematikou definovanie 

intelektuálneho kapitálu  a jeho zložiek, je Saint-Onge (1996), ktorý  identifikuje najmä tri 

hlavné zložky intelektuálneho kapitálu: ľudský kapitál, ktorý spočíva v schopností 

zamestnancov vytvárať a dodávať hodnotu pre zákazníka; zákaznícky kapitál, spočívajúci 

v kúpyschopnosti a lojalite zákazníkov; a nakoniec, štrukturálny kapitál, ktorý sa predstavuje 

schopnosť podniku zodpovedať požiadavkám trhu. Tento prístup definuje komponenty 

intelektuálneho kapitálu z pohľadu trhu, a v tomto kontexte sa považuje práve zákaznícky 

a štrukturálny kapitál za neodnímateľné zložky podnikového intelektuálneho kapitálu.  

Rozšírený model intelektuálneho kapitálu s orientáciou na trh a budovanie vzťahu so 

zákazníkmi nachádzame u Brooking (1998), ktorá definovala intelektuálny kapitál 

prostredníctvom štyroch zložiek: trhových aktív, ľudského kapitálu, intelektuálnych aktív 

a infraštruktúrnych aktív.  

 

Trhové aktíva považuje za hlavný zdroj konkurenčnej výhody podniku, pretože pozostávajú 

z takých nehmotných aktív, ktoré sú priamo naviazané na kľúčové aktivity podniku na trhu. 

Vytváranie obchodnej značky a povzbudenie povedomia o nej, zákaznícka lojalita 

a sofistikovaná distribučná  sieť sú hlavnými determinantmi úspechu produktov 

umiestňovaných na trh.  

Ľudský kapitál je ďalšou zložkou intelektuálneho kapitálu, ktorá je prítomná vo väčšine 

definícií rôznych autorov. Avšak, Brooking poukazuje na to, že ľudské aktíva sú síce zdrojom 

znalostí a bohatstva podnikov, avšak ľudia nikdy nemôžu byť vlastnené firmou. A preto, 

s ľudskými zdrojmi vo firme je treba zaobchádzať starostlivo a s uznaním, čo zahŕňa aj 

primeranú finančnú motiváciu zamestnancov a poskytnutie priestoru pre dostatočný kariérny 

rásť. Intelektuálne aktíva sú vnímané skôr ako práva intelektuálneho vlastníctva a teda majú 

slúžiť k tomu, aby si podnik prostredníctvom patentov, ochranných známok, uzatvorením 

dohôd o zachovaní mlčanlivosti atď. vytvoril akýsi vlastný  legálny systém ochrany citlivých 

údajov a nahromadených znalostí. 

 

Infraštruktúrne aktíva, podľa Brooking, zabezpečujú funkcionalitu podniku, nakoľko 

pozostávajú z technológií, procesov a unikátnych metodologických postupov 

charakteristických práve pre ten-ktorý podnik. Táto zložka intelektuálneho kapitálu zahŕňa 

také nehmotné aktíva, ako sú podniková kultúra, metodické postupy riadenia rizika, stratégie 

predaja, databázy obsahujúce údaje tykajúce sa trhu a zákazníkov, a pod. Infraštruktúrne 

aktíva okrem iného môžu zahŕňať aj telekomunikačnú a systémovú podporu, ktorá sa môže 

javiť ako hmotná na prvý pohľad, avšak vždy je to o tom, akým spôsobom je vytváraná 

hodnota pre daný podnik. 

 

Najsofistikovanejší prístup tykajúci sa klasifikácie zložiek intelektuálneho kapitálu ponúkol 

Edvinsson (1997), ako techniku umožňujúcu kvantifikovať nehmotné aktíva v podniku. Jeho 

model je tvorený z niekoľkých hlavných blokov, ktoré zastupujú celú škálu nefinančných 

hodnôt firmy a môžu byť považované za priepasť vznikajúcu medzi účtovnou a trhovou 

hodnotou podniku. Definícia intelektuálneho kapitálu podľa Edvinssona (1997) vychádza 

z reálnej trhovej hodnoty podniku, ktorú tvoria dve hlavné zložky : finančný kapitál 

a intelektuálny kapitál. Práve intelektuálny kapitál  je považovaný za dôvod prehlbujúcich sa 

rozdielov medzi účtovnou a trhovou hodnotou firmy. Ten je tvorený dvoma samostatnými 
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kategóriami: ľudským a štrukturálnym kapitálom. Pričom, ľudský kapitál nie je zastúpený len 

zamestnancami  firmy, ale pozostáva taktiež z tacitných  a explicitných znalostí, 

individuálnych schopností a kvalít, morálnych hodnôt, podnikovej kultúry, manažérskych 

zručností a predpokladov k podávaniu vyšších výkonov. Špecifickým atribútom ľudského 

kapitálu je, že na rozdiel od iných druhov podnikových nehmotných aktív, ľudský kapitál 

nemôže byť nikým vlastnený, pretože zamestnanci nie sú majetkom firmy, pre ktorú pracujú. 

Štrukturálny kapitál je v danom kontexte definovaný ako hodnota odvodená od činností 

ľudského kapitálu a predstavuje zdokumentované znalostí zamestnancov a iných osôb 

prepojených s podnikom. Táto dimenzia intelektuálneho kapitálu býva častokrát zamieňaná 

s organizačným kapitálom, pretože súčasťou štrukturálneho kapitálu sú aj všetky zložky 

tykajúce sa organizačnej štruktúry podniku, jeho rutinných procesov a intelektuálneho 

vlastníctva. Štrukturálny kapitál, ale predstavuje podporný nástroj, ktorý umožňuje ľudskému 

kapitálu podniku vytvárať trhovú hodnotu a na rozdiel od ľudského kapitálu, štrukturálny 

kapitál je vo vlastníctve podniku. Sub-prvkami štrukturálneho kapitálu sú zákaznícky 

a organizačný kapitál, pretože zákazníci boli vždy považované za ďalší dôležitý zdroj 

bohatstva vo firme napomáhajúci k získavaniu konkurenčnej výhody. Organizačný kapitál je 

definovaný ako inštitucionalizované znalostí a kodifikované skúseností, ktoré sa nachádzajú 

a používajú v rámci databáz, patentov, procesov, systémov a štruktúr, ako uvádza Youndt et 

al.,(2004). Štruktúra organizačného kapitálu pozostáva ďalej z dvoch vetiev: inovačného 

kapitálu, ktorý je vyjadrený schopnosťou podniku generovať nové nápady, vyvíjať nové 

produkty a prichádzať s týmito vynálezmi na trh, a procesného kapitálu pozostávajúceho 

z metodík a know-how, ktoré podnik používa k riadeniu svojho biznisu. Je dôležité podotknúť 

že práve inovačný a procesný kapitál umožňujú synchronizáciu medzi všetkými zložkami 

intelektuálneho kapitálu.  

 

3 VYBRANÉ PRÍSTUPY K MERANIU INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU 

Metodické postupy merania a oceňovania nehmotného majetku, ako aj intelektuálneho 

kapitálu ostáva aj naďalej problematickou záležitosťou, nakoľko neexistuje univerzálne 

aplikovateľná technika pre komplexné ocenenie danej kategórie. Preto, výber metodiky je 

vždy založený primárne na dostupnosti údajov zastupujúcich jednotlivé zložky 

intelektuálneho kapitálu, na zameraní a účele analýzy, a v neposlednom rade, aj na cieľovom 

publiku, pre ktoré a byť analýza určená. Jedným z najvýznamnejších odborníkov 

zaoberajúcich sa spôsobmi oceňovania nehmotných aktív je Sveiby (2010), ktorý ponúka 

klasifikáciu doteraz známych  postupov pre meranie, oceňovanie a vykazovanie  zložiek 

intelektuálneho kapitálu v štyroch širších kategóriách. 

 

Direct Intellectual Capital Methods (DICM) – metódy priameho merania intelektuálneho 

kapitálu sú zamerané na stanovenie peňažného odhadu a identifikácie tých-ktorých 

komponentov intelektuálneho kapitálu, ktoré môžu byť oceňovanie individuálne, prípadne 

v podobe agregovaného indexu. Z tohto dôvodu, prostredníctvom DICM postupov sa nám 

naskytne jasnejší a rozsiahlejší obraz o intelektuálnom bohatstve, nakoľko dané metodické 

postupy umožňujú oceňovať každú zložku nehmotných aktív separátne. Ďalšou výhodou 

DICM, na ktorú poukazuje Mohamed (2017),  je explicitne stanovená metodika, ktorá môže 

byť aplikovaná na akejkoľvek úrovní v rámci danej organizácie. Avšak, ako každá iná 

metóda, aj táto kategória má svoje slabé stránky.  Najväčšia slabina DICM spočíva 

v rozdielnom prístupe jednotlivých podnikov k identifikovaniu a definícií položiek 

oceňovaných nehmotných aktív, stanoveniu účelu oceňovania a zameraniu sa na publikum, 

pre ktoré je vykonávaná analýza. 
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Market Capitalization Methods (MCM) – metódy založené na trhovej kapitalizácií odvodzujú 

hodnotu IC na základe diskrepancií medzi trhovou hodnotou podniku a majetkom akcionárov. 

Tento metodologický prístup umožňuje najmä porovnávanie podnikov v rámci odvetvia, 

práve vďaka monetárnemu zameraniu sa. Avšak, MCM postupy nám nedokážu poskytnúť 

podrobný obraz o nehmotnej podstate všetkých zložiek intelektuálneho kapitálu. Medzi 

hlavné výhody metód zaraďujeme ich zrozumiteľnosť a jednoduchosť aplikovania. I keď 

pomocou MCM dokážeme jednoducho vyrátať hodnotu ukazovateľov, medzi najväčšími 

nedostatkami MCM, ako uvádzajú Sitar a Vasic (2004),  je skutočnosť, že zmeny trhovej 

hodnoty akcií podniku nepodliehajú úplnej kontrole manažmentu, obzvlášť v čase fúzií, 

akvizícií alebo krátkodobých hospodárskych cyklov, čo môže zapríčiniť oscilácie 

v interpretovaní reálnej hodnoty intelektuálneho kapitálu podniku. Ďalšou nevýhodou MCM 

modelov je obmedzená schopnosť interpretovať výsledky v prípade porovnávania viacerých 

podnikov navzájom, a to najmä kvôli rozdielom vo veľkostí porovnávaných firiem. Berúc 

ohľad na spomínané skutočností, porovnávanie podnikov na základe MCM je možné len za 

predpokladu vynechania vplyvu veľkostí porovnávaných podnikov. 

 

Return On Assets Methods (ROAM) – metódy založené na návratností aktív a vychádzajúc 

z výpočtu ziskovostí jednotlivých nehmotných aktív podniku. Hlavnou výhodou použitia 

práve ROA metód, je jednoduchosť výpočtu a zrozumiteľnosť,  pretože ako uvádza Huang 

(2014), ROA postupy vychádzajú z tradičných účtovných zásad. Tento prístup je taktiež 

v hodný pri testovaní a porovnávaní rozličných podnikov naprieč tým istým odvetvím. Avšak 

ukazovatele návratností aktív častokrát zahŕňajú diskontný faktor postavený na úrokovej 

miere, prípadne na požadovanej miere návratnosti, čo na jednej strane znamená zohľadnenie 

časovej hodnoty peňazí, ale na strane druhej, hodnoty tých istých ukazovateľov sa budú 

v rozličných časových okamihoch od seba líšiť. Jednou z nevýhod ROA metód, na ktorú 

poukazujú Ståhle, et al. (2011)  , je že  prostredníctvom nich nie je možné identifikovať, ktorý 

prvok je kľúčovým hnacím motorom v procese tvorby hodnoty, vzhľadom na mätúcu 

definíciu intelektuálneho kapitálu a taktiež ROA metódy nedokážu poskytnúť informáciou 

týkajúcu sa možného zlepšenia výsledkov. 

 

Scoreboard Methods (SC) – prehľadové metódy umožňujú oceňovanie nehmotných aktív 

prostredníctvom špecifických ukazovateľov a indexov vypočítaných pre rôzne zložky 

nehmotných aktív. SC metódy sú veľmi komplexné a vysoko prispôsobiteľné stratégií rozvoja 

toho-ktorého  podniku. Najväčšou výhodou tohto druhu metód je vhodnosť na používanie pre 

ľubovoľne veľký podnik v akomkoľvek odvetví, dokonca bez ohľadu na to, akým spôsobom 

sú v tom-ktorom podniku definované jednotlivé zložky intelektuálneho kapitálu (Sitar a 

Vasic, 2004; Huang 2014). SC metódy umožňujú zachytávať a oceňovať znalostí a zručností 

zahrnuté v ľudskom kapitále nielen na mikroekonomickej, ale aj makroekonomickej, či 

dokonca medzinárodnej úrovní (Bontis,2004).  Vďaka ním môžeme vyhodnotiť kvalitu 

vzdelávania a individuálnu konkurencieschopnosť jednotlivcov pri realizácií 

mikroekonomických (na úrovní podniku), alebo aj makroekonomických ( na národnej úrovní) 

úloh a plnení cieľov. Výrazným obmedzením SC metód je, že pri oceňovaní IC každá 

spoločnosť si vytvára vlastný index zohľadňujúci všetky špecifiká predmetu podnikateľskej 

činností, ako aj podnikateľského prostredia. Vzhľadom k tomu, je veľmi obťažné porovnávať 

konkurenčné podniky medzi sebou na základe SC modelov. 

 

Berúc do úvahy viaceré štúdie, ktoré sa zaoberali definíciou intelektuálneho kapitálu 

a špecifickými aspektmi jeho oceňovania (Petty a Guthrie,2000; Sveiby, 2010) je možné 

vybrané metódy oceňovania nehmotných aktív zoskupiť do spomínaných kategórií z hľadiska 

prístupu k oceňovaniu intelektuálneho kapitálu a jednotiek merania jeho jednotlivých zložiek. 
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Prístup Typ  Vybrané metódy 

DIC Monetárny 

The Value Explorer
TM

; Intellectual Asset Valuation; Total Value 

Creation, TVC
TM

; Inclusive Valuation Methodology (IVM); 

Accounting For the Future; Technology Broker; Citation Weighted 

Patents; HR Statement; Human resource costing & accounting; 

MCM Monetárny 
Investor assigned market value (IAMV

TM
); Calculated intangible 

value; The Invisible Balance Sheet; Tobin´s Q; 

ROA Monetárny 
Knowledge capital earnings; Investor assigned market value 

(IAMV
TM

); Value added intellectual capital; 

SC Nemonetárny 

Intellectual Capital Report; EVVICAE
TM

; Regional IC Index (RICI); 

Dynamic monetary model; IAbM; SICAP; National Intellectual 

Capital Index (NICI); Topplinjen/Business IQ; Public sector IC; 

Danish guidelines; IC-dVAL
TM

; Intellectus Model;  IC Rating
TM

; 

Value Chain Scoreboard
TM

; Meritum Scoreboard
TM

; EFQM; 

Intangible assets statement; Knowledge Audit Cycle; Value Creation 

Index (VCI); IC-Index
TM

; Holistic Accounts;  Skandia Navigator
TM

; 

Intangible Asset Monitor; Balanced Score Card; 

Tabuľka 1:Kategorizácia vybraných prístupov intelektuálneho kapitálu. Zdroj: Sveiby,2010. 

Vlastné spracovanie. 

 

Pri výbere tej-ktorej metódy oceňovania nehmotných aktív vychádzame vždy predovšetkým 

z vytýčených cieľov a stanovených výskumných otázok, ktoré majú byť v procese ocenenia 

zodpovedané. Dôležitou súčasťou analýzy je aj správna identifikácia nehmotných zložiek ako 

aj vymedzenie vzťahov medzi nimi. Keďže definície komponentov podnikového 

intelektuálneho kapitálu sa môžu medzi jednotlivými podnikmi líšiť, nie je možné aplikovať 

ten istý metodologický postup na všetky podnikateľské subjekty. Navyše, otázka 

zhromažďovania, oceňovania a vykazovania údajov spadajúcich do širokej kategórie 

intelektuálneho kapitálu ostáva aj naďalej kritickou otázkou. Rozdiely v metodologických 

postupoch jednotlivých prístupov majú za následok to, že ani jedná z vymenovaných metód 

nedokáže komplexne ohodnotiť intelektuálny kapitál a súčasne determinovať vplyv jeho 

komponentov na finančnú výkonnosť oceňovaného podniku.  

 

4 ZÁVER 

V článku bol zadefinovaný koncept intelektuálneho kapitálu ako aj vymedzené jeho 

postavenie v podmienkach znalostnej ekonomiky. Súčasťou definície bola aj identifikácia 

hlavných komponentov podnikového intelektuálneho kapitálu za účelom porozumenia 

spôsobu, akým sú vedomostí a znalostí premieňané v rámci podniku na hodnotný výstup. Je 

nevyhnutné podotknúť, že samotný koncept intelektuálneho kapitálu, ktorý je signifikantnou 

súčasťou znalostnej ekonomiky, ostáva aj naďalej čiastočne nepreskúmaný. Vývoj 

konceptuálneho rámca účtovania a oceňovania nehmotných aktív prechádzal mnohými 

diskusiami, čo napokon umožnilo vymedziť všeobecnú definíciu intelektuálneho kapitálu, 

ktorá umožňuje vizualizovať prepojenie medzi znalosťami a nehmotnými aktívami v tom-

ktorom podniku. Z tohto pohľadu môžeme vnímať podnikový intelektuálny kapitál ako súčet 

všetkých nehmotných aktív existujúcich v podniku, ktoré vznikli ako dôsledok intelektuálnej 

činnosti zamestnancov a iných osôb prepojených s danou firmou. Preto je nutné poznamenať, 

že intelektuálny kapitál nemôže byť chápaný ako súhrn nezávislých elementov, ale ako 
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výsledok ich vzájomných interakcií. Znalostí, schopností a zručností, ako aj individuálny 

potenciál ľudského kapitálu je transformovaný do organizačných procesov, kultúry a je 

základom pre stabilné a udržateľné vzťahy so zákazníkmi. Úspech súčasných firiem je vysoko 

determinovaný ich schopnosťou zamestnávať šikovných ľudí a efektívne využívať ich 

vedomostný potenciál. Práve znalostí ako súčasť vedomostného potenciálu zamestnancov 

môžu mať signifikantný vplyv na trhovú hodnotu podniku. Zároveň, podniky by mali 

sústreďovať časť svojich aktivít aj na to, aby znalostí prítomné v podniku boli dostupné pre 

každého zamestnanca, pretože len takto sa dokážu znalostí efektívne využívať a vytvárať 

pridanú hodnotu. Avšak, znalostí ako také nedokážu samostatne vytvárať pridanú hodnotu. 

Tvorba hodnoty je výsledkom kreatívnej duševnej činnosti ľudského kapitálu, ktorý je 

neodnímateľnou súčasťou podnikového intelektuálneho bohatstva. Preto, porozumenie a 

zvládnutie riadenia intelektuálneho kapitálu znamená pre podnik cestu k získaniu 

konkurenčnej výhody, ktorú je možné dosiahnuť len prostredníctvom investícií cielených na 

podporu interakčných procesov medzi jednotlivými zložkami intelektuálneho kapitálu. 
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METÓDY ODHADU EKONOMICKEJ NÁVRATNOSTI  INVESTÍCIÍ 

VLOŽENÝCH DO INOVÁCIÍ 

 

METHODS OF ECONOMIC ESTIMATION OF RETURN ON 

INVESTMENT INVESTED IN INNOVATION 

 

Denisa Šefčíková 

 
Abstrakt 

Podniky, ktoré čo najrýchlejšie predvídajú a berú do úvahy charakteristické dynamické zmeny 

v prevádzkovom prostredí, využívajú svoje vlastné zdroje racionálne, prostredníctvom 

strategického riadenia a rozvoja cielených stratégií na vytvorenie nových konkurenčných 

výhod. Vypracovanie optimálneho finančného plánu je obzvlášť dôležité v čase krízy v 

oblasti investícií a inovácií v oblasti reprodukcie, keď výroba a služby klesajú. To má za 

následok systémovú krízu v krajine vrátane krízy finančného systému, trhovej a priemyselnej 

infraštruktúry a všetkých aspektov sociálnych vzťahov. Preto každá investícia vrátane 

investícií do produktovej a technologickej inovácie musí byť pred samotným financovaním 

predmetom ekonomického ocenenia. Tento článok analyzuje metódy týkajúce sa 

ekonomického odhadu investícií do inovácií a ich zodpovedajúcim ukazovateľom. 

Kľúčové slová: inovácie, investície, ekonomický odhad, investičná analýza 

 

Abstract 

Enterprises that quickly anticipate and take into account the characteristic dynamic changes in 

the operating environment use their resources rationally, through strategic management and 

the development of targeted strategies to create new competitive advantages. Developing an 

optimal financing plan is particularly important in times of crisis in investment and innovation 

in the field of reproduction as production and services are declining. This results in a systemic 

crisis in the country, including a crisis in the financial system, market and industrial 

infrastructure and all aspects of social relations. Therefore, any investment, including 

investment in product and technological innovation, must be subject to economic valuation 

before funding. This article analyzes the methods related to the economic estimation of 

investment in innovation and their corresponding indicators. 

Key words: innovation, investment, economic estimate, investment analysis 

 

 

1 HODNOTENIE INVESTÍCIÍ A UKAZOVATELE INVESTIČNEJ ANALÝZY  

Ekonomické hodnotenie projektu spočíva v posúdení konečných finančných výsledkov 

investícií, ich ziskovosti pre investora v porovnaní s alternatívnymi investičnými 

možnosťami. V tomto zmysle návratnosť investícií z inovácií nie je jediným ale je hlavným 

kritériom pre analýzu projektu [3, s. 9].  Tento problém sa vyskytuje vo fáze počiatočnej 

analýzy investičnej atraktivity projektu ako aj pri príprave štúdie úplnej uskutočniteľnosti. V 

súlade so všeobecne uznávanými prístupmi k hodnoteniu efektívnosti investičných projektov 

a metodickými odporúčaniami v tejto oblasti možno ekonomickú (obchodnú) efektívnosť 

investícií vyjadriť prostredníctvom dvoch skupín ukazovateľov: 

1. účtovné (statické) ukazovatele ekonomickej (komerčnej) efektívnosti investícií, 

2. diskontné (dynamické) ukazovatele výkonnosti vypočítané pomocou diskontovania. 
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Článok sa zameriava na diskontné metódy, ktoré v modernej praxi prevažujú v stredných a 

veľkých podnikoch. Malé podniky sa zvyčajne obmedzujú na subjektívne oceňovanie a 

účtovné metódy.  

 

1.1 Diskontovanie a diskontné úrokové sadzby 

Ekonomické hodnotenie si vyžaduje výpočet a porovnanie návratnosti investícií s rovnakými 

rizikovými alternatívnymi investíciami, pričom sa zohľadnia príjmy a náklady v čase. Toto 

porovnanie sa vykonáva analýzou budúcich peňažných tokov, ktoré sa v súčasnosti posudzujú 

pomocou špecifickej (diskontnej) úrokovej sadzby, ktorá zohľadňuje mieru investičného 

rizika. Je zrejmé, že dnes dostupné 1 euro sa nerovná 1 euru prijatému za rok (aj pri absencii 

inflácie). Budúce peňažné sumy sa preto musia prepočítať na ich súčasnú aktuálnu hodnotu. V 

tejto súvislosti platí pojem diskontovanie [7, s. 49]. 

 

Diskontovanie je proces vyjadrovania budúcich finančných tokov (výnosov a nákladov) cez  

reálnu hodnotu prostredníctvom úrokovej sadzby. Výsledná hodnota sa nazýva diskontovaná 

(znížená) hodnota. Diskontovanie umožňuje určiť aktuálnu hodnotu budúcej sumy peňazí s 

ohľadom na budúci príjem. Tento vzťah môžeme vyjadriť ako:  

 

    
  

      
 

(1) 

 

kde: 

 PV je diskontovaná hodnota, 

 FV je budúca suma peňazí (výnos alebo náklady),  

 i je diskontný koeficient. 

Kľúčovým problémom diskontovania je výber diskontného koeficientu, ktorý je navrhnutý 

tak, aby zohľadňoval nielen faktor času ale primerane odrážal aj úroveň konkrétnych 

projektových (investičných) rizík. Faktor investičného rizika je spojený so skutočnosťou, že 

informácie o mnohých parametroch súčasnosti a budúcnosti majú vysoký stupeň neistoty. 

Predpovedané hodnoty výnosov a výdavkov v každom kroku investičného projektu sú teda 

zvyčajne približné, reálne iba s určitým stupňom pravdepodobnosti. Neistota zvyšuje 

investičné riziko a tým ohrozuje vykonávanie projektu. Individualita konkrétneho 

investičného projektu znamená, že diskontný faktor musí byť tiež individuálny, určený 

osobitne pre každý prípad. [1, s. 63] 

 

V zásade ako individuálny diskontný faktor je možné  použiť úrokovú sadzbu: 

 

 v prípade úverového financovania projektu – úroky, sadzba požadovaná od veriteľa a 

odrážajúca (teoreticky) projektové riziko, 

 v ostatných prípadoch úroková miera, ktorú môže investor získať opustením projektu 

a umiestnením (alternatívne) dostupného vlastného imania v úverových operáciách 

(alebo v cenných papieroch) s porovnateľnou úrovňou rizika. 

V rámci tejto problematiky tu vzniká otázka: 

 

1. Aký objektívny a kompetentný je veriteľ (v prvom prípade) alebo investor (v druhom 

prípade) pri posudzovaní investičného úverového rizika? 
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V tomto ohľade je opodstatneným spôsobom zohľadnenia faktora neistoty použitie ako 

individuálneho diskontného koeficientu také ukazovatele, ako je vážená priemerná cena 

kapitálu. Vážené priemerné kapitálové náklady (Eng. WACC) sú náklady na získanie kapitálu 

podniku. Vypočítava sa ako vážená priemerná hodnota úrokových sadzieb rôznych 

vypožičaných fondov a minimálna požadovaná dividenda z akcií (náklady na vyradenie 

vlastného imania). Z hľadiska svojej ekonomickej úlohy je WACC interným (projektovým) 

štandardom ziskovosti.  Ukazovateľ WACC sa teda zameriava na projektové (investičné, 

obchodné) riziká spoločnosti, pretože ich hodnotia veritelia a investori.  

 

Princíp i = WACC znamená, že ako individuálny diskontný faktor sa berie do úvahy 

priemerné hodnotenie úverového a investičného rizika financovania spoločnosti (projektu), 

uskutočnené existujúcimi veriteľmi a investormi podniku (projektu) a začlenené do 

očakávaných úrokových mier. Táto zásada predpokladá finančnú transparentnosť podniku 

(projektu), ktorá umožňuje veriteľom a investorom primerane posúdiť riziká. Finančná 

transparentnosť vo všeobecnosti zefektívňuje finančný trh v tom zmysle, že rovnovážne 

úrokové sadzby sú schopné primerane odrážať úverové a investičné riziká a vždy okamžite 

reagujú na nové informácie o predpokladaných príjmoch, vyhliadkach a rizikách. Inak  

princíp i = WACC stráca svoj význam. Takmer všetky ekonomické metódy, prístupy, 

algoritmy a modely majú explicitné alebo implicitné inštitucionálne a technologické 

predpoklady, ktoré sa nedajú vždy dodržať. Použitím výpočtu diskontovanej hodnoty 

ľubovoľnej podmienenej úrokovej sadzby sa významne zbavuje ekonomické hodnotenie 

projektu informačnej hodnoty [6, s. 38]. 

 

Keďže WACC sa odvodzuje od úrokových sadzieb a minimálnych požadovaných dividend je 

potrebné zodpovedať 2. otázku:  

 

2. Ako presne konkrétny veriteľ alebo investor projektového podniku odráža riziká 

svojich investícií do úrokovej sadzby? 

V niektorých prípadoch sa berie úroková sadzba, vážená priemerná návratnosť finančných 

investícií do nástrojov akciového trhu s priemerným stupňom rizika (uvedené v nasledujúcich 

vzorcoch pomocou R). Na presnejší výpočet úrokovej sadzby na konkrétnu formu 

financovania sa však používajú dve hlavné alternatívne metódy: 

 

1.  Metóda posudzovania kapitálových aktív. 

2.  Metóda kumulatívnej konštrukcie úrokovej sadzby. 

Výpočet metódou ocenenia kapitálových aktív sa vykonáva na základe vzťahu: 

 

i = Rm + β × (R − Rm)+ X +Y + F 

 

(2) 

kde: 

 Rm je nominálna bezriziková úroková miera úverového úroku. V skutočnosti je 

minimálna miera návratnosti akejkoľvek investície. Vypočíta sa ako súčet skutočnej 

bezrizikovej úrokovej sadzby a priemerných inflačných očakávaní za zúčtovacie 

obdobie: Rm = r + s.  Hodnota Rm je stanovená na medzibankovom úverovom trhu 

(sadzby LIBOR, FIBOR atď.). 

 R je priemerná ziskovosť operácií v hospodárstve. Odhaduje sa na základe 

priemerného výnosu spoľahlivých zásob na akciovom trhu.  

 X je dodatočná prémia za riziko investovania do malých firiem alebo za riziko 

peňažných tokov očakávaných malými spoločnosťami. 
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 Y je dodatočné poistné za poistné riziko. 

 F predstavuje dodatkovú prémiu za blízkosť spoločnosti, ktorej akcie odkúpil investor.  

 β je koeficient merajúci relatívnu úroveň špecifických rizík projektu v porovnaní s 

priemernými rizikami investičných projektov rovnakého typu. Koeficient meria 

systematické riziká a je predmetom dôkladného analytického posúdenia.  

Kľúčovými ukazovateľmi tohto spôsobu výpočtu úrokovej sadzby sú teda koeficient β a 

imputované investičné náklady R. Ukazovateľ R sa vypočíta na základe ziskovosti 

portfóliových finančných investícií takto: 
 

 finančné aktíva prvej kategórie spoľahlivosti sú vyčlenené - najmä cenné papiere. 

Spravidla ide o štátne a komunálne dlhopisy, kde riziko investovania je minimálne. 

Preto je úroková sadzba týchto cenných papierov (tzv. diskontná sadzba na akciovom 

trhu) minimálna. 

 finančné aktíva druhej kategórie spoľahlivosti s bežným priemerným investičným 

rizikom sú alokované. Patria sem zásoby, ktoré sú kótované na burze cenných 

papierov. 

Výpočet úrokovej sadzby metódou kumulatívnej konštrukcie diskontnej sadzby sa vykonáva 

podľa tohto vzorca: 

 

i= r + s + ∑ Gn (Rn) 

 

(2) 

kde: 

 

 r je skutočná bezriziková úroková sadzba, 

 s predstavuje priemerné inflačné očakávania za účtovné obdobie. Vo vzťahu k 

budúcim finančným tokom sú relevantné inflačné očakávania a nie inflácia, ktorá sa 

skutočne uskutočnila, 

 Rn, n = 1, 2, ... n je množina zohľadnená v tomto projekte, 

 Gn je prémia za individuálne riziko na n-tom faktore.  

Pokiaľ ide o pôžičky na financovanie väčšiny firiem a inovatívne projekty, zdá sa byť 

výhodnejšia metóda kumulatívnej výstavby úrokových mier, pretože priamo zahŕňa faktorovú 

analýzu rizika. Okrem toho koeficient β používaný v metóde posudzovania kapitálových aktív 

je veľmi priemerný a existujú rozpory v metodike jeho výpočtu [4, s. 65].  Ďalej je vhodné 

zvážiť diskontné (dynamické) ukazovatele ekonomickej (komerčnej) efektívnosti investícií. 

Dva klasické indikátory sú: 

 

 čistá súčasná hodnota,  

 vnútorná miera návratnosti investícií. 

Čistá súčasná hodnota (diskontovaná) je súčasná hodnota čistých peňažných príjmov (t. j. bez 

nepriamych daní) mínus diskontované investičné náklady za všetky roky uvažovaného 

projektového cyklu. Výpočet čistej súčasnej hodnoty je najjednoduchším spôsobom, ako 

odpovedať na otázku, či investičný program poskytne návratnosť vyššiu ako alternatívna a 

rovnako riziková investícia.  
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Výpočet sa vykonáva podľa vzorca: 

 

          
   

      
  

 

(1) 

kde: 

 

 NPV je čistá súčasná hodnota projektu; 

 FVt - príjem v roku t; 

 t - horizont plánovania (počet rokov); 

 i je diskontný koeficient. 

 I0 sú počiatočné investičné náklady. 

Zároveň je potrebné predpovedať časové rady finančných tokov (príjmy a výdavky) za celý 

projektový cyklus. Malo by sa predpokladať, že začatie jednorazových investícií nemusí 

stačiť a že v ďalších fázach investičného projektu budú potrebné ďalšie finančné investície. 

Ak je ziskovosť investičného projektu vyššia ako ziskovosť investície porovnateľnej s 

rizikom (napríklad v obchodovateľných cenných papieroch) bude NPV pozitívna. Ak je teda 

ziskovosť nižšia, potom bude NPV negatívna. Projekt je teda ekonomicky atraktívny pre 

investície s kladnou čistou súčasnou hodnotou. Nulová hodnota NPV naznačuje, že 

spoločnosť by sa nemala zaujímať o prijatie alebo zamietnutie investičného resp. inovačného 

projektu. Rovnako dôležité pre finančné hodnotenie výrobných investícií spolu s NPV je 

vnútorná miera návratnosti investícií.  Interná miera návratnosti investícií (IRR) je presná 

úroková miera získaná z investícií do tohto projektu počas jeho trvania. Na základe vzorca 

NPV môžeme povedať, že interný pomer návratnosti je úroková miera, ktorá sa používa na 

diskontovanie všetkých peňažných tokov projektu, aby sa súčasná hodnota výnosov rovnala 

diskontovaným nákladom na investičné náklady. t.j. je to diskontná sadzba, pri ktorej je čistá 

súčasná hodnota projektu nulová. Čím vyššia je IRR, tým vyššia je samozrejme efektívnosť 

investícií. Parameter, o ktorom sa diskutuje, môže byť buď kladná alebo záporná hodnota. To 

znamená, že investície sa nevracajú. Sadzba IRR je úplne určená „vnútornými“ podmienkami, 

ktoré charakterizujú investičný projekt. Výpočet IRR sa často používa ako prvý krok pri 

hodnotení investície.  

 

Pre ďalšiu analýzu sa vyberú iba tie projekty, ktoré poskytujú určitú úroveň ziskovosti 

prijateľnú pre danú spoločnosť. Posledne menované závisí od mnohých objektívnych a 

subjektívnych okolností a pokrýva veľmi veľký rozsah možných hodnôt a to aj pre podobné 

firmy. V mnohých prípadoch sa na ekonomické posúdenie investičnej atraktivity projektu 

plánovaná vnútorná miera návratnosti investícií do projektu porovná s individuálnym 

diskontným koeficientom i, ktorý odráža úroveň projektových (investičných) rizík investície. 

Projekt je ziskový, ak koeficient IRR prekročí hodnotu - i alebo sa s ňou rovná. Inými 

slovami, spoločnosť by mala investovať prostriedky do investičných projektov iba vtedy, ak 

poskytuje zisk nie nižší ako miera návratnosti.  

 

Preto rozdiel IRR - i predstavuje tzv. bezpečnostnú rezervu projektu, ktorá by mala byť čo 

najväčšia. Zohľadňuje sa teda rizikový faktor pre investície: čím vyššie je riziko, tým väčšie 

by malo byť plánované vrátenie investícií porovnateľné s vnútornou mierou návratnosti 

vypočítanou pre tento konkrétny projekt. Inými slovami, medzi plánovanou ziskovosťou 

investičného projektu a minimálnou internou mierou návratnosti Rm by mal byť väčší rozdiel.  
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Výpočet vnútornej miery návratnosti investícií môže byť zložitý proces ale použitie 

špeciálnych počítačových programov umožňuje rýchlo a presne vypočítať tento ukazovateľ. 

Niekedy je ľahšie použiť špeciálne navrhnutú diskontovanú tabuľku alebo približne vypočítať 

IRR interpoláciou. Niekedy je užitočné použiť grafickú interpretáciu vnútornej miery 

návratnosti investícií. Na základe ukazovateľov čistej súčasnej hodnoty sa dá vypočítať 

celková návratnosť investície (investičný projekt) - pomer čistej súčasnej hodnoty projektu k 

súčasnej hodnote investičného toku. Tento ukazovateľ môže spolu s vnútorným pomerom 

návratnosti slúžiť ako kľúčové dlhodobé kritérium investičnej atraktivity projektu. Doba 

návratnosti projektu je čas potrebný na získanie finančných prostriedkov z investovaného 

kapitálu vo výške, ktorá vám umožňuje získať späť pôvodnú investíciu. Výpočet doby 

návratnosti je jednou z najjednoduchších a najčastejšie používaných metód ekonomického 

hodnotenia investícií. Obdobie návratnosti sa môže vypočítať na základe nominálnych aj na 

základe kapitalizovaných (diskontovaných) platobných tokov. Táto metóda sa nazýva 

upravená (diskontovaná) metóda na výpočet doby návratnosti. Ale ani pri takejto úprave 

nemôže byť metóda výpočtu doby návratnosti úplným meradlom ziskovosti investícií. 

Pomocou tejto metódy môžete vyhodnotiť, či bude investícia rentabilná ale nemôžete určiť, 

aká bude rentabilná. Upravenú metódu je možné použiť iba pre približný výpočet 

dodatočného ukazovateľa rizika umiestnenia kapitálu: čím dlhšia je doba návratnosti, tým 

väčšie je riziko, že sa budúce peňažné príjmy nemusia vyskytnúť.  

 

Metóda doby návratnosti sa však v praxi často používa a je obzvlášť užitočná pre spoločnosti 

s nedostatkom hotovosti, slabými úverovými príležitosťami a preto si vyžadujú rýchlu 

návratnosť investícií. Metóda výpočtu doby návratnosti sa môže použiť pri rizikových 

investíciách na nestabilnom trhu, keď sa vyžaduje rýchla tvorba a modernizácia produktov. 

Metóda výpočtu doby návratnosti by sa mala používať v spojení s metódou čistej súčasnej 

hodnoty.  Jednoduchá miera návratnosti (účtovná návratnosť investícií) sa vypočíta 

nasledovne: 

 

Jednoduchá miera návratnosti = 
        ý    č ý     

                 č    á     
 

 

(3) 

Táto metóda sa líši od ostatných v tom, že na výpočet používa údaje o zisku namiesto údajov 

o peňažných tokoch. Uplatňovanie tejto metódy je výsledkom rozsiahleho použitia miery 

návratnosti investovaného kapitálu pri analýze finančných výkazov.  

 

2 ZÁVER  

V článku diskutované ukazovatele sú klasické, štandardné metódy ekonomického hodnotenia 

projektov. Dynamické ukazovatele efektívnosti (komerčných) investícií majú zároveň zásadné 

výhody pred statickými ukazovateľmi, pretože v najväčšej miere zohľadňujú imputované 

investičné náklady (kapitálové náklady). Preto sú statické ukazovatele efektívnosti 

hospodárskych (komerčných) investícií teoreticky slabé. Softvérové produkty, najmä 

softvérový balík COMFAR, sa v súčasnosti používajú na vykonávanie projektových analýz 

vrátane výpočtu ekonomickej (komerčnej) efektívnosti projektov. Použitie spomínaných 

metód investičnej analýzy je nevyhnutným predpokladom komerčného financovania inovácií 

najmä v priemyselných podnikoch. 
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ZVÝŠENIA KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKÝCH 

INŠTITÚCIÍ VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A 

FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SLOVAK 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Ivan Hlavatý  

 
Abstrakt 

Inštitúcie vyššieho vzdelávania majú v dnešnej znalostnej ekonomike dve hlavné priority. 

Prvou, ktorej cieľom je poskytovať kvalitné vzdelávacie a výskumné činnosti, a druhou je 

zabezpečiť účinné a efektívne riadenie a správu na čoraz konkurenčnejšom trhu. 

Intenzívnejšia konkurencia vyžaduje transformáciu inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorá 

zahŕňa uplatňovanie manažérskych a marketingových prístupov. Oblasť manažmentu znalostí 

je skúmaná hlavne na podnikovej úrovni, väčšinou je však ignorovaná pri riešení špecifík jej 

implementácie na vysokých školách. Príspevok sa zameriava sa na prekážky implementácie 

manažmentu znalostí na slovenských vysokých školách, identifikáciu tých najdôležitejších, 

ako aj na to, či sú rovnaké prekážky ovplyvňujú rôzne kategórie vysokých škôl - verejné, 

súkromné a štátne. 

Klíčová slova: manažment znalostí, inštitúcie vyššieho vzdelávania, organizačný prístup, 

konkurencieschopnosť, bariéry zavádzania  

 

Abstract 

Higher Education Institutions are in today’s knowledge economy presented with two main 

priorities. One, which aims to provide quality education and research activity, and the other, 

to ensure effective and efficient management and administration within an increasingly 

competitive market. The intensified competition calls for transformations of HEIs that include 

pursuing the management and marketing approach. The area of knowledge management is a 

well-researched at business level, but it was mostly ignored when dealing with the specifics of 

its implementation at HEIs. Focus of this paper are the barriers of knowledge management 

implementation at Slovak HEIs, identification of the most important ones, as well as 

ascertaining if different categories of HEIs – public, private and state, are affected by the 

same barriers. 

Key words: knowledge management, Higher Education Institutions, organizational approach, 

competitiveness, barriers of implementation 

 

 

1 ÚVOD 

Kvalita systému vysokoškolského vzdelávania je nevyhnutná pre kultúrny a ekonomický rast 

krajiny, berúc do úvahy, že poslanie univerzít uznáva dosiahnutie inštitucionálnych aj 

sociálnych cieľov a výskum poskytuje základ pre systematické vytváranie vedomostí a rozvoj 

ľudského kapitálu (Di Pietro et al., 2012).  

Vysoké školy majú tradične dve hlavné úlohy: vytváranie vedomostí a šírenie vedomostí. 

Výskum bol hlavnou metódou na vytváranie vedomostí a výučba bola hlavnou metódou na 

šírenie vedomostí. V dnešnom rýchlo sa meniacom hospodárskom prostredí je tradičná úloha 
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univerzít ako poskytovateľov znalostí značne spochybnená. Vzdelávacie inštitúcie musia 

uznať a reagovať na svoju meniacu sa úlohu v spoločnosti založenej na vedomostiach. Je 

potrebné, aby vedome a výslovne riadili procesy spojené s vytváraním znalostných hodnôt a 

aby uznali hodnotu svojho intelektuálneho kapitálu pre ich trvalú úlohu v spoločnosti 

(Rowley, 2000). Študenti už nie sú spokojní s jednofázovým vzdelávaním. Ich potreby sa v 

súčasnosti stále viac považujú za nepretržité počas celého pracovného života a zahŕňajú 

osobný rast vo všetkých etapách života jednotlivca. Moderní študenti budú vyžadovať 

pravidelnú aktualizáciu svojich vedomostí, zručností a schopností. V tejto súvislosti budú 

musieť univerzity rozšíriť flexibilitu a inovatívne vzdelávanie a výučbu. 

Aby vysokoškolské inštitúcie obstáli v týchto meniacich sa podmienkach a za stále širšej 

konkurencie domácich ale aj zahraničných inštitúcií, je potrebné aby prebehla ich  

transformácia, ktorá bude zahŕňať dôsledné uplatňovanie manažérskych a marketingových 

prístupov. Napriek výhodám a nevýhodám komercializácie vysokoškolských inštitúcií (Hall, 

2018) sa tento trend nedá zastaviť. Univerzity a iné typy vysokých škôl musia pokračovať v 

transformácii smerom k efektívnym organizáciám s efektívnejšími procesmi riadenia. 

Správa znalostí organizácie sa stala jedným z najdôležitejších strategických nástrojov na 

dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody organizácie. Je to zrejmé z aktuálnych 

obchodných správ, ktoré odhaľujú zvýšené investície do nehmotného majetku, ako sú 

znalosti, na rozdiel od hmotného majetku, ako sú stroje a zariadenia, „naznačujúc významný 

posun smerom k znalostnej ekonomike“ (Hao et al., 2011). 

O manažmente znalostí na podnikovej úrovni sa v poslednom desaťročí veľa diskutovalo, 

vrátane jeho výhod, nevýhod, predpokladov, prekážok, rizík atď. Vo vzťahu k 

vysokoškolským inštitúciám je oblasť manažmentu znalostí neporovnateľne menej 

preskúmaná. Dostupný výskum sa zaoberá najmä vplyvom zdieľania vedomostí na vytváranie 

projektových tímov a zvýšenou kvalitou výstupov výskumu. V menšej miere sa skúma 

organizačný pohľad na úspešnú implementáciu manažmentu znalostí na vysokých školách. 

Predkladaný výstup predstavuje parciálny výstup nášho výskum a zameriava sa na 

identifikáciu hlavných prekážok implementácie manažmentu znalostí na slovenských 

vysokých školách, ako aj tým, či sú rôzne kategórie vysokých škôl – verejné, súkromné 

a štátne, ovplyvňované rovnakými prekážkami. 

 

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Podobne ako iné organizácie, implementácia manažmentu znalostí do vysokých škôl môže 

mať rôzne pozitívne vplyvy. Medzi tieto vplyvy patrí uľahčenie spolupráce, zlepšenie 

organizačnej kultúry, zvýšenie spokojnosti zamestnancov, prijímanie informovanejších 

rozhodnutí a zvýšenie efektívnosti procesov riadenia. Tieto aspekty manažmentu znalostí 

vysokoškolských inštitúcií sa považujú za organizačné alebo neakademické a zakladajú 

základy udržateľnej konkurenčnej výhody (de Guimarães et al., 2018). 

Len obmedzené množstvo štúdií sa sústredilo na čisto organizačné, alebo organizačné aj 

akademické aspekty manažmentu znalostí na vysokoškolských inštitúciách (Demchig, 2015; 

Hu, Hou, & Chien, 2019), napriek tomu, že kvalita výstupov týchto inštitúcií (akademických 

ako aj vedeckých), je výrazne ovplyvniteľná manažmentom znalostí. Výmena a využívanie 

poznatkov učiteľmi, výskumnými pracovníkmi a podpornými pracovníkmi pozitívne 

ovplyvňujú kvalitu dvoch základných produktov vysokých škôl, a to vzdelávania a výskumu. 

Tabuľka 1 predstavuje súhrn vybraných uskutočnených štúdií týkajúcich sa manažmentu 

znalostí vo vzdelávacích inštitúciách. 

Vzhľadom na výsledky týchto štúdií (tabuľka 1) sa zistilo, že väčšina navrhovaných modelov 

neskúmala vzťah medzi tromi prvkami systémov riadenia znalostí (vstupy, proces a výstupy). 

Z niekoľkých prieskumov, ktoré skúmajú vzťahy medzi manažmentom vedomostí a inými 

faktormi, iba niekoľko článkov teoreticky alebo empiricky skúma vzťah medzi riadením 

- 256 -



znalostí a výkonnosťou univerzít. Žiadna z týchto štúdií sa bližšie nezabúda na prekážky 

vykonávania riadenia znalostí na vysokých školách. 

 

Tabuľka 1.  Vybrané štúdie aplikácie manažmentu znalostí vo vzdelávacích inštitúciách 

Autori Hlavné zistenia 

Coukos-Semmel, 2006 Stratégie manažmentu znalostí vo vysokoškolskom 

prostredí: vodcovstvo, technológia, kultúra a hodnotenie. 

Ramachandran et al., 2009 Skúmanie a porovnanie praktík a postupov znalostného 

manažmentu na verejných a súkromných vysokoškolských 

inštitúciách 

Sharma, 2012 Výsledky naznačujú, že päť atribútov – a to získavanie 

znalostí, šírenie vedomostí, vodcovstvo, kultúra a 

technológie - sú dôležitými rozmermi orientácie 

manažmentu znalostí v inštitúciách. 

Brewer and Brewer, 2010 Autori skúmali vzťah medzi manažmentom znalostí, 

riadením ľudských zdrojov a typickými cieľmi vzdelávania 

vedomostí akreditovaného programu podnikového 

vzdelávania. Uvádza sa teoretický model, ktorý ilustruje, 

ako by sa tieto vzťahy mohli prekrývať. Model navrhuje 

prepojenie medzi princípmi manažmentu znalostí, 

aktivitami v oblasti riadenia ľudských zdrojov v 

organizáciách a Bloomovou revidovanou taxonómiou na 

plánovanie a hodnotenie vzdelávacích cieľov. 

Bhusry and Ranjan, 2012 Zdôrazňuje potrebu manažmentu znalostí v procese výučby 

a učenia na technických vzdelávacích inštitúciách v Indii a 

potrebu zhodnotenia vplyvu manažmentu znalostí 

založeného na báze informačných technológií, v procese 

výučby a učenia. 

Tan and Noor, 2013 Tento výskum skúma dopad pre rekvizít manažmentu 

znalostí (dôvera, precíznosť vedomostí, recipročné výhody, 

podpora vrcholového manažmentu, organizačné odmeny, 

organizačná kultúra, infraštruktúra systému manažmentu 

znalostí a kvalita systému manažmentu znalostí, otvorenosť 

v komunikácii a osobná interaktívna komunikácia). na 

zdieľaní vedomostí, ktoré podporuje spoluprácu členov 

fakulty v oblasti výskumu. 

Demchig, 2015 Táto štúdia vykonáva má za cieľ hodnotenie spôsobilosti 

nasadenia manažmentu znalostí a určenie aktuálnej pozície 

vyspelosti manažmentu znalostí jednej z vysokých škôl. 

Hu el al, 2019 Výskum sa zameriava na vývoj rámca UNISON pre správu 

znalostí pre spoluprácu medzi univerzitami a priemyslom s 

kruhom zlepšovania zámer – vykonanie – kontrola - akcia 

(PDCA).. 

Zdroj: modifikované a upravené autorom na základe Asma, K. and Abdellatif, M., 2016, 4-5 

 

Znalostná kultúra sa odráža v spôsobe, akým organizácia a jej zamestnanci pristupujú k 

svojim spoločným úlohám, vzájomne intereagujú, rozhodujú, ako komunikujú. Možno 

očakávať, že organizácie s vysokou zrelosťou manažmentu znalostí a so zavedenou kultúrou 

vedomostí budú interne podporovať a podporovať znalostné iniciatívy a zdieľať tento názor aj 

so svojimi zainteresovanými stranami. 
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2.1 Bariéry zavádzania manažmentu znalostí  

Bariéry prestravujú faktory, ktoré majú negatívny vplyv zavádzanie manažmentu znalostí a 

pravdepodobnosť jeho prospešnosti. Literatúra o manažmente znalostí identifikuje celý rad 

bariér, ako sú organizačná štruktúra, kultúra organizácie, technológie, odmeny a stimuly, 

vodcovstvo, prepojenia medzi priemyslom a akademickou obcou, ľudské zdroje a výskumné 

archívy. 

Mason a Pauleen (2003) klasifikovali bariéry zavádzania manažmentu znalostí do troch 

kategórií: kultúra, vodcovstvo a vzdelanie (povedomie, vízia a porozumenie). Najdôležitejším 

aspektom ich klasifikácie je skutočnosť, že 92% problémov súvisiacich s bariérami 

manažmentu znalostí sú vnútorné organizačné problémy. Organizačná kultúra, vodcovstvo, 

nedostatok porozumenia a snaha verzus odmena sú pod priamou kontrolou najvyššieho 

vedenia. Ďalších 8% zahŕňa technologické aspekty (7%) a komplexnosť znalostí (1%). 

Navrhujú tiež, že nemožno prehliadnuť úlohu technológie pri implementácii manažmentu 

znalostí. 

Singh a kol. (2006) uviedli rôzne prekážky brániace úspechu manažmentu znalostí v 

organizáciách. Dve hlavné identifikované prekážky boli, že koncepty manažmentu znalostí 

nie sú dobre pochopené a nedostatok záväzku vrcholového manažmentu. Zistili sa dve ďalšie 

dôležité prekážky: vysoká fluktuácia personálu a nedostatok organizačnej kultúry. Medzi 

ďalšie hlásené prekážky v úspechu manažmentu znalostí v organizácii patrí nedostatok 

vlastníctva problému, menšie využívanie IT, odchod do dôchodku, nedostatok štruktúry a 

metodiky, vysoké náklady potrebné na udržiavanie siete odborníkov, väčší dôraz na 

jednotlivcov ako na tímy, nedostatok kontaktov medzi zamestnancami, nedostatok 

dokumentácie, nedostatočné finančné zdroje a nedostatok času. Niektoré z prekážok, o 

ktorých sa zistilo, že sú menej dôležité, sú napríklad chýbajúca štandardizácia kľúčových 

procesov, slabý stimulačný systém, ťažkosti pri meraní návratnosti investícií (ROI), 

náročnosť na ľudskú prácu a čas, ťažkosti s udržaním podpory a nedostatok nefinančných 

zdrojov. 

Uskutočnilo sa veľa výskumov s cieľom zistiť, ktoré faktory a prekážky umožňujú zlepšiť 

správu znalostí a ako zabrániť tomu, aby sa opakujúce chyby robili opakovane (Ajmal et al., 

2010; Chua a Lam, 2005). Môže však byť ťažké určiť deliacu čiaru medzi úspešnými 

faktormi (t.j. aktivátormi) a faktormi zlyhania (t.j. bariérami) manažmentu znalostí (Ajmal et 

al., 2010). Dôvodom ťažkostí pri rozlišovaní medzi aktivátormi a bariérami môže byť to, že 

zatiaľ čo jeden z faktorov bude hrať úlohu aktivátora, ovplyvní to aj škodlivé faktory pri 

implementácii manažmentu znalostí. Ajmal a kol. (2010) navrhujú, aby sa tieto faktory 

označili ako „The influencing factors“ alebo „The affecting factors“ odrážajúc ich 

protichodné charakteristiky. 

Sharma, Singh, Neha (2012) sa zamerali na otázky zdieľania znalostí. Zistili, že politiky 

riadenia majú najväčší vplyv na motiváciu zdieľania vedomostí. Vyvinuli interpretačný 

štrukturálny model zdieľania znalostí organizácie. Na vrchole modelu je odhodlanie 

vrcholového manažmentu a nepochopenie zdieľania znalostí ako hlavné bariéry zdieľania 

znalostí. Ostatné otázky, ako je osobná motivácia a obavy o osobnosť, sú podľa nich menej 

záležitosťou ako záväzok vrcholového manažmentu. 

Odmeny a stimuly sa považujú za kľúčové motivačné faktory správania. V oblasti 

vysokoškolského vzdelávania sa kladie vysoká hodnota na dôkaz individuálneho úspechu vo 

výskume. To predstavuje výzvu pre univerzity, ktoré musia zabezpečiť, aby stimuly uznávali 

akademické príspevky k akémukoľvek systému zdieľania znalostí a plnili očakávania 

pozitívnych výsledkov zdieľania znalostí, a to tak z hľadiska vonkajších výhod, ako aj z 

hľadiska rozvoja vzťahov. Akademici očakávajú, že ich zapojenie sa do zdieľania znalostí, 

zlepší a rozšíri ich vzťahy s kolegami, ale takisto že ponúkne príležitosti na internú 

propagáciu a kariérny rast na iných univerzitách (Fullwood et al., 2013). 
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Na základe prehľadu literatúry identifikovali Kant a Singh (2008) 20 prekážok, ktoré narúšajú 

iniciatívy manažmentu znalostí v organizáciách. Rozvíjali vzťahy medzi identifikovanými 

prekážkami pomocou ISM a klasifikovali tieto prekážky podľa ich zdroja a závislosti. Tieto 

bariéry sú teoreticky odvodené z rôznych literárnych zdrojov a diskusií. Niektoré prekážky sú 

vyňaté z práce tých, ktorí skúmali manažment znalostí všeobecne alebo sa podrobne zaoberali 

konkrétnou prekážkou. Hoci rôzni vedci používajú na označenie týchto prekážok rôzne 

terminológie, môžu byť zastúpení všeobecnými pojmami. Okrem toho boli uvedené aj v 

literatúre so zmiešaným rozsahom dôrazu a pokrytia. 

 

Schéma 1  Vzťahy medzi bariérami zavádzania manažmentu znalostí (MZ) 

1. Nedostatok záväzku vedenia 

spoločnosti 

2. MZ nie je dobre pochopený 

3. Nedostatok finančných zdrojov 

4. MZ nie je integrovaný do 

podnikových procesov 

5. Nedostatok organizačnej štruktúry 

6. Nedostatok metodiky 

7. Nedostatok technologickej 

infraštruktúry 

8. Nedostatok organizačnej kultúry 

9. Strach zo straty osobnej hodnoty, 

ak sa vzdá know-how / nechce 

zdieľať vedomosti 

10. Nedostatok času alebo priority 

používateľov 

11. Nedostatok motivácie a 

odmeňovania 

12. Nedostatok záväzku zamestnanca 

13. Nedostatok rešpektu a dôvery 

medzi zamestnancami 

14. Nedostatok odbornej prípravy v 

súvislosti s iniciatívami MZ 

15. Zlyhanie personálu 

16. Odchody do dôchodku 

17. Ťažkosti s kodifikáciou tichých 

vedomostí 

18. Preťaženie informáciami 

19. Nedostatok vlastníctva problému 

MZ 

20. Nedostatok dostatočných odborných znalostí v oblasti MZ 

Zdroj: Kant, R. and Singh, M. D., 2008, p. 301 
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Bariéry zavádzania manažmentu znalostí, ako sú znázornené na schéme 1, sú podľa Kant a 

Singh (2008) hlavnými problémami pri implementácii manažmentu znalostí a nedostatok 

dostatočných znalostí. Zmeny personálneho obsadenia a nedostatok odbornej prípravy 

súvisiace s iniciatívami manažmentu znalostí ďalej znásobujú problém nedostatočnej 

odbornosti v oblasti manažmentu znalostí. Ďalším faktorom, ktorý tento problém zvyšuje, je 

nedostatok motivácie a odmeňovania, nedostatok odhodlania zamestnancov a nedostatok 

rešpektu a dôvery medzi zamestnancami. Organizačná kultúra zohráva hlavnú úlohu v 

pravdepodobnosti, že zamestnanci budú ochotní spolupracovať a podeliť sa o svoje znalosti. 

Ak kultúra nepodporuje alebo systém odmeňovania uprednostňuje iba individuálne úsilie, 

môže byť ťažké prinútiť ľudí, aby spolupracovali. Organizačná kultúra je preto rozhodujúcim 

prvkom pri určovaní úspechu alebo neúspechu akýchkoľvek iniciatív manažmentu znalostí. 

 

3 METODIKA 

Cieľom tohto príspevku je identifikovať hlavné prekážky implementácie manažmentu znalostí 

na slovenských vysokých školách a zistiť, či sú rovnaké prekážky ovplyvnené rôznymi 

kategóriami vysokých škôl - verejnými, súkromnými a štátnymi. 

V nadväznosti na cieľ boli sformulované tri výskumné otázky: 

RQ1: Aké je povedomie slovenských vysokých škôl o manažmente znalostí a bariérach jeho 

zavádzania? 

RQ2: Aké bariéry  implementácie manažmentu znalostí sú najvýznamnejšie? 

RQ3: Líšia sa prekážky v implementácii manažmentu znalostí pre rôzne kategórie vysokých 

škôl - verejné, súkromné a štátne? 

Zber údajov sa uskutočnil pomocou pološtruktúrovaných rozhovorov. Tento typ rozhovoru 

bol zvolený kvôli jeho schopnosti prirodzene prispôsobiť konverzáciu buď vylúčením otázok, 

ktoré boli nadbytočné, alebo položením následných otázok, keď je to potrebné. 

Rozhovory sa uskutočnily v období od júna do októbra 2019 sa uskutočnilo 9 rozhovorov, 

ktoré sa týkali 5 verejných, 3 súkromných a 1 štátnych vysokých škôl (z 20 verejných, 12 

súkromných, 3 štátnych). Zahraničné vysoké školy neboli zahrnuté. Zúčastnené vysoké školy 

boli vybrané z výsledkov predchádzajúceho výskumu Miklošíka, Hlavatého a Evansa (v 

tlači). Ako základ rozhovoru sa použil upravený model Kantových a Singhových (2008) 

bariér KM. Respondenti boli vyzvaní, aby pridali ďalšie prekážky vnímané ako nepokryté 

alebo špecifické pre svoju kategóriu vysokých škôl. 

Rozhovory nadviazali na predchádzajúci výskum uskutočnený prostredníctvom dotazníka 

zameraného na všeobecné povedomie o manažmente znalostí a súvisiacich otázkach, ako aj 

na analýzu dokumentov na ich webových stránkach. Táto časť výskumu sa uskutočnila vzorke 

ktorú tvorili všetky vysoké školy pôsobiace v SR. Tento typ účelového vzorkovania sa použil 

z dôvodu relatívne malého počtu slovenských vysokých škôl. Do výskumnej vzorky bolo 

zapojených celkom 37 slovenských vysokých škôl - 20 verejných, 12 súkromných, 3 štátne a 

2 zahraničné. 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vysoké školy na Slovensku pôsobia na vysoko konkurenčnom trhu. Konkurencia presahuje 

hranice Slovenska, keďže slovenské vysoké školy musia súťažiť aj v rámci vysokých škôl v 

iných krajinách EÚ. Na Slovensku existujú dva typy vysokých škôl, a to univerzity a vysoké 

školy, pričom väčšie organizácie pozostávajú z fakúlt a katedier. Pokiaľ ide o vlastníctvo, 

tieto vysoké školy sú kategorizované ako verejné, súkromné, štátne a zahraničné. Vysoké 

školy vyvíjajú a ponúkajú svojim zákazníkom dva hlavné produkty, a to: a) vzdelávanie, kde 

študenti predstavujú zákazníkov a b) výsledky výskumu, v ktorých rôzne spektrum 

organizácií, spoločností, vlády atď. tvoria zákaznícku a partnerskú základňu. 
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Z 37 vysokých škôl zúčastňujúcich sa na štúdii 22 vyhlásilo potrebu implementácie 

manažmentu znalostí v niektorých zo svojich programových dokumentov - nariadení, smerníc 

alebo usmernení. Toto vyhlásenie sa nachádza najviac v dokumentoch verejných vysokých 

škôl (85%). Súkromné a štátne vysoké školy sú relatívne pozadu, pričom 33,3% inštitúcií 

deklaruje potrebu zavedenia KM a zahraničné vysoké školy ich vôbec neuvádzajú. 

Aj keď veľa vysokých škôl deklaruje potrebu implementácie manažmentu znalostí, žiadny z 

účastníkov štúdie nemal implementované komplexné riešenie manažmentu znalostí (niektoré 

vysoké školy deklarovali potrebu riešení manažmentu znalostí už mnoho rokov, najstarší 

zistený dokument, ktorý vyhlásil, že bol od roku 2007) , Čiastočné riešenia v niektorých 

oblastiach manažmentu znalostí boli implementované na mnohých vysokých školách, 

dokonca aj na tých, ktoré nevyhlásia potrebu komplexných riešení KM. Mnohé z nich sa 

sústreďujú na oblasť infraštruktúry a štruktúry informačných technológií (úlohy a 

zodpovednosti). Ako je znázornené na obrázku 2, počet oblastí, ktoré implementovali KM, je 

čiastočne odlišný na každej vysokej škole. Oblasti, ktoré majú najmenší počet zavedených 

štandardov, sú oblasti kultúry a ľudí (zamestnancov). 

 

Obrázok 1  Počet oblastí s čiastočne zavedenými pravidlami manažmentu znalostí 

 
* Údaje o zahraničných vysokých školách sa nepodarilo získať 

Zdroj: výskum autora 

 

4.1 Bariéry zavádzania manažmentu znalostí  

Väčšina opýtaných vysokých škôl uznáva potrebu zavedenia manažmentu znalostí na 

zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Taktiež sú si vedomí väčšiny možných výhod, ktoré by 

takáto implementácia mohla mať, ale všetci tvrdia, že mnohé bariéry, ktoré je potrebné 

prekonať pri komplexnej implementácii manažmentu znalostí, nemožno prekonať. Hlavnou 

bariérou, ktorú uznávajú všetci opýtaní, je nedostatok finančných prostriedkov. Táto bariéra 

ovplyvňuje mnoho ďalších súvisiacich prekážok, ako je nedostatok technologickej 

infraštruktúry, nedostatok metodológie, ale ak ovplyvňuje mnoho ďalších bariér, ktoré sú tiež 

zamerané na zamestnancov, ako napríklad nedostatok motivácie a odmien, nedostatok 

odbornej prípravy manažmentu znalostí atď. 

Ďalšou bariérou, ktorú uznávajú najmä verejné a štátne vysoké školy, sú ťažkosti s 

kodifikáciou tichých znalostí. Keďže tiché vedomosti je ťažké preniesť na inú osobu ich 

napísaním alebo verbalizáciou. Závisí to často od osobnej interakcie a narúša sa s ďalšou 

bariérou - strach zo straty osobnej hodnoty, ak sa vzdajú know-how pri zdieľaní poznatkov. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

P
o

če
t 

či
a

st
o

čn
ý

ch
im

p
le

m
en

á
ci

í 

Poradové číslo VŠ 

- 261 -



Táto bariéra ide ruka v ruke s nedostatkom motivácie a odmien pre zamestnancov, ktoré sú 

dôležitými prekážkami, ktoré uznávajú najmä súkromné vysoké školy. 

Nedostatok času, alebo iné priority než implementácia manažmentu znalostí, je ďalšou často 

spomínanou prekážkou, najmä zo strany verejných a štátnych inštitúcií. To tiež korešponduje 

s argumentmi o strate zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku a odchod zamestnancov 

na súkromné vysoké školy alebo so praxe. Tento posledný argument sa často spájal s 

odkazom na vyššie uvedené nedostatočné financovanie. Najvýznamnejšie prekážky 

identifikované rozhovormi pre všetky kategórie slovenských vysokých škôl sú uvedené v 

tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2. Najdôležitejšie prekážky implementácie manažmentu vznalostí na slovenských  

vysokých školách 

Kategória vysokej školy 

Verejná Štátna Súkromná 

Nedostatok finančných 

zdrojov 

Nedostatok finančných 

zdrojov 

Nedostatok dostatočných 

odborných znalostí v oblasti 

manažmentu znalostí 

Nedostatok metodiky Nedostatok technologickej 

infraštruktúry 

Nedostatok finančných 

zdrojov 

Nedostatok 

technologickej 

infraštruktúry 

Ťažkosti pri kodifikácii 

tichých znalostí 

Strach zo straty osobnej 

hodnoty, ak sa vzdá know-

how / nechce zdieľať 

vedomosti 

Ťažkosti pri kodifikácii 

tichých znalostí 

Nedostatok organizačnej 

kultúry 

Nedostatok motivácie a 

odmeňovania 

Nedostatok organizačnej 

kultúry 

Nedostatok dostatočných 

odborných znalostí v oblasti 

KM 

Nedostatok organizačnej 

kultúry 

Nedostatok času alebo 

priority používateľov 

Strach zo straty osobnej 

hodnoty, ak sa vzdá know-

how / nechce zdieľať 

vedomosti 

Nedostatok vlastníctva 

problému manažmentu 

znalostí 

Zdroj: výskum autora 

 

Ako je vidieť z tabuľky 2, väčšina organizácií čelí viacerým prekážkam, ktoré si vyžadujú 

úspešnú implementáciu manažmentu znalostí. Odstránenie identifikovaných bariér 

a zavedenie manažmentu znalostí poskytuje organizácii udržateľnú konkurenčnú výhodu 

prostredníctvom neustáleho vytvárania znalostí pri súčasnom zachovaní súčasných zdrojov 

znalostí a vytváraní prostredia, v ktorom môžu činnosti manažmentu znalostí prežiť a rásť. 

 

5 ZÁVER 

Pri hodnotení povedomia manažmentu znalostí o slovenských vysokých školách musíme 

uznať relatívne vysokú úroveň informovanosti verejných vysokých škôl (85%). Často to nie je 

len deklaratívne povedomie, ale mnoho inštitúcií aktívne podniká kroky na zlepšenie svojich 

problémov s manažmentom znalostí v rôznych oblastiach. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa 

tieto inštitúcie zameriavajú sú informačné technológie (úlohy a zodpovednosti). Najviac 

prehliadanými oblasťami je oblasť boli kultúry (chýbajúce smernice a usmernenia pre 

zamestnancov, ako aj iné zainteresované strany), ako aj oblasť zamestnancov (chýbajúca 

motivácia, bez jasných usmernení atď.). Súkromné a štátne vysoké školy sú v oblasti 

implementácie ako aj uznania potreby a dôležitosť manažmentu znalostí ďaleko za verejnými 
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vysokými školami. Iba 33% z nich dokonca uznáva dôležitosť manažmentu znalostí a 

vyhlasuje, že sa ho pokúsi implementovať. 

Zatiaľ čo všetky tri kategórie vysokých škôl čelia mnohým rovnakým prekážkam pri 

implementácii manažmentu znalostí, existujú aj významné rozdiely. Nedostatok finančných 

zdrojov a nedostatok organizačnej kultúry sú prekážkami, ktoré majú spoločné všetky 

kategórie vysokých škôl, pričom prvá z nich je zvyčajne najvýznamnejšou prekážkou. Spolu s 

dlhodobo známym faktom o chronickom nedostatočnom financovaní slovenského 

vysokoškolského vzdelávania je to objektívna bariéra, ktorú je ťažké prekonať samotnými 

inštitúciami a ide ruka v ruke s nedostatkom technologickej infraštruktúry - ďalšou 

identifikovanou bariérou najmä na verejných a štátnych VŠ. Na druhej strane, nedostatok 

kultúry je prekážkou, na ktorej sa dá prekonať, a je možné ju prekonať bez toho, aby bolo 

potrebné ďalšie financovanie. 

Najvýznamnejším rozdielom medzi verejnými, štátnymi a súkromnými vysokými školami je 

uznanie súkromných vysokých škôl, že im chýba dostatočná odbornosť v oblasti manažmentu 

znalostí a nedostatok vlastníctva manažmentu znalostí. Sú si tiež vedomí problémov na 

pracovisku - strach zo straty osobnej hodnoty, ak sa vzdajú svojho know-how a preto nechcú 

zdieľať vedomosti, ako aj nedostatok motivácie a odmeny za to. 

Odstránenie identifikovaných bariér by poskytlo organizáciám trvalo udržateľnú konkurenčnú 

výhodu prostredníctvom neustáleho vytvárania znalostí pri súčasnom zachovaní súčasných 

znalostných zdrojov a vytváraní prostredia, v ktorom môžu činnosti manažmentu znalostí 

napomôcť inštitúcii prežiť a rásť. 
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TVORBA REZERV V RÔZNYCH OBLASTIACH ÚČTOVNÝCH 

JEDNOTIEK 

 

CREATION OF PROVISIONS IN DIFFERENT TYPES OF ENTITIES 
 

Nikoleta Baloghová 

 
Abstrakt 

Cieľom tohto príspevku je priblížiť problematiku odhadovania výšky rezerv. Keďže výška 

rezerv musí byť dostatočne vysoká na pokrytie prípadných strát a neistôt, ktoré môžu nastať 

v účtovnej jednotke, tak je potrebné, aby boli odhadnuté v čo najlepšej výške. Na tento odhad 

nám slúžia zaužívané metódy, ktoré účtovné jednotky používajú. Výška rezerv sa tak určuje 

buď paušálne alebo individuálne na základe profesionálneho úsudku alebo špeciálneho 

výpočtu, ak nenastala v minulosti pobodaná situácia, ktorá viedla ku tvorbe rezerv. V druhej 

časti príspevku máme reálne príklady tvorby rezerv, ktorá sa zaoberá výrobou železa. 

Účtovná jednotka pôsobí na trhu desiatky rokov a tvorba rezerv patrí k bežným účtovným 

operáciám, ktoré sa vykonávajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Taktiež je 

dôležitý aj priebeh a výsledok inventarizácie, ktorej sme venovali pozornosť. 

Kľúčové slová: rezervy, inventarizácia, výsledok hospodárenia 

 

Abstract 

The aim of this paper is to explain the issue of estimating the amount of provisions. Since the 

amount of provisions must be high enough to cover any losses and uncertainties that may 

arise in the entity, they need to be estimated at the best possible level. We use the established 

methods that entities use to estimate this. Thus, the amount of the provision is determined 

either on a flat-rate basis or individually on the basis of professional judgment or a special 

calculation, unless there has been a stabbed situation which has led to the creation of 

provisions. In the second part of the paper we have real examples of creation of provisions, 

which deals with the production of iron. The entity has been operating on the market for 

decades and provisioning is one of the normal accounting operations that are carried out as of 

the balance sheet date. The course and outcome of the stocktaking is also important, and we 

paid attention to it. 

Key words: provisions, inventory, profit and loss 

 

 

1 ÚVOD 

Každá účtovná jednotka je povinná dodržiavať pravdivý a verný obraz o finančnej situácii 

v účtovnej jednotke. Optimalizovanie výsledku hospodárenia však niekedy môže viesť ku 

skresľovaniu informácií zobrazených v účtovnej závierke a tak môžu externí používatelia 

získať nesprávny obraz o účtovnej jednotke, do ktorej chcú napríklad investovať alebo naopak 

v prípade ak ide o úver z banky si vie účtovná jednotka umelo navýšiť výsledok 

hospodárenia. Dokonalým nástrojom na znižovanie a zvyšovanie výsledku hospodárenia je 

tvorba a použitie, prípadne zrušenie rezerv. Rezervy sú veľmi zložitou položkou 

v účtovníctve, čo sa týka odhadu ich odhadovania. Na určenie výšky rezervy nám slúžia typy 

metód, a ak tieto metódy nie sú dostatočné na určenie výšky rezervy, tak ju treba odhadnúť 

iným spôsobom, napríklad na základe minulých rokov a na základe predchádzajúcich 

skúseností alebo prípadne pomocou špecialistu. Profesionáli, venujúci sa odhadom sa 
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v každom odvetví líšia. My sme si vybrali analyzovať tvorbu a použitie rezerv v odvetví na 

výrobu ocele. 

 

2 REZERVY VO VŠEOBECNOSTI 

Zákon o účtovníctve nám definuje rezervy ako záväzky s neistým časovým vymedzením 

alebo výškou. Právna úprava, zaoberajúca sa tvorbou, použitím a zrušením rezerv, nám 

vysvetľuje základy tvorby rezerv, a teda dodržanie zásady opatrnosti na riziká či straty. 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla 

z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej 

jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom 

v dostatočnej sume na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka pri zohľadnení rizík či  neistôt. (Kovanicová, 2005)
 

Spôsob akým môže účtovná jednotka tvoriť a používať rezervy si uvádza vo svojom internom 

predpise, pričom rezerva sa môže použiť len na ten účel, na ktorý bola vytvorená.  

Rezervy môžeme členiť z viacerých hľadísk:  

1. z hľadiska času (dlhodobé a krátkodobé), 

2. z hľadiska spôsobu účtovania, tvorby, použitia a zrušenia rezerv (rezervy účtované bez 

vplyvu na výsledok hospodárenia a rezervy účtované s vplyvom na výsledok 

hospodárenia), 

3. z hľadiska účelu tvorby (rezervy súvisiace s obstaraním majetku, rezervy na náklady 

alebo rezervy na bonusy, rabaty, skontá, na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii 

a podobne) 

4. z hľadiska daňového (rezervy s vplyvom na základ dane a rezervy bez vplyvu na 

základ dane). (Šlosárová a kolektív, 2016) 

Rezervy môžeme tvoriť na:  

a) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, 

b) reklamácie a záručné opravy, 

c) odstránenie odpadov a obalov,  

d) rekultiváciu pozemkov, 

e) demoláciu budov, 

f) odstupné, 

g) nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia, 
h) odmeny členom dozornej rady a iných orgánov účtovnej jednotky, 

i) nevyfakturované dodávky a služby, 

j) členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne, ktoré sa týkajú 

vykazovaného účtovného obdobia,  

k) bonusy, skontá, rabaty a podobne, ktoré sa týkajú výrobkov, tovaru a služieb 

predaných pred ukončením vykazovaného účtovného obdobia,  

l) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy 

týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,  

m) náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie, 
n) pokuty a penále,  

o) finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk, 

p) povinnosti spätného odkúpenia obalov, 
q) prebiehajúce a hroziace súdne spory,  

r) vyplácanie prémií a odmien,  

s) vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách 

alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké 

požitky), 

t) provízie obchodným zástupcom, 
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u) na stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy, ktorými sú zmluvy, pri ktorých náklady 

nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností prevyšujú ekonomický úžitok, ktorý sa 

zo zmluvy očakáva,  

v) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu, 

w) vypustené emisie do ovzdušia,  

x) a iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky 

Existuje niekoľko metód, ktorými môže účtovná jednotka tvoriť rezervy. Väčšina účtovných 

jednotiek tvorí rezervy odhadom na základe minulých rokov alebo pomocou rôznych metód, 

ktorým sa budeme venovať neskôr.  V prípade daňovo uznateľnej rezervy, ako napríklad 

rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktorá sa tvorí v prípade, ak zamestnanec nevyčerpal svoju 

riadnu dovolenku za kalendárny rok do konca tohto roka a využije možnosť čerpania zostatku 

tejto dovolenky do konca budúceho kalendárneho roku, účtovná jednotka stanoví výšku 

rezervy poistno-matematickou metódou v sume, ktorú by zamestnávateľ zaplatil za čerpanie 

tejto dovolenky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade, že účtovná 

jednotka potrebuje stanoviť odhad výšky rezervy, sa najčastejšie používa metóda priemernej 

hodnoty. Túto metódu použije účtovná jednotka v okamihu, kedy už podobná situácia 

v minulosti nastala a je viac než pravdepodobné, že podobná alebo tá istá situácia nastane aj 

v budúcnosti. (Soukupová a kolektív, 2008) 

Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácií sa posudzuje ich výška 

a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje tvorba rezervy 

alebo sa upraví jej výška, prípadne sa rezerva zruší, pretože opodstatnenosť tvorby rezervy 

zanikla. (Sklenka, Šlosárová, Hornická, Blahušiaková, 2019) 

Je nutné charakterizovať rezervy, ktoré nám ovplyvňujú základ dane a teda sú právne 

vymedzené. Sú nimi:  

a) rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný 

platiť zamestnávateľ za zamestnanca, mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času 

vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, 

rezervy na vyprodukované emisie v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou – neplatí pre daňovníka účtujúceho v sústave 

jednoduchého účtovníctva, 

b) lesnú pestovateľskú činnosť v súlade so zákonom o lesoch – aj u daňovníka 

účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, 

c) likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo 

činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých 

banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom – neplatí pre 

daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, 

d) uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí – aj u daňovníka 

účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, 

e) nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností – aj u daňovníka účtujúceho 

v sústave jednoduchého účtovníctva, 

f) účelová finančná rezerva podľa zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného 

priemyslu. 

Náklad, na ktorý je tvorená rezerva a ktorej tvorba nie je uznaná ako daňový výdavok sa 

zahrnie do základu dane len v tom zdaňovacom období, v ktorom príde k použitiu tejto 

rezervy a to do takej výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok. 

Rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto rezervy, sa do 

základu dane nezahŕňa. Zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa 

nezahrnie do základu dane.  
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3 ODHADOVANIE REZERV VO VŠEOBECNOSTI 

Odhadovanie rezerv patrí k najdôležitejším metodickým prostriedkom v účtovníctve, ktoré 

ovplyvňuje všetku kvalitu informácií, ktoré sú následne poskytnuté užívateľom. 

Odhadovaním alebo oceňovaním sa rozumie spôsob vyjadrenia jednotlivých súčastí majetku 

a záväzkov vyjadrených v peňažných jednotkách. Každá účtovná jednotka má tak povinnosť 

oceniť majetok aj záväzky ku dňu ocenenia, pričom rezervy sa oceňujú ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka. V prípade, ak sú rezervy vyjadrené v cudzej mene, tak sa 

prepočítava končený zostatok na eurá referenčným kurzom ECB alebo NBS k tomuto dňu 

a vyčíslený rozdiel sa zaúčtuje podľa charakteru ako kurzový zisk alebo kurzová strata. 

(Bednárová, Šlosárová, 2015) 

Dôležitú úlohu pri zostavovaní účtovnej závierky má aj inventarizácia. Inventarizáciou sa 

preveruje, či stav majetku a záväzkov, a či rozdiel majetku a záväzkov zodpovedá 

skutočnosti. Pri inventarizácii sa posudzuje odôvodnenosť a najmä výška tvorby rezervy. 

Pokiaľ sa rezervy tvoria na budúce záväzky s tým časovým vymedzením, ale ich výška je 

známa, môžeme ich oceniť menovitou hodnotou. Ak však nie je známa výška záväzku, 

rezervy sa oceňujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a to odhadom v sume 

dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti, pri zohľadnení všetkých neistôt aj rizík. Pri 

stanovení odhadu účtovná jednotka vychádza predovšetkým z predchádzajúcich skúsenosti, 

predpokladaných rozpočtov, viacročnej praxe, vlastnej intuície a profesionálnej 

odbornosti. (Krupová, 2001) 

 

3.1 Metódy oceňovania rezerv 

Metóda priemernej hodnoty rezervy sa využívať vtedy, keď už minimálne raz podobná 

situácia nastala v danej účtovnej jednotke a môže z toho vychádzať aj v budúcnosti v 

rovnakých alebo podobných situáciách. To znamená, že vychádzame z minulých vlastných 

skúseností aj používame pri tom intuíciu. Táto metóda sa nedá použiť pri takých rezervách 

ktoré ešte účtovná jednotka netvorila a sú pre ňu nové. Najčastejšie sa používa pri tvorbe 

rezerv na záručné opravy, kde podnikateľský subjekt garantuje svojím odberateľom bezplatnú 

opravu a údržbu predaných výrobkov alebo tovarov. (Fireš, Zelenka, 2007) 

Rezervu na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnenia pre zamestnancov pri životných 

jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov tvorí účtovná jednotka 

vtedy, ak v nadchádzajúcich účtovných obdobiach môže vzniknúť zamestnancom nárok na 

toto plnenie. Pri výpočte týchto rezervy možno používať matematicko-štatistické metódy 

a vtedy vychádzame z priemerného zárobku uvedených zamestnancov a počtom jednotlivých 

rokov alebo sa môže použiť poistno-matematická metóda a hodnotu rezervy tak upraviť na 

hodnotu v čase účtovania a vykazovania. (Soukupová, B.) 

Matematicko-štatistická metóda oceňovania rezerv sa aplikuje zväčša na zamestnanecké 

požitky, ako napríklad rezerva vyplácaná zamestnancom pri životných jubileách, tvorba 

rezervy na odchodné zamestnancov, rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné. Výhodou 

tejto metódy oceňovania je, že výška rezervy je v danom čase, v ktorom sa účtuje, aktuálna. V 

našom príklade, uvedenom nižšie, je vidno ako daná rezerva môže pružne reagovať na 

každého zamestnanca zvlášť, aj v prípade jeho odchodu alebo prijatie nového zamestnanca.  

Táto metóda sa nedá aplikovať na rezervy na záručné opravy z dôvodu komplikovanosti 

vyčíslenia danej rezervy. Oproti metóde odhadom nevychádza z minulých skúseností a 

poznatkov, teda nie je až taká presná čo sa týka vyčíslenie hodnoty rezervy. 

Výpočet rezervy na životné jubileum, kedy zamestnanec dovŕši vek 50 rokov je znázornený 

v tabuľke číslo 1. Účtovná jednotka vychádza z priemernej mesačnej hrubej mzdy, ktorá je 

upravovaná o dĺžku počtu rokov dosiahnutia jubilea zamestnanca.  
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Tabuľka č. 1: Matematicko-štatistická metóda oceňovania rezerv 

Meno a 

priezvisko 

Rok 

narodenia 
Vek 

Počet rokov 

do jubilea 

Priemerná 

hrubá mzda 

2018 

Rezerva 
% 

úprava 

Rezerva 

po úprave 

Zamestnanec 1 1975 43 17 1100€ 1100€ 50% 550€ 

Zamestnanec 2 1961 57 3 890€ 890€ 100% 890€ 

Zamestnanec 3 1993 25 25 1230€ 1230€ 0% 0€ 

Spolu - - - 3220€ 3220€ - 1440€ 

 

Tabuľka č. 2: Úprava rezerv na jubileum 

Počet rokov do jubilea 1-10 rokov 11-20 rokov 21 a viac rokov 

% úprava z hrubej mzdy 100% 50% 0% 

 

Účtovná jednotka stanovila výšku rezervy na životné jubileum prostredníctvom matematicko-

štatistickej metódy oceňovania vo výške 1440€. Ide tak o dlhodobú rezervu. 

Príkladmi z praxe chceme poukázať aj na stanovenie výšky rezervy nielen paušálne ale aj 

individuálne, keď sa pri tvorbe rezervy posudzuje každý jeden prípad osobitne. Ako príklad 

sme vzali odvetvie a to výrobný sektor – výroba ocele, ktoré určuje a odhaduje výšku rezerv 

rôznymi spôsobmi. S tvorbou rezerv je úzko spojený aj výsledok pri inventarizácii, ktorej sa 

tiež budeme venovať.  

 

4 ODHADOVANIE REZERV V ODVETVÍ VÝROBE OCELE 

Analyzovali sme priebeh inventarizácie ako aj tvorbu rezerv účtovnej jednotky, ktorá sa 

zaoberá výrobou ocele. Zamerali sme sa na odhady znalcov a špecialistov pri výpočte výšky 

rezerv, ktoré sú nutné vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Takisto 

sme preverili opodstatnenosť tvorby rezerv a ich použitie prípadne zrušenie.  

Rezervy na záväzky sú vytvorené len vtedy, ak má účtovná jednotka súčasnú zákonnú alebo 

implicitnú povinnosť, ktorá vznikla z minulej udalosti, pre ktorú je pravdepodobné, že na jej 

vysporiadanie bude potrebný úbytok zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom 

výšku tejto povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť. (Šlosárová, Blahušiaková, 2017) 

Rezervy sa prehodnocujú ku koncu každého účtovného obdobia a sú upravené podľa 

súčasného najlepšieho odhadu. Ak vplyv časovej hodnoty peňazí je významný, hodnota 

rezervy predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných výdavkov potrebných na vysporiadanie 

povinnosti. Ak sa očakáva, že niektoré alebo všetky výdavky potrebné pre vytvorenie rezervy 

budú uhradené inou stranou, úhrada je považovaná ako samostatné aktívum len vtedy, ak je 

prakticky isté, že úhrada bude prijatá. Náklady súvisiace s tvorbou rezerv sú vykázané v zisku 

alebo strate bez prijatej úhrady. (Krupová, 2001) 

 

4.1 Odmeny pri pracovných a životných jubileách  

Podobne ako v príklade uvedenom v tabuľke číslo 1, tak aj účtovná jednotka na výrobu ocele 

vytvára rezervy na životné jubileá metódou akú už sme spomínali. Ide o spoľahlivú metódu, 

ktorá na základe veku zamestnanca a času do životného jubilea vypočíta čo najpresnejšiu 

sumu potrebnú k vyplateniu, keď sa toto životné jubileum dosiahne. Účtovná jednotka taktiež 

vypláca odmeny pri pracovných jubileách. Zamestnanci účtovnej jednotky majú nárok na 

odmeny pri pracovných a životných jubileách po dosiahnutí určitého veku prípadne po 

odpracovaní špecifikovaného obdobia v zmysle kolektívnej zmluvy. Záväzok vyplývajúci z 

tohto zamestnaneckého požitku predstavuje súčasnú hodnotu definovaného záväzku z odmien 

pri pracovných a životných jubileách ku koncu vykazovaného obdobia a je vypočítaný ročne 

poistnými matematikmi účtovnej jednotky použitím metódy plánovaného ročného 

zhodnotenia požitkov. 
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4.2 Rezervy na odstupné  

Rezervy na odstupné patria k jedným z najčastejších rezerv tvorených v účtovnej jednotke. 

Ako sme už spomínali, tvoria sa na základe metód, ktoré vyčíslia čo najpresnejšiu výšku 

odstupného. Odstupné sa vypláca buď pri ukončení pracovného pomeru zo strany účtovnej 

jednotky zo špecifikovaných organizačných dôvodov alebo zdravotných dôvodov 

zamestnanca, alebo ak zamestnanec dobrovoľne ukonči pracovný pomer výmenou za 

odstupné alebo podobný požitok ako napríklad jednorazovú mzdu za dlhoročnú prácu. 

Účtovná jednotka účtuje tieto benefity v čase, keď sa zaviaže buď ukončiť pracovný pomer so 

zamestnancami na základe podrobného formálneho plánu a nemá možnosť  od toho plánu 

upustiť , alebo sa zaviaže poskytnúť  odstupné alebo podobné požitky, výmenou za dobrovoľné 

rozhodnutie zamestnanca ukončiť  pracovný pomer. 

 

4.3 Významné účtovné odhady a predpoklady  

Odhady a predpoklady, ktoré robí účtovná jednotka, sú pravidelne prehodnocované na 

základe skúseností z minulých období a ostatných faktorov, vrátane očakávaní týkajúcich sa 

budúcich období, ktoré sú považované za primerané okolnostiam. Výsledné účtovné odhady 

sa podľa ich definície zriedka rovnajú skutočným výsledkom. Dôvodom je vznik nadbytku 

výrobných kapacít na európskom trhu s oceľou. Tieto problémy vedú aj k stláčaniu cien ocele 

v Európe smerom nadol. 

 

5 REZERVY V ODVETVÍ VÝROBY OCELE 

5.1 Zamestnanecké požitky  

Súčasná hodnota záväzkov zo zamestnaneckých požitkov závisí od mnohých faktorov, ktoré 

sú stanovené poistno-matematickými metódami použitím množstva predpokladov. 

Predpoklady použité pre zamestnanecké požitky zahŕňajú diskontnú sadzbu, ročný rast miezd 

a príjmov a fluktuáciu zamestnancov. Príslušné predpoklady sú stanovené poistnými 

matematikmi účtovnej jednotky na konci každého roka. Akékoľvek zmeny v týchto 

predpokladoch ovplyvnia účtovnú hodnotu záväzkov zo zamestnaneckých požitkov. 

 

5.2 Rezerva na skládku odpadov 

Rezerva na skládku odpadov je ocenená v čistej súčasnej hodnote odhadovaných budúcich 

nákladov súvisiacich s povinnosťou účtovnej jednotky uviesť  skládku odpadov do pôvodného 

stavu. Náklady na rekultiváciu skládky sú stanovené externou odbornou účtovnou jednotkou.  

 

5.3 Rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok 

Rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí je vykázaná na 

základe zákona o odpadoch. Účtovná jednotka mala v prevádzke štyri skládky, z toho dve na 

nie nebezpečný odpad a dve na nebezpečný odpad. Rekultivácia jednej skládky nie 

nebezpečného odpadu a jednej skládky nebezpečného odpadu bola ukončená a skládky boli 

uzatvorené. Jedna skládka nie nebezpečného odpadu bola uzatvorená neskôr. Účtovná 

jednotka začala s rekultiváciou skládky, pričom súvisiace náklady boli účtované oproti tejto 

rezerve. Jedna skládka nebezpečného odpadu bola uzatvorená po roku od predchádzajúcich 

skládok. Krátkodobá časť  rezervy predstavuje náklady, pri ktorých sa očakáva, že budú 

zúčtované do dvanástich mesiacov. 

 

5.4 Súdne spory  

Účtovná jednotka je účastníkom viacerých súdnych sporov, konaní a civilných žalôb, ktoré 

vznikli účtovnej jednotke pri jej bežnej činnosti. Vedenie účtovnej jednotky odhaduje 

najpravdepodobnejšie výsledky súdnych sporov a v prípade potreby je vytvorená rezerva k 

súdnym sporom. Účtovná jednotka má svoje právne oddelenie, ktoré vie odhadnúť úspešnosť 
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vyhratia súdnych sporov. Účtovná jednotka využíva v niektorých súdnych konaniach 

externých právnikov a v ostatných konaniach interných právnikov. Tieto súdne spory sú v 

rôznom štádiu a niektoré z nich môžu pokračovať  neurčitý čas. Vedenie účtovnej jednotky 

urobilo najlepší odhad pravdepodobností výsledkov súdnych sporov na Slovensku i v 

zahraničí a s nimi spojených prípadných budúcich výdavkov a vytvorila sa príslušná rezerva. 

Výška rezervy na súdne spory je považovaná v účtovnej závierke účtovnej jednotky za 

nevýznamnú. Vedenie účtovnej jednotky na základe dostupných informácií verí, že výsledky 

pokračujúcich súdnych konaní nebudú mať významný záporný dopad, či už jednotlivo alebo 

celkovo, na finančnú situáciu účtovnej jednotky.  

 

5.5 Rezerva na CO2 emisie 

Rezerva na CO2 emisie, ktoré boli vypustené, bola vypočítaná ako násobok odhadovaného 

množstva vypustených CO2 emisií za kalendárny rok a reálnej hodnoty emisných kvót CO2 

stanovených Európskou klimatickou burzou. Rezerva bola zaúčtovaná do Ostatných 

prevádzkových nákladov. Rozpustenie výnosov budúcich období súvisiacich s pridelenými 

emisnými kvótami CO2 je vykázané v Ostatných príjmoch. Účtovná jednotka má prísne 

kontroly, čo sa týka znečisťovania životného prostredia, preto je dôležité, aby boli dodržaná 

všetka legislatíva a všetky právne predpisy.  

 

5.6 Odchodné do dôchodku 

Odchodné do dôchodku účtovná jednotka je podľa Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy 

povinná vyplácať  svojim zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. Záväzok zo 

stanovených požitkov je vypočítaný poistnými matematikmi každý rok metódou plánovaného 

ročného zhodnotenia požitkov.  

 

5.7 Pracovné a životné jubileá  

Účtovná jednotka taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách. Záväzok je 

vypočítaný konzistentne s výpočtom pri odchodnom do dôchodku okrem toho, že zisky a 

straty zo zmien v poistno- matematických odhadoch a náklady na minulú službu sú 

zaúčtované hneď  do zisku a straty bežného obdobia.  

Ostatné rezervy zahŕňajú rezervy na reklamácie a na ostatné obchodné riziká.  

 

6 INVENTARIZÁCIA 

Celý priebeh výroby ocele je veľmi náročný proces a preto aj účtovníctvo tejto účtovnej 

jednotky je vedené odlišne, čo sa týka napríklad priebehu inventarizácie, pretože 

inventarizácia nemôže byť vykonaná v tejto účtovnej jednotke zamestnancami ale je tam 

privolaný špecialista, ktorý skontroluje, či reálny stav majetku je rovnaký ako stav 

v účtovníctve. V prípade účtovnej jednotky vyrábajúcej oceľ, je veľmi zložité odvážiť 

množstvo ocele, ktoré je na sklade a porovnať to so zápismi v účtovníctve, preto majú 

v účtovnej jednotke špeciálne meracie zariadenia a to konkrétne osobné lietadlo, ktoré vezme 

špecialistu, ktorý má v rukách prístroj na meranie a automatické vypočítanie požadovaného 

objemu. Aj na základe takto vytvorenej inventarizácie sa vedia ľahšie odhadnúť a vytvoriť 

rezervy.   

 

7 ZÁVER 

Tvorba a použitie rezerv je veľmi náročný proces najmä pri stanovení správnej výšky rezervy. 

Finančné odhady je tak nutné vykonať čo najpresnejšie, aby výška rezervy bola vyššia ako je 

výška rizika či neistoty. Často sú potrební na vykonanie takýchto odhadov špecializovaní 

pracovníci, ktorí používajú rôzne metódy, zariadenia a postupy pri odhadovaní výšky rezerv. 

My sme sa zamerali na analyzovanie účtovnej jednotky, ktorá sa zaoberá výrobou ocele. 
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Konkrétne sme skúmali tvorbu a použitie rezerv, ich výšku a proces ich odhadovania. 

Účtovná jednotka má okrem povinných rezerv vytvorené aj rezervy, ktoré sú nevyhnutné pre 

bezproblémový priebeh počas účtovného obdobia. Práve preto si účtovná jednotka vytvára 

rezervy na zamestnanecké pôžitky, na skládku odpadov, na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládok, na súdne spory, na CO2 emisie, na odchodné do dôchodku, na 

pracovné a životné jubileá a iné.  

V neposlednom rade sme poukázali na fakt, že tvorba rezerv je úzko spojená aj 

s inventarizáciou, pretože práve pri vykonávaní inventarizácie sa v účtovných jednotkách 

zisťujú reálne stavy v sklade a stavy zaúčtované v účtovníctve. Niektoré výsledky zistené pri 

inventarizácii sa môžu použiť aj pri odhadoch v prípade tvorby rezerv. 
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EURÓPSKA HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA – NÁSTROJ 

INTEGRÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII ALEBO KATALYZÁTOR JEJ 

ROZPADU? 

 

THE EUROPEAN ECONOMIC AND MONETARY UNION - A TOOL 

OF INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION OR A CATALYST OF 

ITS DISINTEGRATION? 

 

Vladimír Kováčik 

 
Abstrakt 

Zriadenie hospodárskej a menovej únie spolu so zavedením spoločnej meny Euro je pre 

Európu historicky bezprecedentný krok z hľadiska významu v kontexte európskej integrácie. 

Téma európskej integrácie je jednou z najdiskutabilnejších tém politikov aj odborníkov, 

najmä v súvislosti s aktuálnymi výzvami, ktorým Európa čelí. Na jednej strane sa považuje 

zavedenie spoločnej meny a menovej politiky za nespochybniteľný dôkaz európskej jednoty a 

súdržnosti. Kritické hlasy ale poukazujú nato, že nevyváženosť ekonomík jednotlivých štátov 

a s tým súvisiace nedodržiavanie rozpočtovej disciplíny v niektorých krajinách eurozóny 

môžu viesť k nezhodám, ktoré môžu projekt európskej menovej únie ohroziť, čo by mohlo 

v krajných prípadoch viesť k zrušeniu spoločnej meny, alebo dokonca až k rozpadu Európskej 

únie. Cieľom tohto článku je poukázať na určité (dez)integračné aspekty spoločnej meny a 

menovej politiky.  

Kľúčové slová: menová únia, integrácia, euro, európska únia, spoločná mena 

 

Abstract 

The establishment of Economic and Monetary Union, together with the introduction of the 

Euro, is a historically unprecedented step for Europe in terms of importance in the context of 

European integration. The theme of European integration is one of the most common topics of 

both politicians and experts, especially in the context of the current challenges facing Europe. 

On the one hand, the introduction of the common currency and monetary policy is seen as 

unquestionable evidence of European unity and cohesion. Critical voices, however, point out 

that the imbalance of national economies and the consequent non-compliance with budgetary 

discipline in some euro area countries may lead to disagreements that may jeopardize the 

European Monetary Union project, which could in extreme cases lead to the abolition of the 

single currency or even to disintegration of the European Union. The aim of this article is to 

highlight certain (dis) integration aspects of the common currency and monetary policy. 

Key words: monetary union, integration, euro, european union, common currency 

 

Úvod 

Dnešná Európska únia (EÚ) je spoločenstvo 28 štátov, v ktorom býva vyše 500 miliónov 

obyvateľov na ploche zhruba 4 milióny km². Toľko zapojených krajín naznačuje veľkú 

rôznorodosť, niet preto divu, že mottom EÚ je „zjednotení v rozmanitosti“. Hlavným cieľom 

EÚ je Európa s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a 

zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia. A predovšetkým nové ciele - spoločná menová, 

zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. Najvyšším 

dosiahnutým integračným stupňom je „hospodárska a menová únia“, ktorá má byť „miesto 
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prosperity založenej na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, 

konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo, ktorého cieľom je plná zamestnanosť a 

sociálny pokrok. Úplná hospodárska a menová únia sama osebe nie je cieľom. Je 

prostriedkom na dosiahnutie lepšieho a spravodlivejšieho života pre všetkých občanov v 

snahe pripraviť Úniu na budúce globálne výzvy a poskytnúť všetkým jej členom možnosť 

prosperovať“ (Európska komisia, 2015). 

Znakom menovej únie je spoločná mena členských krajín a spoločná menová politika 

vykonávaná Európskou centrálnou bankou. Spoločná mena Euro vstúpila do platnosti 1. 

januára 1999, najprv v bezhotovostnej podobe a od 1. januára 2002 aj v podobe hotovosti. 

Euro bolo od roku 1999 pôvodne hlavnou menou používanou na výmenu medzi krajinami v 

rámci únie, zatiaľ čo členské štáty naďalej používali svoje vlastné meny. Do troch rokov sa 

však Euro stalo každodennou menou a nahradilo domáce meny mnohých členských štátov. 

Tieto členské štáty týmto svoju spoluprácu ešte prehĺbilo a nahradilo svoje národné meny 

jednotnou menou Euro. Tieto členské štáty tvoria tzv. „eurozónu“. Aj keď Euro stále nie je 

všeobecne akceptované všetkými členmi EÚ ako hlavnou menou, väčšina členských štátov 

mimo eurozóny viaže svoju menu nejakým spôsobom voči Euru.  

Euro prinieslo občanom EÚ niekoľko ekonomických a praktických výhod. Euro znižuje 

náklady na finančné transakcie, posilňuje úlohu EÚ na medzinárodnej úrovni. Uľahčilo sa 

zároveň cestovanie odstránením potreby výmeny peňazí, a čo je dôležitejšie, odstránili sa 

menové riziká z európskeho obchodu. Teraz si môže európsky občan ľahko vyhľadať 

najlepšiu cenu za produkt z ktorejkoľvek spoločnosti v členských štátoch eurozóny bez toho, 

aby musel každú cenu prerátavať prostredníctvom prevodníka mien. Vďaka tomu sú ceny v 

celej EÚ transparentné a zvyšuje sa konkurencia medzi v rámci únie. Práca a tovar môžu 

ľahšie prúdiť cez hranice tam, kde sú požadované, čo môže mať pozitívny vplyv na 

efektívnejšie fungovanie v celej únii. Euro ako spoločná mena v eurozóne svojim členským 

krajinám poskytuje cenovú stabilitu a chráni ich pred vonkajšou nestabilitou, podporuje 

vzájomnú obchodnú bilanciu medzi jej členmi a posilňuje jednotný vnútorný trh. 

Na druhej strane, Euro ako spoločná mena samozrejme nie je bez kontroverzie. Mnoho 

menších členských štátov EÚ verí, že systém je naklonený v prospech veľkých členských 

krajín. So zavedením Eura sa v mnohých nových členských krajinách hovorilo o špekuláciách 

s konverzným kurzom, na čom mali zarobiť rôzni špekulanti a finančné skupiny s dobrými 

kontaktmi a informáciami. Ale čo je pre obyvateľov členských krajín závažnejšie, zavedenie 

Eura prinieslo v mnohých prípadoch zdražovanie, resp. zvyšovanie cien tovarov a služieb. 

Ľudia vnímali citlivo najmä zdražovanie potravín, predmetov každodennej spotreby, ako aj 

zvyšovanie cien v reštauračných zariadeniach alebo službách osobnej starostlivosti. 

Z pohľadu verejnej správy je ale dôležité nastoliť otázku, či je zavedenie Európskej menovej 

únie naozaj krokom k vyššiemu stupňu integrácie v EÚ, alebo sú rozdiely medzi jednotlivými 

ekonomikami členských štátov natoľko veľké, že spoločná mena prekrýva nedostatky slabších 

na úkor silnejších, čo musí v dlhodobom horizonte nevyhnutne prispieť k nezhodám v rámci 

únie a v krajnom prípade aj zrušeniu jednotnej európskej meny, alebo dokonca k rozpadu EÚ. 

 

1 HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA 

Hospodárska a menová únia predstavuje významný krok smerom k integrácii hospodárstiev 

krajín EÚ. Hospodárska a menová únia nepredstavuje cieľ sám osebe. Cieľom Hospodárskej 

a menovej únie je koordinovaná ekonomická politika a existencia jednotnej meny. Ide 

o nástroj na podporu cieľov EÚ a na zlepšenie života občanov v krajinách EÚ. V dôsledku 

toho sa z tvorby hospodárskej politiky stáva vec spoločného záujmu pre všetky krajiny EÚ. 

Na zabezpečenie plynulého fungovania hospodárstva EÚ ako celku je dôležité, aby všetky 

krajiny skoordinovali svoje hospodárske a fiškálne politiky so spoločným cieľom zaistiť 

stabilitu a rast, jedine tak môže zostať EÚ konkurencieschopná v globálnom meradle.  
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 Jednotnú menovú politiku v hospodárskej a menovej únii určuje Európska centrálna banka 

(ECB) a dopĺňajú ju harmonizované fiškálne politiky a koordinované hospodárske politiky 

(Európska komisia, 2017a). Hospodárska a menová únia nemá osobitnú inštitúciu poverenú 

riadením hospodárskej politiky. Namiesto toho sa o zodpovednosť delia členské štáty a rôzne 

inštitúcie EÚ. V júni 1988 Európska rada, ktorá je zložená z najvyšších predstaviteľov 

jednotlivých členských štátov a vlád, potvrdila cieľ postupného vytvorenia Hospodárskej a 

menovej únie a poverila výbor vedený vtedajším prezidentom Európskej komisie Jacquom 

Delorsom preskúmať a navrhnúť konkrétne kroky, ktoré by k takejto únii viedli. Delorsova 

správa navrhovala, aby sa hospodárska a menová únia dosiahla v troch samostatných etapách: 

v prvej sa mali liberalizovať kapitálové pohyby v rámci EÚ a zblížiť menové politiky 

jednotlivých štátov; v druhej sa na úrovni únie mala vytvoriť autorita na kontrolu jednotlivých 

menových pohybov a mali sa tiež zaviesť opatrenia na postupné zbližovanie jednotlivých 

národných mien; v tretej etape sa mali neodvolateľne fixovať výmenné kurzy medzi menami 

zúčastnených štátov a vykonávanie menovej politiky sa malo preniesť na úroveň EÚ 

(Národná banka Slovenska, 2013). 

Menová únia je určená nezrušiteľnou konvertibilitou meny, úplnou liberalizáciou pohybu 

kapitálu, integráciou finančných trhov a stanovením nemeniteľných kurzov. Základom je 

zavedenie jednotnej meny a zriadenie Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 

centrálnej banky ako ústredného orgánu národných centrálnych bánk (Šikulová, 2006). 

Začiatky zavedenia spoločnej meny možno hľadať v dokumentoch o založení Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva (EHS), ktoré bolo kreované Zmluvou o Európskom 

hospodárskom spoločenstve 25. marca 1957 (Európsky parlament, 2019a). Táto zmluva, i keď 

sa priamo nezmieňuje o menovej integrácii, vytvorila základné predpoklady pre 

zabezpečovanie menovej stability a kooperácie medzi krajinami EHS. Článok 107 tejto 

zmluvy určuje, že členské štáty musia z dôvodu spoločného záujmu sledovať svoju politiku v 

oblasti devízových kurzov. Ak niektorý štát zmení devízový kurz svojej meny spôsobom, 

ktorý je nezlučiteľný s ustanoveniami uvedenej zmluvy a poškodzuje podmienky súťaže, tak 

táto zmluva určuje postup v zmysle ktorého členské štáty mohli po určité obdobie prijať 

nevyhnutné opatrenie, na základe ktorých sa určia nové podmienky súťaže ako dôsledok tejto 

zmeny. Článok 107 je teda prvým základom menovej spolupráce členských štátov, i keď ešte 

nevytvára právny základ menovej únie. Jednotný európsky akt prijatý v roku 1987 

predurčoval, že začiatkom roka 1993 sa vytvorí jednotný trh a v rokoch nasledujúcich menová 

a politická únia (Európsky parlament, 2019b). Jednotný európsky akt bol až do prijatia 

Maastrichtskej zmluvy právnym základom pre rozvoj menovej únie. 

 

1.1 Konvergenčné kritériá 

V januári 1999 jedenásť krajín EÚ vytvorilo Európsku menovú úniu, ktorej súčasťou je 

zavedenie jednotnej európskej meny euro a z nej plynúcej cenovej stability a záväznej 

spoločnej menovej politiky. Právnym základom Európskej menovej únie sa v roku 1992 stala 

v Maastrichte uzatvorená Zmluva o Európskej únii (Európsky parlament, 2019c). 

Podmienkou pre výber členských štátov, ktoré sú oprávnené vstúpiť do európskej menovej 

únie bolo tiež splnenie konvergenčných kritérií ustanovených v Zmluve o Európskom 

spoločenstve. O splnení konvergenčných kritérií, ktoré boli ustanovené Maastrichtskou 

zmluvou rozhodla Rada EU v máji 1998 na základe výsledkov dosiahnutých roku 1977. 

Konvergenčné kritériá podľa Zmluvy o Európskej Únii ustanovujú, že členské štáty musia 

splniť predovšetkým tieto podmienky (Európsky parlament, 2019c): 

 Kritérium cenovej stability (inflácie). V priebehu jedného roka pred zisťovaním miera 

inflácie v členskej krajine môže byť vyššia maximálne o 1,5 %, ako je priemer výšky 

inflácie troch členských štátov s najnižšou mierou inflácie. 
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 Kritérium verejného deficitu. Deficit všetkých verejných financií nesmie prekročiť 3 % 

hrubého domáceho produktu (HDP) okrem prípadov, keď: (i) pomer alebo podstatne 

klesol, alebo sa neustále znižoval, až dosiahol úroveň, ktorá sa blíži 3 %, (ii) alebo 

prekročenie nad 3% bolo iba výnimočné a dočasné a pomer zostáva blízko 3 %. 

 Kritérium hrubého verejného dlhu. Pomer dlhu všetkých verejných financií nesmie 

prekročiť 60 % HDP okrem prípadov, keď sa pomer dostatočne znižuje a približuje sa 

vyhovujúcim primeraným tempom k 60 %. 

 Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb. V priebehu jedného roka pred zisťovaním 

nominálna dlhodobá úroková miera (dlhodobé úrokové sadzby) smie prevýšiť maximálne 

o 2 % priemernú úrokovú sadzbu troch členských štátov, ktoré dosiahli najlepšie výsledky 

v oblasti cenovej stability (krajiny s najnižšou úrokovou mierou). 

 Kritérium stability kurzu meny a účasti v mechanizme výmenných kurzov Európskeho 

menového systému. Národná mena nesmie byť devalvovaná počas posledných dvoch 

rokov pred vstupom do EMU a za tento čas kurz nesmie prekročiť povolenú odchýlku 

bežného kurzu stanoveného v rámci mechanizmu menových kurzov.  

 

1.2 Výhody a nevýhody stupu krajiny do eurozóny 

Vstup do eurozóny je zásadným krokom pre každú členskú krajinu EÚ. Tak ako sme uviedli 

vyššie, podmienkou členstva v eurozóne je, aby krajina bola pripravená prijať jednotnú menu 

euro a bola schopná plniť záväzky, vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Formálnou 

podmienkou pripravenosti krajiny na prijatie jednotnej meny je splnenie nominálnych 

konvergenčných kritérií, tzv. maastrichtských kritérií.   

Z hľadiska výhod súvisiacich so vstupom členskej krajiny do eurozóny prevládajú najmä 

výhody pre ekonomiku krajiny ako aj podnikateľskú sféru. Z pohľadu makroekonomiky má 

spoločná mena pozitívny vplyv na verejné financie, ekonomický rast alebo úrokové sadzby. 

Veľmi dôležitým aspektom prijatia spoločnej meny je rovnako prílev zahraničných investícií, 

keďže dôveryhodná prístupová stratégia k eurozóne vytvára významný signál pre 

zahraničných investorov, že boli prijaté potrebné štrukturálne ekonomické reformy 

a vytvorilo sa stabilné investičné prostredie. Podniky v eurozóne nie sú vystavované  

kurzovému riziku voči euru, odpadávajú rovnako náklady spojené so zaisťovaním rizika 

(hedging), ktoré v súčasnosti tvoria významnú súčasť nákladov podnikov. Spoločná mena 

znamená pre všetky podnikateľské subjekty zníženie nákladov na konverziu meny. Ďalšou 

významnou úsporou transakčných nákladov je vstup do spoločného platobného priestoru.  

Ďalšou výhodou je určite všeobecne nižšia úroková sadzba, nakoľko ECB má ako jeden 

z hlavných cieľov udržiavanie cenovej stability, ktorá sa následne odráža v nižších úrokových 

sadzbách komerčných bánk. Nízke náklady na správu úveru sú potom výrazným prorastovým 

faktorom pri snahe novej členskej krajiny pri dobiehaní najvyspelejších krajín Eurozóny. 

Nízka inflácia udržuje nízke úrokové sadzby. A nízke úrokové sadzby zase znamenajú viac 

investícií. To znamená, že podniky si môžu ľahšie požičiavať (úvery sú pre nich dostupnejšie) 

na investície do výskumu alebo infraštruktúry.  

Čo sa týka nevýhod vstupu do eurozóny, za jednu z najväčších sa považuje čiastočná strata 

suverenity v menovej politike. Strata nezávislej menovej politiky sa pokladá za najväčšiu 

nevýhodu vstupu do eurozóny, pretože menová politika umožňuje centrálnej banke reagovať 

na rôznorodé podmienky ekonomiky, tlmiť vnútorné, vonkajšie, ponukové ale aj dopytové 

šoky, inými slovami vytvára teda vhodné prostredie na udržiavanie cenovej stability. 

Z hľadiska občanov sa po vstupe do eurozóny javili ako problematické najmä dva faktory. 

Jeden je zvyšovanie cien tovarov a služieb. Tu ale nie je jednoznačne preukázané, že 

zdražovanie priamo úmerne súvisí so zavedením Eura, resp. že je to jediný dôvod zvyšovania 

cien. V mnoho prípadoch bolo zistené, že za zvyšovanie cien sú zodpovední samotní 

obchodníci a predajcovia, ktorí sa snažili novovzniknutú situáciu využiť k zvyšovaniu zisku. 
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S uvedenou skutočnosťou súvisí aj druhý problém, ktorý sa najviac dotkol v súvislosti so 

zavedením Eura samotných občanov. Jedná sa o problém návyku na novú menu, resp. 

vnímanie hodnoty peňazí a tovarov a služieb. Výskumy ukázali že tento problém bol 

najmarkantnejší najmä pri starších ľuďoch, ktorí mali problémy s prepočítavaním novej meny 

na pôvodnú, pri ktorej boli navyknutí na reálnu hodnotu tovarov a služieb a tým pádom bolo 

pre nich náročné nakupovanie v novej mene, často krát si tým pádom zdražovanie tovarov 

a služieb ani neuvedomili, čo nahrávalo do kariet nepoctivým obchodníkom a predajcom. 

 

2 HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA AKO ÚSPEŠNÝ EURÓPSKY PROJEKT?  

Problematikou výhod resp. nevýhod súvisiacich so zriadením projektu hospodárskej 

a menovej únie v Európe sa zaoberá množstvo vedeckých a odborných štúdií, ako napr. 

Mihov (2001), Vives (2001), von Haagen a Eichengreen (1996), Lane (2006), Kayshap 

a Stein (1997), Vanthoor (1996) alebo Wyplosz (2006).  

Názory na úspech projektu Hospodárskej a menovej únie sa v odborných kruhoch rôznia. Zo 

strany európskych inštitúcií a európskych politikov je jednoznačne počuť názor, že sa jedná 

o bezprecedentný úspech spoločnej európskej politiky ktorý zakotvil makroekonomickú 

stabilitu a zvýšil cezhraničný obchod, finančnú integráciu a investície a pre EÚ ako celok je 

Euro kľúčovým kameňom ďalšej hospodárskej integrácie a silným symbolom rastúcej 

politickej jednoty v Európe. Z akademických kruhov ale zazneli  k tejto téme aj kritické 

pohľady, najmä na problémy súvisiace s dosahovaním fiškálnej disciplíny, manipuláciou 

s ekonomickými ukazovateľmi s cieľom formálne splniť konvergenčné kritériá alebo teórie 

poukazujúce na spomalenie ekonomického rastu v súvislosti so zavedením Eura. Postupom 

času sa mnohé akademické kritiky vzali do úvahy, ale ešte nie úplne. Menová stratégia bola 

mierne zmenená a doplnená, zostáva však predmetom sporov medzi Európskou centrálnou 

bankou a menovými ekonómami. 

Zavedenie eura pôvodne viedlo k určitej konvergencii medzi zúčastnenými členskými štátmi, 

a to najmä z hľadiska hospodárskeho rastu a úrokových sadzieb. Kríza však odhalila niektoré 

významné rozdiely, ktoré sa nahromadili za predchádzajúce roky z hľadiska 

konkurencieschopnosti, sily bankového sektora a udržateľnosti verejných financií. Výsledkom 

boli aj väčšie rozdiely v hospodárskych výsledkoch. V posledných rokoch sa objavili určité 

dôkazy o tendencii k znižovaniu rozdielov. Pretrvávajú však výrazné rozdiely medzi 

členskými štátmi a významné dôsledky krízy a silný proces opätovnej konvergencie ešte nie 

je viditeľný. Aj napriek významnému rastu v prvých rokoch existencie eurozóny došlo v 

priebehu krízy v mnohých členských štátoch k výraznému poklesu životnej úrovne. Napríklad 

kým Nemecko od tohto obdobia zaznamenalo výraznejší rast, HDP Talianska zostáva pod 

úrovňou spred krízy. Nie všetky hospodárstva štátov eurozóny sa zotavili v rovnakom 

rozsahu. (Európska komisia, 2017b) 

Čo sa týka kritických názorov na spoločnú európsku menovú politiku, narážame tu na jednu 

otázku, ktorá je aj dnes medzi najzásadnejšími a najdiskutovanejšími v Európe. Je to otázka 

európskej integrácie, ktorá má za príčinu stratu určitej časti suverenity členských krajín. Tým 

pádom sa táto téma z ekonomickej stáva politickou. Otázna je možnosť úspechu monetárnej 

únie v prostredí, ktoré nie je úplne zjednotené politicky. Samozrejme že členstvo v EÚ je 

v zmysle ustanovujúcich zmlúv tohto spoločenstva podmienené určitou mieru integrácie 

a vzdaním sa časti suverenity, ale stále sa jedná o zoskupenie suverénnych štátov, ktoré majú 

svoje vlády a parlamenty a ktoré zabezpečujú (alebo by aspoň mali) zvrchovane chod svojej 

krajiny. Euro ako spoločná mena ale oberá členské štáty o časť menovej suverenity pri 

realizácii menovej politiky, keďže si hodnotu meny neurčujú pomocou centrálnej národnej 

bank ako pri národnej mene, ale túto hodnotu určuje ECB, vzhľadom na podmienky  

ekonomiky v eurozóne. Členský štát tým pádom stráca možnosť týmto nástrojom stabilizovať 

ekonomiku, a to najmä v čase výkyvov a kríz. Rovnako je to aj s výškou úrokových sadzieb. 
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Tu ale narážame na hlavný problém, že síce v eurozóne je jednotná menová politika 

a spoločná mena, ale nie je jednotná rozpočtová politika. Tým pádom kritické hlasy 

zdôrazňujú, že rozpočtovo menej zodpovedné krajiny sa „vezú“ popri rozpočtovo viac 

zodpovedných krajinách, dokonca existujú názory že sa na nich doslova priživujú. S tým úzko 

súvisí aj otázka rozpočtovej disciplíny jednotlivých krajinách eurozóny, nakoľko hlavne 

v posledných rokoch je v eurozóne badať trend, že krajiny (a často sa jedná o staré členské 

krajiny) si z rozpočtovej disciplíny a rozpočtových pravidiel eurozóny „ťažkú hlavu“ nerobia, 

čo potom vyvoláva frustráciu v tých krajinách, ktoré sa poctivo snažia robiť zodpovednú 

rozpočtovú politiku. Pravidlá EÚ (Maastrichtské kritériá) okrem limitu pre rozpočtový deficit 

vo výške 3 % HDP stanovujú aj hornú hranicu pre štátny dlh maximálne na úrovni 60 % 

HDP. Krajinám, ktoré porušujú tieto pravidlá, hrozia v poslednom štádiu aj finančné sankcie, 

aj keď európske inštitúcie zatiaľ ešte žiadnemu štátu finančný trest za tieto porušenia 

neuložili. Ešte pred zavedením eura mnoho ekonómov poukazovalo na to, že Európa sa 

skladá z  ekonomicky rôzne rozvinutých regiónov, a preto nebude spoločná mena pre slabšie 

krajiny výhodou, ale skôr obrovskou záťažou, ktorá bude mať tendenciu sa neustále 

zväčšovať. S uvedeným problémom súvisí aj uvoľnenie úverovej politiky zo strany bánk, čo 

na jednej strane oživilo spotrebu a prinieslo krátkodobý ekonomický rast, ale na druhej strane 

prinieslo obrovskú vlnu zadlžovania obyvateľstva, ktorá môže mať pri ďalších ekonomických 

výkyvoch alebo krízach podobných kríze z pred 10 rokov nedozerné následky. Paradoxne 

pritom zadlženosť obyvateľstva zvyšuje citlivosť domácností na nepriaznivý vývoj 

ekonomiky a tiež zvyšuje pravdepodobnosť finančných kríz.  

Tabuľka č. 1: Hrubý dlh verejnej správy členských štátov EÚ v rokoch 2010 - 2018 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

European Union - 28 79,6 82 84,4 86,3 87 84,9 83,8 82,1 80,4 

Euro area (19 countries) 85,8 87,6 90,7 92,6 92,8 90,8 90 87,8 85,9 

Belgium 100,3 103,5 104,8 105,5 107 105,2 104,9 101,8 100 

Bulgaria 15,4 15,2 16,7 17,1 27,1 26 29,3 25,3 22,3 

Czechia 37,4 39,8 44,5 44,9 42,2 40 36,8 34,7 32,6 

Denmark 42,6 46,1 44,9 44 44,3 39,8 37,2 35,5 34,2 

Germany 82,4 79,8 81,1 78,7 75,7 72,1 69,2 65,3 61,9 

Estonia 6,6 6,1 9,8 10,2 10,6 10 10,2 9,3 8,4 

Ireland 86 111,1 119,9 119,9 104,4 76,7 73,9 67,8 63,6 

Greece 146,2 172,1 159,6 177,4 178,9 175,9 178,5 176,2 181,2 

Spain 60,5 69,9 86,3 95,8 100,7 99,3 99,2 98,6 97,6 

France 85,3 87,8 90,6 93,4 94,9 95,6 98 98,4 98,4 

Croatia 57,8 64,4 70,1 81,2 84,7 84,4 81 78 74,8 

Italy 119,2 119,7 126,5 132,4 135,4 135,3 134,8 134,1 134,8 

Cyprus 56,4 65,9 80,3 104 109,2 107,5 103,4 93,9 100,6 

Latvia 47,3 43,1 41,6 39,4 40,9 36,7 40,2 38,6 36,4 

Lithuania 36,3 37,2 39,8 38,7 40,6 42,7 39,9 39,3 34,1 

Luxembourg 19,8 18,7 22 23,7 22,7 22 20,1 22,3 21 

Hungary 80,6 80,8 78,5 77,3 76,8 76,1 75,5 72,9 70,2 

Malta 67,5 70,2 67,7 68,4 63,4 57,8 55,5 50,3 45,8 

Netherlands 59,2 61,7 66,2 67,7 67,8 64,6 61,9 56,9 52,4 

Austria 82,7 82,4 81,9 81,3 84 84,9 82,9 78,3 74 

Poland 53,1 54,1 53,7 55,7 50,4 51,3 54,2 50,6 48,9 

Portugal 100,2 114,4 129 131,4 132,9 131,2 131,5 126 122,2 

Romania 29,6 34 37 37,6 39,2 37,8 37,3 35,1 35 

Slovenia 38,3 46,5 53,6 70 80,3 82,6 78,7 74,1 70,4 

Slovakia 41 43,5 51,8 54,7 53,5 51,9 52 51,3 49,4 

Finland 46,9 48,3 53,6 56,2 59,8 63 62,6 60,9 59 

Sweden 38,2 37,3 37,7 40,5 45,2 43,9 42,3 40,7 38,8 

United Kingdom 74,6 80,1 83,2 84,2 86,2 86,9 86,8 86,2 85,9 

Zdroj: Eurostat, 2019a 
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V tabuľke č. 1 uvádzame prehľad zadlženia členských štátov EÚ v súčasnej dekáde 

vyjadreného ako hrubý dlh verejnej správy v % z HDP. V tabuľke č. 2 zase uvádzame deficit 

verejných financií vyjadrený ako % z HDP. Ako môžeme z obidvoch tabuliek vidieť, 

porušovanie rozpočtovej disciplíny je v súčasnej dekáde bežný jav pri niektorých krajinách, 

čo samozrejme vyvoláva oprávnenú vlnu nevôle v rozpočtovo disciplinovaných krajinách. 

 

Tabuľka č. 2: Deficit verejných financií členských štátov EÚ v rokoch 2010 - 2018 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

European Union - 28 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -2,9 -2,4 -1,7 -1 -0,7 

Euro area (19 countries) -6,3 -4,2 -3,7 -3 -2,5 -2 -1,4 -0,9 -0,5 

Belgium -4,1 -4,3 -4,3 -3,1 -3,1 -2,4 -2,4 -0,7 -0,7 

Bulgaria -3,1 -2 -0,3 -0,4 -5,4 -1,7 0,1 1,1 1,8 

Czechia -4,2 -2,7 -3,9 -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,1 

Denmark -2,7 -2,1 -3,5 -1,2 1,1 -1,2 0,2 1,7 0,8 

Germany -4,4 -0,9 0 0 0,6 0,9 1,2 1,2 1,9 

Estonia 0,2 1,1 -0,3 0,2 0,7 0,1 -0,5 -0,8 -0,6 

Ireland -32,1 -12,8 -8,1 -6,2 -3,6 -1,9 -0,7 -0,3 0,1 

Greece -11,2 -10,3 -8,9 -13,2 -3,6 -5,6 0,5 0,7 1 

Spain -9,5 -9,7 -10,7 -7 -5,9 -5,2 -4,3 -3 -2,5 

France -6,9 -5,2 -5 -4,1 -3,9 -3,6 -3,5 -2,8 -2,5 

Croatia -6,5 -7,9 -5,4 -5,3 -5,3 -3,3 -1,1 0,8 0,3 

Italy -4,2 -3,6 -2,9 -2,9 -3 -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 

Cyprus -4,7 -5,7 -5,6 -5,8 -8,7 -1 0,1 1,7 -4,4 

Latvia -8,6 -4,2 -1,2 -1,2 -1,4 -1,4 0,1 -0,5 -0,7 

Lithuania -6,9 -9 -3,1 -2,6 -0,6 -0,3 0,2 0,5 0,6 

Luxembourg -0,7 0,5 0,3 1 1,3 1,4 1,8 1,4 2,7 

Hungary -4,4 -5,2 -2,3 -2,5 -2,8 -2 -1,8 -2,4 -2,3 

Malta -2,4 -2,4 -3,5 -2,4 -1,7 -1 0,9 3,4 1,9 

Netherlands -5,2 -4,4 -3,9 -2,9 -2,2 -2 0 1,3 1,5 

Austria -4,4 -2,6 -2,2 -2 -2,7 -1 -1,5 -0,7 0,2 

Poland -7,4 -4,9 -3,7 -4,2 -3,6 -2,6 -2,4 -1,5 -0,2 

Portugal -11,4 -7,7 -6,2 -5,1 -7,4 -4,4 -1,9 -3 -0,4 

Romania -6,9 -5,4 -3,7 -2,1 -1,2 -0,6 -2,6 -2,6 -3 

Slovenia -5,6 -6,6 -4 -14,6 -5,5 -2,8 -1,9 0 0,8 

Slovakia -7,5 -4,5 -4,4 -2,9 -3,1 -2,7 -2,5 -1 -1,1 

Finland -2,5 -1 -2,2 -2,5 -3 -2,4 -1,7 -0,7 -0,8 

Sweden 0 -0,2 -1 -1,4 -1,5 0 1 1,4 0,8 

United Kingdom -9,3 -7,5 -8,2 -5,5 -5,6 -4,6 -3,4 -2,4 -2,3 

Zdroj: Eurostat, 2019b 

 

Jedným z ďalších pohľadov na zavedenie jednotnej európskej meny je oslabenie suverenity 

národných štátov z pohľadu ich budúcej existencie, nakoľko zavedenie jednej spoločnej meny 

v Európe je niektorými autormi vnímané ako jeden z ďalších medzikrokov k vytvoreniu 

jedného európskeho „superštátu“, ktorý by de facto znamenal zánik suverénnych národných 

štátov, ohrozenie kultúrnej identity národov a ich historického kultúrneho dedičstva.  

Tieto idey sú masívne podporované globalistami, resp. európskymi centristami, ktorí volajú 

po väčšej integrácii v Európe. Na druhej strane ale práve ako reakcie na tieto snahy silnejú 

hlasy odporcov väčšej integrácie, populistov, národných hnutí a nacionalistických 

extrémistov. Práve zástupcovia týchto prúdov volajú po okresaní právomocí EÚ a jej 

inštitúcií, väčších právomocí suverénnych národných štátov a v posledných rokoch sa 

objavujú už aj niektoré tendencie súvisiace so snahou iniciovať vystúpenie niektorých krajín 

z EÚ (napr. Brexit), čo de facto môže znamenať začiatok konca európskeho spoločenstva.  

Jedným z ďalších rizikových faktorov, ktoré môžu ohroziť aktuálny vývoj v eurozóne sú 

extrémne nízke úrokové sadzby ECB. Tento jav spôsobuje bankám značné straty, pričom 
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poskytuje priestor pre nárast úverov, ktorý ale zvyšuje zadlženosť obyvateľstva. A práve tieto 

uvedené oblasti patria medzi najrizikovejšie z pohľadu predpokladu na vznik ďalšej finančnej 

krízy, ktorá je ešte o to aktuálnejšia, keďže na banky sa dostávajú pod čoraz väčší tlak kvôli 

ziskovosti. A keďže aktuálny vývoj nenasvedčuje, že by mali úrokové sadzby klesať (skôr 

naopak), môže slabá ziskovosť bánk vyvolať veľký tlak na ECB, ktorá je dominantným 

hráčov v oblasti reálneho výkonu ekonomickej politiky v eurozóne. V uplynulom desaťročí 

sme boli svedkami príliš veľkých štátnych reguláciách a zásahoch, ktoré v mnohých 

prípadoch následne vyústili do nízkeho rastu, poklesu konkurencieschopnosti a čo je 

najzávažnejšie, do vysokého dlhu. Jedinou účinnou cestou ako čeliť týmto problémom je 

naštartovať v mnohých krajinách eurozóny potrebné (často bolestivé a nepopulárne) reformy, 

a to najmä v tých, ktorých hospodárenie je vysoko neefektívne a v ktorých je vysoká 

zadlženosť. Toto ale samozrejme môže trvať niekoľko rokov, možno aj dekád, a to iba za 

predpokladu, ak bude existovať politická vôľa, čo by mohol byť najkritickejší moment 

zvládnutia prípadnej ďalšej dlhovej krízy. Politická vôľa, ale hlavne odvaha je pri bolestivých 

ekonomických reformách Tento vývoj by mohol pri nekontrolovanom priebehu dospieť do 

veľkej úverovej krízy v eurozóne, ktorá by mohla byť veľkou zaťažkávajúcou skúškou pre 

európske spoločenstvo, podobne ako v rokoch 2008-2009, avšak tento krát s rizikom 

nezvládnutia situácie, a v kombinácii s inými faktormi ktoré hýbu dnešnou EÚ (Brexit, 

nelegálna migrácia, kríza hodnôt, strata dôvery občanov) by mohla napísať nešťastný epilóg 

niekoľkých desaťročí spoločného európskeho príbehu. 

 

3 ZÁVER 

Zavedenie európskej menovej únie a Eura je historický míľnik vo vývoji integrácie v EÚ. 

Jednotná spoločná mena bola pre eurozónu a jej členov jednoznačne nevyhnutný krok, ak 

chceli aj naďalej približovať k väčšej integrácii a ešte väčšiemu vzájomnému zbližovaniu 

európskych štátov. Spoločná mena prináša okrem množstva nesporných benefitov pre 

podnikateľov, občanov ako aj samotné ekonomiky členských krajín aj niektoré úskalia, ktoré 

môžu tento spoločný európsky projekt v konečnom dôsledku závažne ohroziť. Na 

predstaviteľoch EÚ ako aj vládach členských štátov leží tým pádom nesmierna zodpovednosť, 

aby sa dokázali v negatívnymi javmi menovej únie a spoločnej meny vysporiadať, a to nielen 

po stránke fiškálnej, makroekonomickej, politickej ale hlavne v kontexte prinavrátenia dôvery 

občanov členských štátov v správnosť tohto historického integračného kroku, lebo jedine tak 

sa podarí európske spoločenstvo nielen že udržať pri živote, ale ho naďalej rozvíjať. Európa 

dnes čelí mnohým výzvam, ale jediná cesta je prostredníctvom hľadania spoločných riešení. 

Začatý proces konvergencie v Európe musí dostať nový rozmer, ak má byť európske 

spoločenstvo zachované a ak má byť naďalej konkurencieschopné v globálnom meradle. 
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ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 

ORGANIZATIONAL UNIT OF CIVIC ASSOCIATION 

 

Rastislav Munk 
 

Abstrakt 

Autor sa v tomto článku venuje právnej úprave organizačných zložiek združovania občanov 

v Slovenskej republike. Autor v úvode článku hodnotí právnu úpravu združovania občanov 

v Slovenskej republike a túto komparuje právnou úpravou združovania občanov v Českej 

republike. Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu združovania občanov v Slovenskej 

republike a kriticky vyjadruje svoj postoj k  právnej úprave organizačných zložiek 

v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia legislatívnych zmien. Ďalej sa 

venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou úpravou v tejto oblasti. 

V závere komplexne hodnotí právnu úpravu združovania občanov v Slovenskej republike, 

pričom poukazuje na základné problémy a ponúka návrhy budúcej možnej právnej úpravy. 

Kľúčové slová: organizačná zložka občianskeho združenia, právna úprava, návrhy de lege 

ferenda 

 

Abstract 

The author of this article deals with the organizational unit of civic association in the Slovak 

Republic. Author in the introduction of article evaluates the citizens' association in the Slovak 

Republic and compares this with the legislation of the Czech republic. Subsequently, the 

author discusses the legislation in force to the citizens' association in the Slovak Republic and 

critically express an opinion on the lack of rules for the organizational unit of civic 

association in the Slovak Republic, stressing the need for adoption of legislative changes. In 

another aspect of application problems associated with the current legislation in this area. At 

the end comprehensively assesses the citizens' association legislation in the Slovak Republic, 

highlighting key problems and offers suggestions of possible future legislation. 

Key words: organizational unit of civic association, legislation, proposals de lege ferenda 

 

 

1. Úvod 

Právna úprava združovania občanov v Slovenskej republike má svoj právny základ v zákone 

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, a to v čl. 29 ods. 1, podľa ktorého právo slobodne 

sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, 

spoločnostiach alebo iných združeniach.
1
 

Zákonom, ktorý na jednej strane právo slobodne sa združovať obmedzuje v zmysle čl. 29 ods. 

3 Ústavy Slovenskej republiky
2
 a na druhej strane upravuje podmienky vzniku a zániku 

občianskych združení, ako aj práva a povinnosti členov občianskych združení je zákon č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 

o združovaní občanov“). 

                                                 
1 čl. 29 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení 
2 čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení, cit. Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno 

obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnuté pre 

bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd 

iných. 
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Zákon o združovaní občanov je veľmi všeobecný právny predpis, ktorý do vzájomných práv 

a povinností členov občianskeho združenia vôbec nezasahuje, pričom úpravu práv 

a povinností vo vzťahu k fungovaniu, existencii, právam a povinnostiam členov občianskeho 

združenia ponecháva na vnútorné predpisy občianskeho združenia, a to najmä na stanovy 

občianskeho združenia. Stanovy občianskeho združenia sú tak základným právnym 

dokumentom, ktorý upravuje všetky vnútorné vzťahy v rámci občianskeho združenia. 

Zákon o združovaní občanov donedávna nijako neupravoval organizačné zložky občianskych 

združení. Tieto organizačné zložky tak boli založené samotným občianskym združením na 

základe stanov občianskeho združenia a v niektorých prípadoch tieto organizačné zložky tiež 

si vyžiadali samostatné IČO zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý im aj toto IČO 

pridelil. Iné organizačné zložky občianskych združení existovali bez svojho osobitného 

identifikačného čísla IČO. 

Zákon o združovaní občanov v minulosti len vymenovával základné náležitosti stanov 

občianskeho združenia, pričom už tieto bližšie nešpecifikoval a všetko ponechával na 

zakladateľov občianskeho združenia. Stanovy tak okrem iného museli obsahovať orgány 

združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať 

v mene združenia. Vo vzťahu k organizačným zložkám občianskeho združenia tak zákon 

o združovaní občanov neobsahoval žiadnu právnu úpravu. 

V Českej republike v minulosti tiež platil rovnaký zákon o združovaní občanov ako je do 

dnešného dňa platný zákon o združovaní občanov v Slovenskej republike. V Českej republike 

však už pristúpili k zrušeniu tohto zákona o združovaní občanov a vytvorili novú právnu 

úpravu, ktorá je obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len „Občianky zákonník ČR“). Takáto legislatívna zmena, ku 

ktorej pristúpili v Českej republike vyzdvihuje aktuálnosť tejto témy a aktuálnosť potreby 

legislatívnych zmien. 

Rovnako aj v Slovenskej republike došlo v oblasti právnej úpravy občianskych združení, 

a konkrétne aj v oblasti právnej úpravy organizačných zložiek občianskych združení 

k významnému posunu.  

Základnou zmenou, ktorá nastala v oblasti občianskych združení, ako aj v oblasti iných 

neziskových organizácií je zriadenie registra mimovládnych organizácií. Rovnako zákonom 

o registri mimovládnych organizácií došlo k novelizácii zákona o združovaní občanov, 

ktorým boli stanovené nové povinnosti občianskych združení vo vzťahu k svojim 

organizačným jednotkám. 

Predmetom tohto článku je tak analýza právnej úpravy združovania občanov a právna úprava 

organizačných zložiek občianskych združení na národnej úrovni v Slovenskej republike, 

pričom pri jej hodnotení vychádza z komparácie súčasnej právnej úpravy združovania 

občanov v Slovenskej republike s právnou úpravou združovania občanov v Českej republike. 

V závere komplexne hodnotí právnu združovania občanov a právnu úpravu organizačných 

zložiek občianskych združení v Slovenskej republike, pričom poukazuje na základné 

problémy a ponúka návrhy budúcej možnej právnej úpravy. 

 

2. Organizačná zložka občianskeho združenia 

Zákon o združovaní občanov nijako neupravoval organizačné zložky občianskych združení. 

Tieto organizačné zložky tak boli založené samotným občianskym združením na základe 

stanov občianskeho združenia a v niektorých prípadoch tieto organizačné zložky tiež si 

vyžiadali samostatné IČO zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý im aj toto IČO 

pridelil. Iné organizačné zložky občianskych združení existovali bez svojho osobitného 

identifikačného čísla IČO. 

Základnou zmenou, ktorá nastala v oblasti občianskych združení, ako aj v oblasti iných 

neziskových organizácií je zriadenie registra mimovládnych organizácií. Tento register 
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mimovládnych organizácií bol zriadený zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 

mimovládnych organizácií“). 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o registri mimovládnych organizácií, cit. „Zriaďuje sa register, ktorý 

je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom registra je 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“
3
 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o registri mimovládnych organizácií, cit. „Mimovládnymi 

neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisovaná 

osoba“), sú  

1. nadácie, 

2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

3. neinvestičné fondy, 

4. občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, 

5. organizácie s medzinárodným prvkom.“
4
 

Z citovaných ustanovení je tak zrejmé, že obsahom registra mimovládnych organizácií sú 

okrem iného aj informácie o občianskych združeniach. Rovnako obsahom registra 

mimovládnych organizácií sú informácie o organizačných zložkách občianskych združení, čo 

možno hodnotiť ako pozitívum, nakoľko sa tým vytvára želaný právny stav a je možné tak 

bez akýchkoľvek pochybností dohľadať a identifikovať konkrétnu organizačnú zložku 

konkrétneho občianskeho združenia, čo podľa doteraz platnej právnej úpravy bolo možné len 

s veľkými ťažkosťami. 

Podľa § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona o registri mimovládnych organizácií, cit. „Do registra 

sa ďalej zapisuje, ak ide o občianske združenie, odborovú organizáciu alebo o organizáciu 

zamestnávateľov, názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré 

konajú vo svojom mene a občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia 

zamestnávateľov ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra, dátum zániku 

organizačnej jednotky a právny dôvod jej zániku.“
5
 

Tieto uvedené údaje podľa § 3 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona o registri mimovládnych 

organizácií sú uvedené vo verejnej časti registra mimovládnych organizácií, a tak je aj pre 

verejnosť jednoduché si predmetné informácie o organizačnej zložke občianskeho združenia 

dohľadať, čo možno hodnotiť ako pozitívum.
6
 

Ďalšou podstatnou menou v oblasti právnej úpravy občianskych združení je zmena, že 

zákonom o registri mimovládnych organizácií došlo k novelizácii zákona o združovaní 

občanov, ktorým boli stanovené nové povinnosti občianskych združení vo vzťahu k svojim 

organizačným jednotkám. 

Podľa § 11a zákona o združovaní občanov
7
, cit. „(1) Štatutárny orgán združenia je povinný do 

15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom 

mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. Oznámenie o 

zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, identifikačné 

                                                 
3 § 2 ods. 1 zákona o registri mimovládnych organizácií 
4 § 2 ods. 2 zákona o registri mimovládnych organizácií 
5 § 2 ods. 2 písm. d) bod 2 zákona o registri mimovládnych organizácií 
6 § 5 ods. 1 a ods. 2 zákona o registri mimovládnych organizácií, cit. „(1) Register sa vedie v elektronickej 

podobe. Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom 

sídle ministerstva vnútra. (2) Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) 

prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu až tretieho bodu, písm. g) až j), písm. l), § 3 ods. 2 

písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 

ods. 3 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 a elektronickú podobu listín 

podľa § 3 ods. 6. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých 

anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov.“ 
7 § 11a zákona o združovaní občanov 
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číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, 

dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej 

jednotky. Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zánik 

organizačnej jednotky združenia a dôvod jej zániku. K oznámeniu podľa prvej vety a tretej 

vety musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov. (2) 

Údaje o organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa 

zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa osobitného predpisu.
3b

) 

Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo svojom mene, okrem organizačnej jednotky 

odborovej organizácie, vzniká dňom zápisu do registra mimovládnych neziskových 

organizácií.
2
) Odsek 1 sa vzťahuje aj na organizačné jednotky odborových organizácií a 

organizácií zamestnávateľov, ktoré sú registrované alebo evidované podľa tohto zákona, ak 

podľa ich stanov konajú vo svojom mene; o týchto jednotkách sa zapisujú vo verejnej časti 

registra mimovládnych neziskových organizácií len názov, sídlo, identifikačné číslo 

organizácie, dátum ich zápisu do registra, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby 

oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.“ 

Takúto novelizáciu zákona o združovaní občanov hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko sa 

stanovili jasné aspoň základné pravidlá a podmienky pre organizačné jednotky občianskych 

združení. Na základe § 11a zákona o združovaní občanov sa tak sformovali organizačné 

jednotky občianskych združení, ktoré konajú vo svojom mene a vo vzťahu k týmto 

organizačným jednotkám občianskych združení, ktoré konajú vo svojom mene bola stanovená 

povinnosť oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo 

svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. 

Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, 

identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu 

trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene 

organizačnej jednotky. 

Negatívne však hodnotím zámer autora novelizácie zákona, ktorý možno vidieť z dôvodovej 

správy bodu 12, cit. „Predmetným ustanovením sa združeniam ukladá oznamovacia 

povinnosť v prípade zriadenia organizačných jednotiek. Zároveň sa zavádza proces 

zapisovania zriadených organizačných jednotiek do registra. Organizačné jednotky sú 

zriaďované občianskymi združeniami, odborovými organizáciami a organizáciami 

zamestnávateľov s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 2 písm. e) zákona o združovaní 

občanov a nepodliehajú osobitnej registrácií na orgáne verejnej moci. Cieľom uvedenej 

úpravy je naplnenie registra mimovládnych neziskových organizácií údajmi o zriadených 

organizačných jednotkách v rozsahu uvedenom v § 3 ods. 2 písm. d) zákona o registri 

mimovládnych neziskových organizácií.“
8
 Negatívnym hodnotením nemyslím nenaplnenie 

formálnych podmienok, ale najmä materiálnu stránku veci a skutočnosť, že ak už sa 

zákonodarca odhodlal k novelizácii zákona o združovaní občanov, mohla byť novelizácia 

spracovaná precíznejšie, mohlo dôjsť k úprave viac práv a povinností tak, ako to je v Českej 

republike. Z predmetnej dôvodovej správy skôr vnímať nízky záujem zákonodarcu 

o predmetnú problematiku. 

V komparácii s právnou úpravou Českej republiky však je potrebné povedať, že v oblasti 

organizačných jednotiek občianskych združení máme ešte čo doháňať. V tejto súvislosti je 

potrebné spomenúť najmä dve skutočnosti: 

1. že Občanský zákoník v Českej republike jednoznačne stanovuje, že z práv 

a povinností je rovnako ako organizačná jednotka občianskeho združenia zaviazané aj 

samotné občianske združenie a  

                                                 
8 Bod 12 dôvodovej správy k novelizácii zákona o združovaní občanov 
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2. že Občanský zákoník v Českej republike stanovuje, že organizačná zložka 

občianskeho združenia môže mať samostatné práva a povinnosti v rozsahu určenom 

stanovami organizačného združenia a v rozsahu, ktorý je zapísaný vo verejnom 

registri. 

V Českej republike, v oblasti právnej úpravy združovania občanov došlo k veľkým zmenám. 

Pôvodne v Českej republike, rovnako ako v Slovenskej republike platil v právnej oblasti 

združovania občanov zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (ďalej len „zákon 

o združovaní občanov ČR“). V Českej republike, však s prijatím nového Občianskeho 

zákonníka, t.j. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej len „Občiansky zákonník 

ČR“) bol podľa § 3080 bod 154 Občianskeho zákonníka ČR zákon o združovaní občanov 

v ČR zrušený. Stalo sa tak s účinnosťou od 1.1.2014. Občianske združenia podľa zákona 

o združovaní občanov ČR boli pretransformované na spolky podľa § 214 a nasl. Občianskeho 

zákonníka ČR. K tejto transformácii došlo na základe ustanovenia § 3045 Občianskeho 

zákonníka ČR, podľa ktorého cit. „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení 

má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona. 

Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto 

zákona. Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost 

pobočného spolku zaniká.“
9
 

Podľa § 228 a § 229 Občanského zákonníka, ktorý upravuje základné práva a povinnosti 

pobočného spolku, čo je obdobou organizačnej jednotky občianskeho združenia v Slovenskej 

republike, cit. „Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního 

spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném 

stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku. Název pobočného spolku musí 

obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku. 

Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis pobočného spolku 

do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho 

odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za 

zapsaný do veřejného rejstříku. Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem 

jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně 

s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní 

spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.“
10

 

 

3. Záver 

Autor v článku vyzdvihol prijatie zákona o registri mimovládnych organizácií ako aj 

novelizáciu zákona o združovaní občanov, a to vo vzťahu k organizačným jednotkám 

občianskych združení. 

Autor však tiež v článku poukázal na možnosť ďalšej úpravy a precizovania právnej úpravy 

združovania občanov v Slovenskej republike na základe zákona o združovaní občanov 

a najmä organizačných jednotiek občianskych združení. 

Autor v článku podrobil analýze niekoľko vybraných problém v nedostatočnej právnej úpravy 

združovania občanov v Slovenskej republike. Predmetom článku nebolo analyzovať a 

navrhnúť riešenia všetkých problémov v oblasti právnej úpravy združovania občanov 

v Slovenskej republike, ale komplexne poukázať na problém právnej úpravy združovania 

občanov v Slovenskej republike, a to cez vybrané inštitúty právnej úpravy alebo cez vybrané 

                                                 
9 § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
10 § 228 a § 229 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
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problémy právnej úpravy, v tomto prípade cez register mimovládnych organizácií a cez 

organizačné jednotky občianskych združení. 

Za tým účelom bolo vybraných niekoľko najdôležitejších problémov, s ktorými sa v tejto 

oblasti stretávame. 

Jednotlivé vybrané problémy v oblasti právnej úpravy združovania občanov v Slovenskej 

republike boli komparované s právnou úpravou v Českej republike, kde už pristúpili 

k zrušeniu zákona o združovaní občanov a k podrobnejšej úprave občianskych združení a ich 

organizačných jednotiek. 

Za hlavné pozitívum novej právnej úpravy hodnotím vytvorenie registra mimovládnych 

neziskových organizácií a zapisovanie údajov o organizačných jednotkách občianskych 

združení do registra mimovládnych neziskových organizácií, pričom do registra 

mimovládnych neziskových organizácií sa zapisuje názov, adresa sídla, identifikačné číslo 

organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene. 

Ako negatívum hodnotím v komparácii s Českou právnou úpravou, že Slovenská právna 

úprava neobsahuje ustanovenia o spôsobilosti na práva a povinnosti organizačných jednotiek 

občianskych združení, ako aj ustanovenia o spoločnej zodpovednosti občianskeho združenia 

spolu s organizačnou jednotkou občianskeho združenia. 
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HOSPIC AND PALIATIVE CARE IN SLOVAKIA 

 

Katarína Kobelová 

 
Abstract 

The paper characterizes the terms hospice, hospice and palliative care of their form and 

clarifies the current legislation governing palliative and hospice care in the Slovak Republic. 

They explain the basic principles of the palliative and hospice care program, characterize the 

provision of nursing care within the palliative and hospice care. 

Key words: hospice, hospice care, palliative care 

 

Within the Slovak Republic, professional palliative and hosperating care is not coherent 

comprehensively in the uniform legislation governing the said professional care. The 

provision of health care and welfare is in some of the key legal norms in which we find 

different areas of socio-health links and/or penetration of both helping professions. Within 

Slovak legislation, we rely on three important laws: 

 Act no. 576/2004 Coll. on Health Care, Services related to the provision of Healthcare and 

on Amendments to Certain Acts. 

 Act no. 578/2004 Coll. on health care providers, health care workers, professional 

organizations in health care and on amendments and supplements to certain laws, 

 Act no. 448/2008 Coll. on social services and on the amendment of Act no. 455/1991 Coll. 

on Trade Licensing as amended. 

 

1 Hospice 

Under the condition of the Slovak Republic, the Ministry of Health of the Slovak Republic 

imposes attributes of spatial equipment that the hospice must meet: 

a) an examination room of at least 15 m2; 

b) bed part - single or double rooms with own or at most two rooms with shared facilities for 

personal hygiene (shower and toilet, sink), 

c) staff locker room - separately for women and men, 

d) control part, 

e) a kitchenette; 

f) lounge or dining room, 

g) a store of clean laundry; 

h) dirty laundry store, 

i) a cleaning and room with a sink for cleaning; 

j) room for deceased. Material and technical equipment of individual rooms is specified in the 

common provisions. 

The basic material and equipment of the hospice, except for the defibrillator, are listed in the 

first part of point 2. 

Other equipment is in the bed 

a) adjustable beds; 

b) vacuum aspiration bottle, 

c) shower toilet chair, 

d) breathing kits, 

e) infusion pumps; 

f) portable linear dispensers; 

g) opioid safe; 

h) devices for local prevention of pressure sores, 
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i) patient positioning aids; 

j) basin rinse aid, 

k) washing and disinfecting automat, if the workplace does not provide sterilization by means 

of the central sterilization department, 

l) disinfectant dishwasher, 

m) steam sterilizer, if the workplace does not provide sterilization by the contractor's central 

sterilization department or disposable material (Ministry of Health of the Slovak Republic). 

Social workers face different vocational terms in the exercise of their profession, including 

the term hospice. Our task is therefore to point out the definitions of hospice that best describe 

it from different perspectives and opinions of experts. Fabuš, Kulichová (In Franzenová, 

2012, p. 26) define the term hospice as "a modern refuge from euthanasia, which fully 

confirms life in its entirety. It exists not to accelerate or delay death, but to confirm it helps 

the quality of life so that one remains a user of life until the last moment, not a sufferer”. Sick 

people arrive at the last stage of their lives, and they have exhausted all possibilities to cure. 

“The idea of a hospice is based on respect for man as a unique and unique creature. The 

hospice guarantees to the patient that: 

 He will not suffer unbearable pain 

 In every situation, his human dignity will be respected, 

 He will not be left alone in the last moments of his life ”(Svatošová, 2001, p. 24). 

The hospice usually provides care for 3-4 weeks, when the hospice staff provide appropriate 

care to the patient and try to satisfy their individual needs with which they turn to the staff. 

The aim of a worker working in a multidisciplinary team is primarily to relieve the pain and to 

try to keep the patient intense with their relatives (Kazmarová In www.umirani.cz). The 

authors Fabuš, Kulichová and Svatošová define the hospice in a different way and in their 

own way, but the definitions are the same. We therefore considered it important to point out 

their different interpretations. Kalanin (2008, p. 60) argues that the hospice is "characterized 

by a philosophy and an organizational care program that states that the hospice exists not 

because to accelerate or delay death, it exists to confirm life. It clearly rejects euthanasia. ” 

From the above definitions we can say that a hospice is not a hospital, but a specialized 

facility for clients at the terminal stage of life. The client carries out activities related to 

hygiene or free time, if of course his health and mobility allow him. In every room in the 

hospice there is a telephone that allows the patient to communicate with the staff and also 

communicate with relatives. Relatives can attend the patient throughout the day, and even one 

of the relatives can stay at the bed of the client on a permanent basis during his last days and 

to make him feel so moment with the feeling that he/she depends on him and he likes him 

(Kalanin, 2008). 

 

1.1 Hospice care 

In the following part of the work we focus on hospice care and we consider it necessary to 

give individual definitions of hospice care from the perspective of different authors. “Hospice 

care is palliative care provided to patients with incurable illness and dying patients to 

hospice as a separate medical facility. It encompasses all elements of palliative care: 

palliative medicine, nursing, psychological, spiritual, respite and terminal care, as well as 

survivors' care. (Journal of the Ministry of Health of the Slovak Republic In Mojtová, 2008, p. 

105)” There are two terms in the definition that we consider necessary to be defined as they 

are closely related to hospice care. We are talking about respite and terminal care, and we 

think it is necessary to define the terms in more detail as we encounter them when working 

with a dying client. Respite Care respite - relax, facilitate. It is based on the assumption that a 

mentally balanced nurse can lead to the necessary mental hygiene even the family of the 

dying, who is exposed to extreme mental stress ”(Kizák In www.hospice.sk). From the above 
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it follows that we are trying to overcome and facilitate the client and his family difficult 

situation. The situation can be easily solved only in such circumstances, when even the 

nursing staff is cool and shows no signs of exhaustion and disinterest in the client. 

"Respiratory care is a form of care, the main objective of which is to allow family members a 

short-term rest from the care they provide to the dying. This care may be provided if you need 

medical treatment or a reason for your vacation. Respiratory care is provided in hospitals, 

hospitors, Homes for seniors "(Špinková, Špinka, 2004, p. 34). It follows from the above 

definition that the respiratory care is primarily for the family members of the patient who are 

at the terminal stage and is in the home environment to relax and gain physical but also 

psychological strength for further continued Care of a relative that is relied on them. The 

authors of the dirty and dirty of the claim are supplemented by the following author  argaret 

    onnor (2005, p. 229) who claims that "respiratory care can also be provided at home. In 

this case, it can help a volunteer or a friend who will allow members of the family to have 

some "time for themselves". A nursing or nurse can also take care of a certain amount of 

time." Terminal Care- "This is a time-limited qualifying service for the dying" at this stage of 

care, we work with your family, if you wish and take them, the best they can do for your 

loved (Kizák In www.hospice.sk). We believe that "in hosping care, we do not even deal with 

death, like life, the possibilities of the fullest and richest life to the end, the art at the right 

moment the man afford to leave" ( atoušek, Pie, Kodym eds., 2005, p. 203). In the same 

way, we emphasize that the need to take account of the needs of the client, his desire and the 

desires it feels, is important for hosping care. A social worker who works with dying clients 

often provides other services. Psychologically assists the client, advising him how to manage 

the situation and also has to listen to the client when he is opposed and needs to speak from 

the heart. The priority role of a team of social workers and staff working in a hospice with 

clients is to consider the patient's words serious and it is the responsibility of the social 

workers to seek answers to their questions. A social worker must not moralize and criticize a 

patient ( atoušek, 2005). Draganová et al. (2006, p. 89) define that "hospice care is the care 

of a dying and incurable patient in end-stage disease who needs nursing care and treatment to 

alleviate suffering." We believe that hospice care from a lay perspective is provided to clients 

in order to alleviate their suffering and provide dignified survivors in a pleasant, specialized 

environment with professional staff. Patients are using hospice care to relieve pain from 

various medicines, and especially to make the last moments of life more pleasant, in a quiet 

environment with adequate care. Draganová complements the hospice care for the security 

provided to the client during his / her stay in the hospice. Among the safeguards we include 

the following: 

 "that it will not suffer from unbearable pain, 

 respect for his human dignity, 

 that the last moments of life will not remain orphaned "(Draganová and Al., 2006, p. 

89). 

Hospice care can also be perceived as a form of assistance and care, which is provided not 

only to patients who are in the last stage of their lives, but also to help the close patient. Care 

is wide-ranging, but the main priority for hospice care is to make the patient's last days more 

enjoyable, no matter what his mood is or whether he is experiencing pain on that day. It may 

happen that the patient is aggressive and refuses us. Therefore, it is important that staff be 

able to cope with difficult situations. According to specialist dictionaries dealing with 

terminology in social work, hospice care is a form of comprehensive institutional care based 

on palliative medicine, which takes into account the patient's mental, spiritual and relationship 

needs. It emphasizes the patient's quality of life and includes the care of their loved ones 

”( atoušek, 2003, p. 77). The hospice care institution defines exactly who, in particular, to 

whom hospice care is provided by WH . WH  (In  ojtová, 2008) defines hospice care as a 
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form of assistance that provides health, social and psychological care to clients of different 

ages who are still diagnosed with an accurate diagnosis, as well as those already diagnosed. 

Doctor so will make its verdict to the setting of the remaining life expectancy of less than 6 

months on the basis of the diagnoses and the state in which the client is located. From the 

above knowledge we can claim that hospicová care and its challenges are universal. As also 

mentioned, the authors define and present the hospicovú care from different uhľov 

perspective, prikláňame however, the definitions that come closer and pointed to the 

importance and excellence of hospicovej care and in our opinion vystihla its true nature. 

“Hospice care aims to minimize the symptoms of the disease (eg pain, difficulty breathing, 

digestion, insomnia), relieve mental problems (fear, depression, aggressive tendencies), care 

for dying and terminally ill people, enable dignified death and help cope with the sick and 

dying with death and disease ”(Laca, 2012, p. 157). Based on the above facts we can 

conclude that ' perspective the main objective of the hospicovej care is primarily the support 

of the patient after the mental, spiritual and physical page. Client support is performed always, 

regardless of his current health condition, race or creed. This provides him adequate medical 

care with drugs that utlmujú pain.  edication is important, but it is not the only part of client 

care. We must point out also to the spirituálnu and consulting activities, because they are just 

as important as the drug treatment and are part of the work with clients. The essence of the 

hospicovej care lies not only in the so-called medical care and delegation of the client into the 

hands of the hospice and its care and wait until it dies, but the true essence is to prepare the 

patient and the mental and emotional to his "departure" and as well prepare also relatives of 

the client. 

 

1.2 Forms of hospicovej care 

Hospicová care has various forms, we encounter in work with clients. The author of 

Hanzlíková (In Laca, 2012, p. 161) points to the following types of hospicovej care: 

 “Home hospice lay care  

 home hospice care  

 outpatient hospice care  

 stationary hospice care  

 inpatient hospice care  

 independent hospice care  

 mobile hospice teams.” 

For a better understanding of this division, we will gradually clarify what the various forms of 

hospice care mean. Lay home care is home care provided by relatives who take care of a sick 

patient. The patient is in good mental condition and does not need hospice care. Professional 

hospice care at home is care that is connected by all kinds of care that we provide to a dying 

patient at home. Hospice outpatient care is provided to patients who are mobile and do not 

need to be hospitalized in a hospice but receive short-term care. Hospice-based care is 

generally provided to dying patients whose relatives cannot take care of at home because they 

are not satisfied with 24-hour patient care or need specific treatment for the dying patient. 

Inpatient hospice care - in this case, the dying patient is placed in a hospice. Hospice Unit - 

This type of care is provided in a hospital where a department or sector is reserved for such 

patients. The mobile hospice team is already talking about multidisciplinary teams that 

provide palliative care to patients, whether in hospitals, wards or other specialized facilities 

(Hanzlíková In Laca, 2012). Hanzlíková shares the following author  ojtová (In Franzenová, 

2012, p. 26), who divides forms of hospice care provision similarly. It therefore divides them 

into: 

 “in-patient hospice care 

 Stationary hospice care 
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 hospice care in the client's home environment - mobile hospice 

 outpatient hospice care.” 

 

2 Palliative care 

As in hospice and palliative care, the Ministry of Health of the Slovak Republic regulates at 

least the material and technical equipment of the institutional facilities of the Department of 

Palliative Medicine, which are as follows: 

The basic spatial equipment of the Palliative Medicine Department is set out in the Common 

Provisions. 

The basic equipment and instrumentation of the Palliative Medicine Department, except for 

the defibrillator, is listed in the first part under point 2. Other equipment consists of the bed 

part 

a) vacuum suction bottle  

b) breathing sets,  

c) infusion pumps,  

d) portable linear dispensers,  

e) opioid safe (Ministry of Health of the Slovak Republic). 

 ojtová (2008, p. 103) states that the origin of the formation of palliative care comes from a 

word palium and as well points out that the "word of the palium comes from the Latin and 

means the blanket, the jacket, which evokes the idea of the nature of palliative care as 

something that soothes the pain, when there is a possible disease cure." With this same idea 

identifies and Laca (2012, p. 119) which defines that "palliative care represents a philosophy 

that can be applied in hospicoch, in a wide variety of inpatient settings and also in the home 

environment." The term palliative care can also be found in the dictionary of social work, 

where it is defined as "the integrated, comprehensive care that prevents and relieves all the 

aspects of the suffering of a sick or dying man, especially pain" (Matoušek, 2003, p. 140). 

From the medical point of view, we define palliative care as care that encompasses a number 

of aspects. We are talking about care provided by a doctor or medical professional with 

diagnostic, treatment, rehabilitation, nursing, counselling and also care that are provided by 

the as, but also to an adult client and also the care after the spiritual page. (Broďáni In 

www.pain.sk). We believe that palliative care can be carried out either ambulantnou form or 

the constitutional form of care in the facilities for that purpose. The constitutional form of 

care provides the staff at the hospice especially to clients who are at an advanced over and 

over again the stage of life and their health status is deteriorating due to the severity and 

akútnosti disease (Kalanin, 2008). We share Kalanin's view that the whole concept of 

providing care is based primarily on forms of aid, whether in a home or specialized setting, 

but we consider it important to give a different definition of palliative care. The following 

author defines palliative care from a different perspective and point of view. He states that 

palliative care is' “overall treatment and care for patients whose disease does not respond to 

curative treatment. The most important is the treatment of pain and other symptoms, as well 

as addressing the psychological, social and spiritual problems of patients. Palliative care 

aims to achieve the best quality of life for patients and Families ” (Sklenková In www.nrozp-

mosty.sk). We believe that the following definition is formulated concisely, clearly and with a 

dose of empathy. In this context, we point out the fact that palliative care in particular is 

accorded the life and that the person dying is considered to be a natural part of life and the 

natural process in it. From the above definitions identifies also the author of Hudáková. She as 

well as the previous authors is of the opinion that palliative care is able to relieve the 

unpleasant pain and other symptoms. It involves the ability to provide natural forms of life 

and that psychological, spiritual and physical, which is delivered to the patient, so long as it is 

alive and also the his family provides help and advice to cope with the roll around the 
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situation that affected the patient and family (Hudákova et al., 2008). In addition to working 

with clients in the hospicovom equipment meets the social worker with various forms of 

paliatívne care. Perceived to be important include the following divisions and forms of 

palliative care and outpatient palliative care, which activities are carried out: 

 “palliative care clinic 

 an ambulance for the treatment of pain 

 home nursing agencies (as a visiting service in the home environment of the terminally 

ill and dying) 

 palliative care centers (designed to provide all-day outpatient palliative care that is 

shorter than 24 hours) ”(Kalanin, 2008, p. 11). The second division is therefore 

institutional care, which is also carried out by the following institutions: 

 “palliative care departments in hospitals and other health care facilities (the 

department is established as an organizational part of an existing health care facility 

designed to provide palliative care) 

 hospice”(Kalanin, 2008, p. 11). 

We believe that the author of Dobríková - Porubčanová (In Laca, 2012, p. 122) followed up 

on this topic on the Kalaninove division of palliative care. Amended by the division of the 

place of provision of palliative care. "Palliative care provides 

 Palliative care departments and clinics 

 on palliative beds in hospitals, 

 palliative care and pain clinics, 

 in palliative care centers; 

 in hospices, hospice wards, hospice care clinics, 

 in the patient's home environment." 

In conclusion, we consider it important to highlight the main role of palliative care, because it 

is not just about looking after and making patients happy, but also about other tasks that 

palliative care has. The priority task is to improve the patient's current quality of life despite 

their current medical condition. An equally important task is to provide the patient with relief 

from the pain and other symptoms of the current disease in which they are present. The client 

must be stabilized because the hospice's task is to make bed life as pleasant as possible and as 

much as possible. In any case, do not try to accelerate the death of the client. 

The patient must be provided with adequate health care and comfort of his last moments of 

life. An important role for healthcare professionals working in hospices is to provide 

assistance and counseling to the relatives of the patient in coping with difficult times while the 

patient is going through the last stages of his life. Relatives are also going through a difficult 

stage of life. They have to prepare for their loved one's departure and their mental state is 

split. Hospice staff also needs to prepare the family to cope with a relative's death (Broďáni In 

www.pain.sk). 
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SROVNÁNÍ TŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH  

 

COMPARISON OF SORTING SYSTEMS IN HEALTH 

ORGANIZATION 

 

Tomáš Heřman, Pavel Böhm, Daniela Obitková  

 
Abstrakt 

Urgentní příjmy jsou dnes nezbytnou součástí velkých krajských či oblastních, resp. 

fakultních nemocnic. Jedná se o příjmová oddělení pro nemocné s akutním zdravotním 

postižením.  Vedle odpovídajícího přístrojového vybavení je zde nepřetržitá lékařská a 

ošetřovatelská služba, proto jsou tato oddělení ekonomicky náročná. Cílem příspěvku je 

seznámit odbornou veřejnost s rozdíly v nejčastějších metodách třídění pacientů ve světě a s 

jejich ekonomickou zátěží za pomoci komparace předchozích odborných a vědeckých studií o 

zahraničních třídících systémech, určit výhody a nevýhody oproti postupům používaných 

v České republice.  

Klíčová slova: urgentní příjem, triáž, plán krizové připravenosti, mimořádná událost 

 

Abstract 

Emergency departments are necessary components of large regional, or university hospitals. 

They are admission units for patients with acute health problems. Besides special medical 

instrumentation, there is 24-hour medical and nursing service, which represents the main 

demand factor of these departments. The main aim of the paper is to introduce differences in 

the most common external sorting methods with special regard to their economic burden. The 

profound analysis of the previously issued studies dealing with this topic was performed to 

determine advantages and disadvantages of the sorting system used in the Czech Republic. 

Key words: emergency department, triage, crisis preparedness plan, structure, extraordinary 

event 

 

 

1 AKTUÁLNÍ STAV 

V současné době diverzifikace oborů zdravotnictví se nabízí, aby poskytovatelé zdravotní 

péče různého rozsahu disponovali oddělením, jež by řešilo akutní stavy komplexním 

pohledem a zároveň zajistilo kontinuální péči o pacienty přijaté z přednemocniční neodkladné 

péče (PNP). Tyto oddělení obecně označujeme názvem urgentní příjem či mezinárodně 

Emergency Department (ED). V nemocnicích, které nedisponují urgentním příjem, jsou často 

pacienti přijímáni z přednemocniční neodkladné péče přímo na specializované oddělení (např. 

interní, chirurgické nebo neurologické) oborově nejbližší pacientově aktuální problematice a 

to na základě rychlého zhodnocení v diagnosticky omezených podmínkách. Takovéto třídění 

bez dalších pomocných vyšetření však nemusí být jednoduché a zároveň obsahuje riziko 

navazujícího opětovného vyšetřování dalšími specialisty až do stanovení finální diagnózy. 

Urgentní příjem má řešit diagnostiku, základní léčbu a celkový management pacientů 

s akutními zdravotními obtížemi. 
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2.1 Historie urgentních příjmů 

Historie vzniku urgentních příjmů nesahá příliš daleko do minulosti. Až v šedesátých letech 

20. století došlo v USA, ale i jinde ve světě ke změně zdravotních systémů, jejichž cílem se 

staly hlavně nemocnice. Ty musely pečovat o stále rostoucí počet pacientů, jež byli směřováni 

do jednoho místa v nemocnici nazývaného emergency room (také pohotovostní pokoj). 

Pozdější „emergency departments“ vznikly v USA v roce 1961 díky úsilí dr. Jamese Millse 

z Alexandra Hospital. (Fitzgerald, 2011) Vznik urgentních příjmů v České republice se datuje 

až od roku 1997, kdy byl otevřen v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, o rok později pak 

ve Fakultní nemocnici Motol a Fakultní nemocnici Ostrava. V Evropě byl však počátek těchto 

oddělení mnohem dříve, například v Lovani byl otevřen v roce 1972 a v Linci v roce 1974. 

Jejich počet se v České republice rok od roku zvyšuje. Nelze opominout centrální příjem 

v nemocnici Na Malvazinkách, který existoval od roku 1991. V době, kdy ještě nebyl plně 

vytvořen obor urgentní medicíny v České republice, byl tento koncept péče unikátní a zcela 

raritní. Kromě příjmového sálku zde byla dvě expektační lůžka s možností kompletní 

monitorace a umělé plicní ventilace, která umožňovala překlenout dobu do nalezení 

plnohodnotného lůžka intenzivní péče. (Polák, 2018) 

 

2 VYUŽÍVANÉ TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 

V systému vyznačujícím se nárazovým chaosem a nepredikovatelnými špičkami v počtu 

příchozích či přivezených pacientů je nutné vnést určitý řád za minimalizace zásadních chyb 

ve stanovení priorit ošetření. Triage (třídění) je proto nepostradatelný nástroj moderní 

medicíny, který se historicky určitým způsobem vyvíjí. Jedná se o kontinuální proces, 

obdobně jako samotná péče na odděleních urgentního příjmu. Jeho doménou je vyjmutí 

jedinců s vyšším stupněm ohrožení života ze skupiny neustále přicházejících pacientů a 

poskytnout jim včasnou péči na úkor těch, kteří nebudou znevýhodněni dočasným odkladem 

akutní léčby. 

Vývoj stupnice triage začínal sledováním chování třídících zdravotních sester. Přestože 

existovala značná variabilita v třídících systémech, pozorování odhalilo několik stabilních a 

několik variabilních činností, které toto posuzování následovalo. Základním rozhodnutím 

vycházejícím z tohoto pozorování bylo stanovení časové posloupnosti ošetření pacientů dle 

jejich zdravotního stavu, jež bylo určeno zdravotní sestrou. Výsledkem tohoto sledování byl 

vznik australské Ipswich Triage Scale (ITS). Právě Austrálie byla lídrem v oblasti vytváření 

systému triage. Iniciální studie byly využity k pozorování dalších souvislostí a prokázaly 

značnou shodu v triage posuzování sestrami s různými zkušenostmi, též vztah s různými 

jinými skórovacími systémy např. pro astma nebo chirurgickou či traumatologickou 

problematiku. Dále ověřily přímou souvislost s mortalitou, délkou hospitalizace a pobytu na 

jednotkách intenzivní péče, rovněž míru využití dostupných zdrojů. (Castner, 2011) 

Řada studií prokázala opakovatelnost a validitu systému, zároveň ve vztahu s využitím zdrojů 

též stanovení casemixu či přesněji casemix klasifikačních systémů (Urgency a Disposition 

Groups a Urgency Related Group), tedy určení typů pacientů ve vztahu k využití léčby a 

finančního pokrytí. Tyto skutečnosti rovněž napomohly definovat pracovní zátěž na 

urgentních příjmech. Na základě těchto prací byl převzat ITS v roce 1994 v australských 

universitách urgentní medicíny (Australasian College for Emergency Medicine, ACEM) do 

podoby National Triage Scale (dále NTS), která byla více přijatelná a nastavená pro 

společnost. NTS se následně v roce 2000 stala Australasian Triage Scale (dále ATS) a na 

jejím základě byla založena i kanadská Canadian Triage And Acuity Scale (dále CTAS) či 

britská Manchester Triage System (dále MTS). CTAS byla představena roku 1999 a dále 

novelizována v roce 2004 a 2008. Taktéž má 5 stupňovou kategorizaci. I když MTS vychází 

z ATS, má algoritmy pro zlepšení její opakovatelnosti. Stupnice formovaná pro MTS byla 
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modifikována k užití na urgentních příjmech ve Velké Británii a rovněž byla validována pro 

dětské pacienty. (Gilboy et al., 2011) 

Emergency Severity Index je pěti stupňovým triage algoritmem vyvinutý v USA v 

pozdních devadesátých letech minulého století. Přednost v léčbě je stanovena na základě 

vážnosti choroby a předpokladu rozsahu využití zdrojů. Algoritmus se skládá ze čtyř 

rozhodujících bodů, které vyškolená sestra zodpovídá na základě specifických otázek 

kladených pacientovi. Prvním stupněm jsou označeni nestabilní pacienti (hemodynamicky či 

respiračně). Druhým stupněm potenciálně na životě ohrožení pacienti (např. intoxikace, 

poruchy vědomí, bolesti na hrudi). Zbývající stupně 3 – 5 jsou definovány předpokládaným 

využitím zdrojů a životními funkcemi. Zdroje jsou zde míněny např. rentgen či aplikace 

nitrožilních léků, důležité k dosažení diagnózy a léčby. Klinické studie ukázaly dobrou 

validitu i reliabilitu na specifických skupinách pacientů jako u dětí a starších generací. 

(Paturas, 2010) 

ESI byl implementován do nemocnic různých států USA a bylo zjištěno několik benefitů 

oproti stávajícím často třístupňovým systémům. V roce 2008 National Opinion Research 

Center provedl vyšetřovací studii s 935 pracovníky, kteří požádali o ESI tréninkové materiály 

z Agency for Healthcare Research and Quality a byli následně dotázání na spokojenost 

s užíváním ESI i v porovnání s jinými triage. Výsledky byly pozitivní. Uživatelé vyzdvihli 

zejména jednoduchost, menší subjektivní zatížení během třídění a lepší výstižnost než viděli u 

jiných triage systémů. Jeden z benefitů byla rychlá identifikace pacientů potřebující 

okamžitou pozornost. Tato vlastnost zlepšila bezpečnost i tok pacientů skrze urgentní příjem. 

Dalším benefitem je určení pacientů, kteří nemusí být ošetření na oddělení urgentního příjmu 

z důvodů méně závažného stavu, a kteří mohou být odesláni do běžných ambulancí. (Zhong, 

2014) 

Australasian Triage Scale (ATS) je systémem uplatňovaný na urgentních příjmech po celé 

Austrálii již od roku 1994. Každý stupeň priority má definovaný časový limit, v rámci kterého 

by měl začít lékař vyšetřovat pacienta. Šest analýz tohoto skórovacího systému bylo 

provedeno u dospělých akutních pacientů. Jedna vyhodnotila validitu počtu pacientských 

příjmů v korelaci s mortalitou, pět prokázalo patřičnou spolehlivost, jen jedna studie 

neprokázala vhodnost využití u psychiatrických pacientů. (Rodgers, 2011) 

Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) těží ve svém základu z ATS a byla vypracována 

v 90. letech urgentními lékaři v New Brunswicku v Kanadě. Od 1997 jsou získané parametry 

CTAS dokumentovány v Canadian Institute of Health Information. Obdobně jako u ATS byly 

sledovány časy od příjezdu pacienta do vyšetření lékařem. Stupeň triage determinovaly 

anamnéza a symptomy. To zahrnovalo i anamnestické parametry spojené s vysokým rizikem, 

jako intoxikace spolu klinickými projevy, životními funkcemi a symptomy jako dušnost či 

bolesti břicha. Triage však musí být zopakována v případě změny klinického stavu pacienta. 

Modality CTAS jsou rovněž součástí softwarových aplikací a užívány v rukou vyškolených 

zdravotních sester, které mohou dále rozhodnout i o transportu pacienta na místo další možné 

léčby. Jeho validita i reliabilita byla ozřejměna ve vícero analýzách jak pro dospělé, tak pro 

dětské pacienty. 

Manchester Triage Systém (MTS) je využíván urgentními příjmy ve Velké Británii a 

v upravené verzi též v Německu. MTS má specifickou formu, obtížím pacienta je přidělen 

jeden z 52 vývojových diagramů, jako např. bolesti břicha či poranění hlavy. Třídící sestra 

přidělí danému pacientovi definovaný algoritmus a následně stanoví přednostní léčbu pomocí 

daných pravidel s ohledem na pacientovi vitální funkce. Čtyři analýzy na dospělých prokázaly 

vcelku dobrou reliabilitu. Validita byla posouzena jen ve dvou studiích a to u pacientů 

s vysokou prioritou a pacientů s bolestmi na hrudi. Ve dvou analýzách u dětí nebyla reliabilita 

statisticky prokázána, validita byla uspokojivá. (Institute of Medicine, 2007) 

 

- 298 -



2.1 Aktuální stav v České republice  

V České republice je situace velmi nejednotná. Část urgentních příjmů užívá třístupňový 

systém, část používá modifikaci ESI a MTS, některé instituce využívá řadu jiných 

modifikovaných třídících systémů či triage prakticky neprovádí. Ve většině nemocnic provádí 

triage zdravotní sestra. V některých nemocnicích na urgentních příjmech existuje triage box 

k jejímu provádění. 

Zlepšení efektivity práce na urgentních příjmech přispělo vytvoření místa pro provádění 

triage – tzv. triage boxu, jako nedílné architektonické části urgentního příjmu. Tyto boxy jsou 

vybaveny základními diagnostickými prostředky (např. tonometr, fonendoskop), které 

napomáhají zařadit pacienta do příslušné kategorie. Zkušenosti z USA prokazují, že v éře 

před vytvořením triage systému byla práce neefektivní, ve svém důsledku frustrující jak pro 

pacienty, tak pro personál, s velkým počtem chyb, a vedla k opatřením, kdy se vytvořila tzv. 

triage desk, což bylo jediné místo pro vstup akutních pacientů do zdravotnického zařízení. 

Výsledkem tohoto pokroku došlo k jasné kategorizaci pacientů podle urgentnosti, zkrátila se 

čekací doba pro pacienty s obtížemi vyžadujícími rychlé vyšetření a léčbu, rovněž se zkrátila 

doma pobytu pacientů na urgentních příjmech. V ČR jsou takové boxy jen v některých 

nemocnicích, např. ve Fakultní nemocnici v Motole. Deficit těchto prostor omezuje realizaci 

triage do prostředí recepce při vstupu do nemocnice. Tento stav není optimální a bude jistě 

vyžadovat další řešení. 

V roce 2017 bylo v ČR téměř 1,1 miliónů výjezdů sanitních vozů, z toho 195 600 k úrazům, 

32 600 k dopravním nehodám, téměř 27 000 k cévním mozkovým příhodám a necelých 19 

000 k srdečním infarktům. V 84 000 případech šlo o výjezdy k dětským pacientům. V 8 800 

případech byla zahájena kardiopulmonální resuscitace. Ze všech krajů záchranáři nejčastěji 

vyjížděli ve Středočeském kraji (135 935), hlavním městě Praze (132 425) a 

Moravskoslezském kraji (121 500). Největší počet úrazů a dopravních nehod bylo řešeno ve 

Středočeském kraji, kde měli téměř dvojnásobně více akutních infarktů myokardu než 

v ostatních krajích, ošetřili 3 422 pacientů, na rozdíl od Jihomoravského, Jihočeského a 

Plzeňského, kde jich bylo okolo 1 600 případů. (Zdroj: Slabý, 2017, ZZS v číslech) 

Oddělení urgentního příjmu, někde využívaný termín „emergency“, rozdělujeme na: 

a) nízkoprahový – pro pacienty s akutními, ale méně závažnými obtížemi, převzatí cestou 

RLP, RZP či přivezeni vlastními prostředky, ošetřeni jsou nejčastěji cestou ambulance 

jednotlivých oborů (interna, urologie, neurologie, traumatologie, atd.); 

b) vysokoprahový – pro pacienty s ohrožením vitálních funkcí, polytraumatem, sdruženým 

poraněním, intoxikací, cévní mozkovou příhodou atd., převzatí od posádek RZP, RLP a 

LZS, jsou přijímáni většinou na expektační lůžko, kde je provedena diagnostika a jsou 

ošetřeni, následně transportováni na cílové oddělení, nejčastěji JIP, ARO či operační 

sál. Název „vysokoprahový“ je specifickým českým termínem. Tyto příjmy ještě stále 

existují, většinou bývají pod anesteziologicko-resuscitační klinikou, jako např. 

Emergency Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. (Polák, 2018; Šín, 2017) 

 

3 METODIKA  

V rámci prováděného kvalitativního šetření v oblasti třídících systémů pro pacienty s akutním 

postižením byla použita technika analýzy dat a dále techniky popisu vztahů a okolností. Vedle 

analýzy byla použita technika syntézy dat.  

Zkoumaný soubor tvořily nejčastěji citované třídící systémy, které jsou celosvětově užívané. 

V první části příspěvku jsou jednotlivé mody teoreticky rozepsány, včetně jejich silných a 

slabých stránek. V části „Diskuze“ jsou porovnávány mezi sebou a z hlediska implementace 

tréninkových modů a vůči ideální funkci.     
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4 DISKUZE – POSUZOVÁNÍ FUKČNOSTI URGENTNÍCH PŘIJMŮ  

K problematice urgentního příjmu je stran posouzení funkčnosti možné přistupovat v několika 

krocích, jak uvádí Agnes Meulemans, která se zabývá analýzou fungování urgentních příjmů 

z různých úhlů pohledu: 

 sběrem dat o počtu pacientů (počet příchozích a přítomných v určitém čase, počet 

propuštěných, povaha nemoci atd.) a časových údajích (přijetí, diagnostiky, léčby, 

propuštění), 

 SWOT analýzou: silné stránky (polyvalence, multidisciplinarita), slabé stránky (čas do 

stanovení diagnózy a ošetření), příležitosti (poskytnutí většího objemu péče), hrozby 

(vytvoření ostrova malé nemocnice ve velké nemocnici), 

 dále je vhodné zveřejňovat a publikovat, zároveň nechávat provést audity nezávislou 

firmou (Urgentní medicína, 2015). 

Produktem urgentní medicíny je urgentní, nepřetržitě dostupná polyvalentní péče poskytovaná 

multidisciplinárním způsobem komukoli, neboť každý pacient je potenciálně urgentní, dokud 

není prokázán pravý opak. Lékař urgentní medicíny je zodpovědný za celý proces péče o 

pacienta na urgentním příjmu, tedy od jeho vstupu, diagnostiky, ošetření až po jeho výstup a 

předání do další péče. Na vstupu pacient podléhá systému třídění, které musí zohledňovat 

povahu obtíží, závažnost stavu, pohyblivost i mentální schopnosti. Dle toho je pacient zařazen 

do příslušné kategorie, jsou zde zohledněny priority a míra pozornosti, kterou potřebuje. 

Podle hlavních obtíží se zohledňuje management další péče, závažnost souvisí s časovými 

faktory, mobilita s logistikou, mentální schopností s potřebou podpory a druh potřebné péče 

s vyžádáním určitého odborníka. 

Otázkou je, zda má být triage prováděna rutinně či při překročení určitého zlomu. To může 

ovlivnit počet pacientů, den a hodina příchodu, počet pacientů určitého druhu apod. Definice 

třídění je odvozena od závažnosti onemocnění či úrazu a zohledňuje pacientův předchozí 

zdravotní stav. Stanovení priorit je pak vyjádřeno v kategorii možného časového odkladu (čas 

pro stanovení diagnózy), tedy jako odpověď na otázku, jak rychle se má konkrétní pacient 

dostat do procesu poskytování péče. Třídění by nemělo zohledňovat pouze časový přístup do 

léčebné trasy, ale též určit správnou léčebnou trasu a to na základě následujících kritérií: 

 příslušný prostor pro poskytování péče (povaha hlavních obtíží pacienta), 

 potřebné logistické zázemí (mobilita pacienta), 

 potřebné lidské podpory (mentální schopnost pacienta), 

 potřeba odborníků nebo specifické technické infrastruktury (druh potřebné péče). 

Dalším krokem je kontrola doby trvání jednotlivých úkonů, tedy délky pobytu pacientů. 

Přesná monitorace vyžaduje funkční počítačový systém, který přesné hodnoty zaznamenává a 

objektivizuje tak časovou souslednost a popis jednotlivých funkcí, rozdílnost péče a 

koordinaci procesů. Agnes Meulemans uvádí, že na základě klinických postupů vyčlenili 10 – 

20 nejčastějších pozorování patologických stavů, učinili časová schémata jejich ošetření a 

stanovili průměrnou délku pobytu pro každou ze skupin pacientů (celkem 7) a pro každou 

trasu (celkem 4). Důležité je zajištění odbornosti personálu u interních i traumatologických 

stavů a je jen otázkou, zda má být i střední zdravotnický personál v tomto ohledu 

specializován. Pro nejrychlejší trasy je požadováno okamžité ošetření. Pro jiné trasy musí být 

specifikován stav pacienta. Nejzákladnější kritéria, která nám umožňují diferencovat populaci 

pacientů urgentního příjmu, mají 4 základní hlediska: povaha hlavních obtíží pacienta, jeho 

mobilita, druh potřebné péče, potřeba specifické (technické) infrastruktury. Následně se 

provede analýza dat. Konkrétní data z oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice Leuven 

v Belgii, byly sbírány v 7 měsíčním intervalu v roce 1997, kdy bylo celkem ošetřeno 26 529 

pacientů. Provedlo se třídění podle hlavních obtíží pacienta a dle hlavních diagnóz (tehdy 

podle MKN 9 klasifikace). Celkově se získalo 1 934 různých diagnóz, které se seřadily podle 

četnosti výskytu. Bylo aplikováno Paretovo pravidlo 20/80: tedy 20% diagnóz z daného 
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seznamu (350 z celkových 1934 diagnóz) má 80% pacientů urgentního příjmu a dále byly 

použity další základní kritéria (mobilita pacienta, druh potřebné péče, potřeba specifické 

infrastruktury). Výsledkem byl vznik 6 skupin pacientů a 6 produkčních lékařských tras. 

Každá skupina má standardizovaný přístup a každý pacient patří do jedné z 6 skupin: 1. malé 

úrazy a nezávažná onemocnění, 2. akutní břicho, 3. kardiorespirační onemocnění, 4. interní, 

neurologická a traumatologická problematika, 5. psychosociální a psychiatrická problematika, 

6. život ohrožující stavy. Vytvoření těchto skupin pacientů a příslušných tras umožňuje 

kontrolu doby trvání jednotlivých úkonů prováděných na urgentním příjmu či na jednotlivých 

trasách, ale rovněž specifickou alokaci prostředků, personálu a logistiky. Na základě analýzy 

lze konstatovat, že standardizace péče do léčebných tras je příznivá pro oddělení, pro 

jednotlivé pacienty i pozitivně ovlivňuje kvalitu i hospodárnost poskytované péče (zdroj 

Urgentní medicína, 2015). 

Dalším krokem je kontrola výstupu z oddělení a to především z hlediska přesnosti 

rozhodovacích procesů a vhodného ukončení péče na urgentním příjmu, tedy buď přijetím 

pacienta na nemocniční lůžko či jeho propuštění do domácí péče. 

Součástí urgentního příjmu bývají expektační lůžka, resp. bývá přítomna expektační jednotka. 

Tam, kde nejsou přítomny, pacient po triage je přijímán k diagnostice, stabilizaci a péči na 

některé z oddělení nemocnice či je po vstupním vyšetření propuštěn do ambulantní péče. 

Důsledkem toho dochází k narušení plánovaných aktivit na jednotlivých odděleních jak 

během dne, tak během noci, kdy je navíc oddělení pokryto menším množstvím personálu. 

Lékaři oddělení jsou pak konfrontováni s pacienty bez stanovené diagnózy, bez stabilizace 

základních životních funkcí a bez zahájení léčby s následnou observací vývoje klinického 

stavu. Pacientům se tak nemusí dostávat dostatečné míry pozornosti, kterou by povaha a 

závažnost jejich stavu či úrazu vyžadovala. Lékařský a ošetřovatelský personál v této 

struktuře provádí pouze dispečerské třídění bez léčby, péče a následného sledování pacientů, 

což může vést k vyššímu riziku vzniku syndromu vyhoření. V tomto ohledu lze i očekávat 

zhoršení indikátorů výkonnosti oddělení, zejména ve vyhodnocení zda pacienta přijmout či 

propustit domů. 

Při existenci expektační jednotky dochází k součinnosti urgentního příjmu a urgentní péče, jež 

zahrnuje: příjem, třídění, zahájení diagnostiky a léčby, stabilizaci stavu, případně reevaluaci, 

předání do příslušného typu další péče. Klíčovým faktorem je zde čas. Personál je zde 

všestranně použitelný, vysoce kvalifikovaný a specializovaný, s praktickými dovednostmi 

z oblasti urgentní péče. K dispozici je i technická infrastruktura, tedy možnost laboratorní 

diagnostiky a zobrazovacích metod. Lze tedy shrnou, že na oddělení urgentního příjmu je 

zajištěna dostupnost, přiměřenost, účinnost, výkonnost, hospodárnost a kontinuita 

poskytované péče. Při zřizování expektační jednotky musí být dohodnuta maximální doba 

observace pacientů a plocha jednotky. Jednotka je určena ke krátkodobé observaci pacientů, 

během níž je pacient vyšetřen, je zahájena léčba a observován její účinek a na základě 

zjištěných skutečností je pak směřován na příslušné oddělení či do ambulantní péče dle 

možností. V tomto sektoru může pacient setrvat obvykle nejdéle 24 hodin. 

Je nutné zmínit, že lze připustit dvě rizika, kterým je nutné se vyhnout. Jednak aby čas 

observace nebyl časem tráveným čekáním na konzilium či pomocná vyšetření. Jednak aby 

lékaři jednotlivých odborností nepovažovali expektační jednotku za rozšíření své vlastní 

lůžkové kapacity. Příkladem stavů vhodných k observaci jsou např. trauma hrudníku 

(komplikace se objevují zpravidla za 24 – 36 hodin), intoxikace (intenzivní péči vyžaduje asi 

7,5 % pacientů, výskyt otrav na urgentním příjmu je asi v 2,3 %), bolesti břicha (vyloučení 

náhlé příhody břišní) či na hrudi (vyloučení infarktu myokardu). (Šeblová, Knor, 2013) 

Lékařská péče a léčba je hodnocena podle účinnosti diagnostiky a terapie a podle výsledků. 

Informace o procesu a kvalitě poskytování péče je vhodné sledovat, odpovídá ji jednak délka 

pobytu na příjmu a jednak spokojenost pacientů. Ekonomickými ukazateli je hodnocení 
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hospodárnosti a analýzou cost/benefit. Je vhodné zohledňovat prvky jednotlivých pacientů i 

zdravotníků. 

Štětina 2014 uvádí, že jednotlivé ukazatele výkonnosti urgentního příjmu jsou: lékařská 

diagnóza, poskytovaná terapie, předání do nemocniční nebo ambulantní péče, úmrtnost a 

odvratitelná úmrtí, počet negativních reverzů, profesionální nákazy personálu, dostupnost 

laboratorních výsledků při překladu či propuštění, dostupnost předchozí zdravotní 

dokumentace, čekací doby na pomocná technická vyšetření, což potvrzují i mezinárodní 

studie.  

Monitorování výkonnosti umožňuje nacházet chyby a sjednávat nápravu. Metodou práce je 

kontrola na manažerské úrovni a sledování dosažené kvality. Cílem je dosažitelnost, 

přiměřenost, účinnost, výkonnost, hospodárnost, spokojenost pacientů, bezpečné prostřední 

pro poskytovanou péči, zajištění kontinuity péče. A tyto uvedené body platí též pro 

přednemocniční neodkladnou péči. Urgentní příjmy jsou velmi dobrým zdrojem nejrůznějších 

dat, která mohou být využita pro epidemiologické studie či pro tvorbu legislativy. 

 

5 ZÁVĚR  

Urgentní příjmy jsou specifickým typem oddělení zaměřená na diagnostiku, základní léčbu a 

zajištění navazující péče pro neselektované pacienty s akutní změnou zdravotního stavu 

přicházející do nemocničního zařízení. Péče zde má oproti nemocnicím bez tohoto oddělení 

řadu výhod. Jelikož je ustavičná tendence tyto oddělení zahlcovat, důležitou součástí 

funkčnosti je třídění pacientů neboli triage. Provoz urgentních příjmů je v řadě institucí 

rozdílný, nicméně základní struktura a podstata péče je velmi podobná a i nadále je tendence 

ji především v České republice více sjednocovat. Tyto oddělení jsou úzce spojeny i s řešením 

mimořádných událostí, jsou součástí traumatologického plánu. I když je krizová připravenost 

povinností každého poskytovatele zdravotní lůžkové péče, přítomnost urgentního příjmu se 

zdá být organizační i funkční výhodnou. Nejenom v tomto ohledu je spolupráce s jinými 

zdravotnickými zařízeními a integrovaným záchranným systémem neodmyslitelná. Zejména 

v krizových situacích vyvstává řada otázek, které jsou námětem k hlubšímu zkoumání dané 

problematiky. 
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THE REFERENDUM INSTITUTE AND ITS ENFORCEABILITY IN 

PRACTICE 

 

León Richvalský, Dušan Guťan 

 
Abstrakt 

The aim of this paper is to observe the political and legal consequences of the referendum 

institute in the Slovak Republic. This institute of direct democracy has been used in Slovak 

political system since its creation in 1993 until the present. Although the referendum institute 

is defined at national, regional and municipal levels, it is only used at the highest and lowest 

political levels in practice. The basic problem of the whole system is the practical 

transformability of the results of any referendum into the form of legislative proposal. This 

paper thus offers a detailed view on the individual aspects of referendum democracy. It raises 

questions intending to help with better understanding the essence of this institute. It aims to 

point out aspects which would help to establish this institute in decision-making processes 

more, especially at national level of politics. It also points out the consequences of 

referendums that have been held in the Slovak Republic within the years 1994 and 2015. 

Key words: referendum, constitution, democracy, legislation, Slovak Republic 

 

 

INTRODUCTION 

The Slovak Republic is an example of parliamentary form of government in which the 

parliament has a central position in the system of distribution of power, as a body of 

legislative power. From its composition, which is the result of free and democratic 

parliamentary elections, depends which political parties or groups will have their views 

represented. In practical terms, it is the most important body in the decision-making system in 

our country. Although the constitution itself, whose adoption in September 1992 preceded the 

creation of an independent state, puts power into the hands of citizens not only through 

individual types of elections, the decision-making itself is concentrated in parliamentary 

benches. It remains an open question whether or not the referendum institute should have a 

significant role in the system of parliamentary form of government and thus reduce the 

influence of voted political parties and their representatives on individual decision-making 

processes, because referendum is based on the principles of direct democracy. Thus, if direct 

democracy represents the principle that citizens themselves have to decide on administration 

issues by majority vote, and the principle of representative democracy is based on citizens 

having to entrust the administration to elected representatives, the question about their 

compatibility arises - whether they can coexist and create functional system together. If we 

accepted the idea that elements of direct and representative democracy could not be 

combined, taking advantage of best of both in practice, we would also have to accept that the 

system of democratic values and rules alone is not an appropriate way of managing the nation. 

Therefore, it can be clearly stated that the ideas and principles of parliamentary form of 

government based on the principles of representative democracy are compatible with elements 

of direct democracy, and also that they cannot be considered as contradictory.  

 

The elements of referendum democracy do not suppress the principles of fundamental 

democratic values, but rather strengthen them. It is still true that the decision-making power in 

the state is derived from the citizens, and therefore we cannot accept the statement that if 

citizens decide about something, it will be worse than decision of elected representatives, 

political parties or independent candidates. We will not find example of a country where the 
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referendum was supporting removal of democratic political regime. If a citizen has the right to 

decide who will represent him at the various levels of governance - in our case at the level of 

National Council of the Slovak Republic, higher territorial units (regional level) and 

municipal self-governments, he should also be able to decide about each important political 

issue his elected representatives are dealing with.  

 

1 THE REFERENDUM INSTITUTE 

There are several typologies of referendums. The basic one is to distinguish between 

national and local referendum - the referendums at the level of smaller administrative units, 

and nation-wide level ones. Furthermore, referendum may be an „ex post“ (abolition of an 

existing and effective act or law) and an „ex ante“ (before the adoption of the act into 

legislation) as well as a passive and active referendum, depending on who initiated the 

referendum (citizens or parliament) and obligatory and optional referendums. (Pechanec, 

2011). Hloušek and Kopeček (2003) also divide referendums according to their conten t, for 

example: constitutional, legislative or financial. Specific institute are the so-called 

demonstrative referendums, taking place in non-democratic regimes to demonstrate their 

„support“. Numerous scholar literature suggests, that the citizen-initiated referendum serves 

as a „weapon in reserve“, leading defiant politicians to respect the will of the people during 

policy-making. (Smith, 2007). 

 

An optional referendum can be considered legitimate if it´s initiated from the consideration 

of state authority, or when the predetermined number of voters decide to ask the competent 

state authority to initiate the referendum (II. ÚS 31/97). Completely different in terms of the 

reasons for initiation is the obligatory referendum, which is generally required as an 

approval of parliament decision, which concerns the matter specified in the Constitution. 

Usually, this institute is anchored in the constitutional documents of individual nations, 

given the nature of supreme right, originating from the citizens themselves. In some 

countries, binding and recommendatory referendums are also distinguished, when the 

parliament or government may survey the citizens for an officially established society's 

view on a particular issues.  

 

The question whether we only have a recommendatory referendum in Slovakia or our 

referendum has some binding character will be examined in the next chapters. In any case, 

the Constitutional Court of the Slovak Republic has repeatedly confirmed, that our 

referendum institute has a more important role than just a consultative. In accordance with 

the principle from ancient Rome: „Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 

habet“, the people would not be able to transfer legislative power to their representatives if 

they had none. Within the referendums, the principle of subsidiarity should apply - if a 

question cannot be resolved nation-wide, the question should be decided by the originator of 

power itself - by the citizens. The national referendum itself should also be a kind of backup 

for the originators of governing power, in terms of the counterweight theory, and in the case 

of inappropriate actions by elected government, citizens have the power to change certain 

decisions without the approval of these elected representatives. (Nikodým, 1997).  

 

1.1 The referendum in legislation of the Slovak Republic 

According to the Constitutional Court's decision, the anchoring of the referendum institute 

in the Constitution is the highest predicted form. In this context, the will of the citizens 

becomes generally legally binding (II. ÚS 94/95). If we take a closer look at the text of our 

Constitution, we find that the Constitution itself assigns the Slovak Republic among the 

sovereign, democratic and, last but not least, the legal states of the world. In relation to 
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citizens, it declares that they execute power through their elected representatives or directly. 

Similarly, the Constitution of the Slovak Republic grants them the right to participate 

actively in the governing of public affairs, again in two forms - directly or by electing their 

representatives (Constitution of the Slovak Republic). The implementation of the 

constitutional principle of citizens' sovereignty is conditioned by its transformation into 

individual subjective rights of citizens and the related obligations of entities ensuring these 

rights. One of the fundamental rights of citizens fulfilling the constitutional principle of 

their sovereignty in the state (Article 2 part 1 of the Constitution of the Slovak Republic) is 

the right to „participate in the governing of public affairs directly or by the free election of 

their representatives“ stated in Article 30 part 1 of the Constitution of the Slovak Republic. 

A direct form of participation of citizens of the Slovak Republic in the governing of public 

affairs is a referendum, either nation-wide (Articles 93 to 100) or local (Article 67). (I. ÚS 

76/97). The relative importance of the referendum institute in the constitutional and political 

system of the Slovak Republic is confirmed by the fact that it is anchored in the second 

section of the fifth head of the Constitution of the Slovak Republic. In addition to this,  

indirect references to the referendum can also be found in other parts of the Constitution 

and, for example, Article 27 dealing with the petition rights is an important prerequisite for  

the referendum initiation itself. (Horváth, Machyniak, 2018) Article 94 specifies that any 

citizen of the Slovak Republic who has the right to vote in the National Council of the 

Slovak Republic may participate in the referendum. 

 

The more detailed legislation is then regulated by Act No. 85/1990 Coll. on the petition 

right, as amended. Article 27 par. 1 indicates that the petition right is guaranteed to 

everyone, since everyone has the right - alone or in cooperation with others, to address to 

the competent national or local authorities with their requests, complaints and proposals. If 

we remain at the level of national referendum, the responsible authority examining the 

legality and formalities of a referendum initiated by the citizens themselves is the President 

of the Slovak Republic. If the Head of State concludes that the legal and formal 

requirements have not been met or finds any mistakes, he is not entitled to allow such 

referendum. At the same time, such conduct cannot be regarded as a breach of the citizen's 

petition rights (I. US 35/00). The basic legal framework of the referendum in the Slovak 

Republic is currently regulated by the Constitution of the Slovak Republic in the second 

section of the fifth head “Legislative Power”, entitled Referendum (Articles 93 to 100). The 

explanatory statement states, that it has been created „as an opportunity to realize direct 

democracy“ and that citizens can „make immediate decisions about the most important 

issues in society.“ (Láštic, 2011, p.2) Constitutional Court considers it logical and correct  

that referendum issues are part of fifth head of Constitution, as it concerns the execution of 

legislative power through citizens, directly (II. ÚS 94/95). It is therefore part of the 

legislative power, and at the same time specific institute - because by including it there, it´s 

clearly indicated that it is a different tool than legislative power of the National Council of 

the Slovak Republic. On the other hand, Laštic (2011) expressed opinion that this institute 

should have its own head in Constitution, but no changes were made in this matter.  

 

An important fact is that the referendum can decide on „other important issues of public 

interest“. The judical decision of the Constitutional Court II: ÚS 31/97 will help us to 

understand what can be understood by the term „other important issues of public interest“. 

Thus, in general terms, a question which is not of public interest nor an important public 

issue, may under no circumstances be the subject of a referendum. The President is fully 

responsible for the observance of this legislative situation and is also responsible for 

examining whether the petition does not contravene the Constitution and contains all the 
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prescribed formal requirements. In this context, the issue of importance or relevance of the 

referendum subject is problematic. Milan Čič (1997) takes the view that the question will 

gain importance by the support of referendum initiators themselves. On the other hand, 

fundamental rights and freedoms, taxes, levies and the state budget cannot be the subject of 

a referendum. According the second section of the fifth head, the Constitution of the Slovak 

Republic cannot be amended directly by the result of the referendum. In this context, the 

legal relevance of the referendum proposal lies in the argument that citizens participating in 

the referendum show their will to amend the Constitution of the Slovak Republic (II. ÚS 

31/1997). Here, however, we encounter the problem with the prohibition of imperative 

mandate related to the Members of the National Council.  

 

Article 98 par. 1 states, that the results of a referendum (here a linguistic distinction 

between referendum result and a proposal accepted by referendum is necessary) are valid if 

an absolute majority of eligible voters were present, and if the decision was made by an 

absolute majority of the referendum participants. This point causes considerable problems 

in Slovak Republic due to the persisting lack of interest in politics - we have had only one 

referendum valid to this day. Par. 2 stipulates, that the proposals adopted by the referendum 

shall be announced by the National Council of the Slovak Republic in the same way as the 

law. Article 99 par. 1 states, that the referendum result may be changed or repealed by the 

National Council of the Slovak Republic by its constitutional law after three years from its 

effective date. Finally, par. 2 specifies that a referendum about the same matter may be 

repeated three years after its original execution. There is different opinion in relation to the 

repealing of the referendum results - the result of the referendum should be abolished by the 

same way it was adopted, therefore such decisions can only be done through another 

referendum. In this sense, we also tend to have this opinion and only the citizens should 

have right to change their own decisions. The legal force of proposals adopted through the 

referendum institute is not sufficiently and properly addressed. In the context of Article 98 

par. 2, they should have the power of law. However, this interpretation does not correspond 

to the referendum case, which is based on the wording of Article 93, par. 1, as the 

constitutional law must not be confirmed or repealed by an act with the force of ordinary 

law. It is clear that Article 98 par. 2 needs more consistent and precise specification for this 

particular case.  

 

On the other hand, interpretation in the case of an optional referendum remains questionable  

too. According to some opinions, it is by no means possible for a proposal (of a non-

normative nature) adopted by referendum to have the force of the law. Within the 

professional debate, there are some doubts about the binding nature of the referendum. 

Former Constitutional Court Judge Eduard Bárányi said that a mandatory referendum is 

preceded by a parliamentary decision. The problem arises in all other referendums, after 

which the results should be confirmed by law created by parliament. Although the 

referendum is binding under the Constitution and the Constitutional Court's interpretations, 

National council members must decide freely under the same constitution and no one - nor 

the citizens in a referendum, can force them to vote for the law against their conscience. 

(Horváth, 2019) The Constitution lacks a mechanism by which the outcome of the 

referendum should be realized. In the view of several lawyers, including Radoslav 

Procházka (2009), a valid result of a local referendum constitutes a binding decision on the 

subject matter. At the same time, he adds that any change of decision accepted in 

referendum can only be achieved in the same form - through another valid referendum. 

However, the Constitution refers to the referendum in other articles. 
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According to the Constitution, competence of the National Council includes, among other 

things, deciding about proposal for a referendum under Article 86, and according to Article 

102, the competence of President includes the announcement of a referendum. Finally, 

according to Article 125b (par. 1,2,3) the Constitutional Court decides whether the subject 

of a referendum to be declared - on the basis of citizens' petition or a resolution of the 

National Council of the Slovak Republic is in accordance with the Constitution or the 

Constitutional Acts. It also decides on behalf of President, if he/her has doubts whether the 

referendum subject is in compliance with these legal norms. The Constitutional Court shall 

decide about this matter within 60 days of proposal delivery. If the Constitutional Court 

declares that the subject of referendum is not in accordance with Constitution or the 

constitutional law, the referendum cannot be declared. This is specified by Act no. 38/1993 

Coll. on the organization of the Constitutional Court of the Slovak Republic, on its 

proceedings, and on the status of its judges, as amended - which further regulates the 

deciding about the compliance of the referendum subject with the Constitution, and the 

Constitutional Acts. The Constitutional Court itself also decides on complaints against the 

result of the referendum and on complaints against the result of the civic vote about the 

recalling of the President of the Slovak Republic.  

 

Because Article 100 states, that the manner in which a referendum is executed is specified 

by individual laws, we will also discuss these specific legal rules governing this issue. The 

legislation of referendum in Slovakia closely follows the previous legislation from the time 

of Czech and Slovak Federative Republic, and it often refers to the previous Constitution as 

well as to the regulation no. 327/1991 Coll. - Constitutional Referendum Act (including 

referendum necessity in case of leaving the federation). However, this law contained a 

sentence that may be lacking in our Constitution and causes some problems. It was within 

Article 6 par. 1 „The outcome of the referendum declared according to Article 1, par. 1, 

shall be binding as the Constitutional Act." We will not start directly with the individual 

referendum laws during the analysis of the sub-constitutional legislation itself, but we will 

first approach the necessary law for the later context, the 350/1996 Coll. on the Rules of 

Procedure of the National Council. This Act in § 43 par. 2, part e) stipulates that, the duty of 

publication in the Collection of Laws is entrusted to the chairman of the National Council of 

the Slovak Republic - just chairman´s signature is sufficient. (Lipšic, 1997). At this point, it 

should be noted that the President's veto does not apply to outcome given. It was amended 

by Act No. 100/2003, initiated by the ex member of Parliament J. Drgonec, accepted by 108 

votes. It is a law amending the Act No. 1/1993 Coll. on the Collection of Laws of the 

Slovak Republic, as amended, - amending the Act No. 350/1996 Coll. on the Rules of 

Procedure of the National Council of the Slovak Republic, as amended. Based on this 

amendment, proposals accepted by referendum are also published in the Collection of Laws. 

The purpose was primarily to distinguish this process from the process of adopting other 

generally binding legal norms. 

 

The most recent legal regulation of the referendum institute was Act no. 564/1992 Coll. on 

the methods of executing a referendum, as amended, which specified the method of 

performing the referendum in detail, following Articles 93 to 99 of the Constitution. The 

law itself rather dealt with the technical side of the referendum, such as the manner of 

declaration, the time and location of the vote, the size of the precincts, etc. Hovewer, in 

2014, the Electoral Codex was adopted in the form of Act no. 180/2014 Coll. on the 

conditions of executing the right to vote and the amendment of certain acts, which in 

addition to all types of elections held in the Slovak Republic included the legal regulation of 
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the referendum in its eighth part. However, the adoption of this Electoral Codex made no 

fundamental changes in relation to the referendum. 

 

2 THE REFERENDUM IN SLOVAK PRACTICE 

To this date, eight referendums have been held in Slovakia. The first in 1994 and the last 

one - balancing on the edge of violations of fundamental rights and freedoms - in 2015 with 

cost about 6 million €. Of all eight referendums, only one was valid. It was the referendum 

on Slovakia's accession to the European Union. Other referendums did not have sufficient 

participation to be considered valid by the Constitution. In addition, even the only valid 

referendum achieved only 52.15% participation level, which is significantly low result. 

(Horváth, Machyniak, 2017) 93.7% of participants voted in favor of joining the European 

Union in this referendum. Although this referendum had its opponents, its automatic 

binding character was not as important question, as it was for other referendums. Moreover, 

it was not an obligatory referendum according the Constitution. In this case, Article 7 par. 2 

of the Constitution was applied. Pursuant to this paragraph, the Slovak Republic may - by 

an international treaty which has been ratified and proclaimed in the manner prescribed by 

law, or under such treaty - delegate the execution of part of its rights to the European 

Communities and the European Union. However, if this referendum refused Slovakia's entry 

into European structures, the referendum could jeopardize Slovakia's real accession to the 

European Union, due to the impossibility of breaking the referendum result within three 

years. This only valid referendum was initiated not by law, but by decision of the chairman 

of the National Council. (P. Hrušovský) no. 175/2003 Coll. Of the National Council of the 

Slovak Republic on the declaration of the proposal adopted by referendum held on 16 and 

17 May of 2003.  

 

When analyzing the aforementioned articles of the Constitution, within the part of the work 

devoted to the legislation governing the referendum in Slovakia - in particular Article 98, 

par. 2: "The proposals adopted by the referendum shall be announced by the National 

Council of the Slovak Republic in the same way as the law." - we believe that the outcome 

of the referendum is not a binding source of law. However, the legal binding of the 

referendum results from the mentioned article arises for several legal theorists. (Bröstl, 

Dobrovičová, Kanárik, 1997). According to R. Procházka (2009), the result of the 

referendum has the nature of the decision addressed to all legal entities as well as the law. 

According to constitutional lawyer Petr Kresák (1997), this means only that the results of 

referendums are published in the Collection of Acts, but this is not making them legally 

binding, and therefore the results are more of a recommendation nature. Given the 

inadequate constitutional description of the referendum mechanism, we are in favor of this 

interpretation. On the other hand, just as the results of the referendum can be described as a 

recommendation by citizens, then could the decision of the National Council be described 

as a recommendation of parliament members as well? It should be noted that the legislative 

process in the National Council and the legislative process through the referendum cannot 

be compared, both because of the different nature of the legislation itself, and also in 

relation to the objectives of this paper, where we clearly point to lack of definition in the 

referendum mechanism. Pursuant to Article 2 par. 1 and Article 93 par. 2 of the Constitution 

of the Slovak Republic, the „execution“ of governing power is directly referred to citizens, 

so the purely consultative nature of the referendum is thus excluded. Similarly, Article 93 

par. 2 of the Constitution refers to a „decision.“ Such a change would not be necessary for a 

non-binding form of consultation (Domin, 2010). This is true, but it is just a theoretical 

construction - which is correct - but in practice it is defied exactly by the insufficient 

legislation. 
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On the other hand, according to Drgonec (2012), if we add the wording of Article 99 of the 

Constitution to the aforementioned judical decision of the Constitutional Court, the picture 

becomes more comprehensive: „The National Council of the Slovak Republic may amend 

or abolish the referendum result by its constitutional law after three years of its 

effectiveness“. For Drgonec (2012) it logically concludes, that the lawmaker had in mind 

exactly the fact, that the referendum is not just an overpriced public opinion poll, as the 

media used to express, for example after the statements of ex-president Gašparovič on the 

non-binding nature of the referendum , but it is clearly a form with a direct legal obligation - 

after processing into a paragraph wording. We acknowledge that the lack of exact „manual“ 

of transforming it into legal wording or act is a big constitutional issue. Why would 

anything legally non-binding be abolished only by constitutional law? The answer to the 

question is quite simple. In the case of insufficient legislation, we may get to such a 

situation, but itself, it does not speak about the binding nature of the referendum results. It 

follows from those arguments, that abolishing of the law must therefore be preceded by its 

creation. De jure and de facto, referendum result must therefore have some direct legal force 

and not just a recommendation character. However, directly in the referendum, the law is 

not adopted in its normative nature, and we are once again in conflict with the free mandate 

of parliament members. It can therefore be stated, that the legislation clearly oblige 

parliament members to „mechanically“ transform the referendum results into the form of a 

declaration. In this case, no other „individuality“ of parliament members should be applied, 

but clearly the parliament should follow the citizens' wishes without reservation. And if this 

does not happen, is there any sanction for parliament members? The division of the 

Constitution itself, where the fifth head - Legislative power - is divided into the first and 

second parts, dividing the legislative power given to National Council and the legislative 

power given to referendum (The fifth head of the Constitution, II. ÚS 31/97).  

 

Therefore, we have formally and clearly established the distinct and specific nature of the 

referendum institute, but we cannot agree with the opinion that the referendum is a different 

institute and is not subject to any further approval by the National Council. The 

Constitutional Court itself acknowledges legal binding effects on the results of the 

referendum, although not immediate - the demand imposed by the citizen must ultimately be 

implemented by the legislative body, whose members execute their mandate on the basis of 

the Article 73 par. 2 of the Constitution. In the context of the fact that the Constitution does 

not impose an immediate sanction for parliament members for not complying with the 

demand given by citizens in a referendum (e.g. obligatory dissolution of the National 

Council), such an interpretation of the legal consequences of a successful referendum by the 

constitutional court creates a vicious circle, which was not yet fixed by constitutional 

theory, despite addressing considerable attention to this problem (as well as other problems 

arising from constitutional regulation of the nation-wide referendum). Summing up the 

above findings and opinions on subject examined, we conclude that there are no practical 

arrangements to ensure that the legislation reflects what was voted for in the referendum 

(Giba, 2014). According to Giba, a referendum can be perceived as a guideline or a request 

from citizens to the legislative bodies. The same was true in the case of referendum about 

accession into EU - this was not about passing a law, but the President had to be given the 

approval for ratification the accession treaty, as Giba says. This problem, however, should 

not have occurred and the proposal for ratification itself, should only be given through the 

National Council. We do not consider it right for the issue, which has actually been voted 

on by the originators of the power, to be re-voted by the representatives of the citizens. 

However, there are a number of legal experts on constitutional law who say that previous 
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statements are not correct. Radoslav Procházka (2009) even claims that Parliament must 

accept the results of the citizen´s vote, in any case. We believe that the situation would be 

clarified if there was indeed situation, when the valid referendum would occur and 

Parliament would not accept its result - because parliament members would not agree with 

it. We clearly see the solution in filing a complaint with the Constitutional Court for 

violating fundamental rights and freedoms, and we assume that the Constitutional Court 

could indeed resolve the situation in such case.     

 

CONCLUSION 

The referendum is used in our constitutional and political system as an instrument of direct 

democracy, by which citizens actively involve in the decision-making process and express 

their opinion on the discussed issue of public interest. In practical terms, it is a vote in which - 

with sufficient participation (more than half of all eligible voters) and a positive result (more 

than half of all voters) - a qualified vote of governing power originators, citizens,  arises. 

However, since our political and constitutional system is based on the principles of 

representative democracy, it is, in fact, only a complementary form in the organization and 

management of the nation, and as has been shown in practice to this date - it does not 

represent any fundamental and positive impulse in governing. The greatest importance and 

impact on the political and constitutional system has a referendum, which is also a type of 

obligatory and ratification referendum. It is mandatory under the Constitution and without it, 

it´s not possible to join or leave the union with other countries. (Article 93 par. 1 of the 

Constitution of the Slovak Republic). Despite the fact that we had several referendums taking 

place in our territory since 1994, it can be safely stated that only a referendum on the 

confirmation of the Slovak Republic's accession to the European Union attracted voters across 

the political spectrum, and at the same time, it was the only referendum which gained the 

support of an absolute majority of all eligible voters.  

 

However, a referendum is not an „empty“ institute. If the referendum was merely an 

insignificant institution complementing the parliament´s decision-making, we believe that 

the creators of constitution would not put it in, but it would be regulated just through some 

sub-legal regulation. In addition, the Constitution still contains Article 32: „Citizens have 

the right to oppose anyone who undermines the democratic order of fundamental human 

rights and freedoms stated in this Constitution, if the operation of constitutional bodies and 

the effective use of legal means are impeded.“ Thus, if experts argue that there is no right to 

resolve a situation where it would not be done in accordance with the will of the people, 

there is still practically unused „ius resisdendi.“ Although, in our opinion, this right is not a 

standard and sustainable solution. The Constitution provides several possible solutions to 

prevent unconstitutional decisions, in particular through proceedings before the 

Constitutional Court. Similarly, the decision taken in a referendum as a decision of small a 

group of people is not a valid argument, given that practically just over 50% in the group 

over 50% is sufficient to accept a referendum question. However, in parliamentary elections 

the participation is also extremely low and the selection of people's representatives is based 

on the will of even smaller group of citizens. In our opinion, opposing views on quota 

reduction are more likely to be detrimental, given that such a form could damage the 

reputation of such an important legal institute. Although we consider the constitutional text 

to be timeless, its testing in practice has revealed several gaps after long years of 

effectiveness. There are two possibilities - to adopt a constitutional solution, or supplement 

lower legal Acts. We believe that only precise legislation wording will ensure the 

prerequisite for the successful use of direct democracy institutions at local and national 

levels. We believe that proposals from this paper could serve as an idea for securing this 
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institute, quite underestimated by political elites. Our examination confirmed that the 

optional referendum and its results are only declaratory in nature, and are not legally 

enforceable. The referendum results have only a character of recommendation addressed to 

the legislative body. To change this situation, it would be necessary to adopt constitutional 

and legal changes, which consist of (alternatively): 

 

 Restriction of the free mandate of a member of parliament - an amendment to the 

Constitution would introduce an obligation for the National Council to adopt the results 

of a referendum in the form of a law within a certain period (e.g. 12 months). If not, the 

President will be obliged to dissolve the Nationa Council. In order for the Act adopted 

by the National Council to fulfill the will of citizens participating in the referendum, the 

Constitutional Court of the Slovak Republic would acquire new competence. 

 Eliminating the problem of absence of normativity and abstraction by including the 

normative legislative text itself, as an attachment to referendum. Amended legislative 

mechanism would provide the information on referendum proposals to allow citizens to 

understand possible legislative changes, without the need to study the legislative 

proposal itself. The information campaign would include sending out the wording of the 

referendum questions, their explanation by the referendum initiators on one A4 sheet, 

the opinion of special committees of the National Council and the Slovak Government, 

and the wording of the legislative text itself - following the example of Switzerland. 

 Inspiration from the Swiss model, introduction of some of its elements such as 

corrective referendum as a possibility for citizen´s initiative to prevent the effectiveness 

of the law adopted by the National Council within a certain period; assistance from 

state authorities in drafting legislative wording for referendum proposals; opportunity to 

prepare a counter-proposal against certain Acts by civic initiative. 

 Reducing the quorum for an optional referendum would make the referendum a 

functional instrument of direct democracy. Practice from abroad shows that the lower 

the quorum, the more the referendum institute has become prevalent in civic practice. 

The introduction of a simple majority quorum – majority of the participating voters, 

would create a risk that even a small part of citizens will decide on issues affecting the 

majority. On the other hand, it would have educational function where citizens would 

participate in a referendum because of lessons learned from previous referendums, 

where given issues were decided by minority. Participation would increase in the long 

term and the level of civil society would also increase. 

 The legal status „de lege lata“ makes the referendum a political and not a legal 

instrument, abused in political struggle under the label of direct democracy. The 

adoption of the „de lege ferenda“ proposals referred in first point is a solution to this 

problem. 

 

We conclude that notable adjustments and amendments are necessary to clarify the 

referendum institute and make it an effective mechanism of direct democracy. However, 

due to the current state of political awareness and interest in politics in Slovakia, we do not 

think that the situation will change in the near future. This passivity, however, is not only a 

Slovak phenomenon, but there is a neglect towards politics throughout eastern post-socialist 

Europe. 
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OPRÁVNENIE K ARCHEOLOGICKÝM VÝSKUMOM. VYBRANÉ 

ASPEKTY UDELENIA A ODOBRATIA POVOLENIA 

 

LICENSE FOR ARCHAEOLOGICAL RESEARCH. SELECTED 

ASPECTS OF GRANTING AND WITHDRAWING LICENSE 

 

Róbert Antal 
 

Abstrakt 

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památové péči v znení neskorších predpisov primárne umožňuje 

vykonávať archeologické výskumy iba Archeologickému ústavu Akadémia vied ČŘ, okrem 

neho však v tejto oblasti pôsobia aj ďalšie právnické osoby vrátane Národného pamiatkového 

ústavu. V posledných rokoch sa Akadémie vied z dôvodu ochrany archeologického dedičstva 

dva krát pokúsil zamedziť oprávnenej organizácii vo vykonávaní výskumov, oba tieto pokusy 

však neboli úspešné. Príspevok si kladie za cieľ vysvetliť základný princíp udeľovania 

a odoberania povolení k archeologickým výskumom, rolu Ministerstva kultúry a Akadémie 

vied v týchto procesoch a tiež analyzovať neúspešné pokusy o odobratie povolenia. 

Kľúčové slová: Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči; archeologie, památková péče, 

oprávněná organizace 

 

Abstract 

Act no. 20/1987 Sb. on state monument care, primarily allows archaeological research to be 

carried out only by the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Czech 

Republic, but other legal entities, including the National Monument Institute, are also active 

in this area. In recent years, in order to protect the archaeological heritage, the Academy of 

Sciences has tried twice to prevent an authorized organization from conducting research, but 

both attempts have not been successful. The aim of the paper is to explain the basic principle 

of granting and withdrawing permits for archaeological research, the role of the Ministry of 

Culture and the Academy of Sciences in these processes and to analyze unsuccessful attempts 

to withdraw the permit. 

Key words: Act no. 20/1987 Sb. on state monument care, archaeology, monument care, 

authorized organization 

 

1 Úvod 

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památové péči v znení neskorších predpisov (ďalej iba 

„pamiatkový zákon“) primárne umožňuje vykonávať archeologické výskumy iba 

Archeologickému ústavu Akadémia vied ČR
1
, okrem neho však v tejto oblasti pôsobia aj 

ďalšie právnické osoby vrátane Národného pamiatkového ústavu (ďalej iba oprávnené 

organizácie
2
). V posledných rokoch sa Akadémia vied (ďalej iba AV) z dôvodu ochrany 

archeologického dedičstva dva krát pokúsila zamedziť oprávnenej organizácii vo vykonávaní 

výskumov, oba tieto pokusy však neboli úspešné. Príspevok si kladie za cieľ vysvetliť 

základný princíp udeľovania a odoberania povolení k archeologickým výskumom, rolu 

Ministerstva kultúry a Akadémie vied v týchto procesoch a tiež analyzovať neúspešné pokusy 

o odobratie povolenia. 

                                            
1 § 21 ods. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov. In: ASPI [právny 

informačný systém]  [cit. 09.12.2019].   
2 Ibidem, § 21 ods. 2 
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2 Udelenie povolenia 

Archeologický ústav Akadémie vied je inštitúciou, ktorá má za úlohu vykonávať 

archeologické výskumy. Aj z kapacitných dôvodov je však potrebné aby k tejto činnosti 

oprávnených subjektov bolo viac. Preto pamiatkový zákon ráta s možnosťou udelenia 

povolenia k výkonu archeologických výskumov, pričom toto povolenie udeľuje na návrh AV 

Ministerstvo kultúry Českej republiky (ďalej iba MKČR). Subjekt majúci záujem o udelenie 

povolenia však musí spĺňať radu podmienok, predovšetkým s dôrazom na potrebnú odbornú 

kvalifikáciu.
3
 

V rámci Akadémie vied ČR fungujú dva Archeologické ústavy, jeden v Prahe a jeden v Brne, 

pričom evidenciu či zoznam oprávnených organizácií možno nájsť na internetových stránkach 

týchto inštitúcií. Pod pražským ústavom je dnes evidovaných 78 subjektov, medzi ktorými sú 

nie len právnické osoby výhradne špecializované na výkon archeologických výskumov, ale aj 

viaceré múzeá a Národný pamiatkový ústav.
4
  Obdobne uvedené platí aj pre brnenský ústav, 

ten dnes eviduje 33 subjektov.
5
 Udelené povolenia zásadne nemajú celorepublikovú platnosť, 

u každého subjektu sú uvedené kraje, v ktorých je oprávnený archeologické výskumy 

vykonávať. 

Samotné povolenie udelené MKČR však nie je jedinou náležitosťou k vykonávaniu 

výskumov. Po jeho udelení AV uzatvára s oprávnenou organizáciou dohodu o rozsahu 

a podmienkach výkonu predmetnej odbornej činnosti.
6
 Dohoda

7
 obsahuje napríklad vyššie 

zmienené územné vymedzenie pôsobnosti, povolené formy archeologického výskumu 

a ďalšie práva a povinnosti subjektu.
8
 Pamiatkový zákon pre tento právny vzťah nestanovuje 

bližšie pravidlá. 

 

3 Odňatie povolenia 

Pamiatkový zákon rozumne predvída aj možnú potrebu odobratia povolenia, pričom tento 

inštitút spája s neplnením podmienok, na základe ktorých jej bolo povolenie udelené. 

Podobne ako u udelenia povolenia, aj v tomto prípade sa procesu účastní AV, ktorá MKČR 

dáva návrh na jeho odobratie.
9
 V praxi však k týmto situáciám zásadne nedochádza.

10
 

Archeologický ústav v Prahe však už v dvoch prípadoch dospel k záveru, že oprávnené 

organizácie nespĺňajú stanovené podmienky a podnikol kroky k tomu, aby tieto subjekty 

nemohli archeologické výskumy ďalej vykonávať. 

 

4 Odstúpenie od dohody s oprávnenou organizáciou 

Na konci roka 2010 obdržala oprávnená organizácia ZIP o.p.s. od AV výpoveď dohody 

o rozsahu a podmienkach vykonávania archeologických výskumov uzavretej dňa 27.10.2006. 

Dôvodom bolo zásadné porušovanie tejto dohody a pamiatkového zákona, konkrétne šlo 

o nerešpektovanie povinnosti koordinovať činnosť v rámci regionálnych komisií, nesplnenie 

                                            
3 Ibidem, § 21 ods. 3 
4 Organizace oprávněné k provádéní archeologických výzkumů na území Čech. ARUP [online]. [cit. 

09.12.2019]. Dostupné z: http://www.arup.cas.cz/?p=8169 
5 Organizace oprávněné k provádéní archeologických výzkumů na moravě a ve Slezsku. ARUB [online]. [cit. 

09.12.2019]. Dostupné z: http://arub.avcr.cz/pamatkova-pece/ 
6 § 21 ods. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov. In: ASPI [právny 

informačný systém]  [cit. 09.12.2019]. 
7 Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. ZIP o.p.s. [online]. [cit. 09.12.2019]. 

Dostupné z: http://www.zip-ops.cz/dokumenty/akademie/Dohoda.pdf  
8 Samotný zákon nestanovuje ani tieto podmienky, ani základné kvalitatívne štandardy archeologického 

výskumu. 
9 § 21 ods. 5 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov. In: ASPI [právny 

informačný systém]  [cit. 09.12.2019]. 
10 K takémuto správnemu konaniu však došlo v prípade oprávnenej organizácie ZIP o.p.s., priebeh konania je 

kvôli logickým súvislostiam popísaný až v kapitole 4. 
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oznamovacej povinnosti o zahájení výskumu (rovnako neboli plnené obdobné povinnosti voči 

Národnému pamiatkovému ústavu v prípadoch týkajúcich sa výskumov na kultúrnych 

pamiatkach) či nerešpektovanie záväzku vykonávať výskumy na neziskovom princípe.
11

 

Oprávnená organizácia sa so žalobou
12

 obrátila na Mestský súd v Prahe, pričom požadovala 

určenie neplatnosti výpovede a návrh na vydanie predbežného opatrenia (v zmysle, že ZIP 

o.p.s. je až do právnej moci rozhodnutia oprávnený vykonávať archeologické výskumy).
13

 

Mestský súd považoval za svoju povinnosť žalobu odmietnuť kvôli nedostatku právomoci, 

oprávnená organizácia následne podala kasačnú sťažnosť, tá však bola zamietnutá ako 

neopodstatnená. Najvyšší správny súd uviedol, že dohoda o rozsahu a podmienkach 

vykonávania archeologických výskumov neupravuje súkromnoprávne vzťahy, ale určuje 

verejné subjektívne práva a povinnosti a dohoda je svojou povahou subordinačnou 

verejnoprávnou zmluvou. Z tohto dôvodu je k rozhodovaniu sporov z takýchto zmlúv 

príslušný správny orgán nadriadený správnemu orgánu, ktorý je stranou verejnoprávnej 

zmluvy. Tým je v tomto prípade MKČR.
14

 

Oprávnená organizácia tieto závery v ďalšom postupe zohľadnila a na Ministerstvo kultúry 

podala návrh na zahájenie správneho konania, od ktorého očakávala, že bude potvrdená 

platnosť aktuálnej dohody o rozsahu a podmienkach o vykonávaní archeologického výskumu. 

Toto konanie bolo prerušené po dohode medzi AV a oprávnenou organizáciou na zmiernom 

riešení situácie. Strany nakoniec uzavreli novú, aktualizovanú dohodu.
15

 

Pred podaním vyššie uvedeného návrhu však prebehlo ešte jedno správne konanie a to práve 

podľa §21 ods. 5 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v znení neskorších 

predpisov. Akadémia vied sa tak nakoniec aj zákonom predpokladaným spôsobom pokúsila 

zamedziť oprávnenej organizácii vo výkone archeologických výskumov. Cieľom aj naďalej 

bola ochrana archeologického dedičstva, dôvodom už vyššie uvedené nedostatky v plnení 

stanovených povinností. 

Ako sa v priebehu konania ukázalo, oznamovacia povinnosť bola spoločnosťou ZIP o.p.s. 

priebežne plnená, nedostatky boli doložené u oznamovacej povinnosti Národnému 

pamiatkovému ústavu v súvislosti s výskumami na kultúrnych pamiatkach. Tie sa však týkali 

rozpätia rokov 2004 až 2009 a následne boli odstránené. V čase konania plnila oprávnená 

organizácia svoje povinnosti v súlade so zákonom. 

Ministerstvo kultúry konštatovalo, že v prípade porušenia podmienok odňať povolenie môže, 

ale nemusí a teda, že nie každé porušenie podmienok musí nutne viesť k odňatiu povolenia. 

MKČR ďalej uviedlo, že povolenie je možné odňať len pri porušení podmienok stanovených 

v rozhodnutí (povolení), porušenie podmienok stanovených dohodou o rozsahu 

a podmienkach vykonávania archeologických výskumov tak dôvodom na odňatie povolenia 

nie je. V predmetnom povolení boli stanovené len dve podmienky a to práve oznamovacie 

povinnosti Archeologickému ústavu AV a Národnému pamiatkovému ústavu. Na základe 

dokazovania MKČR dospelo k záveru, že v prvom prípade je podmienka oprávnenou 

organizáciou adekvátne plnená, v druhom prípade prebieha plnenie uspokojivo a zásadne sa 

                                            
11 Výpověď dohody o rozsahu a podmínkách provádéní archeologických výzkumů. AV ČR x ZIP o.p.s. – 

rekapitulace sporu. ZIP o.p.s. [online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: http://www.zip-ops.cz/akademie.html 
12 Žaloba na určení neplatnosti výpovědi a návrh na vydání pŕeběžného opatření. AV ČR x ZIP o.p.s. – 

rekapitulace sporu. ZIP o.p.s. [online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: http://www.zip-ops.cz/akademie.html 
13 Oprávnená organizácia podala rovnakú žalobu aj na Obvodný súd pre Prahu 1, kvôli verejnoprávnej povahe 

veci, však bolo konanie zastavené. oprávnená organizácia navyše podala aj sťažnosť na Akadémiu vied, 

Ministerstvo kultúry však konštatovalo, že nie je právomocné vec rozhodovať. 
14 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu zo dňa 26.10.2011, č. j. 7 AS 99/2011-73. Nejvyšší správní soud 

[online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z:  

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0099_7As__110_20111123013030_prevedeno.pdf 
15 AV ČR x ZIP o.p.s. – rekapitulace sporu. ZIP o.p.s. [online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: http://www.zip-

ops.cz/akademie.html 
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nelíši od plnení ostatných oprávnených organizácií. Ministerstvo kultúry tak nakoniec 

povolenie k výkonu archeologických výskumov oprávnenej organizácii neodňalo.
16

 

 

5 Neuzavretie dohody s oprávnenou organizáciou 

V druhom prípade Archeologický ústav pristúpil k neuzavretiu novej dohody so spoločnosťou 

Labrys o.p.s., ktorá tým pádom nemala stanovený rozsah a podmienky činnosti vďaka čomu 

nemohla archeologické výskumy vykonávať. Strany medzi sebou pôvodne dohodu uzavreli 

trikrát, pričom posledná bola na dobu 1 roku. Po skončení tejto dohody Labrys požiadal AV 

o uzavretie novej dohody, ústav to však odmietol s odôvodnením, že oprávnená organizácia 

neplnila povinnosti plynúce z poslednej dohody. 

Labrys o.p.s. si podľa vlastných tvrdení neplnenie povinností s Archeologickým ústavom AV 

vysvetlil a ďalej žiadal o uzavretie dohody. Po dlhšej nečinnosti Akademie věd sa obrátil na 

MKČR s návrhom na opatrenie proti nečinnosti AV. Oprávnená organizácia od Ministerstva 

žiadala rozhodnutie uznesením, ktorým by s ňou bola uzavretá želaná dohoda o rozsahu 

a podmienkach archeologických výskumov. MKČR však konštatovalo, že nie je príslušné 

k uzavretiu dohody, príslušným správnym orgánom je iba Akadémie vied. 

Spoločnosť Labrys o.p.s. tak bola nútená podať žalobu na Mestskom súde v Prahe, tá však 

bola súdom na prvý pokus odmietnutá.
17

 Po tom čo Najvyšší správny súd uznesenie zrušil 

a vec vrátil Mestskému súdu v Prahe
18

, sa oprávnená organizácia dočkala želaného výsledku. 

V prvej inštancii sa tak však opäť nestalo. Mestský súd konštatoval, že z pamiatkového 

zákona nevyplýva jednoznačná povinnosť predmetnú dohodu uzavrieť vždy, bez ohľadu na 

okolnosti a to aj napriek tomu, že by druhá strana disponovala povolením udeleným MKČR. 

Súd ďalej kvalifikoval dôvody
19

 AV pre neuzavretie dohody ako dostatočné a postup ústavu 

ako opodstatnený. Záverom súd konštatoval, že nárok oprávnenej organizácie na uzavretie 

dohody neexistuje. 

Najvyšší správny súd sa s týmito závermi nestotožnil, naopak prezentoval názor, že právny 

nárok na uzavretie dohody oprávnená organizácia má. Ďalej súd konštatoval, že jedine 

MKČR je správnym orgánom, ktorý rozhoduje o tom, kto môže archeologické výskumy 

vykonávať (aj keď tak činí za súčinnosti Akadémie vied) a následné uzavretie dohody nie je 

niečím, čo by malo byť predmetom správneho uváženia. Ako ďalšie argumenty súd uviedol, 

že samotný zákon predvída obsah dohody, ktorá má byť o rozsahu a podmienkach 

archeologických výskumov a teda nie o možnosti subjektu výskumy vykonávať a že 

racionálny zákonodarca by Akadémie vied nedával vplyv na rozhodnutie MKČR, aby mu 

vzápätí dal aj možnosť toto rozhodnutie zvrátiť neuzavretím dohody. AV tak má vystupovať 

v pozícii odborného garanta a koordinátora archeologických výskumov. Záverom súd 

konštatoval, že pamiatkový zákon obsahuje inštitút slúžiaci na odobratie povolenia na výkon 

archeologických výskumov a je možné ho uplatniť ako počas plynutia uzavretej dohody tak aj 

po jej vypršaní a pred uzavretím novej. Práve v nadväzujúcom konaní by boli preskúmané 

Akadémiou vied zmienené pochybenia oprávnenej organizácie.
20

 

                                            
16 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR zo dňa 21.05.2012. AV ČR x ZIP o.p.s. – rekapitulace sporu. ZIP o.p.s. 

[online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: http://www.zip-ops.cz/akademie.html 
17 Krajský súd na základe staršej judikatúry Najvyššieho správneho súdu (v kapitole 4 popísané rozhodnutie 7 As 

99/2011 – 73, zo dňa 26.10.2011) totiž nepovažoval dohodu za preskúmateľnú v správnom súdnictve. Vo svojej 

povahe ide o subordinačnú verejnoprávnu zmluvu, spory z ktorej, sú v právomoci MKČR. 
18 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu zo dňa 09.03.2017, č. j. 1 AS 292/2016-28. Nejvyšší správní soud 

[online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: 

 http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0292_1As__1600028_20170322141232_prevedeno.pdf 
19 Neodovzdávanie správ o výsledkoch činnosti či vykonávanie archeologických výskumov aj po vypršaní 

dohody. 
20 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu zo dňa 06.09.2018, č. j. 1 AS 78/2018-47. Nejvyšší správní soud 

[online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z:  
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6 Zhrnutie 

Udelenie a odňatie povolenia k výkonu archeologických výskumov si podľa pamiatkového 

zákona vyžaduje spoluprácu Akadémie vied Českej republiky a Ministerstva kultúry Českej 

republiky. Tieto subjekty sa podľa dikcie musia na udelení/odňatí dohodnúť, v praxi MKČR 

rozhoduje na návrh AV. Kým spory vo veci udelenia povolenia nie sú bežné
21

, Akadémia 

vied už snahu o zamedzenie výkonu archeologických výskumov vyvinula. Nešlo pritom iba 

o návrh na odňatie povolenia, ale aj o odstúpenie od platnej dohody o rozsahu a podmienkach 

výkonu archeologických výskumov, prípadne o neuzavretie novej dohody. Zdá sa vhodné 

pripomenúť, že uzavretie tejto dohody je stanovené priamo pamiatkovým zákonom a je po 

udelení povolenia druhou zákonnou podmienkou k výkonu predmetnej činnosti.  

Z prezentovanej judikatúry a rozhodovacej činnosti MKČR dnes vyplývajú viaceré 

skutočnosti. Pokiaľ ide o zmienenú dohodu, ktorá má povahu subordinačnej verejnoprávnej 

zmluvy, je Akadémia vied zo zákona povinná túto dohodu podpísať. Právny predpis totiž 

stanovuje zmluvný primus a s neuzavretím dohody nijakým spôsobom neráta. Pokiaľ ide 

o výpoveď tejto dohody, správne konanie vedené MKČR, ktoré by vec rozhodlo bolo pre 

pokus o zmier strán prerušené a jeho výsledok nie je v tejto chvíli známy.
22

 Vzhľadom na 

uvedený zmluvný primus by však takýto postup tiež nemal byť úplne v súlade so zákonom. 

Ako jediný správny variant zamedzenia výkonu archeologických výskumov sa tak stále (a 

v súlade so zákonom) javí odňatie povolenia Ministerstvom kultúry na návrh Akadémie vied. 

Táto problematika však v pamiatkovom zákone nie je dostatočne upravená, pričom 

nepredvída viaceré reálne scenáre. MKČR totiž konštatovalo, že povolenie môže odobrať len 

pri porušení v povolení stanovených podmienok. Toto povolenie však (minimálne 

v prezentovanom prípade) obsahuje iba oznamovacie povinnosti voči Akadémii vied 

a Národnému pamiatkovému ústavu.  

Táto síce dôležitá povinnosť možno naznačuje, rozhodne však jednoznačne nedokazuje 

odbornú spôsobilosť a odborný výkon predmetnej činnosti. Archeologický výskum je činnosť 

vykonávaná vo verejnom záujme, čo na ňu kladie isté odborné a kvalitatívne nároky. 

Pamiatkový zákon však žiadne štandardy či odborné podmienky nestanovuje. Prípadné 

povolenie udelené MKČR sa tak k týmto podmienkam vôbec nevzťahuje. Zdá sa tak, že 

právna úprava pamiatkovej starostlivosti v tejto chvíli nepozná adekvátny prostriedok na 

ochranu archeologického dedičstva pred neodbornými zásahmi oprávnených organizácií. 

Plnenie oznamovacích povinností je tak dostatočnou zárukou zachovania povolenia. 

Ako najjednoduchšie riešenie sa zdá podrobnejšie a precíznejšie stanovovanie podmienok 

priamo v povolení udelenom Ministerstvom kultúry, ako vhodná sa však zdá skôr toľko 

odkladaná novelizácia či rekodifikácia pamiatkového práva. 
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NEČINNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

INACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING 

INFORMATION 

 

Eva Lásková 

 
Abstrakt 

Veřejná správa v České republice je systémem, který má být definován ve funkčním smyslu 

jako činnost státu, která je vykonávaná skrz orgány odvozené od státní moci, tedy orgánů 

státní správy. Veřejná správa má jednat tak, aby byla přínosem společnosti a její činnost má 

primárně směřovat pro společnost jako takovou. Aby veřejná správa fungovala, je třeba 

určitých dozorčích a kontrolních systémů. Jedním z těchto kontrolních systémů je i zájem a 

činnost občanů, kteří se mohou dotazovat na činnost veřejné správy díky zákonu o 

svobodném přístupu k informacím. Příspěvek se bude zabývat tímto základním právem na 

informace a situací, kdy veřejná správa nefunguje jak má a informace nesděluje. Cílem 

příspěvku tak bude analyzovat takovou situaci a shrnout základní možnosti a postupy, co 

v takové situaci dělat, jak se může občan bránit a na co má nárok v rámci řízení o náhradě 

škody vzniklé nesprávným úředním postupem – nesdělením požadované informace.  

Klíčová slova: Veřejná správa, právo na informace, náhrada škody, zákon o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Abstract 

Public administration in the Czech Republic is a system that is to be defined in a functional 

sense as the activity of the state, which is performed through bodies derived from state power, 

ie state administration bodies. The public administration should act in such a way as to be 

beneficial to society and its activity should primarily be directed at society as such. Certain 

supervisory and control systems are required for public administration to function. One of 

these control systems is the interest and activities of citizens who can inquire about the 

activities of public administration thanks to the Act on Free Access to Information. The paper 

will deal with this fundamental right to information and the situation where public 

administration is not working as it should and does not communicate information. The aim of 

the paper will be to analyze such a situation and summarize the basic options and procedures, 

what to do in such a situation, how the citizen can defend himself and what he is entitled to in 

the proceedings for damages caused by maladministration - by not communicating the 

required information. 

Key words: Public administration, right to information, compensation, law on free access to 

information 

 

 

1 ÚVOD 

Získávat informace ohledně fungování orgánů veřejné správy lze zařadit mezi základní práva 

občana České republiky. Je zřejmé, že je třeba, aby se mohl občan zapojit do fungování státu 

a tímto způsobem alespoň částečně systém kontroloval. Veřejná správa a její působnost cílí na 

společnost a její fungování má za cíl především splnění potřeb společnosti
1
. 

                                                 
1 SKULOVÁ, Soňa. Základy správní vědy. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Edice učebnic Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně. S. 69. 
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Veřejná správa je vykonávaná státem a jeho orgány. Její činnost je definována právními 

předpisy a jejími definičními znaky jsou především organizační a nařizovací činnost, která má 

výkonný, vrchnostenský a podzákonný charakter. Pro to, aby veřejná správa fungovala ve 

prospěch společnosti, je třeba, aby fungovala dle určitých pravidel.
2
 Právo na informace tak 

umožňuje nám občanům do fungování státu, alespoň omezeným způsobem, zasáhnout a 

ovlivnit. Zákon o svobodném přístupu k informacím
3
 však přináší i určitá rizika. Žadatel o 

informace se může dostat do situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nesdělil 

nebo nechce sdělit a je nečinný. Tento příspěvek má za cíl analyzovat tuto situaci a nastínit 

možnosti, které občan má, mezi které řadíme i náhradu škody, pokud by nesdělení informace 

mohlo mít pro žadatele tak zásadní vliv, že by nečinnost povinného subjektu mohla 

majetkovou či nemajetkovou škodu žadateli způsobit.   

První část příspěvku je věnována obecně zákonu o svobodném přístupu k informacím, k právu 

na informace. Další část je věnovaná opravným prostředkům a následně závěrečná část, která 

se týká náhrady škody.  

Cílem tohoto příspěvku je nejen poukázat na aktuální situaci v rámci zákona o svobodném 

přístupu k informacím, ale upozornit i na nastávající změny, které s sebou přináší i novelizace 

zákona o svobodném přístupu k informacím, jejíž účinnost je datována k 1. lednu 2020.  

 

2 ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Zákon o poskytování informací umožňuje občanům získávat informace od povinných 

subjektů, které se týkají jejich působnosti, tedy činnosti těchto určitých povinných subjektů. 

Povinným subjektem je takový subjekt, který je součástí veřejné správy a jeho vznik je 

založen na základě zákona, či je odvozen od státního orgánu (orgány pod záštitou 

jednotlivých ministerstev). Povinným subjektem však může být i soukromá společnost, která 

však musí splňovat několik podmínek. Tyto podmínky se týkají jejich existence a jsou 

navázány na stát jako na činitele, který umožnil vznik takového subjektu, financuje takový 

subjekt, tento subjekt funguje pro veřejnost, nad takovým subjektem má dohled stát a stát jej 

také kontroluje. V případě, že jsou uvedené podmínky splněny, jedná se o povinný subjekt dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím a požadované informace má takový subjekt 

povinnost poskytnout. Takovým příkladem může být na příklad Letiště Praha.
4
  

Pokud občan žádá o informace, musí i tato žádost splňovat zákonem stanovené podmínky a 

náležitosti tak, aby mohla být řádně vyřízena. Zásadní je jednoznačné definování předmětu 

žádosti tak, aby povinným subjekt dokázal žádost zdárně vyřídit bez pochybností. Obecně má 

povinným subjekt dle zákona tři možnosti vyřízení žádosti, a to žádosti vyhovět, žádost 

odložit nebo žádost odmítnout. Jsou však samozřejmě i případy, kdy povinný subjekt vůbec 

nereaguje a žadatel apeluje na povinný subjekt několikrát a bezúspěšně.  

Zákon o svobodném přístupu k informacím není zákonem obsáhlým, avšak nejedná se o 

zákon zcela jednoznačný a obsahuje spoustu výjimek, které jsou často definovány až 

judikaturou a ze zákona některé interpretace pojmů či definice institutů jednoznačně 

nevyplývají. Občané tak často nemusí zcela chápat, proč jim nebylo vyhověno, když to zákon 

ukládá. V takových případech je na povinném subjektu, aby svůj postup jednoznačně 

odůvodnil a argumentačně vysvětlil žadateli tak, aby nebylo pochyb o tom, proč zrovna 

určitým způsobem postupoval.  

Obecně zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá povinnému subjektu, aby 

poskytoval všechny informace o své činnosti, tedy o své působnosti. Avšak existují výjimky, 

                                                 
2 HORZINKOVÁ, Eva, FIALA Zdeněk. Správní právo hmotné: obecná část. 2., aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2015. Student (Leges). S. 50. 
3 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také „ zákon o poskytování informací“) 
4 JELÍNKOVÁ, Jitka. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický 

komentář. S. 16. 
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které zákon definuje, a tudíž některé informace jsou vyjmuty z povinnosti zveřejnění, přestože 

se činnosti povinného subjektu týkají.  

 

2.1 Právo na informace 

Základní právo na informace však nevyplývá pouze ze zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Původ tohoto práva nalezneme v Listině základních práv a svobod (dále též 

„Listina“) 
5
v čl. 17. Konkrétně právo na informace od orgánů veřejné správy je ustanoveno 

v odstavci pátém článku 17 Listiny, který uvádí, že „Státní orgány a orgány územní 

samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. 

Podmínky a provedení stanoví zákon.“ Tudíž i bez prováděcího zákona o svobodném přístupu 

k informacím, který však definuje a stanovuje podmínky a limity, má občan právo na 

informace, které se týkají činnosti státních orgánů.
6
  

Veřejná správa funguje na základě povinnosti vykonávat činnost ve prospěch společnosti. Je 

zřejmé, že k tomu, aby veřejná správa fungovala dle zákona, je třeba určitých dozorových či 

kontrolních mechanismů. V rámci veřejné správy máme jak vnitřní, tak vnější kontrolu a mezi 

vnější kontrolu můžeme zařadit i právo občana na informace. Žádosti o informace tak fungují 

nejenom jako kanál k předávání informací, ale také ke kontrole fungování mechanismů ve 

veřejné správě. Tento kontrolní mechanismus má především tu výhodu, že není kontrolou 

státní, ale je prováděna samotnými občany, kteří skrz kontrolu mohou uplatňovat své základní 

právo. A jelikož se jedná o základní právo, má jednoznačně ústavou zaručené znaky, které 

nelze zpochybňovat. Mezi tyto znaky řadíme zaručení ústavou, tedy tímto právem je vázána 

výkonná moc, soudnictví i moc zákonodárná, dále sem řadíme trvalost, nelze s tímto právem 

disponovat, vzniká přímo na základě ústavy nebo mezinárodní smlouvy, má povahu 

veřejného subjektivního práva, což lze vyložit tak, že nositelem je fyzická osoba, člověk a 

v neposlední řadě se jedná o záruku existence určitých institucí a institutů.
7
 

Právo na informace je v České republice založeno na principu publicity veřejné správy, což 

znamená, že veřejnost má zaručený přístup ke všem informacím, kromě těch, které jsou 

výslovně zákonem vyloučeny. Právo na informace je právní zárukou zákonnosti veřejné 

správy. Jedná se o prostředek, který zaručuje transparentnost, otevřenost a odpovědnost 

veřejné správy, která má být službou veřejnosti. 
8
 

 

2.2 Omezení poskytování informací 

Zákon vymezuje základní oblasti informací, které nelze poskytnout, přestože se jedná o 

činnost či působnost přímou povinných subjektů, případně o činnost odvozenou od působnosti 

hlavní. Mezi základní omezení můžeme obecně zařadit informace vnitřního charakteru, jako 

jsou informace o dovolené, interní pokyny apod. Dále sem patří informace související 

s autorským právem, ochrana utajovaných informací nebo informace, které jsou vázány 

obchodním tajemstvím. Samozřejmosti je omezení poskytnutí informací týkající se 

bezpečnosti státu (OSN, EU). Povinné subjekty nesmí také poskytnout informace 

z probíhajícího trestního řízení, jelikož by mohly takové informace ovlivnit celý průběh 

                                                 
5 USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Poslanecká sněmovna České republiky [online] cit. 5. 12. 2019. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  
6 MAN, Vlastislav a Karel SCHELLE. Základy ústavního práva České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 

2006. S. 161. 
7 FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 4., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2006. S. 186-192. 
8 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. Teoretik.. S. 30-31. 
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řízení. Povinný subjekt nesmí zveřejnit také informace ohledně plnění úkolů zpravodajských 

služeb apod. 
9
 

 

2.3 Nečinnost správního orgánu  

Zákon obecně vymezuje lhůtu patnácti dnů na vyřízení žádosti o informace. Je samozřejmé, 

že v některých případech je třeba na vypracování odpovědi více času, avšak takovou 

informaci musí povinný orgán neprodleně předat žadateli s odůvodněním, proč zákonnou 

lhůtu patnáct dnů orgán nesplní. V některých případech však prodlení s vyřízením může 

znamenat, že orgán buď žádost o informaci neobdržel, případně účelově informaci nechce 

sdělit. V nejlepším případě pro žadatele je vždy lepší, pokud nejdříve informuje povinný 

subjekt neformálně s tím, že prozatím nebyla jeho žádost o informace vyřízena. Ve většině 

případů je žádost o informace povinným subjektem vyřízena obratem, jelikož se jednoduše 

mohlo stát, že informace nebyla správně označena nebo zaevidována a systém ji nevyhledal a 

nedostala se tak ke kompetentní osobě. Pokud ani přes neformální výzvu povinný orgán 

nereaguje, je třeba přistoupit k zákonnému postupu, který stanovuje, že v případě, že žadatel 

není spokojen s vyřízením žádosti, tedy do této kategorie patří i nevyřízení žádosti, má zaslat 

povinnému subjektu stížnost, kterou má povinný subjekt předat nadřízenému orgánu.  

Ovšem ne každá nečinnost správního orgánu lze považovat za nečinnost nezákonnou. V rámci 

veřejné správy totiž existují případy, kdy je nečinnost tolerována nebo se jedná o situace, kdy 

správní orgán jednat může, ale nemusí. V rámci zákona o svobodném přístupu k informacím 

však o nečinnost nezákonnou jde, jelikož pokud orgán informaci eviduje, je povinen ji dle 

zákona žadateli sdělit.
10

 V takovém případě je jasně daná povinnost, která je zákonem 

stanovená a orgán ji nesmí porušit, pokud tak činí, může takové jednání spadat pod oblast 

nečinnosti. 

Důsledky takového nečinnostního jednání správního orgánu mohou být zásadní. Na prvním 

místě takové jednání porušuje zásadní princip a to princip zákonnosti, zároveň je to zásah do 

právní jistoty a do pojetí veřejné správy jako služby občanům, v neposlední řadě to znamená i 

porušení principů dobré správy a samozřejmě se jedná i o zásah do ústavně zaručených práv 

jednotlivce.
11

  

Pro postup v rámci nečinnosti se dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 

k informacím použijí ustanovení správního řádu
12

. Ustanovení týkající se nečinnosti jsou 

obsaženy v paragrafu 80 správního řádu. Není-li vydáno rozhodnutí v zákonné lhůtě, je 

povinností nadřízeného orgánu jednat. 

 

3 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 

Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje žadateli bránit svá práva obecně dvěma 

přístupy, a to stížností nebo odvoláním. V případě, že je povinným subjekt nečinný, je na 

místě, jak je výše uvedeno, přistoupit po neformálním upozornění ke stížnosti. Stížnost a její 

náležitosti jsou uvedeny v ustanovení §16a zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Lhůta k podání stížnosti je třicet dnů od doby, kdy měla být žádost vyřízena nebo od doby 

doručení neúplně vyřízené žádosti.  

Od 1. ledna 2020 je v účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím
13

. Tato 

novelizace přináší řadu změn především v rámci odvolání a stížností. Největší změnou je však 

zavedení nového institutu přezkumného řízení a ochrany proti nečinnosti. Zákon bude zavádět 

                                                 
9 Výčet omezení při poskytování informací v § 7 – 11 zákona o svobodném přístupu k informacím  
10 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. Teoretik. S. 36. 
11 Tamtéž s. 37. 
12 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
13 Novelizace zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

zpracování osobních údajů. 

- 324 -



možnost nadřízenému orgánu k přezkumu rozhodnutí v rámci přezkumného řízení a k tomuto 

řízení bude nově příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ ÚOOÚ“). V rámci 

nečinnosti bude taktéž nově příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.  

V rámci přezkumného řízení bude ÚOOÚ postupovat dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 

106/1999 Sb. a také dle zákona č. 500/20014 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). 

Přezkumné řízení nemůže vést orgán, ani nadřízený, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno.  

Zásadní novinkou v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím tak bude možnost 

podat podnět ze strany žadatele o informace o prošetření nečinnosti povinného subjektu. 

ÚOOÚ bude moci rozhodnout, zda je povinný subjekt nečinný a případně o tom rozhodnout a 

zvolit opatření proti jeho nečinnosti. Pokud bude muset ÚOOÚ přistoupit k tomuto kroku i 

zde bude postupovat dle správního řádu.  

ÚOOÚ bude moci posuzovat nečinnost nadřízených orgánů pouze dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, a to v řízeních o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud 

uplynula lhůta třiceti dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu. V řízení o rozkladu 

proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud uplynula lhůta delší než třicet pět dnů ode dne 

doručení rozkladu a v případě řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, 

pokud uplynula lhůta dvacet dva dnů ode dne doručení stížnosti.  

Zásadní změnou je i další povinnost ÚOOÚ a to ta, že od účinnosti novely je ÚOOÚ 

odvolacím orgánem pro ty povinné subjekty, u kterých dosud rozhodoval o odvolání a 

stížnosti ten, kdo stál v čele tohoto povinného subjektu. Důležité je zmínit, že taxativní výčet 

povinných subjektů, u kterých bude ÚOOÚ nadřízeným orgánem, není prozatím stanoven. 

Podstatné a nezbytné bude vždy posouzení dle ustanovení § 178 správního řádu
14

, a to 

zjištění, zda pro povinný subjekt nelze určit nadřízený orgán dle uvedeného ustanovení nebo 

ano. Pokud nebude možné určit nadřízený orgán, poté bude ÚOOÚ nadřízeným orgánem.
15

 

Pro posouzení, zda ÚOOÚ je nebo není nadřízeným orgánem, bude třeba na příklad i zjištění, 

jak povinným subjekt vznikl, tedy posouzení právního titulu a zda existuje nebo neexistuje 

nadřízený nebo podřízený vztah k tomuto zřizovateli nebo zakladateli. Nejčastěji se 

pravděpodobně bude jednat o veřejné instituce, které s ohledem na účel svého založení nemají 

vytvořenou dvojinstanční strukturu pro vedení správního řízení, jelikož žádné jiné, kromě 

řízení dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve svém působení nevedou. 

Posouzení, zda se jedná o veřejné instituce je třeba dle parametrů ohledně řízení, financování, 

dozoru apod. můžeme sem obecně zařadit veškeré obchodní společnosti, které jsou zcela 

vlastněny státem nebo samosprávnými celky, dále státní podniky nebo příspěvkové 

organizace.  

 

                                                 
14 Ustanovení § 178 správního řádu zní: 

(1) Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej 

zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. 

(2) Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním 

orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení 

vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný 

ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. 

Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem dozoru 

a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se rozumí 

orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto orgánem 

orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním orgánem 

ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným 

správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného 

ústředního správního úřadu. 
15 Úřad pro ochranu osobních údajů. Webová stránka [online]. Cit. 6. 12. 2019. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/pravo-na-informace/ds-5873 
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Pro využití dalších opravných prostředků proti nečinnosti správního orgánu je zásadní 

vymezit počátek nezákonné nečinnosti. Je tudíž zapotřebí jednoznačně a přesně stanovit 

moment, kdy orgán konat měl a od tohoto momentu určit s tím související stanovené lhůty.
16

 

V případě zákona o svobodném přístupu k informacím je důležitá patnáctidenní lhůta, která 

by měla být splněna.  

Další možností, která přichází následně v rámci obrany proti nečinnosti je žaloba proti 

nečinnosti dle soudního řádu správního.
17

 

Aby mohl žadatel o informace ale využít ochrany v rámci správního soudnictví, musí splňovat 

podmínky žalobní legitimace a formu nečinnosti dle s.ř.s. Dle ustanovení § 79 a násl. s.ř.s. se 

žalobce touto žalobou může domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat 

rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Ze znění ustanovení jednoznačně plyne, že tato 

forma ochrany neznamená možnost využití ve všech situacích nečinnosti. V první řadě se 

tudíž musí jednat o správní orgán (dle ust. § 4 odst. 1 s.ř.s.), který je v tomto případě pasivně 

legitimovaný a je na žalobci, kdo musí v žalobě správní orgán určit. Zásadní je tedy správné 

označení správního orgánu, vymezení nečinnosti a splnění lhůty pro podání této žaloby, která 

je jeden rok od doby marného uplynutí pro vydání rozhodnutí.
18

 

 

4 ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM 

POSTUPEM 

V případě, že povinný subjekt je nečinný a jedná se o správní orgán, je v rámci českého 

právního řádu další možnost obrany v rámci určité alespoň satisfakce za špatný úřední postup, 

a to v rámci civilního řízení. Pokud nevydání rozhodnutí v řízení o žádosti o informace mělo 

zásadní dopad do majetkové sféry žadatele, právní řád umožňuje ochranu zvláštním právním 

předpisem.  

Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „zákon o odpovědnosti za 

škodu“ nebo „zákon o OzŠ“) neobsahuje přesnou definici spojení nesprávný úřední postup. 

Zákon k pojmu uvádí, že pod spojení lze podřadit takové jednání jako porušení povinnosti 

učinit úkon či vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Podrobnější definici v zákoně 

nenalezneme a další výklad je na judikatuře. Ústavní soud vyslovil v souvislosti s interpretací 

pojmu následující myšlenku, a to, že „nesprávným úředním postupem je každý postup orgánu 

veřejné moci, který při jejím výkonu postupuje v rozporu s právními předpisy či v rozporu se 

zásadami jejího výkonu“
19

   

K nečinnosti a vadám řízení uvedl také Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí NS 2 Cdon 804/96 

(SJ 4/2000), že „skutečnost, že řízení vedené orgánem státu při výkonu jeho pravomoci 

vyústilo v rozhodnutí, jehož se účastníci domáhali, sama o sobě nevylučuje odpovědnost státu 

podle zákona č. 58/1969 Sb. za škodu způsobenou v průběhu tohoto řízení nezákonným 

rozhodnutím procesního charakteru či nesprávným úředním postupem. Za nesprávný úřední 

postup je třeba považovat i nevydání či opožděné vydání rozhodnutí, mělo-li být v souladu 

s uvedenými pravidly správně vydáno či vydáno ve stanovené lhůtě, případně jiná nečinnost 

státního orgánu či jiné vady ve způsobu vedení řízení.“ 

Pro uplatnění nároku na náhradu škody, na rozdíl od úpravy dle soudního řádu správního, 

není třeba splňovat žádné další speciální podmínky jako je vyčerpání prostředků právní 

ochrany. V rámci tohoto civilního řízení není nutné ani to, zda byl poškozený účastníkem 

řízení, v jehož rámci došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Důležité v tomto momentu je 

                                                 
16 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. Teoretik. S. 37. 
17 Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) 
18 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. Teoretik.. 113-121. 
19 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/08 ze dne 8. 7. 2010 
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určení, kdy ke škodě došlo, jelikož nárok na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, 

kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, dle ustanovení paragrafu 

32 odst. 1 zákona o OzŠ. 
20

 

V rámci řízení o škodě v případě nečinnosti není zásadní, zda dosáhl či nedosáhl účastník 

řízení požadovaného vydání rozhodnutí, ale že takové jednání mělo nepříznivý důsledek do 

majetkové sféry tohoto účastníka řízení. Důkazní břemeno leží v tomto řízení zcela na 

poškozeném, který musí doložit, že došlo na jeho straně k majetkové škodě.  

Obecně je možné uvést, že dle zákona  OzŠ je možné požadovat náhradu i v rámci zákona o 

svobodném přístupu k informacím, pokud se jedná o činnost povinného subjektu jako výkonu 

pravomoci státního orgánu. Aby šlo o postup dle zákona, musí jednat osoba v rámci úřední 

činnosti dle zadání úkolu státního orgánu a tento postup musí sloužit k výkonu státní moci. 

Tudíž stát musí vystupovat jako nositel veřejné moci při jejím uplatňování.
21

 

 

5 ZÁVĚR 

Nečinnostní řízení je řízením velmi specifickým, a to i v rámci zákona o svobodném přístupu 

k informacím. To, že povinný subjekt nereaguje, jak má, není ničím neobvyklým. Právní řád 

však umožňuje žadatelům obranu, která může být zdlouhavá, ale jistě ne zcela neúčinná. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím spolu se správním řádem, soudním řádem 

správním a zákonem o odpovědnosti za škodu, umožňuje žadateli se efektivně domáhat svých 

práv. Právo na informace je právem ústavně zaručeným a jeho omezování musí být minimální 

a pouze na základě zákona.  

Zákon o svobodném přístupu k informacím se díky novelizaci, která je účinná od roku 2020, 

stane zákonem opět více transparentnějším a efektivnějším. Žadatelé budou mít další možnost 

obrany, která má jasně stanovená pravidla a především se do systému řízení o informacích 

dostává nový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý na povinných 

subjektech a jeho rozhodování by tak mělo být objektivnější.  

Právní řád České republiky v rámci řízení o nečinnosti dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím umožňuje žadateli se bránit stížností i podnětem k přezkumu. V případě 

vyčerpání všech možných opravných prostředků je zde další možnost, po splnění zákonem 

stanovených podmínek, přikročit i k žalobě proti nečinnosti dle soudního řádu správního, ale 

to pouze směřující proti správnímu orgánu a jen v řízení, kde má být vydáno rozhodnutí ve 

věci samé. V civilním řízení je pak možné požadovat náhradu škody, která by mohla být 

způsobena nesprávným úředním postupem. Tudíž i tato žaloba musí být pouze vůči státním 

orgánům, kde vypracovává odpovědi na žádosti o informace státní úředník. 

Vždy je však nejlepší, než se přikročí k zákonem stanoveným postupům, pokus o neformální 

vyřízení věci, které bývá často rychlejší a efektivnější. Nečinnost není však v rámci zákona o 

svobodném přístupu k informacím zcela neobvyklým jevem, a proto je třeba, aby zákon 

možnosti obrany obsahoval. Díky novelizaci bude obrana účinnější, a proto je vhodné 

zdůraznit, že v tomto případě je novelizace opravdu příhodným krokem ke zlepšení fungování 

veřejné správy.  
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AN ATTEMPT TO MEASURE THE QUALITY OF THE PUBLIC 

SERVICES DELIVERED BY ONE STOP SHOP IN ALBANIA - THE 

CASE OF MALIQ MUNICIPALITY 

 

Sllavka Kurti, Petrit Dollani, Serena Tomorri 
 

Abstract  

In January 2019, the Municipality of Maliq inaugurated One Stop Shop service delivery, 

which provides citizens with electronic services. This initiative introduced in the context of 

implementation of the administrative-territorial reform aimed to modernize and increase the 

quality of basic services for all residents, avoiding bureaucracies, delays and corruption. 

Aiming to  measure the  delivered service  quality  from  the perspective  of  citizens, we have 

tried in this paper to answer the main research question: “What  is  the  level  of  service  

quality  perceived  by municipality  service  users?”For this purpose we have employed 

SERVQUAL questionnaire and defined the sample of families based on Cochran formula. In 

our findings we have tried to identify the dimensions, where the municipality has its strengths 

and weaknesses; as well as possible gaps and respective major points of divergence.  

Keywords: One Stop Shop, municipality, public service delivery, SERVQUAL, gap analysis 

 

 

1  INTRODUCTION 

Offering qualitative services efficiently and effectively is one of the main priorities of public 

entities, regardless of the level where they are provided. Based on the principle of subsidiarity, 

it seems to the citizens that the services provided at the local level are of particular 

importance. At that level, being in direct contact with citizens, it is very important that the 

services provided by the authorities are of a quality near to expectations of taxpayers (Mokhlis 

et al., 2011). Such objective does not appear to be readily achievable. It requires constant 

initiatives and efforts by the authorities to implement an approach that includes both, citizens' 

perceptions and considerations. 

In the framework of the territorial administrative reform in Albania in 2014, in order to avoid 

delays, bureaucracies, corruption, and allow cost reduction, integrated municipal service 

delivery through One Stop Shop (OSSH) offices has been introduced as a innovative idea. The 

OSSH aims to achieve a new standard of public service delivery by simplifying and 

standardizing administrative procedures, digitizing services and setting up IT systems, 

expanding opportunities and citizens’ access to faster and accurate information about offered 

services. Efficiency evaluation of OSSH would not be complete without citizens' perceptions 

about about received sercices. This is essentially the purpose of this paper, an attempt to 

evaluate the quality of services provided by OSSH at Maliq Municipality (Korça District). 

 

2  A BRIEF LITERATURE REVIEW - PUBLIC SERVICE QUALITY 

EVALUATION THROUGH SERVQUAL 

Attempts at universal definition as well as service quality assessment date early. Refering to 

Parasuraman et al. (1985), the quality of services is defined with the level of discrepancies of 

consumers' perceptions about the service received, and respective prior expectations. 

Following their research, these authors concluded with the SERVQUAL model, that initially 

attempted to measure service quality based on 10 dimensions (Parasuraman et al., 1985). 

Further, this model, after criticism and use by different researchers, was improved and 

synthesized into a 5-dimensional quality model (Parasuraman et al., 1991). 
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SERVQUAL is considered as a general instrument that can be easily applied and adapted to 

various service sectors such as hotels (Antony et al., 2004; Gabbie & O’Neill, 1996) hospitals 

(Sema. B. et al., 2019 ), and banking sector (Angur et al., 1999). From the literature review, it 

is cleraly noticeable that it still remains today as the most recommended instrument in terms 

of quality assessment of services based on consumer perception. 

Service quality assessment is extremely important not only for private organizations, but also 

for non-profit and public organizations (Zahari et al., 2008). Service quality assessment has its 

own difficulties, but if we talk about public services, importance on one hand and the 

difficulty of evaluation also, become even more evident. There is a considerable number of 

researchers, who employed SERVQUAL during their efforts for evaluation of quality of 

services in public institutions (Rheea and Rhab 2009; Chatzoglou, 2013), as well as public 

universities (Abili et al., 2011) public transport (Barabino et al., 2012) and public hospitals 

(Altuntas et al., 2012; Al-Borie, Damanho uri, 2013).  

Attempts have also been made to evaluate the services provided by local units or 

municipalities. Although in smaller numbers, it appears that the use of SERVQUAL is present 

as an evaluation tool for local goernment (Zahari, 2008; Wisniewski 2001; El-Bassiouni, 

2012). Regarding Albania we can say that it is likely to be one of the few, probably the only 

one of its kind, in the form of a research paper, whose primary objective is the evaluation of 

public services at the local level according to citizens’ perceptions. 

 

3 METHODOLOGY 

We have used primary and secondary research during data gathering process for this paper. 

Concerning secondary research, an attempt has been made to conduct a wide review of 

literature, consisting in numerous articles published online. Primary data are collected 

exclusively for the research being worked on. There are several methods for collecting 

primary data, but we used questionnaires in this case, which were distributed to citizens of 

Maliq Municipality, who received services at the OSSH Office counters. For questionnaire 

data processing, we have employed qualitative method of analyzing individuals' responses to 

the topic. 

 

3.1  SERVQUAL as research tool  

The questionnaire was developed on the basis of the 5-dimension SERVQUAL instrument  

(Parasuraman., et al.; 1991), adapted to assess the quality of public services provided by the 

OSSH at municipalities. The rating consists in a 7-point Likert scale. The questionnaire 

includes 2 sections, first section asks questions about the sociodemographic characteristics of 

the respondents, while the second part has a total of 22 questions, addressed to the citizens, to 

assess the quality of services provided. One Stop Shop Quality Assessment is based on 5 main 

dimensions: a.Tangibles (physical facilities, equipment and appearance of personnel), 

b.Reliability (ability to perform service reliably and accurately), c. Responsiveness 

(willingness to help citizens and provide prompt service), d. Assurance (knowledge and 

courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence), e.Empathy (caring, 

individualized attention the organization provides its customers). This instrument of service 

quality evaluation is built on the expectancy-confirmation paradigm which suggests that 

citizens perceive quality in terms of how well a given service meets their expectations of that 

delivery, thus, service quality can be conceptualized as an equation: SQ = P-E, where SQ is 

service quality, P is the individual's perceptions of a given service delivery, E is the 

individual's expectations of a given service delivery This tool is used to measure potential 

service quality problems and through the implementation of service quality model help 

organizations diagnose possible causes of the problem. In this case, by comparing the results 

that arise from the expectations and perceptions of the respondents, we can determine how 
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citizens evaluate this innovation in service delivery, giving us feedback on how the new 

system works and how it responds qualitatively, responsibly and timely to their interests. 

 

3.2  Sampling   

For the purpose of this paper, the public services’ quality in OSSH survey was conducted. The 

sample included users of public services in Maliq Municipality. The sample was purposive. 

Respondents were targeted at the exit of municipal OSSH facility, and asked if they want to 

fulfil the proposed questionnaire. The sample of the study was calculated based on the number 

of households in the municipality, using the Cochran formula (1977), where for 12.000 

households a total of 200 questionnaires were completed. 

 

4  RESULTS 

4.1  General description  

Out of 200 citizens surveyed, 48% were male and 52% female, so we can say that both 

genders are almost at the same extend users of these services. Literacy is very important in the 

results of this questionnaire, as knowledge of the technology and operation of the OSSH 

system might not be perceived equally by individuals with different levels of education. 

About 54.5% of the respondents belong to secondary education, 19% of them had higher 

education, 9% of them had completed the second cycle of studies and 17.5% of the 

respondents had completed 8-year cycle of elementary education. It is noted that more than ½ 

of the respondents belong to secondary education, so their perceptions of this innovation also 

might influence the responses to the questions. Citizens are in constant contact with the 

services of this institution as shown by the results, where: 47% of the respondents use OSSH 

Services constantly, 13% use 10 or more times, 28% 5 -9 times and 12% use these services 1-

4 times. The geographical region of the settlement is mainly the center of the Municipality, 

about 71% of the respondents, 18% of the respondents belong to the South-East zone, namely, 

one from Libonik and one from Pojan; 7% of the North-East region, namely one from Pirg 

and one from  Vreshtas; 1% belong to the South-West region: Moglica and 3% to the North-

West region, Gora. 

 

4.2  SERVQUAL dimension scores  

The following are the data collected from the questionnaires in tabular form, in order to 

evaluate the quality from the citizens. 

   

Table 1. Tangibles SERVQUAL scores  

Tangibles dimension 
Perception Expectation  

Gap (P-E) Mean St. dev. Mean St. dev. 

Modern equipment 6.205 0.886 6.180 0.883 0.025 

Staff  are well dressed 6.095 0.871 5.905 0.844 0.190 

Visually appealing materials 

associated with the service 
6.090 0.870 6.325 0.903 -0.235 

Comfort Waiting area with 

enough seats 
4.960 0.708 6.025 0.861 -1.065 

Source: Authors data calculation, 2019 

 

From the processed data we can see that citizens perceive as qualitative the tangibles 

dimension. Even referring to the gap data, we see that there are positive values in terms of 

equipments and staff dress, which means that perceptions are higher than expectations by 

evaluating as highly qualitative. We find that dissatisfaction with this dimension has to do 

with seats number in the waiting area. The gap value: -1,065 indicates that citizens evaluate 

- 331 -



this aspect in OSSH offices as not qualitative. If we are to formulate any suggestion: 

managers need to redesign waiting areas, increasing the seats, to better fit with the number of 

citizens seeking service near these offices. 

 

Table 2. Reliability SERVQUAL scores  

Reliability dimension 
Perception Expectation  

Gap (P-E) Mean St. dev. Mean St. dev. 

The institution Keep the  

promises 
6.090 0.871 6.245 0.892 - 0.155 

Employees show sincere interest 

in solving customer problems 
6.010 0.858 6.330 0.904 -0.320 

Perform the  services right at the 

first time 
6.185 0.884 6.320 0.902 -0.135 

Provide the service as promised 5.990 0.856 6.205 0.886 -0.215 

They should keep their records 

accurately. 
6.285 0.897 6.275 0.896 

 

 

0.010 

Source: Authors data calculation, 2019 

Regarding the reliability dimension, in general we can say that citizens have rated this 

dimension as a qualitative one. However, it is noted that perception and expectation 

discrepancy are related to the interest shown by unit employees in solving citizens' problems. 

Citizens seem to have higher expectations about the attention they need to get from employees 

for their demands. This factor probably also affects the other component negatively evaluated 

by citizens, although the absolute value is small:  0.215, in relation to service provision as 

promised. So, the citizens have entered OSSH with higher expectations regarding the 

promised services, compared to what they actually received. While referring to the 

components of this dimension, it is positively appreciated that in the perception of the 

citizens, this unit still holds accurately the data of the citizens. 

 

Table 3.  Responsiveness SERVQUAL scores  

Responisevess dimension 
Perception Expectation  

Gap (P-E) Mean St. dev. Mean St. dev. 

Employess inform when the services 

will be performed 
6.025 0.865 6.130 0.862 

 

-0.105 

Employess give prompt service. 6.050 0.864 6.335 0.848 - 0.285 

Employees are always willing to 

help 
6.260 0.894 6.630 0.876 -0.370 

Employees  are never too busy to 

respond to customers' requests. 
6.410 0.901 6.790 0.851 

 

-0.380 

Source: Authors data calculation, 2019 

 

Responsiveness dimension is generally assessed as non-qualitative, under the perception of 

citizens referring to the gap data. It is noted that in absolute value od data is not very high, but 

nevertheless negative, which implies that citizens have experienced less qualitative service in 

relation to their expectations. The highest negative component, although at an absolute value 

of 0.38 and 0.37 mismatch, relates to the expectations that citizens have for employees who 

are apparently not always ready to answer questions, uncertainties that may arise from citizens 

and not always express willingness to help them. 
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Table 4. Assurance SERVQUAL score  

Assurance   dimension 
Perception Expectation  

Gap (P-E) Mean St. dev. Mean St. dev. 

Employee behavior instill costumer 

confidence. 
6.185 0.883 6.105 0.872 0.080 

Customers feel safe in their 

transactions. 
6.995 0.856 6.025 0.861 0.970 

Employees are consistently  

courteous 
5.805 0.829 6.370 0.910 -0.565 

Employees  have knowledge to 

answer customer s questions 
6.055 0.865 6.235 0.891 

 

-0.180 

Source: Authors data calculation, 2019 

 

In assurance dimension it is noted that there is again a negative evaluation related to 

employee behavior. Citizens have higher expectations that employees would be more polite 

towards them, and expectations are higher with regard to knowledge that these employees 

must have about the problems or uncertainties that citizens arise about the services they are 

receiving. In this dimension, security is perceived positively by citizens, when performing 

their transactions, which is undoubtedly an added value for the OSSH. 

 

Table 5.  Empathy SERVQUAL score  

Empathy  dimension 
Perception Expectation  

Gap (P-E) Mean St. dev. Mean St. dev. 

The institution give customers 

individual attention 
6.125 0.875 5.930 0.847 

 

0.195 

Employees give customers  

personal attention 
5.795 0.842 5.950 0.842 

 

-0.155 

Employees understand the need 

of customers 
5.825 0.832 6.065 0.866 

 

-0.240 

Customer best interest are at heart 

of the institution 
6.080 0.868 6.175 0.882 

 

-0.095 

Operation hours are convenient 

to all costumers 
6.225 0.089 6.270 0.896 

 

 

-0.045 

Source: Authors data calculation, 2019 

 

The last dimension is related to empathy and it is noted that 4 out of 5 components are 

negatively evaluated by the citizens. The lowest ratings have the two components that relate to 

employees. Specifically, citizens expect employees who deliver services to show more 

personal attention to them, as well as to better understand their needs. However, when we 

refer to the attention these citizens perceive for the institution as a whole, they positively 

value their experience in relation to their expectations. 

 

5  DISCUSSION  

This paper focuses on the evaluation of the quality of services received by citizens in the 

OSSH. This assessment was based on a servicing model that identifies the differences 

between perceptions and respective expectations for the service received. From the processed 

data it can be said that the citizens generally evaluate as slightly negative the quality of 

services provided by OSSH. If we look at the data for each dimension by accumulating the 

results in the GAP column for each component, we can see that the overall quality dimensions 
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are evaluated as follows: Tangibles SERVQUAL accumulative GAP: -1.085; Reliability 

SERVQUAL accumulative GAP: -0,815; Responsiveness SERVQUAL accumulative GAP: -

1.14; Assurance SERVQUAL accumulative GAP: 0.305, Empathy SERVQUAL 

accumulative GAP: - 0.34. What is striking, is the fact that 4 out of 5 dimensions were rated 

as non-qualitative, where expectations were higher than what they experienced in obtaining 

the services in these OSSHs. The only dimension that citizens have rated as highly qualitative 

is that of Assurance, while they rate the dimension of Responsiveness and that of Tangibles as 

less qualitative. If we refer to the analysis of the tables of results, we can say that this 

conclusion relates in particular to the low ratings that citizens have given specifically to 

employee behavior regarding the hearing, preoccupation or interest shown towards the 

demands or problems of citizens in obtaining local services. The data also show that another 

concern of the citizens is related to the reception facilities, which according to them is lacking 

to be evaluated as qualitative in terms of service delivery. As a qualitative dimension, citizens 

have assessed the dimension of Assurance, from which we can say that citizens have 

confidence in receiving services in these units even though they are innovative in their kind. 

Considering the limitations of the paper, we should mention that the study was conducted in a 

small municipality and within a short timeframe from OSSH operation start. Authors could 

not claim this paper results might be representative of all OSSHs throughout Albania. 

 

6  CONLUSIONS  

The aim of this paper is to evaluate the perceived quality of public services deliverd in one 

stop shop. These five dimensions evaluated through the SERVQUAL questionnaires are   

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. The results in this survey 

show in general, that citizens are somehow not satisfied with the quality of public services 

offered from the OSSH in Maliq Municipality. The results demonstrate that 18 out of 22 items 

have negative gaps. Actually, citizens expect more from service providers, and public services 

institutions should incease individualized attention, or show more personalized interest to 

their citizen needs. These results also indicate that managers need to pay greater attention to 

employees, perhaps to better train them in terms of communication and public relations. We 

might sugest also improving the design of the lounge to make it more suited to the number of 

citizens seeking service during working hours. 
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V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION 

ORGANIZATION IN THE SLOVAK REPUBLIC 

 

Mária Bezáková 
 

Abstrakt 

Ústavné princípy sú nositeľmi základných spoločenských hodnôt. Tieto hodnoty musia byť 

štátom rešpektované, má z nich vychádzať pri tvorbe právnych predpisov, ale aj pri svojej 

ďalšej činnosti. Ústava Slovenskej republiky obsahuje všeobecné ústavné princípy, ako aj 

ústavné princípy, ktoré sa uplatňujú na konkrétnu oblasť práva. Autorka sa zaoberá analýzou 

ústavných princípov, so zameraním sa na verejnú správu. Témou tohto príspevku je 

zadefinovať na akých ústavných princípoch je verejná správa v Slovenskej republike 

vybudovaná. 

Kľúčové slová: ústavné princípy, verejná správa, organizácia verejnej správy, orgány 

verejnej správy, princípy verejnej správy  

 

Abstract 

Constitutional principles are bearers of fundamental social values. These values must be 

respected by the state, and the state should base on them the drafting of legislation as well as 

its further activities. The Constitution of the Slovak Republic contains general constitutional 

principles and the constitutional principles that are applied to a specific area. The authoress 

deals with the analysis of constitutional principles, focusing on public administration. The 

theme of this paper is to define on which constitutional principles is designed public 

administration in the Slovak republic. 

Key words: constitutional principles, public administration, organization of public 

administration, public authorities, principles of public administration 

 

 

1. ÚVOD 

Štátna moc je jedným z fundamentálnych znakov suverenity štátu. Na to, aby mohla byť táto 

moc reálne štátom vykonávaná, je potrebná existencia sústavy orgánov ktorým bude výkon 

jednotlivých zložiek moci pridelený. Štát však môže (a pri naplnení podstaty demokratického 

štátu je to priam až nutné) zveriť výkon moci aj iným subjektom, ako štátnym orgánom. 

Vykonávaním moci inými ako štátnymi orgánmi, na ktoré bola štátna moc delegovaná,  teda 

im bola zverená do ich dispozície a na ich zodpovednosť, prichádza k odštátneniu moci.  

Z uvedeného vyplýva, že pri správe verejných záležitostí sa stretávame spojmami štátna moc 

a odštátnená moc. Oba tieto pojmy v sebe zahŕňa pojem verejná moc. Verejnú moc definoval 

Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej republiky nasledovne: „Verejnú moc vykonáva 

štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za 

určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre 

určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt 

rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou 

vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.“
1
 

                                                 
1 Uznesenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 9. júna 1992, 
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Pri definícií verejnej správy sa stretávame s viacerými, mierne odlišnými definíciami. Vrabko 

definuje verejnú správu ako správu verejných záležitostí, ktorou sa realizuje výkonná moc, 

vykonávaná orgánmi verejnej správy, t. j. štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, 

orgánmi záujmovej samosprávy a inými verejnými ustanovizňami.
2
 Kukliš uvádza, že: 

„verejná správa je sociálny systém zložený zo sub-systémov, ktorými sú štátna správa, 

samospráva (územná a záujmová) a fyzické osoby alebo právnické osoby zákonom poverené 

výkonom verejnej/štátnej správy (privatizácia verejnoprávnej činnosti)“.
3
Podľa Průchu pod 

pojmom verejná správa môžeme chápať správu verejných záležitostí, realizovanú ako prejav 

moci v štáte. Táto výkonná moc patrí v prvom rade štátu, ale disponujú ňou aj štátom 

aprobované subjekty, povolané k správe verejných záležitostí.
4
 Skulová upresňuje, že 

verejnomocenské pôsobenie verejnej správy sa nemusí prejavovať len typickými 

autoritatívnymi prejavmi verejnej správy, akými je napr. ukladanie povinností a sankcii, 

vykonávanie exekučných úkonov, alebo aj použitie moci prostredníctvom policajných 

zásahov. Mocenský prvok môže byť prítomný aj pri poskytovaní verejných služieb.
5
 Ústavný 

súd SR sa s definíciou pojmu verejná správa vysporiadal nasledovne: „Vyjadruje sa ním 

zmenená skutočnosť, podľa ktorej správu verejných vecí môžu vykonávať aj neštátne subjekty. 

Pojem verejnej správy sa odvodil od pojmu správy ako vedomej činnosti slúžiacej na 

dosiahnutie určitého cieľa (účelu). Podľa toho, či ide o činnosť sledujúcu súkromné, alebo 

verejné ciele, sa rozlišuje medzi správou súkromnou a verenou. Verejnú správu charakterizuje 

to, že sa vykonáva vo verejnom záujme. Pojem verejná správa označuje buď činnosť, alebo 

inštitúcie, ktoré správu vykonávajú.“
6
 Všetky uvedené definície môžeme zhrnúť slovami 

Trellovej, že o verejnej správe môžeme hovoriť ako o: „správe verejných záležitostí, ktorá je 

uskutočňovaná vo verejnom záujme ako prejav a súčasť verejnej moci“.
7
 

Verejnú správu teda môžeme vymedziť v organizačnom (formálnom) a funkčnom 

(materiálnom) ponímaní. Organizačné ponímanie sa sústreďuje na subjekty verejnej správy a 

na ich organizáciu, na statickú stránku verejnej správy, ako na štruktúru istého systému, ale aj 

na vnútorné usporiadanie jednotlivých orgánov verejnej moci. V odbornej verejnosti nevládne 

jednotný názor, ktoré subjekty sú nositeľmi verejnej správy. Popri vyššie uvedenom 

Vrabkovom precizovaní orgánov verejnej správy uvádzame názory niektorých iných autorov. 

Podľa Machajovej sa subjekty verejnej správy delia štátne subjekty miestnej verejnej správy 

(týmto subjektom je štát a v jeho mene konajú orgány miestnej štátnej správy) a na neštátne 

subjekty (sem zaraďuje verejnoprávne korporácie založené na územnom princípe, teda 

samosprávne celky).
8
 Sobihard zastáva názor, že hlavným subjektom verejnej správy je štát, 

ktorý je ako verejnoprávna korporácia vo verejnej správe reprezentovaný jednotlivými 

orgánmi. Ďalšími subjektmi verejnej správy sú podľa tohto autora verejnoprávne korporácie a 

pri splnení podmienok ustanovených zákonom i ďalšie subjekty akými sú napr. verejné fondy, 

verejné ústavy, právnické osoby súkromného práva a fyzické osoby, nadácie a fondy 

vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť.
9
Naopak, pri funkčnom ponímaní sa kladie dôraz na 

                                                                                                                                                         
 sp. zn. I. ÚS 191/92. 
2 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012. 5 s. 
3 KUKLIŠ, P. K problematike ústavnoprávnych základov verejnej správy (vybrané problémy). In: In: Verejná  

 správa na rázcestí (Zborník z vedeckej konferencie konanej 27. februára v Bratislave). Bratislava: Wolters  

 Kluwer, 2018. 155 s. 
4 PRŮCHA, P. Základní pojmy a instituty správního práva. Brno: Masdarykova Univerzita, 1998, 349 s. 
5 SKULOVÁ, S. Princípy dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. In: Právnik, 2005, č. 6, 

 553–585 s. 
6 Rozhodnutie Ústavného súdu SR z 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98. 
7 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 61 s. 
8 MACHAJOVÁ, J. Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy v Slovenskej republike  

 a v Českej republike. Studia Iuridica Bratislavensia Nr. 23. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej  

 fakulty UK, 2001, 11 s. 
9 SOBIHARD, J. Organizácia verejnej správy. In: Machajová J. a kol. Všeobecné správne právo. Žilina: poradca  
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dynamickú stránku verejnej správy, na činnosť jednotlivých subjektov pri plnení úloh, ktoré 

sú štátu zverené. Tieto úlohy štátu sú určené najmä v Ústave a v iných právnych predpisoch.
10

 

Ústava ako základný zákon, ako nosná konštrukcia právneho poriadku demokratického štátu, 

zabezpečuje deľbu moci a určuje hlavnú líniu organizácie štátnych orgánov, taktiež vytvára 

priestor pre tvorbu ďalších subjektov verejnej správy. Ústava však obsahuje aj nemenej 

dôležité ústavné princípy, ktoré majú pri organizácií subjektov verejnej správy nemalý vplyv. 

 

2. ÚSTAVNÉ PRINCÍPY VEREJNEJ SPÁVY 

Ústavné princípy sú nositeľmi ústavných hodnôt, niektoré sú v Ústave Slovenskej republiky 

vyjadrené explicitne, iné z nej možno implicitne vyvodiť. Zabezpečujú najmä ochranu 

základných práv, deľbu moci, suverenitu ľudu, demokratické usporiadanie štátu a legalitu 

štátnej moci. Nazývajú sa aj základné princípy konštitucionalizmu. Na týchto princípoch je 

vybudovaná ústava, zároveň musia byť prítomné a zohľadňované pri tvorbe celého právneho 

poriadku. Boguszák definuje právny princíp ako zovšeobecnené pravidlo, ktoré je explicitne, 

implicitne, alebo ako všeobecný názor odborníkov spájané s daným právom, právnym 

odvetvím alebo právnym inštitútom. Ďalej dodáva, že osobitný význam majú princípy, 

ktorých absencia by pre daný právny poriadok, právne odvetvie alebo inštitút znamenala 

stratu ich efektivity, alebo by ich zrušením mohlo prísť až k významnej zmene predmetnej 

právnej kultúry.
11

 Všeobecnosť ústavných princípov vyzdvihuje aj Orosz, práve ich 

univerzálny charakter pokladá za základný znak, na základe ktorého sa ústavné princípy 

odlišujú od klasických právnych noriem. K ich charakteru dodáva, že nemajú na prvý pohľad 

jasný a zrozumiteľný obsah, keďže spravidla nie sú premietnuté do konkrétnej právnej 

normy.
12

 Ústavné princípy sú odrazom vôle spoločnosti, sú v nich obsiahnuté všetky 

najdôležitejšie hodnoty, ktoré považuje celá spoločnosť za tak dôležité, že musia byť 

zachované. Ako sa vyjadril Ústavný súd v jednom zo svojich nálezov: “Ústavné princípy ako 

ústavné normy sui generis disponujú najvyšším stupňom všeobecnosti a abstraktnosti a sú 

implicitne obsiahnuté v zásade v každej ústavnej norme.“
13

 Avšak ich obsah nie je nemenný, 

vplýva naň historický vývoj, ale aj materiálne podmienky fungovania spoločnosti so všetkými 

zásadnými zmenami, ktoré sa v spoločnosti dejú. Transformáciu týchto hodnôt do ústavných 

princípov a ich znenie formuluje ústavný súd prostredníctvom svojej rozhodovacej činnosti 
14

  

Podľa Gibu, medzi základné princípy slovenského konštitucionalizmu patrí: princíp 

zvrchovaného štátu, princíp demokratického štátu, princíp právneho štátu, princíp deľby moci, 

princíp pluralizmu, princíp zabezpečenia a ochrany základných práv, princíp republikánskeho 

parlamentarizmu, princíp sociálne a ekonomicky orientovanej trhovej ekonomiky, princíp 

unitárneho štátu, princíp územnej samosprávy a princíp neutrality.
15

 Mnohé z týchto princípov 

zohrávajú dôležitú úlohu pri organizácií verejnej správy. 

Princípy demokratického a právneho štátu tvoria nezanedbateľnú časť materiálneho jadra 

ústavy, teda jej podstaty, vyjadrenia jej hodnotového systému. V minulosti aj Ústavný súd 

Slovenskej republiky preferoval skôr formálne chápanie právneho štátu. Tendenciu odkloniť 

sa od formálno-právneho prístupu k súdnej ochrane ústavnosti bolo možné pozorovať v jeho 

rozhodnutiach po prelome tisícročí. V tomto období začal vo svojich rozhodnutiach 

vychádzať z koncepcie materiálneho demokratického a právneho štátu a materiálneho 

                                                                                                                                                         
 podnikateľa, 2007, 82–83 s. 
10 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012. 25 s. 
11 BOGUSZAK, J: Pojetí, druhy a význam právnich principů. In: Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 3, 241 s. 
12 OROSZ, L. Všeobecné ústavné princípy – základná charakteristika, význam a spôsob ich vyjadrenia  

    v ústavnom systéme Slovenskej republiky. In: Právny obzor, 2003, roč.86, č.4, 327 s. 
13 Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 31. mája 2017, sp. zn. PL ÚS 7/2017. 
14 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 129 s. 
15 Tamže. 
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prístupu k ochrane ústavnosti. K potrebe materiálneho chápania právneho štátu sa prvý krát 

Ústavný sud Slovenskej republiky prihlásil v rozhodnutí PL ÚS 15/1998 z 11. marca 1999. 

Avšak s komplexným vymenovaním princípov demokratického a právneho štátu sa 

stretávame až v náleze ústavného súdu sp. zn. PL ÚS 7/2017 z 31. mája 2017, dovtedy 

používal ústavný súd vo svojich judikátoch jednotný pojem „princípy demokratického a 

právneho štátu“, prípadne vo svojich rozhodnutiach parciálne vymenovával princípy, ktoré s  

eho rozhodovaním, v konkrétnom prípade súviseli. Ústavný súd v uvedenom rozhodnutí 

vytýčil, že za princípy demokratického a právneho štátu sú považované najmä: princíp 

slobody, princíp rovnosti, princíp ľudskej dôstojnosti, princíp suverenity (zvrchovanosti) ľudu 

resp. princíp demokracie, princíp legality, princíp zvrchovanosti ústavy a zákonov, princíp 

(demokratickej) legitimity, princíp ochrany ľudských práv a základných slobôd, princíp 

právnej istoty zahŕňajúci aj ochranu legálne nadobudnutých práv a legitímnych očakávaní a 

zákaz (pravej) retroaktivity, princíp ochrany dôvery občanov v právny poriadok, princíp 

spravodlivosti (označovaný aj ako princíp materiálneho právneho štátu), princíp zákazu 

svojvôle, resp. zákazu zneužitia moci, princíp proporcionality, princíp deľby moci vrátane 

systému vzájomných bŕzd a protiváh a princíp transparentnosti (verejnej kontrolovateľnosti) 

výkonu verejnej moci.
16

  

Vo všeobecnosti delíme verejnú správu v Slovenskej republike na štátnu správu, samosprávu 

a ostatnú verejnú správu.
17

 Tothová charakterizuje štátnu správu ako: „samostatný druh 

organizujúcej činnosti štátu, ktorá má výkonný a nariaďovací charakter, uskutočňuje sa v 

mene štátu a za pomoci donucovacej moci“ ďalej uvádza, že táto činnosť je uskutočňovaná 

predovšetkým sústavou orgánov štátnej správy a v rámci zákonného zmocnenia aj štátnymi a 

inými organmi a organizáciami.
18

 Samospráva je súčasťou verejnej moci. Tvorí druhú 

najdôležitejšiu vetvu verejnej správy. Zároveň je konkurenčnou voči štátnej správe. Právo na 

územnú samosprávu nie je v Ústave SR explicitne vyjadrené, avšak s použitím 

systematického a logického výkladu jednotlivých článkov ústavy, upravujúcich matériu 

územnej samosprávy; použijúc tento výklad v súlade s ústavnými princípmi, je možné 

konštatovať, že Ústava SR toto právo obciam priznáva.
19

 

Samotné rozdelenie výkonu verejnej správy medzi štátnu správu a samosprávu (územnú 

samosprávu) vyjadruje jeden z princípov ktorý ústavný súd zahrnul pod princípy 

demokratického a právneho štátu a to princíp deľby moci.  

Princíp deľby moci patrí medzi organizačné princípy materiálneho právneho štátu.
20

 Ako sme 

už uviedli v predošlej kapitole, nie všetky princípy sú v ústave uvedené výslovne. Ako uvádza 

Trellová: „V prípade implicitnosti sa ich právna existencia preukazuje najmä na právom 

upravených vzťahoch a súvislostiach medzi jednotlivými normami (či už hmotnoprávneho, 

alebo tiež procesnoprávneho charakteru).“
21

Práve princíp deľby moci patrí k tým princípom, 

ktoré z ústavy vyplývajú implicitne Jeho prítomnosť a dôležitosť v ústavnom systéme SR 

možno vyvodiť hneď z delenia ústavy a z pomenovania jednotlivých hláv: „Územná 

samospráva“(IV. hlava), „Zákonodarná moc“(V. hlava), „Výkonná moc“(VI. hlava), „Súdna 

moc“(VII. hlava). Deľbu moci možno považovať za determinujúci faktor obsahu 

                                                 
16 Nález Ústavného súdu SR, zo dňa 31. mája 2017, sp. zn. PL ÚS 7/2017. 
17 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012. 109 s. 
18 TÓTHOVÁ, K. a kol. Základy správneho práva hmotného. Bratislava: Vydávateľské oddelenie Právnickej  

    fakulty UK, 1992, 17 s. 
19 TRELLOVÁ, L. Metamorfóza ústavnoprávnej úpravy obecnej samosprávy. In: Výzvy a perspektívy vývoja  

    ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Zborník príspevkov  

    z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26. októbra 2017 v Bratislave. Bratislava: Univerzita  

    Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. 129 s. 
20 Tamže. 
21 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 153 s. 
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demokratického štátu.
22

 Princíp deľby moci sa dá bližšie špecifikovať ako princíp deľby, 

oddelenosti, konkurencie, kooperácie a vzájomnej kontroly mocí.
23

 

Právna teória rozlišuje medzi horizontálnou deľbou moci a vertikálnom deľbou moci. 

Horizontálna deľba moci je zabezpečená rozdelením moci na najvyššej úrovni, t. j. medzi 

orgány zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Vertikálna deľba moci predstavuje rozdelenie 

konkrétnych právomocí medzi orgány štátu od najvyššej úrovne až po orgány 

územnosprávnych jednotiek (orgánov obcí a vyšších územných celkov).
24

 Územná 

samospráva vo vertikálnom zmysle obmedzuje centrálnu štátnu moc.
25

 

Na tomto mieste sa nám naskytá otázka, či územná správa a jej orgány patria len do koncepcie 

vertikálnej deľby moci, alebo presahujú aj do koncepcie horizontálnej deľby moci. Termín 

pouvoir municipal (municipiálna moc) sa v odbornej spisbe používa už niekoľko desiatok 

rokov. Vo vedeckých publikáciách sa neraz stretávame s názorom, že samosprávu je možné 

označiť za „štvrtú moc v štáte“
26

 Táto teória vychádza z tvrdenia, že ľud, ako zdroj moci, 

neprichádza o všetku svoju moc tým, že ju prostredníctvom volieb zverí do rúk trom zložkám 

trojdelenia moci (mocí zákonodarnej, výkonnej a súdnej).
27

 

Čl.1 ods.1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len Ústava SR) 

ustanovuje, že Slovenská republika je demokratický štát. Demokratický princíp má úzky súvis 

s princípom suverenity ľudu, ktorého vyjadrenie sa nachádza najmä v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR: 

„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených 

zástupcov alebo priamo.“ a v čl. 30 Ústavy SR, ktorý občanom Slovenskej republiky 

garantuje právo na správu vecí verejných priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov. 

Vyjadrenie demokratického princípu nájdeme aj v samotnom členení piatej hlavy Ústavy SR, 

ktorá vo svojom prvom oddiele upravuje Zákonodarnú moc, t. j. zastupiteľskú demokraciu 

prostredníctvom Národnej rady SR a v druhom oddiele referendum, ktoré je prostriedkom 

priamej demokracie.
28

 Princíp suverenity ľudu je obsiahnutý aj v princípe územnej 

samosprávy
29

 Ústava SR rešpektuje občanov ako zdroj moci, nie len ako jej nositeľa, ale aj jej 

vykonávateľa. Čl. 2 ods. 1.  precizuje, že túto moc môžu občania vykonávať prostredníctvom 

volených zástupcov, alebo priamo.
30

 

Demokratický princíp premietnutý v princípe územnej samosprávy je vyjadrený aj čl. 30 ods. 

1 ústavy, v ktorom sa občanom priznáva právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. 

Predmetný článok priznáva toto právo aj cudzincom, ale len v kontexte územnej samosprávy, 

a to tak, že cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je priznané právo 

voliť a byť volení do orgánov samosprávy obce a orgánov vyššieho územného celku.
31

 Z 

uvedeného vyplýva, že územná samospráva ako jedna z nevyhnutných zložiek obsahu 

demokratického princípu umožňuje občanom (a pri splnení určitých podmienok aj 

                                                 
22 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 141 s. 
23 KROŠLÁK, D. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 228 s. 
24 Tamže, 230 s. 
25 PALÚŠ, I. Teoreticko-právne východiská územnej samosprávy (so zameraním na podmienky Slovenskej  

    republiky). In: ŽOFČINOVÁ, V: (ed.) Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. (Recenzovaný zborník   

    príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21. septembra 2017 v Košiciach). Košice:  

   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2017, 14 s. 
26 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 15 s. 
27 Bližšie k tejto téme pozri: Trellová, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters  

    Kluwer, 2018. kapitola 1.1. 
28 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004. 26 s. 
29 PALÚŠ, I. Teoreticko-právne východiská územnej samosprávy (so zameraním na podmienky Slovenskej  

    republiky). In: ŽOFČINOVÁ, V: (ed.) Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. (Recenzovaný zborník   

    príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21. septembra 2017 v Košiciach). Košice:   

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2017, 24 s. 
30 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 161 str. 
31 Tamže, 163 s. 
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cudzincom) uplatniť svoje ústavné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných
32

 a tým 

reálne využívať moc, ktorej sú nositeľmi. 

Územná samospráva predstavuje takú formu verejnej správy, na ktorej výkon dostalo určité 

územie splnomocnenie samotnou ústavou alebo zákonom, na základe ústavy. V čl.1 ods.1 

Ústavy SR je zakotvené, že Slovenská republika je právny štát. Konštatovanie, že Slovenská 

republika je právny štát, reprezentuje ohniskovú normu celého právneho poriadku republiky.
33

 

Podstatou právneho štátu je vystihuje skutočné dodržiavanie a.podriaďovanie sa právnym 

právnych predpisov, ktoré si štát vytvoril.  

Ide o explicitné vyjadrenie princípu právneho štátu, tohto princípu však nájdeme aj v 

mnohých ďalších článkoch ústavy, cez princípy, ktoré v sebe princíp právneho štátu zahrňuje. 

Jedným z nosných pilierov právneho štátu je princíp legality
34

, ktorý je vyjadrený v čl. 2 

ods.2. nasledovne: „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v 

rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Aj keď je v článku použitý výraz „štátne 

orgány“, tento termín je potrebné vykladať prostredníctvom extenzívneho výkladu.
35

 Ústavný 

súd Českej a Slovenskej Federatívnej republiky vyslovil názor, že: „Verejnú moc vykonáva 

štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za 

určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre 

určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt 

rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou 

vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinnosti zasahovať.“
36

 To znamená, že pod čl. 2. 

ods. 2 ústavy je možné subsumovať všetky orgány verejnej moci, ktoré sú na území 

Slovenskej republike zriadené, a ktoré poverila výkonom verejnej moci.  

Keďže aj orgány územnej samosprávy spĺňajú znaky uvedené v citovanom rozhodnutí 

Ústavného súdu ČSFR, aj oni musia konať iba v rozsahu právomoci štátnych orgánov, 

určených v predmetnom článku.
37

 Predkladáme aj nález Ústavného súdu SR, ktorý vo svojom 

znení taktiež potvrdzuje toto tvrdenie: „V právnom štáte právny poriadok nechráni štátnu moc 

pred občanmi. Právny poriadok v právnom štáte určuje postup orgánov verejnej správy tak, 

aby neboli porušované práva občanov.“
38

 Organizácia postavenia samosprávy v štáte a 

samotné rozdelenie úloh medzi štát a územné jednotky je založená najmä na princípe 

subsidiarity a na princípe decentralizácie verejnej moci. Základnou myšlienkou subsidiarity 

je, že štátna moc by mala zasahovať len vtedy, keď si určité spoločenstvo svoje úlohy nevie 

zabezpečiť samo. 

V systéme modernej koncepcie verejnej správy je princíp subsidiarity podmienený tým, že 

štát sa dobrovoľne vzdá časti svojich úloh a tie zverí samospráve.
39

 Decentralizácia 

predstavuje opak centralizácie, štát deleguje určité úlohy,tým prenesie aj zodpovednosť na 

subjekty, ktoré sú bližšie k občanovi.
40

 

Princíp právneho štátu môžeme taktiež vyvodiť z celej druhej hlavy ústavy, ktorá obsahuje 

katalóg základných práv a slobôd. S ochranou práv jednotlivca súvisí aj čl. 2 ods. 3, ktorý 

zaručuje jednotlivcovi väčšiu voľnosť v porovnaní zo štátnymi orgánmi, v tom, že jednotlivec 

môže konať všetko, čo nie je v zákone zakázané a zároveň ho nemožno nijako nútiť, aby 

konal niečo, čo mu žiaden zákon priamo neukladá. Ústavný súd upresnil, že: „Koncepcia 

materiálneho právneho štátu akcentuje vo vzťahu k zákonodarcovi požiadavku rešpektovania 

                                                 
32 Tamže, 165 s. 
33 BRÖSTL, A. Ústavné právo Slovenskej republiky. 2 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 53 s. 
34 Rozhodnutie Ústavného súdu z 20. mája 2009, sp. zn. PL ÚS 17/2008. 
35 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004. 61 s. 
36 uznesenie Ústavného súdu ČSFR z 9. júna 1992, SP. zn. I. ÚS 191/1992. 
37 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004. 61 s. 
38 nález Ústavného súdu SR z 14. júla 1999, sp. zn. II. ÚS 62/1999. 
39 CIBULKA, Ľ. A kol. Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 256 s. 
40 Tamže, 257 s. 
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základných práv a slobôd v rámci normatívnej regulácie spoločenských vzťahov. Podľa 

názoru Ústavného súdu je povinnosťou všetkých štátnych orgánov zabezpečiť reálnu možnosť 

ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané
“41

  

S princípom právneho štátu má úzky súvis aj princíp rovnosti, zakotvený v čl. 12 ods.1, ktorý 

je ďalej upravený napr. v čl. 30 ods. 3 Ústavy (rovnosť volebného práva), v čl. 30 ods. 4 

(rovnosť prístupu občanov k voleným a iným verejným funkciám).
42

 

Z nosnej myšlienky právneho štátu, a to, že všetky orgány vykonávajúce verejnú moc, majú 

rešpektovať existujúci právny poriadok a  pri svojej činnosti vykonávať všetky úkony v 

súlade s platnými právnymi predpismi, na čele s ústavou; možno odvodiť, že povinnosťou 

orgánov verejnej správy nie je len zabezpečiť reálnu možnosť uplatnenia základných práv 

a slobôd  tými subjektmi, ktorým boli priznané, ale aj samotná organizácia štátnych orgánov 

ako aj tvorba ďalších subjektov verejnej správy musí byť v súlade s princípom právneho štátu.  

So zabezpečením reálneho výkonu priznaných práv úzko súvisí aj povinnosť orgánov verejnej 

správy vykonávať svoju činnosť v súlade s princípom právnej istoty. Tento princíp vyplýva z 

ústavy implicitne. Jeho podstatou je vytvorenie istoty subjektov o ktorých sa rozhoduje, že v 

rovnakej alebo skutkovo zhodnej veci budú ich prípady rozhodnuté rovnako. „Rešpektovanie 

princípu právnej istoty musí byť prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to 

tak v oblasti normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva, keďže práve na ňom sa hlavne a 

predovšetkým zakladá dôvera občanov, ako aj iných fyzických osôb a právnických osôb k 

orgánom verejnej moci“
43

 Odlišné rozhodnutia orgánov verejnej moci o tej istej veci, alebo 

odlišná aplikácia práva týmito orgánmi v totožných prípadoch by spôsobila narušenie dôvery 

občanov, ako aj iných dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb.  

Princíp právnej istoty vystupuje do popredia aj pri formálnom ponímaní právneho štátu. Z 

tohto hľadiska sa pod princípom právnej istoty rozumie, že právne predpisy musia byť jasne 

a oficiálne publikované, teda každému sprístupnené, musia byť jasné a zrozumiteľné určité 

a vnútorne bezrozporné a nesmú pôsobiť retroaktívne.
44

 Keďže Ústava SR oprávňuje aj 

samosprávne celky na vydávanie vlastných všeobecne záväzných nariadení, prostredníctvom 

ktorých zabezpečujú vykonávanie úloh, ktoré im vyplývajú zo zákona, ako aj reguláciu vecí 

územnej samosprávy (čl. 68), princíp právnej istoty, či už v materiálnom, alebo formálnom 

zmysle sa vzťahuje aj na orgány územnej samosprávy. 

 

3. Záver 

S prihliadnutím na nález ústavného súdu, sp. zn. PL ÚS 7/2017 môžeme z nášho príspevku 

vyvodiť, že verejná správa je organizovaná na princípoch demokratického a právneho štátu, 

konkrétne na princípe demokracie, princípe právneho štátu, princípe deľby moci, princípe 

legality, princípe suverenity ľudu, princípe zvrchovanosti ústavy a zákonov, teda na princípe 

právneho štátu, princípe právnej istoty, princípe rovnosti, princípe slobodnej súťaže, princíp 

ochrany dôvery občanov v právny poriadok, princíp spravodlivosti, princíp zákazu svojvôle, 

resp. zákazu zneužitia moci, a v neposlednom, rade aj princípe ochrany ľudských práv 

a slobôd. K týmto princípom demokratického a právneho štátu pripájame ako ďalší princíp 

organizácie verejnej správy ešte princíp územnej samosprávy, ktorý Ústavný súd do svojho 

výpočtu v predmetnom rozhodnutí nezahrnul.  

Výpočet ústavných princípov organizácie verejnej správy v tomto príspevku nie je konečný. 

Je pravdepodobné, že časom sa môžu interpretačne vyvodiť aj ďalšie princípy verejnej 

správy.  

                                                 
41 Nález Ústavného súdu z 22. septembra 1999, sp. zn I. ÚS 17/1999; zhodne nález Ústavného súdu z 13.  

    októbra 1999, sp. zn. I. ÚS 44/1999. 
42 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 164 s. 
43 Nález Ústavného súdu SR zo dňa 17. októbra 2018, sp. zn. II: ÚS 293/2018. 
44 KROŠLÁK, D. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 225 s.  
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Ako sme v článku naznačili, v právnej vede ešte stále nie je jednoznačne ustálená definícia 

verejnej správy ako takej.  Aj z tohto dôvodu nemusí byť výpočet princípov, na ktorých je 

verejná správa vybudovaná, uzavretý. Každou nasledujúcou definíciu verejnej správy sa môže 

výpočet ešte zmeniť. Rovnako treba pripustiť aj alternatívu, že ak by niektorý autor zmenil 

definíciu verejnej správy diametrálne, pravdepodobne by vznikol priestor aj na uplatňovanie 

ďalších ústavných princípov. 
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BEZPLATNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A JEJ ROZSAH  

V PRÁVNOM PORIADKU SR 

 

FREE HEALTH CARE AND ITS SCOPE IN THE SLOVAK REPUBLIC  

 

Peter Koromház 

 
Abstrakt 

Autor sa v predkladanom príspevku venuje problematike poskytovania zdravotnej 

starostlivosti na území Slovenskej republiky s prihliadnutím na analýzu práva pacienta na 

bezodplatnú zdravotnú starostlivosť. Autor skúma aktuálnu právnu úpravu s prihliadnutím na 

zodpovedanie otázky či má má pacient naozaj právo na bezodplatnú zdravotnú starostlivosť a 

ak áno, aký je reálny obsah uvedeného práva, a to aj s prihliadnutím na rozhodovaciu prax 

Ústavného súdu SR. Autor poukazuje na prepojenosť predmetnej problematiky s otázkou 

ochrany osobnosti pacienta a súčasne formuluje návrhy de lege ferenda, ktoré sú podľa neho 

spôsobilé sprehľadniť, a tým aj skvalitniť, platnú právnu úpravu. 

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, pacient, bezodplatnosť, ochrana osobnosti 

 

Abstract 

The author deals with the phenomenon of medical documentation in the present paper and 

tries to bring the reader closer to the issue of the regulation of the management, accessibility 

and processing of the health documentation. The author uses this contribution to refer to the 

relatively wide scope of legislation governing the area of law, particularly since the issue of 

health records management is not only related to administrative and formal issues, but also to 

the protection of the patients' personal rights or the observance of the doctor's duty keep 

confidentiality about the patient's health. In the contribution, the author also deals with the 

ongoing electronisation of public administration, in this case affecting the area of health care 

provision, and points to its direct link to the issue of health records. 

Key words: healthcare, patient, gratuitousness, protection of personality 

 

 

ÚVOD 

Je bezplatná zdravotná starostlivosť iba mýtom alebo reálnym právom pacienta garantovaným 

právnym poriadkom Slovenskej republiky(ďalej aj ako „SR“)? Základným cieľom tohto 

príspevku je zodpovedanie vyššie uvedenej otázky, ktoré je možné iba po dôkladnej analýze 

právnej úpravy týkajúcej sa oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Za predpokladu 

kladného zodpovedania nastolenej otázky si dávame za cieľ analyzovať právnu úpravu s 

cieľom určiť rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti, resp. naopak určiť rozsah tej časti 

zdravotnej starostlivosti alebo s ňou súvisiacich úkonov, ktoré je pri súčasnom rešpektovaní 

práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, možné spoplatniť. Čiastkovým cieľom je taktiež, 

v zásade subjektívne, zhodnotenie analyzovanej právnej úpravy z hľadiska jej systematickej 

celistvosti a zrozumiteľnosti nielen pre právnikov, ale aj osoby bez právneho vzdelania, 

ktorým je vo svojej podstate adresovaná. Zámerom je taktiež pracovať s dostupnou 

judikatúrou Ústavného súdu SR, to všetko s prihliadnutím na tú skutočnosť, že 

východiskovým bodom skúmania sledovanej oblasti je predpoklad existencie Ústavou SR 

priznaného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Príspevok je vypracovaný najmä za 

- 345 -



pomoci využitia právnej analýzy, komparácie a pri dôraze kladenom na systematický, 

gramatický a logický výklad právnej úpravy. 

 

1 ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÁVO NA BEZODPLATNÚ 

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej aj 

ako „Ústava SR“) v prvej vete čl. 40 priznáva každému právo na ochranu jeho zdravia. 

Uvedený článok Ústavy SR sa v predmetnom rozsahu vzťahuje na akúkoľvek fyzickú osobu, 

bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť alebo akékoľvek iné diferenciačné hľadisko. Článok 40 

Ústavy SR však neustanovuje iba právo na ochranu zdravia, ale ďalej v súlade s druhou vetou 

priznáva, v tomto prípade už užšie vymedzenému okruhu adresátov, právo na bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť. Tým má dochádzať k zabezpečeniu reálnej ochrany zdravia občanov 

SR, ktorým Ústava SR v zásade garantuje bezplatné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a 

teda vopred predchádza situáciám, kedy by bolo zdravie občanov ohrozené iba v dôsledku ich 

nepriaznivej ekonomickej situácie, resp., v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov na 

ich strane. 

Podstatným však je, že právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť je naviazané na existenciu 

zdravotného poistenia, keď druhá veta článku 40 Ústavy SR doslova uvádza, že „na základe 

zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na 

zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Súčasne nemožno opomenúť 

článok 51 Ústavy SR, podľa ktorého sa možno domáhať práv uvedených o. i. v  predmetnom 

čl. 40 Ústavy SR iba v „medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.“ Zo 

samotného znenia  Ústavy SR možno zjavne vyčítať, že ústavodárca predpokladal bližšie 

určenie rozsahu priznaného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, a tým aj jeho 

determinovanie, prostredníctvom zákonov upravujúcich špecifické situácie vznikajúce v 

procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Záverom tejto časti pre úplnosť a osvedčenie nami tvrdených skutočností poukazujeme na 

článok 52 ods. 1 a 2 Ústavy SR, podľa ktorých, ak sa v prvej a druhej hlave Ústavy SR (pozn. 

čl. 40 je začlenený do druhej hlavy Ústavy SR) používa pojem „občan“, má sa ním na mysli 

štátny občan Slovenskej republiky. Uvedené odôvodňuje nami vyššie tvrdený záver o tom, že 

právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť má na základe zdravotného poistenia garantované 

každý občan SR, kým právo na ochranu zdravia priznáva Ústava SR bez rozdiel všetkým 

fyzickým osobám. Samozrejme, v ďalšom skúmaní právnej úpravy, a to najmä právnej úpravy 

normujúcej oblasť zdravotného poistenia, bude nevyhnutné brať na zreteľ ako zákon 

vymedzuje osoby povinne poistené v rámci zdravotne´ho poistenia a jeho súčastí, ako aj to, či 

a ako táto právna úprava reflektuje osobitosti vyplývajúce z toho, že sa Slovenská republika 

stala členským štátom Európskej únie, čo má priamy dosah na úpravu niektorých právnych 

vzťahov. 

 

2  VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE A PRÁVO NA BEZPLATNÚ 

 ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

 Predmetom právnej úpravy zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene  a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o zdravotnom poistení“ alebo 

„ZoZP“) je úprava zdravotného poistenia, právnych vzťahov vznikajúcich na jeho základe a 

súčasne úprava prerozdelenia poistného na verejné zdravotné poistene. Ak teda Ústava SR v 

článku 40 predpokladá bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe zdravotného 

poistenia, tak potom uvedený zákon je jedným z tých právnych predpisov, ktorý vo svojej 

podstate bližšie upravuje rozsah tohto práva. Berúc do úvahy znenie ustanovenia § 2 ods. 1 

ZoZP môžeme ustáliť, že zákonodarca rozlišuje medzi povinným verejným zdravotným 
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postením a individuálnym zdravotným poistením. Pre účely tohto príspevku a analýzy práva 

na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v právnom prostredí SR bude účelné zamerať sa 

primárne na definíciu a vymedzenie povinného verejného zdravotného poistenia. 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a ) ZoZP je povinné verejné zdravotné poistenie takým 

zdravotným poistením, „na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného 

postenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným 

predpisom.“ Predmetným osobitným predpisom je pritom v zmysle odkazu uvedeného v 

ZoZP zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“ alebo „ZoZS“), ďalej zákon č. 

577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Zákon o rozsahu uhrádzanej 

zdravotnej starostlivosti“ alebo „ZoRUZS“) a súčasne tiež zákon č. 363 /2011 Z. z. o rozsahu 

a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe 

verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Posledný uvedený právny predpis, berúc do úvahy rozsah a účel tohto príspevku, 

nebudeme ďalej bližšie rozoberať, keďže ako taký sa z pohľadu obsahového zamerania tohto 

príspevku zaoberá osobitnou a špecifickou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti 

týkajúcou sa problematiky úhrad za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, 

pričom sám o sebe nerieši vo všeobecnosti problematiku určenia rozsahu bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti a jej základných pravidiel. 

Za podstatné v ďalšom považujeme ustanovenie § 9 Zákona o zdravotnom poistení, podľa 

ktorého má „poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom 

osobitným predpisom (...).“ Predmetné ustanovenie § 9 ZoZP je systematicky začlenené do 

druhej časti zákona nesúcej označenie „verejné zdravotné poistenie“, teda nie je sporné, že 

uvedené ustanovenie sa týka úhrad realizovaných v rámci verejného zdravotného poistenia, 

ktoré v nadväznosti na uvedené články Ústavy SR zabezpečuje realizáciu bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti. V ustanovení § 9 ZoZS uvádzaným osobitným predpisom je v 

zmysle odkazu pod čiarou opätovne Zákon o zdravotnej starostlivosti, Zákon o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti a v poradí tretí právny predpis uvádzaný vyššie. Môžeme teda 

konštatovať, že Zákon o zdravotnom poistení iba odkazuje na ďalšiu zákonnú právnu úpravu, 

ktorá má bližšie špecifikovať rozsah úhrady zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou, 

teda vo svojej podstate rozsah bezplatne poskytovanej zdravotnej starostlivosti krytej 

verejným zdravotným poistením, avšak sám jasne neupravuje konkrétny rozsah bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti. 

Záverom tejto časti upriamujeme pozornosť na ustanovenie § 3 ods. 1 ZoZP, ktoré definuje 

pojem poistenec, ktorým je podľa zákona „fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne 

poistená podľa tohto zákona.“ Takou osobou chápe Zákon o zdravotnom poistení verejne 

zdravotne poistenú osobu, ktorá je identifikovaná v ustanovení § 3 ods. 2 a nasl. 

ustanoveniach Zákona o zdravotnom poistení. Berúc do úvahy predmetné ustanovenia zákona 

môžeme konštatovať, že poistencom pre účely verejného zdravotného poistenia nie je v 

zmysle Zákona o zdravotnom poistení nevyhnutne iba občan SR, v dôsledku čoho možno 

konštatovať, že napriek vyššie uvedenému zneniu Ústavy SR, v zmysle Zákona o zdravotnom 

poistení možno uzavrieť, že nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného 

zdravotného poistenia môže mať v zákonom predpokladaných prípadoch aj osoba, ktorá nie je 

štátnym občanom SR. Zákon vychádza pri posúdení toho, či má alebo nemá byť určitá osoba 

v zmysle tohto zákona poistencom primárne z podmienky trvalého pobytu osoby. Uvedené 

kritérium týkajúce sa posúdenie toho, kto je poistencom v zmysle predmetného zákona, vo 
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vzťahu k členstvu SR v Európskej únii, možno považovať za stanovenie podmienky súladnej 

s platným právom EÚ, ktorú nemožno považovať za diskriminujúcu vo vzťahu k občanom 

iných členských štátov EÚ.
1
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti môžeme uzavrieť, že Zákon o zdravotnom poistení 

síce bližšie normuje samotnú právnu úpravu zdravotného poistenia, čím vo svojej podstate 

určuje aj rozsah a najmä podmienky za akých máme právo na bezplatnú zdravotnú 

starostlivosť, a teda podmienky za ktorých sa tohto práva môžeme domáhať, avšak nedáva 

žiadnu odpoveď na to, či samotné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v sebe zahŕňa 

nárok na bezplatné poskytnutie akejkoľvek zdravotnej starostlivosti alebo len na nejakú jej 

zákonom bližšie určenú časť. 

  

3 ZÁKON O ROZSAHU UHRÁDZANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A 

PRÁVO NA BEZPLATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

Na základe samotného názvu predmetného právneho predpisu možno dôvodne predpokladať, 

že z verejného zdravotného poistenia nebude uhrádzaná zdravotná starostlivosť v plnom 

rozsahu, resp., že právo nan bezplatnú zdravotnú starostlivosť garantované Ústavou SR bude 

oklieštené práve konkrétnym, Zákonom o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti 

určeným rozsahom zdravotnej starostlivosti, ktorá je uhrádzaná z verejného zdravotného 

poistenia – teda bezplatná a rozsahom zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je preplácaná z 

verejného zdravotného poistenia. Predmet uvedeného zákona je definovaný v ustanovení § 1 

ZoRUZS, podľa ktorého „účelom zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených 

osobitnými pedpismi a úhrad za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“ 

Uvedené podmienky, ktoré majú byť ustanovené osobitnými predpismi sú v zmysle odkazu 

uvedeného v predmetnom právnom texte dané ustanoveniami Zákona o zdravotnom poistení 

(pozn. ustanovenie § 9ZoZP) a ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou poisťovňou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (pozn. ustanovenie § 8 predmetného zákona). Tieto však svojím 

obsahom žiadnym spôsobom nedefinujú samotný rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z 

verejného zdravotného poistenia. Berúc do úvahy všetky relevantné odkazy relevantných 

zákonov môžeme uzavrieť, že jediným zákonom, ktorý priamo pojednáva o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia je Zákon o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti. 

 

3.1 Pozitívne vymedzenie rozsahu bezplatnej zdravotnej starostlivosti 

Druhá časť ZoRZS nesie označenie „rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia,“ pričom obsahom tejto časti zákona je právna úprava: 

 preventívnych prehliadok (ustanovenie § 2 Zákon o  uhrádzanej zdravotnej starostlivosti); 

 neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ustanovenie § 3 Zákon o rozsahu uhrádzanej 

zdravotnej starostlivosti); 

 zdravotných výkonov vedúcich k zisteniu choroby a zdravotných výkonov poskytnutých 

pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb,  ktorá tvorí prílohu č. 3 

predmetného zákona (ustanovenie § 3 Zákon o rozsahu uhrádzanej zdravotnej 

starostlivosti) 

 kúpeľnej starostlivosti (ustanovenie § 7 Zákon o rozsahu uhrádzanej  zdravotnej 

starostlivosti). 

 

                                                 
1 ŠUSTEK, P. - HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnícke právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 582 
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Definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotného úkonu pritom nachádzame 

v Zákone o zdravotnej starostlivosti v ustanovení § 2 ods. 2 a 3 ZoZS. Pomerne podstatným je 

však nedávno prijaté ustanovenie § 3 ods. 4 ZoRUZS, ktoré definuje, čo všetko je súčasťou 

zdravotného výkonu, a teda z povahy veci je kryté z verejného zdravotného poistenia bez 

možnosti následného spoplatnenia. Dôrazne však poukazujeme na skutočnosť, že predmetné 

ustanovenie zákona poskytuje iba demonštratívny výpočet súčastí zdravotného výkonu, ktorý 

teda nie je konečný. V súlade s predmetným ustanovením zákona je súčasťou zdravotného 

výkonu: 

 objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas; 

 vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, 

 vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo 

vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti, vypísanie návrhu na kúpeľnú 

liečbu, 

 potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho 

pracovníka. 

Predmetné ustanovenie § 3 ods. 4 ZoRUZS bolo po jeho prijatí zákonodárcom podrobené 

testu ústavnosti, keď prezident Slovenskej republiky navrhoval jeho vyhlásenie za neústavné s 

čl. 1 ods. 1 a čl. 40, a čl. 152 ods. 4 Ústavy SR. V nadväznosti na uvedený návrh prezidenta 

SR vydal Ústavný súd SR Nález zo dňa 15.11.2017, sp. zn. PL. ÚS. 49/2015, ktorým 

nevyhovel návrhu prezidenta Slovenskej republiky, keď o. i. konštatoval, že: „Metodologicky 

nemožno ústavne nedovolené obmedzenie základného práva ustanovením zákona založiť na 

argumentácii o protiprávnom správaní niektorého z adresátov kritizovanej právnej regulácie 

poškodzujúcom iného adresáta, pričom takýto delikt nestojí len formálne v rozpore s dikciou 

zákona, ale narúša aj účel právnej úpravy, ktorej súčasťou je napadnuté ustanovenie.“ 

Na tomto mieste si nedovolíme, a nie je to ani účelom tohto príspevku, spochybňovať 

uvedený záver Ústavného súdu SR, avšak odhliadnuc od ústavnoprávneho posúdenie 

predmetného ustanovenia zákona, stotožňujeme sa s názorom sudkyne Ľudmily Gajdošovej 

uvedeným v jej odlišnom stanovisku k predmetnému nálezu, ktorá o. i. uviedla: „podľa mňa 

túto neistotu podčiarkuje aj to, že napadnutý § 3 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z. je okrem 

iného obsahovo a systémovo roztrieštený, čo napokon väčšina pléna sama uznala, keď 

konštatovala, že «Napadnuté ustanovenie teda zahŕňa päť druhovo vymedzených úkonov, z 

ktorých podľa názoru ústavného súdu priamu súvislosť s poskytovaním skutočnej 

starostlivosti o zdravie vykazujú iba prípady pod § 3 ods. 4 písm. b), c) a d) zákona č. 

577/2004 Z. z. . Vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu [písm. b)] 

totiž predstavuje nevyhnutný predpoklad pre poskytnutie ďalšej uznanej formy zdravotnej 

starostlivosti, a to lekárenskej starostlivosti [§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z.] 

tvoriacej integrálnu súčasť procesu liečby podľa § 2 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. 

Obdobne vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti 

alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti [písm. c)] sú podmienkou 

pre to, aby príslušný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti špecializovanú ambulantnú 

starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, ktoré sú takisto aprobovanými formami 

poskytovania zdravotnej starostlivosti [§ 7 ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 a písm. b) zákona č. 

576/2004 Z. z.], poskytol. Napokon i vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je predpokladom 

poskytovania špecifickej formy zdravotnej starostlivosti [§ 2 ods. 13 zákona č. 538/2005 Z. z. 

o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a 

prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov...]. Pokiaľ ide o objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na 

konkrétny čas [§ 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z.], podľa názoru ústavného súdu 

spätosť uvedeného úkonu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s reálnym poskytovaním 

starostlivosti o zdravie je len sprostredkovaná. Objednanie poistenca na vyšetrenie sa z 
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hľadiska právno-realizačného nejaví ako nevyhnutná podmienka poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti, nemá odbornú, „zdravotnícku“ povahu. Systém objednávania pacientov na 

vyšetrenie (najčastejšie pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti) je skôr 

otázkou organizácie práce konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému sa 

síce pacient musí prispôsobiť, no realizácia vyšetrenia v konečnom dôsledku nemôže byť 

závislá od toho, či sa pacient organizácii práce poskytovateľa prispôsobil alebo nie. Obdobný 

záver je podľa názoru ústavného súdu potrebné prijať aj vo vzťahu k potvrdeniu o návšteve 

lekára alebo potvrdeniu o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka [§ 3 ods. 4 písm. e) 

zákona č. 577/2004 Z. z.]. Tento úkon má vo väzbe na poskytnutie skutočnej starostlivosti o 

zdravie následný charakter a, čo je podstatné, nevyžaduje sa na účel poskytovania ďalšej 

zdravotnej starostlivosti. Ide len o podmienku uplatniteľnosti subjektívnych práv v celkom 

odlišných sférach právnej regulácie (napr. pracovné právo). Na prvý pohľad sa tak úkony ako 

objednávanie pacientov na vyšetrenia, či potvrdzovanie návštevy lekára a iného 

zdravotníckeho pracovníka vymykajú spod účelového legálne definovaného zamerania 

zdravotnej starostlivosti, ktoré je dané predĺžením života fyzickej osoby, zvýšením kvality jej 

života a zdravým vývojom budúcich generácií (§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.)“
2
  

Súhlasíme s vyššie uvedenou kritikou vo vzťahu k predmetnému ustanoveniu Zákona o 

rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, pričom súčasne máme za to, že takéto 

ustanovenie zákona vo svojej podstate v konečnom dôsledku môže zapríčiniť práve zvýšenú 

neistotu pacientov v právnych vzťahoch vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Máme za to, že je žiadúce, aby sa s uvedenou situáciou v budúcnosti 

vysporiadal zákonodárca tak, aby predmetné ustanovenie pôsobilo konzistentne a svojím 

obsahom nespôsobovalo rozpory. Uvedené platí napriek tomu, že samotné ustanovenie 

zákona je v súlade s uvedeným nálezom Ústavného súdu SR v súlade s Ústavou SR. 

 

3.2 Negatívne vymedzenie rozsahu bezplatnej zdravotnej starostlivosti  

Zákon o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti súčasne popri pozitívnom vymedzení 

rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia obsahuje aj 

negatívne vymedzenie, určujúce rozsah zdravotnej starostlivosti neuhrádzanej z verejného 

zdravotného poistenia, ktoré je obsahom ustanovenia § 8 ZoRUZS
3
.  

Berúc do úvahy vymedzenie predmetu Zákona o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, 

ktorý v ustanovení § 1 výslovne počíta s úhradami za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné zdôrazniť, že aj popri poskytovaní bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti vznikajú služby s ňou súvisiace, ktoré už môžu byť v súlade s 

ustanovením § 38 a nasl. Zákona o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti predmetom 

úhrady nad rámec verejného zdravotného poistenia, teda služby, za ktoré si bude musieť 

pacient sám zaplatiť. Pre úplnosť ešte dodávame, že legálne vymedzenie pojmu služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nachádzame v ustanovení § 13 Zákona o 

zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého službami súvisiacimi s poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti sú: 

 poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti; 

 poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti; 

 spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej 

forme na účely zdravotného poistenia; 

 štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného 

poistenia; 

                                                 
2 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 49/2015 zo dňa 15.11.2017 a odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily 

Gajdošíkovej 
3Jedná sa napríklad o zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov alebo zdravotná 

starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúšania. 
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 doprava; 

 pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti; 

 vypracovanie lekárskeho posudku; 

 poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 ZoZS.  

Vo vzťahu k identifikovaniu ďalších možných úhrad, ktoré môžu byť v súlade so zákonom 

požadované od pacienta – poistenca, je potrebné poukázať na ustanovenie § 44 ods. 4 

ZoRUZS, podľa ktorého „poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca 

uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu môže požadovať od poistenca úhradu za 

nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o 

nadštandardný pobyt písomne požiada.“ V uvedenej súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 

38a ods. 2 ZoRUZS, podľa ktorého „sa za štandardný pobyt na lôžku považuje ubytovanie v 

jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho 

zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.“ Ak by teda pacient, ktorý je súčasne poistencom, 

mal záujem o pobyt v izbe, ktorá by napríklad mala vlastné sociálne zariadenie, takáto jeho 

písomná požiadavka by mohla a mala byť v súlade so zákonom vyhodnotená ako žiadosť o 

nadštandardnú službu súvisiacu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, za ktorú by si tento 

pacient bol povinný doplatiť nad rámec toho, čo zaňho bude hradené z verejného zdravotného 

poistenia. Uvedené nie je v rozpore so znením Ústavy SR, keďže táto ponecháva určenie 

rozsahu práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť práve na  spresnení zákona. 

V uvedených súvislostiach je nevyhnutné spomenúť, že v právnych kruhoch už v minulosti 

vznikol rozpor týkajúci sa toho, či vyššie uvedené služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti svojou povahou nie sú spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo 

svojej podstate v takom rozsahu, že ako také ich nemožno povahou oddeliť od samotného 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto ich následné spoplatnenie nad rámec verejného 

zdravotného poistenia by mohlo zakladať protiústavnosť takej právnej úpravy, ktorá ich 

spoplatnenie predpokladá a povoľuje. V tejto súvislosti prijal jasné stanovisko Ústavný súd 

Slovenskej republiky v Náleze zo dňa 17.05.2004, sp. zn. PL. ÚS 38/03, v ktorom o. i. 

uviedol: „Vo vzťahu k čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ústavné 

splnomocnenie na ustanovenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe 

zdravotného poistenia zákonom upravené v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a jeho 

vykonanie nemožno považovať za bezprostredné obmedzenie základného práva 

(nerešpektujúce žiadne limity a medze). Článok 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky má 

svoju relevanciu predovšetkým pri individuálnom uplatňovaní ochrany základných práv, 

pričom rešpektuje úmysel ústavodarcu, podľa ktorého práva uvedené v čl. 51 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky, podrobnosti o nich, resp. podmienky ich uplatňovania sú limitované 

(ustanovované) zákonmi, ktoré však nesmú prekročiť limit ústavnosti. Ústava Slovenskej 

republiky garantuje len právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe 

zdravotného poistenia(pričom na úpravu podmienok jej poskytovania splnomocňuje zákon), 

čím vytvára priestor pre spoplatnenie určitej časti poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

ktorá prekračuje rozsah a obsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe 

zdravotného poistenia, ako aj úkonov a činností, ktoré síce so zdravotnou starostlivosťou 

poskytovanou na základe zdravotného poistenia úzko súvisia, ale netvoria jej bezprostrednú 

súčasť. Diferencovaná právna úprava určitých otázok je možná a nesignalizuje sama osebe 

porušenie ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Musí však mať svoje opodstatnenie a 

zmysel a nesmie narúšať princíp právnej úlohy a princíp rovnosti a musí zodpovedať 

kritériám proporcionality.“
4
 

Záverom tejto časti považujeme za nevyhnutné poukázať na tú skutočnosť, že Zákon o 

rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti počíta aj so situáciou, kedy je časť 

                                                 
4 http://www.pravo-medicina.sk/judikatura/slovenska-a-ceska/judikat/44/bezplatna-zdravotna-starostlivost 
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poskytovaných zdravotných úkonov hradená z verejného zdravotného poistenia, pričom 

súčasne sa na jej hradení podieľa taktiež pacient- poistenec a to vo výške jeho spoluúčasti na 

úhrade zdravotnej starostlivosti. Takým ustanovením je napríklad § 3 ods. 7 ZoRUZS, ktorý 

je potrebné vykladať s prihliadnutím na ustanovenie § 3 ods. 5 a 6 ZoRUZS, ktorý 

predpokladá v prípade výkonu zdravotných výkonov v základnom prevedení pri poskytnutí 

zubno-lekárskych výkonov, taktiež možnú voľbu poistenca spočívajúcu vo výbere takých 

zubno-lekárskych výkonov alebo výrobkov, ktoré sa na základe zákona neuhrádzajú z 

verejného zdravotného poistenia. 

Súčasne je účelné poukázať na to, že na základe verejného zdravotného poistenia sa buď 

neuhrádzajú alebo sa uhrádzajú len čiastočne zdravotné úkony poskytnuté pri liečení inej ako 

prioritnej choroby, pričom tieto sú uvedené, tak ako sme to uviedli už skôr, v prílohe Zákona 

o zdravotnej starostlivosti.
5
 Uvedené vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 9 Zákona o rozsahu 

uhrádzanej zdravotnej starostlivosti. Aj v tomto prípade teda zákon počíta s možnou 

spoluúčasťou poistenca, resp., zdravotnej poisťovne pri úhrade zdravotného výkonu, teda vo 

svojej podstate ide o negatívne obmedzenie rozsahu bezplatnej zdravotnej starostlivosti. 

  

4 ZÁKON O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A URČENIE ROZSAHU 

 BEZPLATNEJ ZDRAVOTNEJ  STAROSTLIVOSTI 

Zákon o zdravotnej starostlivosti je bezpochyby jedným zo základných pilierov právnej 

úpravy určujúcej pravidlá samotného poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom vyššie 

uvádzané právne predpisy odkazovali najmä na ustanovenie § 2 ZoZS, ktoré obsahuje 

vymedzenie základných pojmov, medzi inými napríklad poskytuje odpoveď na otázku, čo je 

zdravotná starostlivosť, zdravotných výkon, neodkladná zdravotná starostlivosť a iné. 

Pokiaľ ide o určenie rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej v rámci verejného 

zdravotného poistenia, Zákon o zdravotnej starostlivosti síce neobsahuje výslovne 

ustanovenie, ktoré by sa predmetnej problematiky priamo dotýkalo, avšak napriek tomu je 

prameňom práva poskytujúcim podstatný základ pre reálne určenie rozsahu bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti. Najmä jedna z posledných novelizácií Zákona o zdravotnej 

starostlivosti podľa nášho názoru veľmi výrazne zasiahla do vyššie uvádzanej systematiky 

právnych ustanovení určujúcich rozsah bezplatne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Ustanovenie § 2a ZoZS aktuálne pojednáva o tzv. doplnkových ordinačných hodinách. Ich 

počet a rozsah musí byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti určený tak, aby neboli 

porušené bližšie určené pravidlá obsiahnuté v predmetnom ustanovení zákona. Vo svojej 

podstate je predmetné ustanovenie zákona legislatívne konštruované tak, aby existovala 

právna brzda spočívajúca v tom, aby bol zachovaný nevyhnutný, minimálny rozsah 

ordinačných hodín, v ktorých bude dochádzať k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti 

„štandardným spôsobom“ pri zohľadnení vyššie uvedených pravidiel upravujúcich úhradu 

zdravotných výkonov z verejného zdravotného poistenia. Uvedené možno hodnotiť 

bezpochyby kladne. 

Podstatným a z nášho pohľadu, s prihliadnutím na konzistentnosť celej právnej úpravy a jej 

systematiku, už menej kladným je ustanovenie § 2a ods. 3 ZoZS, podľa ktorého „zdravotnú 

starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza osoba podľa 

cenníka všetkých zdravotných úkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ. Úhrada osoby za 

poskytnutú zdravotnú staroslivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu 

nemôže presiahnuť 30,-Eur.“ Uvedené ustanovenie akoby zavádzalo nový druh zdravotných 

výkonov, ktoré nie sú síce odlišné svojím zameraním, ale časom kedy dochádza k ich 

realizácii. Pričom súčasne platí, že tieto úkony majú byť uhrádzané podľa zverejneného 

cenníka poskytovateľa, nad rámec úhrad z verejného zdravotného poistenia, avšak iba do 

                                                 
5 BARANCOVÁ, H. a kol. : Medicínske právo. 1. vydanie. Bratislava: SAV, 2008, str. 124 
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maximálnej výšky poplatku určeného pre jednu návštevu poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. Máme za to, že myšlienka uvedenej právnej úpravy  má racionálny a z nášho 

pohľadu správny základ, avšak jej reálne pretavenie do podoby konkrétnych zákonných 

ustanovení už také pozitívne nie je. Podľa nášho názoru akýkoľvek právny základ pre 

vyberanie poplatkov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti nad rámec krytia poskytnutého z 

verejného zdravotného poistenia by mal vychádzať z ustanovení Zákona o rozsahu zdravotnej 

uhrádzanej zdravotnej starostlivosti. 

Vyššie uvedenú právnu úpravu považujeme za nekoncepčnú a nesystematickú, pretože je 

upravená mimo Zákona o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti, pričom súčasne pôsobí 

pri zohľadnení ostatných relevantných právnych predpisov ako akási „kamufláž“ 

zákonodarcu, ktorý chcel v zásade umožniť spoplatnenie prednostných rezervácií na 

zdravotné výkony, ale súčasne chcel docieliť stav, aby z čisto formálneho hľadiska nebolo 

možné spoplatniť výslovne objednanie sa k lekárovi za účelom poskytnutia konkrétneho 

zdravotného výkonu. Z vyššie uvedeného ustanovenia ZoZS je podľa nášho názoru možné 

vycítiť, že zákonodarca nemal primárne záujem na určení osobitných sadzieb pre akési novo 

stanovené druhy zdravotných výkonov (pozn. zákonodarca vychádza z ostatnej právnej 

úpravy zdravotných výkonov a rozsahu ich hradenia z verejného zdravotného poistenia), ale v 

skutočnosti chcel iba umožniť spoplatnenie objednania sa pacienta na vyšetrenie v osobitnom 

termíne, ktorý je možné realizovať v čase novo zavedených doplnkových ordinačných hodín. 

Berúc však do úvahy skôr analyzované znenie Zákona o rozsahu uhrádzanej zdravotnej 

starostlivosti, zákonodarca musel rešpektovať tú skutočnosť, že samotné objednanie sa na 

konkrétny termín k lekárovi je zákonom považované za súčasť zdravotného výkonu, a preto 

nemôže byť spoplatnené osobitným poplatkom, pokiaľ má byť konkrétny zdravotný výkon, 

na ktorý sa pacient objednáva hradený z verejného zdravotného poistenia.  

Máme za to, že vyššie uvedená právna konštrukcia iba prispieva k ešte väčšej neprehľadnosti 

právnej úpravy normujúcej poskytovanie zdravotnej starostlivosti a určujúcej rozsah jej 

hradenia z verejného zdravotného poistenia. Uvedený stav podľa nášho názoru nie je žiadúci 

tak pre pacientov, ako ani poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pretože vnáša do ich 

vzájomného vzťahu nežiadúcu nedôveru a pochybnosti už na jeho samotnom začiatku. Reálie, 

zakladajúce sa, bohužiaľ, aj na vlastných empirických skúsenostiach, dávajú za pravdu 

konštatovaniu, že pacienti sú častokrát vyzývaní k úhradám poplatkov za poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti, ktoré by primárne mali byť v zmysle zákonov hradené z verejného 

zdravotného poistenia v rámci poskytnutia bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Máme za to, 

že uvedenému stavu napomáha aj pomerne neprehľadná a miestami, tak ako sme to uviedli, 

nekoncepčná právna úprava zakladajúca pravidlá pre určenie rozsahu bezplatne poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti, ktorá vo svojej podstate oslabuje pozíciu pacientov na úkor 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Záverom si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že porušenie právnej úpravy vzťahujúce sa 

k nerešpektovaniu zákonom určených pravidiel pre určovanie rozsahu bezplatnej zdravotnej 

starostlivosti môže vo svojej podstate spôsobovať neoprávnený zásah do osobnosti pacienta. 

Spoplatňovanie zdravotných výkonov, ktoré majú byť hradené z verejného zdravotného 

poistenia alebo napríklad reálne neumožnenie objednania pacienta bez zaplatenia poplatku 

(pozn. aj keď vyberaného skrytou formou, kedy nie je poplatok formálne uhrádzaný za 

objednanie priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ale napríklad tretej osobe 

vystupujúcej ako sprostredkovateľ objednávacieho portálu)  v konečnom dôsledku bráni 

prístupu k zdravotnej starostlivosti, čím sa svojou podstatou neoprávnene dotýka 

osobnostných práv pacienta, a preto je nevyhnutné v prípade takýchto neoprávnených zásahov 

uvažovať aj o občiansko-právnych prostriedkoch ochrany práv pacienta. Samozrejmosťou 

však musia byť aplikované administratívne sankcie, ktoré svojou povahou a hrozbou musia 

„motivovať“ poskytovateľov zdravotnej starostlivosti striktne dodržiavať právne predpisy v 
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uvedenej oblasti, a to o to viac, že vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

podľa nášho názoru častokrát vykazuje znaky spotrebiteľského právneho vzťahu,v ktorom je 

nevyhnutné zohľadniť osobitné postavenie pacienta.  

 

ZÁVER 

Ústava SR garantuje občanom Slovenskej republiky bezplatnú zdravotnú starostlivosť 

poskytovanú, resp. zabezpečovanú na základe verejného zdravotného poistenia a toto právo je 

reálne vynútiteľné. Podstatnou je však tá skutočnosť, že samotná Ústava SR počíta s tým, že  

právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť má byť bližšie špecifikované zákonmi, ktoré v 

konečnom dôsledku stanovujú skutočný rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej 

bezplatne a zdravotnej starostlivosti, za ktorú si pacient musí zaplatiť nad rámec toho, čo 

zaňho uhradí z verejného zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa. Predmetná konštrukcia, 

ktorá vo výsledku počíta so spoplatnením služieb súvisiacich s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti je ústavne komfortná, čo vyplýva aj z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

SR. Vyššie analyzované zákony súčasne poskytujú tak pozitívne, ako aj negatívne 

vymedzenie toho, čo má byť hradené z verejného zdravotného poistenia a čo nie. 

Analyzovaná právna úprava však miestami nepôsobí ako jednoliaty a vo svojej podstate 

logicky konzistentný celok S prihliadnutím na reálnu prax je zrejmé, že nie je žiadúci stav, 

kedy zákonodarca nesystémovými a legislatívne nevhodne urobenými zásahmi triešti a mení 

už tak pomerne zložitú právnu úpravu normujúcu predmetnú oblasť práva. Máme za to, že do 

budúcna bude žiadúce, aby došlo k zásadnej novelizácii analyzovanej právnej úpravy, 

výsledkom ktorej bude jej sprehľadnenie a jasné určenie toho za čo je poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti oprávnený žiadať od pacienta – poistenca úhradu nad rámec 

poskytnutého plnenia z verejného zdravotného poistenia, a naopak, určenie toho, čo svojou 

podstatou ešte logicky spadá pod rozsah Ústavou SR garantovaného práva na bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť. 
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PROKURATÚRA Z POHĽADU ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A SÚČASNEJ SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY 

 

THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC AND 

CURRENT SLOVAK LEGISLATION 

 

Igor Doboš 
 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na prokuratúru Slovenskej republiky, konkrétne jej postavenie 

z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky a aktuálnej legislatívy. Prokuratúra Slovenskej 

republiky plní dôležité úlohy pri napĺňaní jej cieľa, ktorým je ochrana práv a právom 

chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Nakoľko existuje 

nejednotnosť pri pohľade na nezávislosť prokuratúry a jej zmienku v Ústave Slovenskej 

republiky a zákonoch, ktoré sú venované prokuratúre, rozhodli sme sa analyzovať práve tento 

aspekt. 

Kľúčové slová: prokuratúra, prokurátor, nezávislosť prokuratúry, nezávislosť  

 

Abstract 

The article is aimed at the Prosecutor's Office of the Slovak Republic, namely its position in 

terms of the Constitution of the Slovak Republic and the current legislation. The Prosecutor's 

Office of the Slovak Republic plays important role in fulfilling its objective of protecting the 

rights of people, legal persons and the state. As there is disunity in looking at the 

independence of the Prosecutor's Office in the Constitution of the Slovak Republic and the 

laws that are linked to the Prosecutor's Office, we have decided to analyze this aspect.  

Keywords: prosecutor's office, prosecutor, prosecutor's office independence, independence 

 

 

Úvod 

Prokuratúra Slovenskej republiky je odborníkmi subsumovaná pod kontrolné orgány ochrany 

práva.
1
 Základné poslanie prokuratúry spočíva v ochrane objektívneho práva 

a v presadzovaní verejného záujmu. Prostriedky, ktoré sú prokuratúre na dosiahnutie tohto 

účelu priznané zákonom o prokuratúre č. 153/2001 Z. z. hovoria o tom, že prokuratúra pri 

svojej pôsobnosti vykonáva činnosť preventívnu, represívnu, reštitučnú a sankčnú.
2
  

Prokuratúra Slovenskej republiky je zadefinovaná ako „samostatná hierarchicky usporiadaná, 

jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia 

prokurátori vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti“.
3
 Tu vidíme rozdiel v pojmosloví 

zákona o prokuratúre platnom v roku 1996 a dnes, kedy sa prokuratúra už neoznačuje ako 

samostatný štátny orgán, ale ako samostatná sústava štátnych orgánov hierarchicky 

usporiadaných na čele s generálnym prokurátorom. Toto pojmoslovie považujeme za 

                                                 
1 SVÁK, J.: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 1995, s. 10. 
2 Por. IVOR, J. a kol: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 

2010, str. 66-67. 
3 § 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
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výstižnejšie a správne, nakoľko prokuratúra nie je tvorená iba jedným štátnym orgánom, ale 

tvorí celok, ktorý pozostáva z viacerých teritoriálne diverzifikovaných zložiek.  

 

1. Prokuratúra Slovenskej republiky z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky 

a súčasnej legislatívy 

Platná právna úprava upravujúca záležitosti týkajúce sa prokuratúry Slovenskej republiky je 

diverzifikovaná do viacerých právnych predpisov upravujúcich jej organizáciu, pôsobnosť 

a postavenie. Tieto právne predpisy sa vhodne prepájajú, hierarchicky nadväzujú a dopĺňajú 

sa, a tým vytvárajú ucelený celok tvoriaci legislatívny substrát pre fungovanie inštitútu 

prokuratúry.  

Slovenský právny systém zakotvil inštitút prokuratúry na základe Ústavy Slovenskej 

republiky, kde sú rámcovo upravené ustanovenia týkajúce sa postavenia a pôsobnosti 

prokuratúry Slovenskej republiky. Predmetom diskusie zostáva, či rámcové vymedzenie 

inštitútu prokuratúry má svoje opodstatnenie v Ústave Slovenskej republiky s prihliadnutím 

na samotný text Ústavy Slovenskej republiky, ktorý pri úprave inštitútu prokuratúry vágne 

popisuje tento inštitút a necháva tým priestor pre bližšiu a špecifickejšiu právnu úpravu 

v osobitnom, prípadne osobitných zákonoch.  

Nie je nezvyčajným javom, že ústavy demokratických krajín vyspelých štátov Európy 

neobsahujú úpravu všetkých orgánov a inštitúcii vo svojom základnom zákone štátu, nakoľko 

nepovažujú vágnosť textu tak významného dokumentu, akým je ústava za správnu.  

V súvislosti s danou problematikou zakotvenia inštitútu prokuratúry do ústavného textu 

možno spomenúť vyjadrenie Tóthovej, ktorá uvádza, že prokuratúra, resp. štátne 

zastupiteľstvo je považované za ústavný inštitút najmä v systémoch bez relevantných 

demokratických tradícií (predovšetkým v bývalých socialistických štátoch) prípadne 

v systémoch nestabilných so silnými národnostnými, náboženskými a politickými 

konfliktami“.
4
  

Vychádzajúc z ústavno-komparatívneho hľadiska možno konštatovať, že právne štáty 

s historicky demokratickou tradíciou neobsahujú zákonite zmienku o inštitúte verejnej žaloby 

vo svojich ústavných textoch, avšak pôvodné členské štáty Európskej únie takmer pravidelne 

regulujú otázku verejnej žaloby prostredníctvom zákona hoci, v niektorých prípadoch existuje 

zmienka o orgáne verejnej žaloby už v samotnej ústave.
5
  

Z vyššie uvedeného v podmienkach Slovenskej republiky možno konštatovať, že základná, 

elementárna úprava týkajúca sa prokuratúry Slovenskej republiky, je obsiahnutá v právnom 

predpise s najvyššou právnou silou – v Ústave Slovenskej republiky, ktorá však neupravuje 

oblasť prokuratúry Slovenskej republiky do detailov, v článkoch 149-151 v prvom oddiele 

ôsmej hlavy vytyčuje rámcovú úpravu pôsobnosti a organizácie prokuratúry Slovenskej 

republiky.  

Z pohľadu štruktúry Ústavy Slovenskej republiky je zjavné, že prokuratúra Slovenskej 

republiky nie je začlenená do žiadnej z troch zložiek štátnej moci. Toto tvrdenie podporuje 

skutočnosť, že každá sústava orgánov štátnej moci je obsiahnutá svojou úpravou 

v samostatnej hlave, pričom vymedzenie prokuratúry je ponechané taktiež na samostatnú 

hlavu, oddelenú od úpravy orgánov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.  

Takéto zámerné vyčlenenie prokuratúry a jej oddelenie od ostatných zložiek štátnej moci 

dôvodová správa k Ústave Slovenskej republiky odôvodňuje slovami: „Prokuratúra, 

vychádzajúc z princípov ústavnosti a zvrchovanosti zákona i priority súdnej ochrany 

                                                 
4 TÓTHOVÁ, M.: Postavenie prokuratúry v Ústavnom systéme Slovenskej republiky. In: Ústavný systém 

Slovenskej republiky : doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 

2009, s. 321. 
5 Bližšie pozri DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky : Komentár. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2007, s. 

1114 a nasl. 
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ústavných práv a slobôd občanov, je organickým článkom sústavy právnych záruk zákonnosti 

v demokratickom právnom štáte. Na ochrane záujmov štátu, ako aj práv a právom chránených 

záujmov fyzických a právnických osôb sa podieľa pôsobením pri uplatňovaní právnej 

zodpovednosti a zabezpečovaní nápravy nezákonnosti. Nenahrádza orgány výkonnej ani 

súdnej moci. V záujme toho, aby sa presne vymedzilo postavenie a pôsobnosť prokuratúry, je 

žiaduce, aby ich vymedzila priamo Ústava (...). Vzhľadom na svoju pôsobnosť prokuratúra 

nemôže byť súčasťou súdov, ani niektorého z orgánov štátnej správy. Preto návrh 

predpokladá zachovanie sústavy orgánov prokuratúry na čele s generálnym prokurátorom 

Slovenskej republiky, ktorého bude vymenúvať hlava štátu na návrh Slovenskej národnej rady 

(v súčasnosti NR SR, pozn.).“ 

Prokuratúra Slovenskej republiky je teda vybudovaná ako samostatný štátny mocenský orgán 

sui generis, vykonávajúci svoju funkciu v rámci trojdelenia štátnej moci, ktorý nie je možné 

zaradiť do žiadnej z troch sústav orgánov štátnej moci.  

Prokuratúra Slovenskej republiky nepatrí ani do výkonnej moci, v čom pretrváva aj zhoda 

odbornej verejnosti. Určitým naštrbením tohto tvrdenia je nález Ústavného súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. PL.ÚS 43/95, kde Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že 

prokuratúra, menovite generálny prokurátor, patrí do sústavy výkonnej moci.  

Pri analýze predmetného nálezu je súčasne potrebné poznamenať, že stanovisko bolo 

obsiahnuté v odôvodnení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkalo 

ústavnosti podávania mimoriadnych opravných prostriedkov generálnym prokurátorom v 

rámci občianskeho súdneho konania, a teda je možné považovať toto tvrdenia výlučne za 

právny názor súdu, ktorý však nie je právne záväzný. Prokuratúra nedisponuje zákonodarnou 

právomocou, nevydáva teda prvotné právne akty, nedisponuje ani súdnou právomocou, 

nakoľko nerozhoduje spory v mene štátu a nedisponuje ani výkonnou právomocou, nakoľko 

nemá kompetencie týkajúce sa nariaďovacích oprávnení, ukladania právnych sankcií osobám 

dopúšťajúcich sa porušovania právnych predpisov, a taktiež nie je v jej kompetencii hodnotiť 

účelnosť a efektívnosť vykonávaných rozhodnutí, iba ich zákonnosť.  

Napriek vyššie spomenutému, pri hlbšej analýze prokuratúry nachádzame niektoré znaky 

orgánov výkonnej moci, a to hlavne v netrestnej oblasti a rovnako moci súdnej pri analýze 

významných rozhodovacích oprávnení prokurátora v rámci trestného konania, kde môže už 

v rámci prípravného konania vec meritórne rozhodnúť.  

Nezávislosť prokuratúry od výkonnej a súdnej moci potvrdzuje aj Beneč a prirovnáva tým 

slovenskú prokuratúru k portugalskej, írskej, maďarskej a iným, kde prokuratúra tvorí 

samostatný rezort a nezávisle plní svoje úlohy.
6
  

Ústavné vymedzenie prokuratúry priamo v Ústave Slovenskej republiky odôvodňuje 

zákonodarca v dôvodovej správe k Ústave Slovenskej republiky tým, že prokuratúra svojou 

organizáciou a rozsahom pôsobnosti nemôže nahradiť, a ani nenahrádza, orgány moci 

zákonodarnej, výkonnej a súdnej.  

Článok 149 Ústavy Slovenskej republiky stručne a všeobecne vymedzuje poslanie 

a pôsobnosť prokuratúry Slovenskej republiky. Predmetný článok uvádza „prokuratúra 

Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb 

a štátu“. Tu nachádzame videnie prokuratúry ako univerzálneho orgánu ochrany objektívneho 

práva nekonajúceho len v intenciách štátu, ale aj vo verejnom záujme. Text Ústavy 

Slovenskej republiky nevymedzuje pôsobnosť prokuratúry iba na prípad zastupovania štátu 

v trestnom konaní a presadenie záujmov štátu, čo je typické v prípade štátnych zastupiteľstiev 

v iných štátoch. V slovenskej právnej úprave je ponechaný priestor prokuratúre na 

vykonávanie úloh týkajúcich sa aj oblasti mimo trestného práva. Čič uvádza, že „zachovanie 

pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti je výrazom toho, že napriek inštitucionalizovaniu 

                                                 
6 Por. BENEČ, Š.: Ústavné postavenie prokuratúry. In: Právny obzor, Roč. 78, č. 5 (1995), s. 385 
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ďalších orgánov ochrany práva, ako je zriadenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a správneho súdnictva, zostáva veľké 

množstvo právnych vzťahov, na ochrane zákonnosti ktorých má štát z rôznych dôvodov 

záujem.“
7
  

Ústavný text volí rovnako rámcové vymedzenie v prípade organizácie prokuratúry, a to 

konkrétne v článku 150 Ústavy Slovenskej republiky, kde definuje, že „na čele prokuratúry je 

generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh 

Národnej rady Slovenskej republiky.“ V tomto prípade evidujeme vyjadrenie jednej 

z elementárnych zásad týkajúcich sa organizácie prokuratúry Slovenskej republiky, konkrétne 

zásady centralizmu, ktorá určuje, že celá sústava orgánov prokuratúry je výlučne podriadená 

najvyššiemu orgánu – generálnemu prokurátorovi, ktorý riadi činnosť prokuratúry a vydáva 

pokyny a stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov.  

Záverečným ustanovením, ktoré sa dotýka inštitútu prokuratúry je článok 151 Ústavy 

Slovenskej republiky. V tomto prípade ide o  blanketovú normu uvádzajúcu, že „podrobnosti 

o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry 

ustanoví zákon.“ V danom prípade možno konštatovať, že v súčasných podmienkach v rámci 

aktuálnej legislatívy je táto problematika obsiahnutá v osobitných zákonoch č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre a zákone č.154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.  

Drgonec hodnotí vo svojom komentári k Ústave Slovenskej republiky, že Ústava Slovenskej 

republiky zriaďuje prokuratúru v značne osobitnej podobe. Ústavným normám pripisuje 

povahu bianco zmocnení pre úpravu dôležitých otázok v osobitných zákonoch. Príčinu tohto 

stavu vidí v historickom kontexte, kedy panovali spory o charakter prokuratúry, prípadne 

premeny na štátne zastupiteľstvo. Zároveň dodáva, že neznalosť jednoznačných odpovedí v 

čase prípravy Ústavy Slovenskej republiky v začiatkoch 90- tych rokov mala za výsledok 

vznik politickej dohody o rámcovej úprave ôsmej hlavy a vyjadruje presvedčenie, že takáto 

dohoda nemôže nahrádzať ústavnú úpravu navždy.
8
 S názorom Drgonca sa plne 

stotožňujeme, nakoľko úpravu prokuratúry v rámci Ústavy Slovenskej republiky považujeme 

za veľmi stručnú z hľadiska významu orgánu aký prokuratúra predstavuje. Súčasná ústavná 

úprava je zdrojom nielen teoretických otázok, ale má aj dopad v praktickej rovine.  

Za kontroverznú a problematickú oblasť, ktorá rovnako súvisí s Ústavou Slovenskej republiky 

možno považovať definíciu nezávislosti prokuratúry. S prihliadnutím na iné orgány sui 

generis, akými sú verejný ochranca práv a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 

ktorým Ústava Slovenskej republiky expressis verbis priznáva štatút  nezávislým orgánov, 

v prípade prokuratúry neexistuje priznaný atribút nezávislosti.
9
  

 

2. Nezávislosť prokuratúry Slovenskej republiky 

Pojem nezávislosti nie je uvedený ani v zákonnej definícii prokuratúry v § 2 zákona    č. 

153/2001 Z. z.  o prokuratúre, ktorý jej priznáva iba vlastnosť samostatnosti. Nezakotvenie 

atribútu nezávislosti v prípade prokuratúry Slovenskej republiky však nemožno vnímať ako 

chybu legislatívy, nakoľko aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. PL. 

ÚS 17/96 konštatoval, „...túto funkciu (ochrana práv a zákonom chránených záujmov 

fyzických a právnických osôb a štátu, pozn. autora) s kompetenciami, ktoré jej dáva zákon, 

môže (prokuratúra, pozn. autora) plniť bez toho, aby sa jej pridával prívlastok nezávislosť. 

                                                 
7 ČIČ, M.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 568. 
8 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky : Komentár. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2007, s. 1120-1121. 
9 Por. čl. 60 a čl. 151a Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tu možno vidieť, že 

ústavodarca nedefinuje prokuratúru spôsobom, akým definuje ostatné štátne orgány sui generis („verejný 

ochranca práv je nezávislý orgán...“, „najvyšší kontrolný úrad je nezávislý orgán...“). Práve naopak, v čl. 149 

Ústavy SR sa ústavodarca obmedzuje len na všeobecné vymedzenie základného poslania prokuratúry 

„Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a 

štátu“).  
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Ústavodarca nezávislosť prisúdil len určitým orgánom a výslovne to ustanovil v ústave. U 

orgánov, kde nezávislosť nechce priznať, v ústave ju neuvádza.“
10

  Absenciu výslovného 

vymedzenia nezávislosti prokuratúry možno odvodiť taktiež z historických polemík o zriadení 

a transformácii prokuratúry na štátne zastupiteľstvo a podriadenie tohto inštitútu moci 

výkonnej. Napriek vyššie spomenutému je faktom, že prokuratúra, v zmysle jej ústavnej 

úpravy nie je závislá od pokynov iných orgánov alebo subjektov.  

Pri porovnaní s inými orgánmi, akými sú súdy, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

alebo verejný ochranca práv, prokuratúra teda nemá garantovanú nezávislosť priamo v texte 

Ústavy Slovenskej republiky. Práve na tomto základe vznikajú polemiky o jej nezávislosti vo 

formálnej i reálnej podobe. Odborná verejnosť v tejto súvislosti exemplifikuje prokurátorov 

a sudcov s tým, že prokurátori vďaka objektívnym dôvodom môžu len ťažko dosiahnuť taký 

stupeň nezávislosti ako sudcovia. V rovnakom čase vyjadrujú názor, že prokurátori a ich cesta 

priblíženiu sa sudcovskej nezávislosti je možná prostredníctvom  presadzovania verejného 

záujmu a spolupôsobením pri spravodlivom rozhodnutí súdov v konkrétnych veciach.
11

  

Na tomto mieste považujeme za vhodné priblížiť si pojem nezávislosť pre jeho ďalšie správne 

chápanie. Všeobecne je tento pojem chápaný ako neviazanosť pokynmi, príkazmi, 

odporúčaniami a radami iných subjektov, spočívajúce v konaní na základe vlastného 

presvedčenia. Nezávislosť však nie je možné stotožňovať s ľubovôľou, a to hlavne ak sa jedná 

o činnosť štátnych orgánov. Tieto štátne orgány v právnom štáte majú povinnosť rešpektovať 

ústavné pravidlo, ktoré ustanovuje, že štátne orgány môžu konať len na základe Ústavy 

Slovenskej republiky,  v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý im predurčuje zákon.
12

  

Znamená to teda, že napriek nezávislosti sú štátne orgány povinné dodržiavať základné 

pravidlá, ktoré sa týkajú ich fungovania a organizácie, v opačnom prípade im hrozí za 

porušenie zodpovednostné riziko.  

Nezávislosť rovnako nie je stotožnená s absenciou kontroly či nezodpovednosťou. Práve 

v prípade nezávislosti štátnych orgánov je potrebné dbať o čo najefektívnejšiu kontrolu nad 

výkonom ich zákonných opatrení.  

Právna teória definuje nezávislosť ako základnú zásadu organizácie verejnej žaloby,  a tento 

atribút určuje ako zásadný pre riadne a nerušené vykonávanie funkcií a poslania orgánov 

prokuratúry. Nik nesmie zasahovať do činnosti prokurátora a prokurátor pri výkone svojej 

činnosti nie je oprávnený prijímať pokyny a žiadosti od iných subjektov. Jediné, čím sa 

prokurátor pri výkone svojej funkcie musí riadiť, je maximálna nestrannosť a nakoľko 

predstavuje predstaviteľa verejného záujmu, musí konať v zmysle jeho ochrany 

a presadzovania. Nezávislosť prokuratúry právna teória rozdeľuje do dvoch základných rovín, 

a to nezávislosť vonkajšiu a nezávislosť vnútornú.
13

 Obe formy sa dotýkajú činnosti 

prokuratúry, jej fungovania a plnenia úloh spojených s ochranou verejného záujmu, avšak 

majú odlišné postavenie a na tieto sféry vplývajú v rôznej miere.  

Vonkajšia nezávislosť predstavuje dôležitejšiu formu ako vnútorná, a v praxi znamená 

neexistenciu a neprípustnosť externých vplyvov na orgány prokuratúry. Z procesného 

hľadiska je možné vonkajšiu nezávislosť definovať ako mieru rozhodovacej autonómie 

prokurátora vo vzťahu k iných orgánom, inštitúciám či jednotlivcom.
14

 Vonkajšia nezávislosť 

garantuje prokuratúre vykonávanie svojho poslania, a to bez ohľadu na individuálne záujmy 

subjektov a strán, politických skupín a vlád. Pre účely vonkajšej nezávislosti je potrebné, aby 

mala prokuratúra vytvorené podmienky pre svoje fungovanie, ktoré pramenia aj 

                                                 
10 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/96. 
11 Pozri napr. FENYK, J.: Veřejná žaloba. Díl první : Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: 

Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 150. 
12 Por. čl. 2 ods. 2 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
13 DELMAS – MARTY, M.: Procédures pénales d´Europe. Paris: P.U.F., 1995, s. 353. 
14 ŽĎÁRSKÝ, Z.: Závislý a nestranný státní zástupce? In: Právní praxe 4/1994, s. 195. 
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v primeranom financovaní prokuratúry z prostriedkov samostatného rozpočtu.
15

 Nezávislosť 

však nemožno vybudovať bez zodpovednostných vzťahov, a práve preto prokurátor musí 

niesť zodpovednosť za svoje pochybenie, a to z hľadiska disciplinárneho, administratívneho, 

občianskeho aj trestného. Nezávislosť taktiež musí plniť atribút transparentnosti a 

informovať o svojej činnosti verejnosť a rovnako orgány štátu.
16

  

V slovenských podmienkach sa prokuratúra Slovenskej republiky zodpovedá Národnej rade 

Slovenskej republiky. Generálny prokurátor povinne predkladá správu o činnosti prokuratúry, 

ktorá odzrkadľuje poznatky o stave zákonnosti v štáte. Generálny prokurátor môže taktiež byť 

interpelovaný v súvislosti s otázkami týkajúcich sa prokuratúry poslancami Národnej rady 

Slovenskej republiky.
17

  

Vonkajšia nezávislosť sa netýka len eliminácie vplyvov zo strany výkonnej moci, ale musí 

byť taktiež zabezpečená aj vo vzťahu k moci súdnej. Vo viacerých krajinách sú to práve súdy 

a súdna moc, ktoré disponujú voči verejnej žalobe širokými oprávneniami týkajúcimi sa 

otázok preskúmavania rozhodnutí prokurátorov, ktoré vydali na základe diskrečných 

právomocí. Napríklad v Nemecku, ak súd po preskúmaní veci dospeje k záveru, že je 

potrebné viesť trestné stíhanie a podať obžalobu, má právo nariadiť podanie obžaloby 

verejnému žalobcovi.
18

 Týmto sa prokurátor stáva de facto vykonávateľom pokynu sudcu a je 

potlačené jeho postavenie ako reprezentanta verejného záujmu.  

Ako už bolo predtým spomenuté, v slovenských podmienkach vonkajšia nezávislosť 

prokuratúry nie je v súčasnosti formálne zakotvená, a to ani na ústavnej úrovni, ani v inom 

právnom predpise. Legislatívne tendencie, ktoré by priznali atribút nezávislosti prokuratúre 

evidujeme krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v zákone č. 314/1996 Z. z. 

o prokuratúre, ktorý vymedzil prokuratúru ako „samostatný a nezávislý štátny orgán, ktorý 

chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“ Toto 

vymedzenie označil Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. PL.ÚS. 17/96 

ako nesúladné s ustanoveniami zákona o prokuratúre v súvislosti s formálnym priznaním 

atribútu nezávislosti pre prokuratúru v Ústave Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej 

republiky svoje rozhodnutie zdôvodnil článkom 149 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý 

neobsahuje definíciu nezávislosti prokuratúry.  

Priame zakotvenie nezávislosti sa v Ústave Slovenskej republiky vyskytuje v spojitosti 

s inými orgánmi ako napríklad súdmi a Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, 

avšak prokuratúra atribút nezávislosti vychádzajúci priamo z textu Ústavy Slovenskej 

republiky neobsahuje. Nakoľko ustanovenia zákona o prokuratúre deklarovali nezávislosť 

prokuratúry a jednalo sa o „obyčajný zákon“, tento stav odporoval Ústave Slovenskej 

republiky. Právny systém Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje prokuratúru v rámci 

samostatnej časti v Ústave Slovenskej republiky, a tým demonštruje jej nepodriadenosť iným 

formám moci by práve z vyššie spomínaných dôvodov s určitosťou mala zahŕňať aj zmienku 

o vonkajšej nezávislosti priamo v zákone najvyššej právnej sily.  

Problematickým sa javí aj spôsob personálneho obsadzovania čelných predstaviteľov 

prokuratúry. V súčasnosti v dôsledku parlamentnej voľby kandidáta na vymenovanie za 

generálneho prokurátora nie je možné konštatovať, že generálny prokurátor nepodlieha 

žiadnym politickým vplyvom a teda, že je absolútne nezávislý. Napriek deklarovaniu 

                                                 
15 Por. OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky : doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy. Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, s. 327. 
16 Bližšie pozri Odporúčanie Rec (2000)19 Výboru ministrov členským štátom o postavení prokuratúry v 

systéme trestného súdnictva. 
17 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 32/95; § 128 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku 

Národnej rady Slovenskej republiky. 
18 § 172 až § 175 Trestného poriadku (Strafprozeßordnung). 
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politických špičiek, že kandidát musí spĺňať iba odborné a praktické skúsenosti je nominácia 

jednotlivých kandidátov často predmetom kontroverzií a spoločensky vnímaná ako formálna.  

Práve na tomto základe sa domnievame, že existuje nevyhnutnosť kreovania nového orgánu 

justičného charakteru, prípadne komisie, ktorá by navrhla prezidentovi Slovenskej republiky 

kandidátov na funkciu prokurátorov. Tým by bola posilnená vonkajšia nezávislosť 

prokuratúry, oslabil by sa politický vplyv strán na výber kandidáta, ktorý v súčasnosti v rámci 

parlamentnej voľby kandidátov je bezpochyby prítomný.  

V súvislosti s načrtnutou problematikou je vhodné spomenúť návrh poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky Drgonca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov z augusta 2004, ktorého 

cieľom bolo posilnenie nezávislosti prokuratúry od moci zákonodarnej a výkonnej. Tento 

návrh mal tendenciu pričleniť prokuratúru k súdnej moci a subjektom garantujúcim 

nezávislosť prokuratúry sa mala stať Súdna rada Slovenskej republiky. Personálne mala táto 

Súdna rada pozostávať z dvoch kolégií – Kolégiá pre súdy a sudcov a  Kolégia pre 

prokuratúru a prokurátorov. Kolégium pre prokuratúru a prokurátorov mali tvoriť prokurátori, 

a v rovnakom počte osoby s vysokoškolským právnickým vzdelaním činné v právnickom 

povolaní najmenej 15 rokov a zároveň osoby, ktoré nevykonávajú funkciu prokurátora ani 

sudcu. Toto Kolégium malo rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prokuratúry a prokurátorov 

a podávať návrhy na menovanie a odvolávanie generálneho prokurátora a prokurátorov.  

Následne o týchto návrhoch mal rozhodnúť prezident Slovenskej republiky. Predmetný 

Drgoncov návrh bol však odmietnutý.
19

  

Vnútorná nezávislosť je ponechaná úprave osobitnými zákonmi spravidla teda netvorí súčasť 

ústavného textu. Vnútorná nezávislosť sa dotýka rozsahu centralizácie a stupňa byrokratizácie 

orgánu verejnej žaloby. Fenyk vnútornú nezávislosť definuje „ako mieru dostatočnej 

autonómie prokurátorov, resp. mieru nadbytočnej hierarchickej závislosti konkrétneho stupňa 

či jednotlivého prokurátora pri výkone jeho činnosti.“
20

 Vnútorná nezávislosť sa zaoberá 

riadnym, nestranným a autonómnym vykonávaním funkcie orgánov prokuratúry. Nestrannosť 

je spravidla v popredí statusu prokurátora, a taktiež v rámci organizačnej štruktúry fungovania 

každej prokuratúry. Vnútorná nezávislosť garantuje radovým prokurátorom vykonávanie 

svojich činností na základe zákona bez ďalšieho súhlasu ich nadriadených.  

V odborných kruhoch prevláda názor, že nezávislosť a nestrannosť prokuratúry je možné 

zabezpečiť iba prostredníctvom absolutizácie vzájomnej nezávislosti jej pracovníkov. S týmto 

názorom sa nemôžeme stotožniť. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že 

nezávislosť prokuratúry je vyjadrená ako nezávislosť od ostatných štátnych orgánov 

a znamená jej samostatnosť a nepodriadenosť iným orgánom. Za predpoklad nezávislosti 

prokuratúry nepokladal vzájomnú nezávislosť prokurátorov, hoci Ústava Slovenskej 

republiky o nezávislosti prokuratúry nehovorí, nemožno tento štátny orgán považovať 

automaticky za na niekom závislý.
21

  

V prípade absolútnej vnútornej nezávislosti prokurátorov v rámci ich činnosti by mohli 

vznikať negatívne elementy. Práve z tohto dôvodu nestrannosť a nezávislosť musia byť 

kontrolované v rámci hierarchicky usporiadaného systému. Toto hierarchické usporiadanie 

však musí byť racionálne vyskladané. Hierarchickú štruktúru fungovania prokuratúry 

obsahujú aj medzinárodné dokumenty, ktoré sa dotýkajú prokuratúry.   

Správa Benátskej komisie týkajúca sa noriem nezávislosti justičného systému konštatuje 

legitímnosť hierarchicky usporiadaného systému prokuratúry, v rámci ktorého nadriadený 

                                                 
19 Bližšie pozri bod č. 19 návrhu poslanca NR SR Jána Drgonca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  
20 FENYK, J.: Veřejná žaloba. Díl první : Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha: Institut 

Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzělávání soudců a státních zástupců, 2001, s. 152-153. 
21 Por. nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/96. 
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prokurátor má kompetenciu zrušiť rozhodnutie prokurátora, ak je v rozpore so všeobecnými 

pokynmi.
22

 Princíp subordinácie viaže prokurátorov na konanie v zmysle smerníc, nariadení 

a pokynov vydaných nadriadenými prokurátormi. Tu sú premietnuté devolučné a substitučné 

práva nadriadeného, premietajúce sa v rámci vnútornej nezávislosti prokuratúry. V tejto 

súvislosti Beneč konštatuje, že takýmto spôsobom je možné zabezpečiť vybavenie záležitostí 

k spokojnosti monokraticky postaveného nadriadeného.
23

   

V októbri 2011 boli uskutočnené zmeny v oprávneniach nadriadeného prokurátora, ktorý už 

nebol oprávnený k vydaniu tzv. negatívneho pokynu. Taktiež nadriadený prokurátor naďalej 

nedisponoval kompetenciou úkony vykonať sám, prípadne poveriť ich vykonaním 

podriadeného prokurátora. Toto vnímame ako vytváranie systému právnych záruk vnútornej 

nezávislosti prokurátora vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti a zamedzeniu zneužitia 

postavenia nadradeného orgánu.  

V prípade, ak nadriadený prokurátor vydá podriadenému prokurátorovi pokyn, musí mať 

písomnú formu. V prípade, že pokyn považuje podriadený prokurátor za sporný z hľadiska 

právnych predpisov, alebo svojim právnym názorom, je v jeho kompetencii požiadať 

o odňatie veci písomne nadriadeným prokurátorom. Benátska komisia vo svojej správe z roku 

2010 konštatuje, že obvinenie o nezákonnosti pokynu je veľmi závažné a nemalo by viesť iba 

k odňatiu veci prokurátorovi, ktorý sa sťažoval. Pokyn, ktorý by mal smerovať k zmene, 

prípadne zvráteniu názoru podriadeného prokurátora, by mal byť odôvodnený a v prípade 

obvinenia o nezákonnom pokyne by o jeho zákonnosti mal rozhodovať súd, alebo iný 

nezávislý orgán.  

Ako ďalšiu garanciu vnútornej nezávislosti možno uviesť možnosť podriadeného prokurátora 

odmietnuť splnenie pokynu v prípade, že by jeho splnením bezprostredne a vážne ohrozil 

seba, svoj život alebo zdravie a život jemu blízkej osoby. Rovnako, ak nastane zmena 

dôkaznej situácie v rámci konania pred súdom, podriadený prokurátor nemusí byť viazaný 

pokynom nadriadeného prokurátora. Podriadený prokurátor je povinný odmietnuť vykonanie 

pokynu, ktorého splnenie by znamenalo spáchanie trestného činu, priestupku, iného 

správneho deliktu alebo disciplinárneho previnenia.
24

  

Možným prostriedkom na ovplyvnenie prokurátora je aj využívanie inštitútu preloženia 

prokurátora na inú prokuratúru bez jeho súhlasu. Zákon o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry definuje, že bez súhlasu prokurátora je možné dočasne prideliť 

prokurátora na výkon funkcie na inú prokuratúru v trvaní najviac 60 služobných dní 

v kalendárnom roku, a to v prípade, že je to potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia úloh 

prokuratúry. Toto časové obmedzenie týkajúce sa dočasného preloženia nie je jedinou 

zárukou pred prípadným zneužitím tohto inštitútu. K preloženiu je potrebný aj súhlas Rady 

prokurátorov Slovenskej republiky, a to aj v prípade dočasného pridelenia.
25

  

 

Záver 

Z vyššie spomenutého konštatujeme, že právna úprava zaoberajúca sa prokuratúrou 

a činnosťou jej orgánov ponúka viacero záruk z hľadiska legislatívneho zabezpečenia 

vnútornej nezávislosti prokuratúry.     

Treba ale poznamenať, že síce je otázka explicitnej zmienky o nezávislosti prokuratúry 

aktuálna a podľa nás aj potrebná, pri menej kritickom hodnotení ústavného základu 

prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné konštatovať, že úroveň faktickej samostatnosti 

prokuratúry, hoci v mnohých prípadoch spochybňovaný, je predstaviteľmi prokuratúry 

                                                 
22 ŠRAMEL,B., Prokuratúra v slovenskom právnom poriadku, str. 49 
23 BENEČ, Š.: Nezávislosť prokuratúry. In: Právny obzor, 86, 2003, č. 2, s. 162. 
24 Por. § 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
25 § 9 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 

predpisov. 
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vnímaný za prijateľný a možno aj to je dôvodom, prečo pri viacerých novelách Ústavy 

Slovenskej republiky, ale ani zákona o prokuratúre neboli tendencie k explicitnej zmienke o 

nezávislosti.  

Podľa niektorých autorov je možné slovo „samostatná“ konštruktívne vyložiť v zmysle 

nezávislá. S týmto je možné sa stotožniť do takej mieri, pokiaľ systém deľby moci v štáte a 

miera demokracie je na úrovni, ktorá prináleží demokratickým štátom. Akonáhle nastane 

situácia, kedy je možné spochybniť demokratickosť v štáte, otázka nezávislosti prokuratúry 

môže byť o to horúcejšia. Objektívne je ale potrebné konštatovať, že prokuratúra Slovenskej 

republiky má svoje základy pre samostatnú a „nerušenú“ činnosť vybudovanú na pevných 

základoch. Treba mať na zreteli krajiny, kde prokuratúra a model prokuratúry je podmienený 

začlenením pod ministerstvo spravodlivosti, alebo je prokuratúra začlenená do súdnej moci. 
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 DUALIZMUS INŠTITÚTU KÚPNEJ ZMLUVY V PRÁVNOM 

PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

DUALISM OF THE INSTITUTE OF THE PURCHASE CONTRACT IN 

THE LEGAL ORDER OF THE SLOVAK REPUBLIC 

 

 Lívia Chlebničanová 
 

Abstrakt  

Tento príspevok sa zameriava na právnu úpravu kúpnej zmluvy v občianskom a obchodnom 

práve v právnom poriadku Slovenskej republiky. Príspevok taktiež objasňuje možnosti 

subsidiárneho použitia právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ako aj možnosti 

využitia zmluvnej slobody. Zároveň poukazuje aj na rozdiely v ustanoveniach nachádzajúcich 

sa v oboch kódexoch. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexný výklad kúpnej zmluvy 

ako najčastejšie používaného zmluvného typu vyskytujúcom sa v súkromnoprávnych 

vzťahoch a napomôcť tak lepšiemu pochopeniu interpretácie právnej úpravy a následne 

poukázanie na praktickú aplikáciu. Taktiež venuje pozornosť i kúpnej zmluve z hľadiska 

chystanej rekodifikácie úpravy súkromného práva v Slovenskej republike, nakoľko práve pri 

inštitúte kúpnej zmluvy sa v odborných kruhoch horlivo diskutuje o potrebe jej monistickej 

právnej úpravy podľa českého vzoru. 

Kľúčové slová: kúpna zmluva, kúpna cena, tovar, nehnuteľnosť, rekodifikácia, dualizmus 

 

Abstract        

This paper focuses on the legal regulation of the purchase contract in civil and commercial 

law in the legal order of the Slovak Republic. It analyzes it in the broader context of its 

private law. The work also clarifies the possibilities of subsidiary application of the legislation 

contained in the Civil Code as well as the possibility of exercising contractual freedom. It also 

points to differences in the provisions contained in the two codes. The aim of this paper is to 

provide a comprehensive interpretation of the purchase contract as the most commonly used 

contract type occurring in private law relations and thus help to better understand the 

interpretation of the legislation and subsequently point to the practical application. It also pays 

due attention to the purchase contract from the point of view of the planned recodification of 

private law in the Slovak Republic, as the institute of the purchase contract is eagerly 

discussed in the professional circles about the need for its monist legislation according to the 

Czech model. 

Key words: purchase contract, purchase price, goods, real estate, recodification, dualism 

 

 

1 TEORETICKÉ VYMEDZENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

Kúpnu zmluvu zaraďujeme medzi najčastejšie používané zmluvné typy v súkromnoprávnych 

vzťahoch. Inštitút kúpnej zmluvy (emptio venditio) patrí medzi klasické zmluvné typy 

súkromného záväzkového práva. Kúpna zmluva patrí medzi zmluvný typ, ktorý najčastejšie 

zakladá obchodné záväzkové vzťahy vo vnútroštátnom obchode ako aj v medzinárodnom 

obchode.  

Právna úprava kúpnej zmluvy v slovenskom právnom poriadku nie je jednotná.  Je zakotvená 

v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku. Vzhľadom na súčasnú existenciu týchto 

dvoch kódexov súkromného práva, treba rozlišovať kúpnu zmluvu neobchodnej povahy (§ 
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588 a nasl. Občianskeho zákonníka) a kúpnu zmluvu v obchodovaní (obchodnú kúpnu 

zmluvu).
1 

Občiansky zákonník je všeobecným právnym predpisom. Obchodný zákonník má 

podporný (subsidiárny) vzťah k Občianskemu zákonníku. Znamená to, že vzťahy 

podliehajúce Obchodnému zákonníku sa budú riadiť Občianskym zákonníkom v otázkach, 

ktoré Obchodný zákonník neupravuje. 

V úprave kúpnej zmluvy prevládajú ustanovenia dispozitívnej povahy.
2

 Je potrebné 

podotknúť i keď je kúpna zmluva upravená v Občianskom i v Obchodnom zákonníku, 

zákonodarca dáva širokú dispozičnú právomoc stranám zmluvy a preferuje najmä dohovor 

strán. Zákonné ustanovenia týkajúce sa kúpnej zmluvy a právnych vzťahov, ktoré vznikli na 

základe kúpnej zmluvy, nastupujú na uplatnenie práva a povinnosti kupujúceho 

a predávajúceho len vtedy, keď si tieto strany svoje práva a povinnosti zmluvne nedohodnú, 

s výnimkou kogentných ustanovení, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu odchýliť ani 

vzájomným dohovorom. Kogentné ustanovenia majú prednosť pred dohodou strán. 

Pre pojmové vymedzenie kúpnej zmluvy je dôležitým ustanovením §409 Obchodného 

zákonníka. Ide o kogentné ustanovenie. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať 

kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo to do množstva a druhu 

a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. V 

§ 410 ods. 1 OBZ je predmetom zmluvy tovar, ktorý má byť vyrobený. Základné pozitívne 

vymedzenie kúpnej zmluvy je doplnené negatívnym vymedzením, kedy nepôjde o kúpnu 

zmluvu. Negatívnym  vymedzením kúpnej zmluvy je  v §410 ods. 2, kde za kúpnu zmluvu sa 

nepovažuje zmluva podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá ma tovar dodať, spočíva 

vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany  zahŕňa montáž tovaru. 

Občiansky zákonník v rámci pojmového vymedzenia kúpnej zmluvy určuje len povinnosť 

predávajúceho predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy 

prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. V krátkosti je vhodné poukázať aj na rozdiel v predmete 

zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka predmetom kúpy môže byť len hnuteľná vec. 

V Občianskom zákonníku sa delia veci na hnuteľné a nehnuteľné a preto, ak je predmetom 

zmluvy nehnuteľnosť, riadi sa zmluva Občianskym zákonníkom 

Právna úprava uzatvárania a vzniku kúpnej zmluvy sa odvíja od všeobecných ustanovení § 43 

až 51 Občianskeho zákonníka o zmluvách vôbec. Pre obchodné zmluvy, vrátane obchodných 

kúpnych zmlúv sú smerodajné osobitné ustanovenia o uzavretí zmluvy podľa § 269 až 275 

Obchodného zákonníka.  

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, ak došlo k bezvýhradnej a včas prejavenej akceptácii 

celého návrhu, to znamená podstatných aj nepodstatných náležitostí. Zmluvné strany sa však 

môžu dohodnúť, že určitá nepodstatná časť sa po uzavretí zmluvy dohodne dodatočne. Tu je 

potrebné zadefinovať, čo je nepodstatná časť zmluvy . Ide o časť zmluvy, ktorá nie je uvedená 

v základnom ustanovení zmluvného typu. V takom prípade je táto dohoda podmienkou 

platnosti dohodnutej zmluvy. Ide o podmienku, ktorá ma odkladaciu povahu. Zmluvné strany 

však môžu dať nepochybne najavo a to v štádiu pred uzavretím dohody, že ak sa nedosiahne 

dodatočná dohoda o doplnení obsahu zmluvy, nebude to mať vplyv na platnosť uzavretej 

zmluvy. V prípade pochybnosti má podmienka odkladací účinok. Zmluvné strany sa môžu 

dohodnúť, že chýbajúci obsah zmluvy určí súd alebo nezainteresovaná osoba, ktorá je vopred 

určená v dohode.  

 

 

                                                            

1 SUCHOŽA, J. HUSÁR, J. a kol. Obchodné právo. Bratislava : IURE EDITION, 2009. s. 771. 
2 SUCHOŽA, J. a kol. Slovenské obchodné právo. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Právnická  

fakulta, 2004. s. 69. 
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1.1 Forma kúpnej zmluvy 

Na uzavretie kúpnej zmluvy nie je predpísaná písomná forma. Prejavy vôle strán môžu 

vyplývať aj z ich správania (per facta concludentia).   Pri forme zmlúv, vrátane kúpnej 

zmluvy, vychádza Obchodný zákonník z neformálnosti právnych úkonov. Písomná forma sa 

vyžaduje iba v tých prípadoch, kde je obligatórne predpísaná pre zmluvu a pre iné právne 

úkony. Kúpna zmluva nemá predpísanú obligatórnu písomnú formu. Kúpna zmluva môže byť 

uzavretá písomne, ústne alebo konkludentne. Na platnosť kúpnej zmluvy sa vo všeobecnosti 

nevyžaduje forma písomná, s výnimkou keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí 

zmluvy prejaví vôľu aby sa zmluva uzavrela písomne alebo ak sa na písomnej forme zmluvy 

vopred dohodli. Pri nedodržaní týchto prípadov by šlo o tzv. relatívnu neplatnosť a teda takáto 

zmluva by sa považovala za platnú, len ak sa dotknutá osoba neplatnosti zmluvy nedovolá.
3
  

 

1.2 Vymedzenie zmluvných strán 

Pri obchodnej kúpnej zmluve je rozhodujúce určenie povahy subjektov, ktoré môžu uzavrieť 

zmluvu. Dôležitosť sa prikladá aj správnej identifikácií zmluvných strán, zadanie správnych 

identifikačných údajov, na základe ktorých sa jednotlivé subjekty odlišujú.
4
 Identifikácia 

kupujúceho a predávajúceho obchodným menom, sídlom, uvedením identifikačného čísla 

prípadne splnomocnenia na konanie ak nekoná štatutár.  

Pôsobnosť Obchodného zákonníka sa vzťahuje na uzatvorenie kúpnej zmluvy, kde obe strany 

sú podnikatelia a záväzky strán, obsiahnuté v kúpnej zmluve sú predmetom ich 

podnikateľskej činnosti. V takomto prípade sa ich obchodno – záväzkový vzťah riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Obligatórne sa použije ustanovenie Obchodného 

zákonníka na záväzkové vzťahy medzi subjektom verejného práva pri zabezpečovaní 

verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti. 

Zákon poslednou novelou 9/2013 Z.z. na použitie tohto ustanovenia definuje subjekty 

verejného práva.  

V prípade, že kúpnu zmluvu uzatvárajú  strany, kde jedna zo strán, prípadne obidve strany nie 

sú podnikateľmi, resp. sú podnikateľmi, ale predmet záväzku, vyplývajúci z kúpnej zmluvy, 

nie je predmetom ich podnikateľskej činnosti, alebo ak strany uzatváranej kúpnej zmluvy si 

dohodli, že ich záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, i keď tento vzťah nespadá 

pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka. Takáto dohoda si vyžaduje písomnú 

formu, kde sa strany dohodnú o spravovaní obchodno – záväzkových vzťahov podľa 

ustanovení Obchodného zákonníka. 

Kúpna zmluva je dvojstranný zmluvný vzťah, kde na jednej strane vystupuje predávajúci a na 

druhej strane kupujúci. Občianske právo nevylučuje aby na akejkoľvek z týchto strán 

vystupovalo čo i viac subjektov, napríklad ak na strane predávajúceho sú manželia. 

 

1.3 Predmet kúpnej zmluvy 

Predmetom kúpy podľa Obchodného zákonníka môže byť len hnuteľná vec, pre ktorú sa 

používa termín tovar. Tu  však vznikajú nejasnosti ohľadom toho, čo sa za vec považuje. 

Doktrína občianskeho práva má za to, že pod pojmom vec možno vidieť hmotné veci (res 

corporales), za predpokladu, že sú ovládateľné a užitočné, t.j. že slúžia potrebe ľudí. Podľa 

Občianskeho zákonníka predmet kúpy nemusí ešte pri uzatvorení zmluvy existovať a však 

predmetom kúpy nemôže byť niečo, čo v čase uzavretia zmluvy už neexistuje, čo už zaniklo. 

V Občianskom zákonníku sa veci delia na hnuteľné a nehnuteľné, čo má význam na určenie, 

                                                            

3     DULÁKOVÁ, DULÁK, JURČOVÁ. Zmluvy o prevode vlastíctva. Praha. C.H. Beck. 2013, 140-147 s. 
4 SUCHOŽA, J. HUSÁR, J. a kol. Obchodné právo. Bratislava : IURE EDITION, 2009. s. 773. 
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ktorý súkromnoprávny kódex sa v danom prípade použije a uplatní. Ak predmetom zmluvy je 

nehnuteľnosť, riadi sa zmluva Občianskym zákonníkom. 

 Nehnuteľnosť nepodlieha režimu Obchodného zákonníka a to ani v tom prípade ak 

zmluvnými stranami kúpnej zmluvy sú podnikatelia a uzavretá kúpna zmluva súvisí s ich 

podnikateľskou činnosťou. Pri nehnuteľnosti sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka 

s výnimkou kedy nehnuteľnosť môže byť predmetom zmluvy o dielo (§ 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka), zmluvy o predaji podniku (§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka) 

a zmluvy o kúpe prenajatej veci (§ 489 a nasl. Obchodného zákonníka).  

 

1.4 Kúpna cena 

V Obchodnom zákonníku kúpnu cenu upravuje § 409 ods. 2. Kúpna cena musí byť v zmluve 

dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany 

v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny. V takom prípade je 

kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, za ktorú sa predáva obvykle taký alebo porovnateľný 

tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy. 

Obvyklá cena je cena vytvorená na základe ponuky a dopytu, pričom je ovplyvnená časom 

uzatvorenia zmluvy, regiónom (oblasťou), kde sa zmluva uzatvára, cenou obdobného tovaru.
5
  

Ďalšou podstatnou náležitosťou, ktorú je potrebné v kúpnej zmluve dojednať, je určenie 

kúpnej ceny. Čo sa týka kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka, dohoda 

o kúpnej cene je obligatórnou náležitosťou kúpnej zmluvy. Povinnosť zmluvných strán 

dojednať si kúpnu cenu priamo v kúpnej zmluve je jedným zo zásadných rozdielov oproti 

právnej úprave obchodnej kúpnej zmluvy. Obchodný zákonník teda na rozdiel od 

Občianskeho zákonníka pripúšťa možnosť, aby bola kúpna zmluva platne uzavretá aj bez 

dohody o kúpnej cene, ak tento zámer vyplýva z prejavu vôle strán. Občiansky zákonník 

považuje túto podmienku za kategorickú, to znamená, že bez dohody o kúpnej cene by kúpna 

zmluva ani nevznikla. Priamo však nestanovuje, akým spôsobom má byť určená kúpna cena, 

z čoho možno posúdiť, že výška kúpnej ceny závisí od dohody zmluvných strán. 

Otázky týkajúce sa výšky kúpnej ceny sú upravené v ustanoveniach § 595 Občianskeho 

zákonníka. Cenu treba dojednať v súlade so všeobecne záväznými predpismi, inak je zmluva 

neplatná podľa § 40a. 

Dohoda o cene musí rešpektovať všeobecne právne predpisy o cenách. Ak ich nerešpektuje, 

postihuje ju relatívna neplatnosť právneho úkonu podľa § 40a OZ, ale iba v tokom rozsahu, 

v akom odporuje cenovému predpisu, teda zmluva nie je neplatná ako celok. Čiastočná 

relatívna neplatnosť si vyžaduje, aby sa takto dotknutá strana, neplatnosti dožiadala. Ak sa 

ten, kto je takým úkonom dotknutý, dovolá relatívnej neplatnosti , cena predmetu kúpnej 

zmluvy sa určí podľa cenového predpisu. Ak sa však tá strana, ktorá bola dotknutá úkonom 

relatívnej neplatnosti nedovolá, cena platí a zmluvné strany musia zmluvu plniť.
6
 

Kúpnou zmluvou sa zakladá záväzkový vzťah v ktorom obidve strany majú vzájomné práva 

a povinnosti. Konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajú predovšetkým 

z uzavretej zmluvy. Obsah zmluvného záväzku dotvárajú ustanovenia zákona. Pri určovaní 

obsahovej stránky záväzkového vzťahu je rozhodujúce zmluvné dojednanie strán, ktoré je 

obmedzené kogentnými ustanoveniami zákona. Kogentné ustanovenia sú na prvom mieste 

                                                            

5 KUBÍČEK, P.  MAMOJKA,M . – PATAKYOVÁ, M. Obchodné právo. Bratislava : Univerzita 

Komenského Právnická fakulta, 2010. s. 332. 
6 KOLEKTÍV AUTOROV. Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. Bratislava :  NOVÁ 

PRÁCA, 2002. s. 350. 
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a prenikajú do zmluvného vzťahu priamo. Zmluvné dojednanie strán je doplnené 

dispozitívnou úpravou zákona a pôsobí v dôsledku absencie adekvátnych zmluvných riešení.
7
 

 

2 KONCEPČNÉ NEDOSTATKY SÚČASNEJ DUALISTICKEJ ÚPRAVY 

OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA  A OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

Kúpna zmluva je bezpochyby jedným z najfrekventovanejších zmluvných typov, ktorá sa 

používa nielen v obchodnom styku medzi podnikateľmi pri dispozíciách s tovarom, ale 

prakticky v každodennom živote ľudskej spoločnosti.  

Inštitút kúpnej zmluvy v podnikateľskom prostredí má svoj veľký význam. Prostredníctvom 

tohto inštitútu sa realizujú hneď niekoľké základné práva a slobody garantované ústavou, ale 

aj viaceré zásady súkromného práva. Vstupovanie do kúpnopredajných vzťahov v rámci 

podnikateľskej sféry je odrazom zmluvnej autonómie v jej najširšom možnom slova zmysle, 

a to i z dôvodu značnej miery dispozitívnosti právnej úpravy obchodnoprávnej kúpnej 

zmluvy. Príkladov realizácie základných práv a slobôd, či zásad súkromného práva cez 

inštitút kúpnej zmluvy je hneď niekoľko: 

 kúpna zmluva patrí medzi tzv. scudzovacie zmluvy, na základe ktorých dochádza 

k prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho; prostredníctvom kúpnej 

zmluvy je vlastník veci v pozícii predávajúceho oprávnený využívať jedno zo svojich 

vlastníckych oprávnení, t.j. právo vec scudziť 

 nadobudnutie vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy ako právneho dôvodu 

prevodu vlastníctva je jedným z derivátnych spôsobov nadobudnutia vlastníckeho 

práva k predmetu kúpy, v danom prípade k tovaru 

 ako už bolo vyššie spomenuté, kúpna zmluva v obchodnoprávnej úprave je odrazom 

zmluvnej autonómie podnikateľských subjektov v najširšom významne slova, 

odrazom slobody a rovnosti účastníkov kúpnopredajného vzťahu a pod. 

Mám však za to, že jedným z ťažiskových bodov danej problematiky je reálna úvaha 

o odstránení dualizmu v právnej úprave kúpnej zmluvy v Obchodnom a Občianskom 

zákonníku. Aj napriek všeobecne akceptovanému názoru, že Obchodný zákonník a jednotlivé 

jeho inštitúty, kúpnu zmluvu nevynímajúc nespôsobujú v praxi výraznejšie aplikačné 

problémy a sú podnikateľmi prijímané dá sa povedať bez výhrad, v odborných kruhoch 

prevláda názorová zhoda o potrebe unifikovanej právnej úpravy záväzkového práva vrátane 

vytvorenia jednotného a jediného katalógu zmluvných typov v duchu monistickej koncepcie 

právnej úpravy záväzkového práva. Platformou pre takéto opatrenie by sa mal stať 

rekodifikovaný občiansky zákonník, o ktorého prijatie sa už pokúšalo od deväťdesiatych 

rokov viacero rekodifikačných komisií. Takéto opatrenie navrhujem hlavne z dôvodu 

zvýšenia zrozumiteľnosti a prehľadnosti právnej úpravy. Laicky povedané, „aby právnu 

úpravu adresáti našli na jednom mieste.“ V Občianskom zákonníku doteraz chýbajú mnohé 

významné inštitúty (inštitút práva stavby) prípadne sú upravené nedostatočne (úprava 

neplatnosti právnych úkonov s dôrazom na absolútnu neplatnosť). Nedostatky Občianského 

zákonníka sa osobitne prejavujú vo vzťahu k Obchodnému zákonníku najmä v oblasti 

záväzkového práva. Nastal tu dualizmus, ktorý sa prejavuje najmä tým, že oba kódexy v 

mnohých prípadoch upravujú rovnorodý inštitút (napr. kúpna  zmluva, zmluva o budúcej 

zmluve, spotrebiteľská zmluva) ich úprava je však často významne odlišná.
8
 

Inšpiráciou by mohli byť v danom prípade najmä naši západní susedia, kde už došlo 

k rekodifikácii súkromného práva a zjednoteniu takmer celej (s výnimkou korporátneho 

                                                            

7 SUCHOŽA, J.  a kol. Slovenské obchodné právo. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Právnická 

fakulta, 2004. s. 72.  
8    DULÁKOVÁ, DULÁK, JURČOVÁ. Zmluvy o prevode vlastíctva. Praha. C.H. Beck. 2013, 110-114 s. 
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práva) súkromnoprávnej matérie do nového Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Sb., ktorý je 

účinný od 1.1.2014, pričom aj inštitút kúpnej zmluvy sa dočkal svojej prepracovanej 

a unifikovanej právnej úpravy.  V neposlednom rade, inšpiráciu z hľadiska kúpnej zmluvy de 

lege ferenda je potrebné hľadať aj v obchodnoprávnych úpravách iných vyspelých európskych 

štátov, akými sú Nemecko, Rakúsko a Francúzsko. 
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APLIKAČNÉ PROBLÉMY INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ V OBLASTI DAŇOVEJ SPRÁVY 

 

APPLICATION ISSUES OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF TAX ADMINISTRATION 

 

Zdenka Lukáčková 

 
Abstrakt 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) je nevyhnutný pre 

konkurencieschopnosť ekonomických subjektov v dnešnej stále rýchlejšie sa rozvíjajúcej 

digitálnej dobe. Vplyvom transformácie spoločnosti od industriálnej spoločnosti na 

spoločnosť informačnú, sa novým hnacím motorom ekonomického rastu stávajú technológie, 

ako sú umelá inteligencia, technológia 5G, blockchain, super-výkonné počítače a pod. Pre 

rozvoj spoločnosti je potrebné zavádzať IKT aj do verejnej a daňovej správy. V kontexte 

uvedeného bolo hlavným cieľom príspevku kritické zhodnotenie stavu využívania IKT vo 

verejnej správe so zreteľom na daňovú oblasť. 

Klíčová slova: verejná správa, daňová správa, informačné a komunikačné technológie (IKT) 

 

Abstract 

The development of information and communication technologies (ICTs) is essential for the 

competitiveness of economic operators in today's increasingly fast-paced digital age. As a 

result of the transformation of the company from an industrial society to an information 

society, technologies such as artificial intelligence, 5G technology, blockchain, high-

performance computers and so on are becoming the new drivers of economic growth. For the 

development of society, it is also necessary to introduce ICTs into public and tax 

administration. In this context, the main objective of the paper was to make a critical 

assessment of the state of use of ICTs in public administration with regard to taxation. 

Key words: public administration, tax administration, information and communication 

technologies (ICTs) 

 

 

1 ÚVOD 

Informatizácia ekonomiky je výsledkom vízie budúcnosti moderného globálneho 

ekonomického systému. Rozvíjanie informatizácie ekonomiky je najvýhodnejším variantom 

rozvoja ekonomík celosvetovo, pretože kombinuje nasledujúce výhody. Po prvé, „high-tech“ 

technológie. Špecializácia na výrobu a šírenie informačných technológií a výrobkov, ktoré 

majú stabilne vysoký dopyt na domácich a svetových trhoch, umožňuje získať štatút krajiny s 

vyspelými technológiami a zaručiť trvalo udržateľný rozvoj hospodárstva v dlhodobom 

horizonte. Po druhé, vysoká účinnosť. Informatizácia umožňuje optimalizáciu ekonomických 

činností úplnou alebo čiastočnou automatizáciou, vďaka čomu sa v ekonomike dosahuje 

vysoká efektívnosť pracovných síl. Po tretie, vysoká konkurencieschopnosť. Informatizácia 

ekonomiky umožňuje výrobu nových výrobkov a využívanie efektívnejších prostriedkov na 

propagáciu a predaj a dosiahnutie najlepšieho pomeru cena/kvalita. 
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2 SÚČASNÝ STAV VYUŽÍVANIA IKT NA SLOVENSKU 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) je nevyhnutný pre 

konkurencieschopnosť ekonomických subjektov v dnešnej stále rýchlejšie sa rozvíjajúcej 

digitálnej dobe. V ostatnom období patri slovenská ekonomika medzi najrýchlejšie rastúce 

ekonomiky z pomedzi krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).
1
 A to 

vďaka silnému domácemu dopytu a rastúcemu vývozu. Tento priaznivý ekonomický vývoj 

má vplyv aj na trh práce, kde môžeme pozorovať najnižšiu úroveň miery nezamestnanosti 

v ére samostatného Slovenska.  

Vplyvom transformácie spoločnosti od industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú, sa 

novým hnacím motorom ekonomického rastu stávajú technológie, ako sú umelá inteligencia, 

technológia 5G, blockchain, super-výkonné počítače a pod. V tomto kontexte je nevyhnutné 

aby sa na národnej úrovni prijali opatrenia, ktoré zjednodušia a skvalitnia život občanom 

Slovenska.  

V nadväznosti na vyššie uvedené môžeme rozvoj digitálnej ekonomiky, resp. stav využívania 

IKT na Slovensku vyjadriť prostredníctvom nasledujúcich čísel:
2
 

 85 % celkovej populácie využíva internet; 

 viac ako 2/3 všetkých domácností na Slovensku má možnosť pripojenia sa na internet; 

 celková digitálna gramotnosť na Slovensku – 79 % z celkovej populácie deklaruje 

bezproblémovú IKT adaptáciu; 

 podiel IKT sektora na celkovej zamestnanosti – 2,9%; 

 IKT sektor vytvára viac ako 60 000 pracovných miest; 

 celkový počet zamestnancov v sektore IKT sa medzi rokmi 2008 a 2017 zvýšil o 47%; 

 prínos IKT sektora k HDP – 4,6% podiel na HDP. 

V rámci medzinárodného porovnania úrovne pokroku a rozvoja digitálnej ekonomiky vo 

svete sú najčastejšie využívanými ukazovateľmi: Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti, 

Index elektronickej účasti a Index rozvoja elektronickej verejnej správy (e-Government). 

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) meria pokrok a úroveň rozvoja digitálnej 

ekonomiky a spoločnosti v členských krajinách Európskej únie (ďalej len EÚ) v piatich 

hlavných oblastiach:
3
 

 pripojiteľnosť – úroveň pokrytia pevného a mobilného širokopásmového internetu 

a taktiež ceny; 

 ľudský kapitál – úroveň používania internetu a úroveň digitálnych zručností; 

 využívanie internetových služieb – úroveň využívania internetového obsahu, 

komunikácie a online transakcií; 

 integrácia digitálnej technológie – úroveň informatizácie podnikania a používania 

elektronického obchodu; 

 digitálne verejné služby – úroveň používania elektronickej verejnej správy a 

elektronického zdravotníctva. 

Z pomedzi 28 členských krajín EÚ Slovensko obsadilo 20. miesto, pričom patrí medzi krajiny 

so slabými výsledkami.  

 

 

 

                                                 
1 OECD. OECD Economic Surveys, Slovak Republic, 2019 [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.mzv.sk/documents/10182/2896810/Ekonomick%C3%A9+preh%C4%BEady+OECD+%E2%80%

93+Slovensk%C3%A1+republika/0ae6940f-69ba-44e7-84ed-693c79143c2a>. 
2 Slovak investment and trade development agency. Information & Communication Technology Sector in 

Slovakia, 2018, s. 3 [online]. Dostupné na internete: <https://www.sario.sk/sites/default/files/content/files/sario-

ict-sector-in-slovakia-2018-09-20.pdf>. 
3 European Commission. The Digital Economy and Society Index (DESI), 2018 [online]. Dostupné na internete: 

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>. 
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Tabuľka č. 1 Index digitálnej ekonomiky – postavenie Slovenska v porovnaní s priemerom EÚ 

Oblasť merania 
Slovensko 

(skóre 0-100) 

EÚ priemer 

(skóre 0-100) 
Umiestnenie Líder 

Pripojiteľnosť 55,1 62,6 24. miesto (z 28) Holandsko 

Ľudský kapitál 51,9 56,5 16. miesto (z 28) Fínsko 

Využívanie 

internetových služieb 
51,3 50,5 16. miesto (z 28) Dánsko 

Integrácia digitálnej 

technológie 
37,4 40,1 18. miesto (z 28) Dánsko 

Digitálne verejné 

služby 
50,4 57,5 20. miesto (z 28) Fínsko 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa štúdie Európskej komisie 

 

Index elektronickej účasti (EPI) meria elektronickú účasť, ktorá je definovaná „ako proces 

zapojenia občanov prostredníctvom IKT do politiky, rozhodovania a navrhovania a 

poskytovania služieb tak, aby bola participatívna, inkluzívna a premyslená“
4
. EPI je založený 

na skúmaní úrovne zapojenia občanov prostredníctvom IKT do politiky v týchto oblastiach:  

 e-informácie – dostupnosť online informácií;  

 elektronické konzultácie - verejné konzultácie online;  

 elektronické rozhodovanie - priame zapojenie občanov do rozhodovacích procesov.  

Podľa prieskumu z roku 2018 sú Dánsko, Fínsko a Kórejská republika zaradené medzi 

globálnych lídrov v oblasti elektronickej účasti. Slovensko sa umiestnilo na 43. miesto zo 176 

krajín. 

Index rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI) je zložený index založený na váženom 

priemere normalizovaných skóre troch najdôležitejších dimenzií elektronickej verejnej 

správy: rozsah a kvalita služieb online, ako je uvedené v indexe služieb online, stav rozvoja 

telekomunikačnej infraštruktúry hodnotenej prostredníctvom indexu telekomunikačnej 

infraštruktúry a ľudský kapitál dosiahnutý prostredníctvom indexu ľudského kapitálu. EGDI 

je založený na holistickom pohľade na elektronickú verejnú správu, a to konkrétne na 

primeranosť telekomunikačnej infraštruktúry, schopnosť ľudských zdrojov propagovať a 

využívať IKT a dostupnosť služieb a obsahu online. Slovensko skončilo v medzinárodnom 

porovnaní na 49. mieste zo 190 krajín sveta. V rámci krajín Vyšehradskej skupiny sme na 3. 

mieste, horšie obsadenie zaujala Česká republika.
5
 

 

3 INFORMATIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY 

V oblasti  budovania informačnej spoločnosti na Slovensku, v oblasti informatizácie verejnej 

správy a konkrétne v oblasti informatizácie daňovej správy bolo vypracovaných už niekoľko 

stratégií na základe ktorých Slovensko dobieha najvyspelejšie krajiny, ktoré sú lídrami vo 

svete elektronizácie verejných služieb (Estónsko, Nórsko, Holandsko).  

Počiatky budovania informačnej spoločnosti siahajú do 20. storočia, kedy vedecko-

technický rozvoj viedol k nástupu moderných výrobných, dopravných, vojenských 

energetických a podobných systémov pri riadení ktorých bolo potrebné prenášať, 

                                                 
4 United Nations. UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2018: GEARING E-GOVERNMENT TO 

SUPPORT TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE AND RESILIENT SOCIETIES, 2018, s. 112. 

[online]. Dostupné na internete: <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/u 

n/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf>. 
5 United Nations. UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2018: GEARING E-GOVERNMENT TO 

SUPPORT TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE AND RESILIENT SOCIETIES, 2018, s. 22. 

[online]. Dostupné na internete: <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/ 

2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf>. 
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spracovávať, uchovávať a vyhodnocovať veľké množstvo informácií čo bolo prakticky 

nemožné bez využitia moderných informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT).  

Slovenská republika (ďalej SR) sa aktívne snaží o budovanie informačnej spoločnosti 

prostredníctvom politiky informatizácie spoločnosti, ktorá vyplýva z iniciatívy eEurópa 

(informačná spoločnosť pre všetkých) a ktorej hlavným cieľom bolo pripojiť občanov, firmy, 

školy a úrady do „digitálneho veku“ a vytvoriť počítačovo gramotnú spoločnosť. Prioritným 

cieľom politiky informatizácie spoločnosti, podmienený vstupom SR do EÚ, bolo 

vypracovanie Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR v roku 2004. Spolu so 

stratégiou bol vypracovaný Akčný plán informatizácie spoločnosti 2004, t.j. konkrétny a 

záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti.  

Problémom v tej dobe bola hlavne nedostatočná politická podpora informatizácie spoločnosti 

a chýbajúce inštitucionálne zabezpečenie tohto procesu,  absencia strategickej vízie rozvoja 

informačnej spoločnosti v podmienkach SR, neujasnené kompetencie inštitúcií verejnej 

správy, zodpovedných za rôzne aspekty a oblasti procesu informatizácie spoločnosti.
6
 

Základnými cieľmi akčného plánu bolo stimulovať využívanie internetu, ktorý by bol 

lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší, urýchliť e-obchod, investovať do zvyšovania digitálnych 

gramotností u ľudí,  vytvoriť online verejnú správu, online zdravotníctvo, online vzdelávania, 

online životné prostredie a inteligentné dopravné systémy.
7
 

Proces elektronizácie verejnej správy známy pod názvom „eGovernment“ vyplýva zo 

Stratégie informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 

131/2008 dňa 27. februára 2008 a ktorá definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy 

a elektronizácii jej služieb. Na Stratégiu informatizácie verejnej správy nadväzuje Národná 

koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorá stanovuje architektúru 

integrovaných informačných systémov verejnej správy a predpisuje štandardy ich budovania.  

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy. Využíva IKT v procesoch 

komunikácie medzi:
8
 

 inštitúciami verejnej správy  a administratívou,  

 inštitúciami verejnej správy  a podnikateľmi, 

 inštitúciami verejnej správy a občanmi, 

 inštitúciami verejnej správy a ich zamestnancami, 

 inštitúciami verejnej správy navzájom. 

V období od roku 2004 do roku 2008 sme zaznamenali v danej oblasti nízku úroveň plnenia 

nastavených úloh, a to najmä z dôvodu absencie finančných prostriedkov, ako aj nedostatku  

riešiteľských kapacít, v dôsledku čoho sa niektoré úlohy neplnili vôbec. Z toho dôvodu sa 

vytvorila Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013, ktorá nahrádza pôvodnú 

stratégiu (Stratégiu informatizácie spoločnosti v SR v roku 2004).  Novú stratégiu 

vypracovalo Ministerstvo financií SR v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre 

informačnú spoločnosť. Tvorcovia stratégie zohľadnili čiastkové úspechy vyplývajúce 

z ostatných stratégií v tejto oblasti, pričom sa sústredili na oblasti, v ktorých bol vývoj 

pomalší, ako sa očakávalo. Prioritnými cieľmi stratégie pritom bolo budovanie 

širokopásmových pripojení, dôraz na informačnú bezpečnosť a štandardy, vybudovanie 

elektronickej verejnej správy, elektronického zdravotníctva (eHealth) a elektronického 

vzdelávania (eEducation).
9
 

                                                 
6 Vláda SR. Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, 2004 [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s >. 
7 Tamtiež 
8 Ministerstvo financií SR. Stratégia informatizácie verejnej správy SR, 2008, s. 3. [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.informatizacia.sk/strategia-informatizacie-verejnej-spravy/1305s >. 
9 Ministerstvo financií SR. Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013, 2009, str. 5. [online]. 

Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s>. 
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Ďalším významným strategickým materiálom v rámci informatizácie verejnej správy bol 

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe schválený vládou SR 21. mája 

2014. Cieľom bolo vytvorenie dvoch hlavných dátových centier, ktoré mali byť v pôsobnosti 

Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR, čím sa centralizovalo veľké množstvo 

menších dátových centier v rukách štátnych úradov a inštitúcií a zvýšila bezpečnosť 

uložených údajov.  

Najaktuálnejšou stratégiou v oblasti budovania informačnej spoločnosti je Stratégia digitálnej 

transformácie Slovenska 2030 (od roku 2019 – 2030), ktorá kladie dôraz na súčasné 

inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a 

analytické spracovanie dát, blockchain a super-výkonné počítače, ktoré sa stanú hnacím 

motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti.
10

 

 

3.1 Informatizácia v daňovej oblasti 

Za prvé pokusy elektronizácie v daňovej oblasti môžeme považovať vypracovanie národného 

projektu Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR 2010, Elektronické 

služby Finančnej správy I – oblasť daňová 2011 a Elektronické služby Finančnej správy – 

oblasť daňová 2013. Národný projekt Elektronické služby finančnej správy – automatizácia 

dohľadu nad dovozom tovaru 2014. Národné projekty sú zamerané na zavedenie vysoko 

sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend. 

Základným cieľom národného projektu Elektronické služby Finančnej správy I – oblasť 

daňová 2011 bola kompletná elektronizácia procesov daňových agend, zavedenie plnej 

obojsmernej interakcie v elektronických službách daňových agend, vytvorenie 

personalizovanej osobnej schránky pre daňové subjekty, kde sa budú zhromažďovať všetky 

dokumenty tvoriace komunikáciu medzi úradom a daňovým subjektom, prístup k osobnému 

účtu pre každý registrovaný daňový subjekt.
11

 

Cieľom ďalšieho národného projektu v daňovej oblasti z roku 2013 bolo vybudovať efektívnu 

a zákaznícky orientovanú organizáciu schopnú prostredníctvom vhodných, užívateľsky 

jednoduchých, ale vysoko funkčných elektronických služieb prevziať na seba úlohy spojené s 

jednotným výberom daní, cla a poistných odvodov, a tým dosiahnuť efektívnejší výber daní. 

V tejto súvislosti bola v roku 2012 založená moderná proklientska inštitúcia – Finančná 

správa, ktorá spája colnú správu a daňovú správu. Hlavným poslaním finančnej správy je 

efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a 

rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana 

výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.
12

 

Národný projekt Elektronické služby finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom 

tovaru 2014 bol zameraný na elektronizáciu a automatizáciu procesov dovozu, transformácia 

súčasného informačného prostredia do podoby integrovaného colného systému postaveného 

na najmodernejších technológiách.
13

 

Novely daňového poriadku v súvislosti s elektronickou komunikáciou so sebou priniesli 

povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou. Od roku 2014 

                                                 
10 Ministerstvo financií SR. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, 2019 [online]. Dostupné na 

internete: <https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-

Slovenska-2030.pdf>. 
11 Ministerstvo financií SR. Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy I – Oblasť daňová, 2011. 

[online]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s12685c?pdate=2019-

09>. 
12 Finančná správa SR. [online, 10.10.2019]. Dostupné na internete: <https://www.financnasprava.sk/sk/fina 

ncna-sprava>. 
13 Ministerstvo financií SR. Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu 

nad dovozom tovaru, 2013 [online]. Dostupné na internete: <http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-

opis/609s15966c?pdate=2019-09>. 
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musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať platitelia DPH. Od 1.1.2018 sa 

povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby (ďalej PO) zapísané v 

obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov (ďalej FO-

podnikateľov). Povinná elektronická komunikácia pre PO a FO-podnikateľov priniesla so 

sebou rýchlejšie podávanie daňových priznaní, ako aj spracovanie daňových priznaní na 

strane finančnej správy. Elektronickou komunikáciou a prevažne v dôsledku 

preddefinovaných daňových priznaní a vďaka systému automatickej kontroly priznaní sa 

znižuje chybovosť podaných daňových priznaní.  

Ďalším krokom v rozvoji digitálnej daňovej správy bolo zavedenie nového chatbotu finančnej 

správy s názvom Taxana, a to 27. septembra 2018.  Taxana predstavuje automatickú 

komunikácia medzi Finančnou správou a občanmi s využitím umelej inteligencie. Finančná 

správa je zavedením chatbotu prvou štátnou inštitúciou, ktorá pri komunikácii s daňovníkmi 

využíva automatizované riešenie. Zavedenie automatizovaného chatu do komunikácie 

s daňovníkmi znižuje administratívne zaťaženie pracovníkov call centra Finančnej správy, 

pretože  ich odľahčuje od odpovedí na základné otázky a títo pracovníci sa tak môžu venovať 

zložitejším otázkam daňovníkov. 

Revolučným krokom v oblasti informatizácie daňovej správy bolo spustenie projektu eKasa 1. 

júla 2019. eKasa predstavuje online pripojenie všetkých pokladníc na Finančnú správu 

prostredníctvom internetu. V tomto kontexte zohráva veľmi dôležitú úlohu kvalita 

širokopásmového pripojenia na internet. eKasa so sebou priniesla automatizovaný 

a prehľadný systém evidencie tržieb, zníženie nákladov na prevádzku, keďže podnikatelia 

nemusia vykonávať denné uzávierky. Prínosom je ďalej ochrana spotrebiteľa pred 

podvodnými predajcami, keďže spotrebiteľ si vystavený pokladničný doklad môže 

skontrolovať prostredníctvom OPD Skenera, t.j. aplikácie slúžiacej na overenie 

pokladničných dokladov. eKasa je taktiež významným nástrojom na boj proti daňovým 

podvodom, a to hlavne v sektoroch poskytovania ubytovacích, reštauračných a kaviarenských 

služieb. 

 

4 PROBLÉMOVÉ OBLASTI ROZVOJA INFORMATIZÁCIE VEREJNEJ – 

DAŇOVEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU 

Vyššie spomenutá transformácia spoločnosti od industriálnej na informačnú spoločnosť je v 

súčasnosti jednou z najdôležitejších tém v rámci budovania a riadenia stratégií a vízií pre štáty 

a podniky. Pričom budovanie informačnej spoločnosti vo veľkej miere závisí od technického 

zabezpečenia a to predovšetkým od širokopásmového pripojenia, t. j. vysokorýchlostného 

prístupu na internet. Podľa indexu DESI Slovensko zaostáva v úrovni pokrytia pevného 

a mobilného širokopásmového internetu. Na Slovensku zaznamenávame nevyužitý potenciál 

budovania optických sietí a zároveň pomalú prípravu zavádzania 5G sietí. 

V rámci digitálnej infraštruktúry pozorujeme problém v neefektívnom fungovaní 

eGovernmentu na Slovensku. Niekoľkoročné úsilie v oblasti rozvoja elektronickej verejnej 

správy vyústilo do vytvorenia webovej stránky www.slovensko.sk, ktorá je však neprehľadná 

a chaotická, pričom elektronická komunikácia s úradom trvá dlhšie ako vybavenie záležitosti 

osobne. 

Problémom je taktiež veľmi nízka iniciatíva zo strany slovenských miest a obcí pri zapájaní sa 

do medzinárodných projektov a výziev, ako sú napr. Smart City, ktorých cieľom je vytváranie 

inovácií pre zlepšenie života obyvateľov. 
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Posledná prognóza najrozvinutejších krajín sveta z dielne OECD odporúča slovenskej 

ekonomike urýchlene riešiť také výzvy ako nedostatok pracovnej sily s pokročilými 

digitálnymi zručnosťami a slabú podporu inovácií v podnikateľskom sektore.
14

 

Podľa indexu DESI je úroveň digitálnych zručností obyvateľov SR pod priemerom EÚ. Za 

jednu z príčin tejto nízkej úrovne digitálnych zručností môžeme považovať zastaraný systém 

vzdelávania. Súčasný model štúdia na Slovensku je založený na tzv. systéme „push“ 

spočívajúci v hromadnej výchove. Priorita je v tomto modeli kladená na teoretické znalosti, 

pričom absentuje snaha o rozvoj analytického myslenia a o transformáciu teoretických 

znalosti do praktických riešení.  

Okrem nízkej úrovne digitálnych zručností obyvateľov SR je prekážkou v rozvoji 

informatizácie verejnej správy aj nízky a klesajúci podiel študentov a absolventov IKT, vedy, 

inžinierstva a matematiky.  

Kameňom úrazu rozvoja informatizácie verejnej správy, ako aj daňovej správy je nízka 

prepojenosť informačných systémov verejných inštitúcií. V začiatkoch budovania 

informačných systémov jednotlivých verejných inštitúcií nikto nepočítal s tým, že po 

zavedení moderných počítačov štvrtá priemyselná revolúcia so sebou prinesie potrebu 

vytvorenia inteligentnej distribuovanej siete, v rámci ktorej jednotlivé subsystémy pracujú 

relatívne autonómne a navzájom podľa potreby komunikujú. V tomto smere uvádzame 

proklientsku inštitúcia - Finančnú správu založenú v roku 2012, ktorá centralizuje colnú 

správu a daňovú správu. Aj keď ide o jednu inštitúciu pri vytváraní informačných systémov sa 

colná aj daňová správa rozdelili a vytvorili si vlastné informačné systémy, ktoré sa dodnes 

nedarí prepojiť. Na komunikáciu s daňovou správou je potrebné si vytvoriť samostatnú 

elektronickú komunikáciu a na komunikáciu s colnou správou taktiež.  

 

5 ZÁVER 

Nástup nových trendov a informatizácia spoločnosti sa v ostatných rokoch neustále zrýchľuje. 

Ľudstvo sa nachádza v situácií kde na jednej strane  IKT môžu radikálnym spôsobom posunúť 

celkovú kvalitu fungovania spoločnosti, ale na strane druhej sa objavujú obavy z toho, že by 

umelá inteligencia mohla prevziať na seba riadenie veľkej časti spoločnosti. Vývoj IKT by 

mal smerovať k vytváraniu systémov, ktoré by uľahčili život ľudí, preberali by na seba stále 

väčšiu časť riadenia ľudskej spoločnosti.
15

 Zavádzanie nových technológií/systémov vo 

verejnej správe v podmienkach SR, ktoré vedú k pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti 

je častokrát motivované politickými požiadavkami na realizáciu určitých opatrení v tejto 

sfére, avšak bez dostatočnej precizácie nastavenia parametrov týchto zmien, čo v praxi 

vyvoláva viaceré komplikácie. V kontexte vyššie uvedeného preto odporúčame prijať 

systémové opatrenia v oblasti informatizácie verejnej a daňovej správy, ktoré by reflektovali 

aktuálny vývoj spoločnosti a potrebu vzájomnej komunikácie a prepojenia informačných 

systémov jednotlivých verejných inštitúcií, čo by viedlo k znižovaniu administratívnej záťaže 

pre občanov, podniky a štát. Jednou z možností zvýšenia úrovne informatizácie v daňovej 

oblasti na Slovensku je zavedenie technológie blockchain, ktorá môže zvýšiť transparentnosť 

procesov a zároveň znížiť administratívnu záťaž a administratívne náklady. Zavedením tejto 

technológie v daňovej oblasti by sa napr. uľahčil odvod preddavku dane zo závislej činnosti 

a odvod poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne, keďže v dôsledku prepojenia 

informačných systémov Finančnej správy, sociálnej a  zdravotnej poisťovne by odvádzateľ 

                                                 
14 OECD. OECD Economic Surveys, Slovak Republic, February 2019 [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.mzv.sk/documents/10182/2896810/Ekonomick%C3%A9+preh%C4%BEady+OECD+%E2%80%

93+Slovensk%C3%A1+republika/0ae6940f-69ba-44e7-84ed-693c79143c2a>. 
15 STANĚK, P. – IVANOVÁ, P. – VAŠKOVÁ, V. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie: kritické postrehy. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s 8. ISBN 978-80-8168-854-6. 
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dane a poistného zaplatil len hrubú mzdu, z ktorej by sa automaticky zrazili odvody a daň. 

V dôsledku existencie prepojenie medzi informačnými systémami verejných inštitúcií by sa 

znížilo administratívne zaťaženie aj pre zamestnávateľa, ktorý by podal len jeden mesačný 

výkaz (namiesto dvoch – do zdravotnej a sociálnej poisťovne a prehľadu na daňový úrad) do 

centralizovaného systému, čím by si nemusel vytvárať elektronické komunikácie s tromi 

inštitúciami a tromi rozdielnymi prihlasovacími údajmi. 

 

Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu 

daní v kontexte informatizácie. 
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Abstract 

With IFRS covering 87% of the world´s biggest jurisdictions, it is considered the global set of 

accounting standards. This paper represents a summary of the research on how the 

globalization of accounting affects the development of international capital markets. Based on 

the hypothesis, that IFRS adoption enhances capital flows as the consequence of risk 

reduction of investments, we focused on IFRS adoption in different economic regions. The 

most space we devoted to the relation between IFRS and the US GAAP. Then we examined 

accounting harmonization in chosen developing countries and we also considered the 

accounting harmonization in China. After summarizing all the partial results, we conclude 

that the global adoption of IFRS lowers information asymmetry on the world market and it 

makes it easier for international investors to interpret financial reports and mitigate risks 

interrelated with their investments. 

Keywords: IFRS, international capital markets, US GAAP, accounting standards 

globalization 

 

1 INTRODUCTION 

Taking risks is an inseparable part of an investment decision-making process. One of the risks 

investors must undertake is the risk interrelated with the presentation of misleading 

accounting information in financial statements. While at the national level this risk is 

mitigated by obeying the legislation, at the international level this risk is mitigated by the 

adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS).  

When entering new markets, investors encounter the difficulty of properly and 

comprehensively assessing accounting information in financial statements of targeted entities, 

especially when they are prepared in accordance with national accounting standards the 

investor does not comply with. In these circumstances, the profitability of an investment is 

reduced and the risk increases. The transformation of financial statements requires additional 

costs and to mitigate the uncertainty arising from the fact that accounting information under 

different accounting standards may not be interpreted correctly or national legislation does not 

provide sufficient support for the true and fair view of the facts relevant to investment 

decisions. The less developed the country is, the more emphasis is placed on the reliability 

and comprehensibility of the information based on which investors make economic decisions. 

In this context, IFRS serves as a tool to ensure the comparability of accounting information on 

the basis of which the information user makes decisions. The incorporation of IFRS into the 

national legislative framework increases the credibility of the national accounting model. 

Thereby the level of investment risk is reduced. The adoption of IFRS thus indirectly affects 

capital flows, especially those with long-term effects, on international markets. 

The hypothesis of the impact of the implementation of IFRS on the increase in the volume of 

long-term capital investment flows was in recent years elaborated by several authors. Among 

the first, there were Chan, Corvig, and Ng in 2006 who found the relationship between FDI 

flow and accounting standards in a foreign country. Investors preferred home country 

investment portfolios because they considered the risk of reduced accounting information 

quality more significant than the risk of a non-diversified investment portfolio. Corvig with 
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another two authors, Defond and Hung (2007) followed up this research and they found out 

that companies from the environment with lower level of quality of accounting information 

that voluntarily adopted IFRS subsequently reported higher volumes of investment in foreign 

mutual funds and vice versa mutual fund managers invested more in companies that 

implemented IFRS. This finding also assumes that the adoption of IFRS reduces the costs of 

processing and obtaining information for foreign investors. Yu (2009) confirmed that the 

implementation of IFRS is associated with lower costs of equity, which he considered a 

significant comparative advantage in assessing the attractiveness of investment for foreign 

investors. 

An important contribution to the implementation of IFRS in relation to foreign direct 

investments (FDI) was the research of Chen, Ding, and Xu (2010). The results of their work 

led to three important findings. Firstly, "FDI flows are positively linked to the convergence to 

IFRS on the assumption that the adoption of international accounting standards can support 

FDI by reducing the information barrier" (Chen, Ding & Xu, 2010). Secondly, the positive 

relationship is more intensive for pairs of countries with larger institutional differences, 

because there is a more intensive need to obtain comparable and understandable information 

for foreign investors' decision-making process. The third finding of this research was, based 

on the specific data, that the growth of foreign direct investment is positively linked to the 

degree of convergence from national accounting standards to IFRS over the period 2001-2005 

(Chen, Ding & Xu, 2010).  

The most recent research by Yousefinejada et al. (2018) aimed at identifying the relationship 

between the adoption of IFRS and the flow of FDI in ASEAN countries during the period 

from 2001 to 2016. The result of the research was confirmation of the existence of a 

relationship between IFRS and foreign direct investment, as well as the finding that this 

relationship is positive. Due to the IFRS adoption, FDI inflows increased by 10%. At the 

same time, this research pointed out that IFRS compliance is an important driver for foreign 

investors, even in Indonesia, which has not yet adopted IFRS but took steps to ensure the 

compliance of national accounting standards with IFRS in significant matters (Yousefinejada 

et al., 2018). 

However, IFRS represents an investment risk mitigation tool not only because of the 

worldwide unification of accounting standards it provides but also because of the quality of 

IFRS´s content. The main objective of IFRS is to provide relevant, reliable and comparable 

accounting information for both, internal and external users. The fulfillment of these 

characteristics is required by the IFRS Conceptual Framework and also by individual 

standards. The IFRS Conceptual Framework contains accounting principles and methods as 

well as basic items of financial statements and their definitions. The definitions and principles 

presented in the Conceptual Framework have a significant impact on the content of 

information disclosed in the financial statements. For this reason, even no other standards 

would be applied, the application of the Conceptual Framework would be sufficient to claim 

some level of accounting information quality and the unified approach to the preparation of 

financial statements. 

 

2 METHODOLOGY AND DATA 

The submitted paper represents the summary of partial results of research conducted under the 

internal grant project for young researchers of the Economic University in Bratislava (Faculty 

of Economic Informatics) no. I-19-107-00 called “Globalization of Accounting Standards in 

the context of the Development of Foreign Direct Investment”.  
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The organization of the paper is as follows. The first part is meant to be an introduction to the 

discussed topic based on the literature overview of the relation between IFRS and 

international capital flows in different countries and economic regions.  

 The second part presents the methodology on how this paper is structured and on which basis 

the presented information has been summarized.  

By synthesis of the knowledge acquired throughout partial tasks and issues addressed in the 

project, we create a summary on how the globalization of accounting standards affects 

international markets. Focus is placed on three topics, including the US GAAP relation to the 

IFRS, Chinese accounting standards harmonization and quantitative effects of IFRS adoption 

on FDI in chosen developing countries. At the end of the paper, the final conclusions are 

presented. We make statements about the final conclusions and give directions for further 

research possibilities. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 IFRS and the US GAAP harmonization 

At the end of 2018, IFRS was, at least to some extent, required in 144 jurisdictions worldwide 

(IFRS Foundation, 2019). While in most of these jurisdictions a one-sided process of 

convergence of national accounting standards to the IFRS has been launched, the relationship 

between the US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) and the IFRS differs. 

The US GAAP, as historically older and more extensive, were dominating the process of 

convergence first. (Zeff, 2005) 

 In September 2002, the Memorandum of Understanding, popularly known as the Norwalk 

Agreement, was signed between the IASB and the US Financial Accounting Standards Board 

(FASB), the main body responsible for issuing the US GAAP and there was an assumption 

that global accounting standards would be almost entirely derived from US GAAP. Over 

time, the assumption was proven to be wrong. The global financial and economic crisis 

between 2007 and 2009 brought up many new economic trends including two of them related 

to the development of global accounting standards:  

 slowing down the process of globalization and cooperation in setting new global 

accounting standards (Zeff, 2007) -  that was due to the US market failure to maintain 

its own stability. Therefore there has been growing distrust of standards' ability to 

ensure that financial statements provide true and fair view of the entities' financial 

position, 

 expanding application of the IFRS on the world market – many countries started 

requiring IFRS domestic publicly accountable entities (listed companies and financial 

institutions) to ensure the unity of accounting, reporting, and presentation of financial 

information of those companies with the highest impact on capital market´s stability.  

We agree with the opinion of MacGregor Pelikánová and Cvik (2017, p. 158) that “currently, 

the US GAAP is overshadowed by the IFRS and only the future will ultimately answer 

whether the underlying economic philosophy and concepts of the IFRS will globally prevail 

and whether this will bring about the expected results, such as stability, transparency, fraud 

reduction, etc.“ Under these circumstances, there is a new requirement for investors in global 

markets. In our research, we refer to it as the need to be financially bilingual. The financial 

bilingualism was requested from both, from the US investors and also from the non-US 

capital markets participants. The argumentation is as follows:  
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The USA represents the most powerful and influencing capital market worldwide. It is 

also the country where most of the biggest transnational companies have their origin 

(UNCTAD, 2019) and for many of them, the US GAAP is the main set of accounting 

standards. Maintaining the stability of the world economy requires non-US capital 

market participants to have enough knowledge of the US GAAP provisions when 

entering international markets.  

On the other hand, for US investors it has become a key success factor to master the 

IFRS when they look for any investment opportunities outside the US but often also at 

the national stock exchange. In December 2007 the SEC (The Security and Exchange 

Commission) decided to accept IFRS-compliant financial statements for non-US 

companies on the US regulated market without the need to transform them, which 

made IFRS the internal part of the US financial market.  

3.2 IFRS adoption in developing countries 

The positive effects of convergence and subsequent adoption of IFRS, which are presented in 

the introductory literature review, are also confirmed by our FDI research in selected 

countries. We analyzed the development of foreign direct investment for each of the selected 

countries in six consecutive years R0 - R5, starting from the year when the IFRS was adopted 

and the next five consecutive years. The real period of time, therefore, varies from country to 

country. This distinguishes our research from several others that have been carried out in the 

last years. For example, Owusu et al. (2017) investigated the correlation of FDI and FDI on a 

sample of 116 countries, but with the same time horizon of 1996-2013 for each country for 

which data were available, although the time to implement IFRS in national legislation was 

different and therefore varied examined before and after implementation, although the 

synthesized results from the research set only partially reflected this.  

 We tested a sample of ten countries, which we created by deliberate selection based on 

common geopolitical and economic characteristics. The geographical proximity of the 

selected developing countries to the EU presupposes closer trade cooperation with the EU and 

thus a similar level of attractiveness of these countries in terms of FDI inflows. The adoption 

of IFRS before 2014 ensures that the development of FDI flows over a period of more than 5 

years can be examined. We excluded the years 2007 to 2009 because, in times of economic 

recession, the primary determinant of FDI flows was economic instability and lack of 

resources. Examining the impact of adopting IFRSs over this period would not produce 

relevant, generally applicable results. 

Given the different geographic, demographic and economic size parameters of the analyzed 

countries, we present the relative expression of FDI as a percentage of GDP. These values, as 

they are within a clearly defined range of 0-100%, can also be presented graphically.  Even 

though we examined different periods of time, the development of FDI flows is similar for all 

countries. In some cases, for instance for Armenia, the relative values are higher, but the 

development is similar (see Fig. 1).  

Subsequently, we analyzed the qualitative benefits of adopting IFRS. We have identified 

several common features in all countries (Deloitte, 2019). The adoption of IFRS has led to a 

reduction in the investment risk of FDI, in particular for the following reasons: 

 The comparability of the accounting information presented in the financial statements has 

increased, allowing investors to evaluate the effectiveness of the investment more 

accurately and at a lower cost. 
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 The asymmetry of the accounting information between the investor country and the FDI 

recipient has been reduced, which has led to an improved investment environment and 

increased trade relations between the analyzed developing and developed countries. 

 The English language has been extended as an economic and accounting language, thus 

contributing to facilitating communication between investors, accountants and local 

companies in selected countries. 

 The investment risk of the countries analyzed has been reduced in terms of the stability 

and quality of accounting legislation, which has also reduced the personnel resources 

required to undertake investment in the country in the form of national accounting 

legislation experts able to cooperate with investors in the international economic space. 

Fig. 1: Development of FDI flows as% of GDP within five years after the adoption of IFRS 

 

Source: Own arrangement based on the data from World Bank Open Data. (2019, September 

27). Retrieved from https://data.worldbank.org/ 

  

3.3 Globalization of accounting standards in China 

As one of the oldest civilizations in the world, accounting and auditing have a very long 

history and tradition in China. Our research was based on an analysis of the cultural, social, 

and political conditions in which accounting evolved, and then focused on the current level of 

harmonization of Chinese accounting standards and IFRS. 

The origins of Chinese accounting date back to 2200 BC, to the reign of the Hsiu dynasty. 

Until the middle of the 20th century, however, Chinese accounting had no signs of the 

influence of internationalization. It has been first at the end of the 1970s, that China began to 

open up to international markets. So-called "open door" policy had emerged and many 

reforms have been made, which has been reflected in the first attempts of internationalization 

of some principles and methods in Chinese accounting. 

During the 1990s. the further expansion of the market economy in China caused, that Chinese 

accounting had to undergo significant changes. The Generally Accepted Accounting 

Standards of the People's Republic of China (PRC GAAP) were developed, in which the 

R0 R1 R2 R3 R4 R5 

Albania 3,10 3,17 4,75 4,26 3,65 6,11 

Armenia 5,96 7,31 7,25 8,09 8,79 5,72 

Azerbaijan 14,36 32,47 55,08 54,37 33,80 21,38 

Bosnia and Herzegovina 2,06 4,03 4,56 8,40 5,56 6,58 

Montenegro 2,89 3,15 22,18 22,85 25,47 21,45 

Georgia 2,94 4,30 4,41 4,72 8,39 9,61 

Moldovia 4,10 4,13 4,88 4,55 3,59 2,79 

North Macedonia 2,76 3,20 4,84 4,87 3,72 0,54 

Serbia 2,92 3,86 5,70 13,10 10,25 7,77 

Ukraine 4,42 4,65 2,46 0,63 3,35 3,69 
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Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE01) were introduced in 2001. It 

contains one basic standard called Chinese Accounting Standard (CAS) and 16 specific 

provisions. In 2006, the ASBE01 was amended to ASBE06, which in their content converged 

to IFRS to a more significant extent, but in practice, the version from 2001 remained to be 

used.  

In terms of content, this process can be divided into 3 major phases: 

1. Accounting for companies with foreign capital participation (1985-1992) - as foreign 

capital holdings differ significantly in organizational and capital structure from state-owned 

enterprises, the first phase of accounting reform began with the formulation of financial 

reporting requirements for the private sector of the economy. 

2. Accounting for public companies (1992) – public companies and other similar forms of 

private ownership were established as independent legal entities with full autonomy. These 

companies have been classified into two categories. The first, internal companies, which the 

only issue shares to their employees and the second, public limited liability companies, which 

may invite the public to purchase their shares. Public companies were allowed to request to 

list their shares on stock exchanges. The possibility of setting up such a company brought 

about the need to reform accounting for the needs of this new type of ownership. 

3. Accounting standards and new accounting regulations based on industry (1993-2001) - the 

Ministry of Finance issued the Corporate Accounting Standard, which came into effect on the 

1st of July 1993. The Standard extended the traditional function of accounting in providing 

more information to entrepreneurs by underlining the needs of external users in assessing the 

company's financial situation and operating results. The standard replaced, in principle, all 

other accounting regulations previously in force.  

4. The complete set of new accounting standards (2001 – present) – beginning with the 

ASBE01 issuing, developments in this area point to a significant shift towards the 

international financial reporting regulatory model. 

Further convergence of IFRS and Chinese accounting is expected in the coming years, but the 

process itself is rather lengthy and the implementation of IFRS elements is delayed. When 

new IFRS updates are released, the Ministry of Finance of China review them to determine 

whether they fit for China and whether they will be included in CAS. As a result, the adoption 

of new IFRSs is often delayed or not made at all. In addition, the Ministry of Finance of 

China has not the same power and impact in all federal entities, so in many Chinese regions, 

the accounting systém is still unreformed.  

 

4 CONCLUSION 

The following conclusions can be drawn from these research results:  

1. IFRS has gained a priority status as a set of standards recognized and enforced across 

international markets and has received worldwide recognition. Globalization of 

accounting standards towards IFRS reduces the asymmetry of accounting information on 

a regional and global scale, contributing to increasing the stability of international markets 

and ensuring faster and smoother capital flows around the world. 

2. The harmonization of IFRS and US GAAP has triggered a new requirement that is 

imposed on investors - financial bilingualism. Despite the ongoing convergence process of 

IFRS and US GAAP, investors should continue to perceive the differences between the 

application of these two sets of standards in both the impact of accounting methods and 

disclosure requirements. Understanding these differences and their impact on key deal 
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metrics will lead to a more informed decision-making process and a more accurate 

purchase price setting. On the other hand, the omission of relevant differences between 

US GAAP and IFRS may pose risks not only to the transaction itself but when the market 

is widespread it may destabilize the entire financial market. 

3. The harmonization of China's accounting standards has a different character than 

previously described IFSR and the US GAAP harmonization. Compared to the US, it is 

not a targeted and conscious convergence process, but rather a promotion of the natural 

demand of the international market. There is a pressure on the Chinese economy to 

converge and facilitate the penetration of international markets for both, the domestic and 

also foreign entities. However, for the sake of completeness, it has to be noted that China 

has made considerable efforts in the latest years to ensure that its accounting standards 

comply with internationally applicable standards, which would allow foreign firms to 

adapt more readily to the Chinese market conditions without changing accounting 

methods, but it still entails high additional costs for foreign companies to ensure a 

qualified approach to a correct interpretation of Chinese accounting outputs and the 

correct methodology of consolidating Chinese accounting entities in international 

structures.  

4. The adoption of IFRS in developing countries has a positive effect on the volume of FDI 

inflows. We have expanded existing research in African, Asian or ASEAN countries to 

include a sample of countries geographically and commercially close to Europe and 

confirmed the established hypothesis that IFRS has a positive impact on capital inflows of 

the country. We are aware of the existence of other economic-geographical factors and do 

not consider IFRS to be the primary determinant of FDI inflows, but we emphasize their 

impact and consider this conclusion as a possible basis for further research in this field. 

We do not consider these conclusions to be final. On the contrary, we consider them as a good 

starting point for further research. Relatively little space is devoted to the relationship 

between capital flows and the globalization of accounting standards, so there are many 

opportunities for further research and the application of the findings has such great potential. 
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VPLYV APLIKÁCIE KRITICKÉHO MYSLENIA NA ČINNOSŤ A 

POSTUPY ŠTATUTÁRNEHO AUDÍTORA V PODMIENKACH 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

IMPACT OF APPLYING OF CRITICAL THINKING ON ACTIVITY 

AND PROCEDURES OF STATUTORY AUDITOR IN SLOVAK 

REPUBLIC 

 

Nikoleta Palijová, Janka Kopčáková  

 
Abstrakt 

Profesionálny skepticizmus, ktorý je audítor povinný dodržiavať pri výkone auditu účtovnej 

závierky, je postoj audítora založený na kritickom myslení. Uplatňovanie kritického myslenia 

pri činnosti štatutárneho audítora značne ovplyvňujú rôzne druhy personálnych a finančných 

aspektov. Požiadavka na uplatňovanie postoja založeného na kritickom myslení je na 

národnej úrovni v Slovenskej republike zakotvená v zákone č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 

audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“). Predkladaný príspevok sa zameriava na 

identifikovanie situácií, v ktorých by mal štatutárny audítor uplatňovať kritické myslenie, ako 

aj determinantov jeho uplatňovania. Následne sme sa zamerali na vplyv aplikácie kritického 

myslenia na konkrétne postupy pri činnosti štatutárneho audítora. 

Kľúčové slová: kritické myslenie, štatutárny audítor, profesionálny skepticizmus 

 

Abstract 

Professional skepticism, that auditor is required to adhere in audit performance, is an attitude 

of auditor based on critical thinking. Applying of critical thinking in audit performance by 

statutory auditor is affected by a variety of personal and financial aspects. Application 

requirement of attitude based on critical thinking is incorporated in Slovak act on statutory 

audit. This paper aims to identify the situations, in which statutory auditor should apply 

critical thinking and also determinants in applying of critical thinking. We researched the 

impact of applying of critical thinking on specific procedures in audit performance by 

statutory auditor. 

Key words: critical thinking, statutory auditor, professional skepticism 

 

 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Napriek absencii presnej definície pojmu kritické myslenie, za kritické myslenie považujeme 

schopnosť človeka nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Kriticky 

mysliaci človek by si pri vytváraní vlastného názoru mal dokázať udržať odstup – názor by 

mal byť vytvorený nezávisle od názorov iných. Základom pre vytvorenie názoru u kriticky 

mysliaceho človeka by mali byť získané vedomosti a skúsenosti (hľadanie argumentov). 

Človek, ktorý využíva kritické myslenie, dokáže rozlíšiť, či je daná informácia faktom, alebo 

iba názorom iného jedinca. Schopnosť rozlišovať pravdivosť informácie spočíva 

v skutočnosti, že kriticky mysliaci človek sa snaží získať informácie z dôveryhodných 

zdrojov, ktoré sú od seba navzájom nezávislé a v množstve, ktoré je dostatočné na prijatie 

názoru. Za dostatočné množstvo sa v tomto kontexte považuje čo najväčšie množstvo 

významných a navzájom súvisiacich informácií. Kriticky mysliaci človek následne precízne 
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premýšľa o získaných informáciách, analyzuje ich a kladie si doplňujúce otázky súvisiace 

s informáciami, ktorých výsledkom je odhad pravdivosti informácií. 

Potreba kritického zmýšľania nadobúda osobitný význam pri činnosti účtovného odborníka. 

Výraz účtovný odborník je v Príručke medzinárodných usmernení na kontrolu kvality, audit, 

preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby vypracovanej Radou pre medzinárodné etické 

štandardy účtovníkov a vydanej Medzinárodnou federáciou účtovníkov vymedzený ako osoba, 

ktorá je členom členskej organizácie IFAC. V praxi sa pod týmto pojmom rozumejú 

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia a na základe výstupu výskumného projektu „Vybrané 

problémy regulácie profesie účtovníka a jeho odborného výkonu v podmienkach SR“ Ing. 

Františka Maděru, PhD. aj ostatné profesie ako „výkonní interní audítori, management 

consultants“. 

Za účelom zabezpečenia cieľa a funkcií štatutárneho auditu (auditu účtovnej závierky) je 

nevyhnutné, aby pri jeho výkone boli dodržané určité princípy. Jedným takýmto princípom je 

dodržiavanie profesionálneho skepticizmu pri výkone auditu účtovnej závierky (Krišková - 

Užík, 2017). Profesionálny skepticizmus je založený na kritickom myslení, pričom audítor má 

povinnosť dodržiavať postoj profesionálneho skepticizmu počas celého výkonu štatutárneho 

auditu. Cieľom audítora je identifikovať a zhodnotiť riziká významnej nesprávnosti 

v účtovnej závierke účtovnej jednotky. Významné riziká sa často týkajú významných 

nerutinných transakcií a záležitostí, ktoré vyžadujú použitie úsudku (Kareš, 2017). Úsudok, 

ktorý štatutárny audítor používa pri hodnotení rizík by preto mal byť založený na kritickom 

myslení. 

 

2 METODOLÓGIA PRÁCE 

Hlavným cieľom príspevku je identifikovanie situácií, v ktorých by mal štatutárny audítor 

uplatňovať kritické myslenie, determinantov jeho uplatňovania, ako aj vplyvu aplikácie 

kritického myslenia na konkrétne audítorské postupy pri činnosti štatutárneho audítora. 

Východiskom pre naplnenie uvedeného cieľa je definovanie pojmu kritické myslenie 

v aktuálne platnej slovenskej legislatíve. V rámci realizácie výskumu bola využívaná metóda 

analýzy. Prostredníctvom metódy analýzy sme získali pohľad na uplatňovanie kritického 

myslenia z teoretického hľadiska a následne aj na vplyv uplatňovania kritického myslenia na 

výber a realizáciu konkrétnych audítorských postupov pri činnosti štatutárneho audítora. 

Problematika uplatňovania kritického myslenia, ktorá je predmetom skúmania, poskytuje skôr 

všeobecný pohľad s dôrazom na jeho význam a uplatnenie v záujme dosiahnutia verného a 

pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom vykazovania v účtovnej závierke. 

 

3 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

3.1 Definícia kritického myslenia v nadväznosti na profesionálny skepticizmus  

Profesionálny skepticizmus je postoj, ktorý je založený na kritickom myslení. Požiadavka na 

uplatňovanie profesionálneho skepticizmu je upravená v § 20 zákona o štatutárnom audite ako 

povinnosť „preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu, s ostražitosťou 

voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo 

podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu.“ Definícia 

profesionálneho skepticizmu v súvislosti s výkonom činnosti štatutárneho audítora je súčasne 

uvedená aj v Medzinárodnom audítorskom štandarde 200 – Celkové ciele nezávislého 

audítora a vykonanie auditu  (ďalej len „ISA 200“) v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

ISA 200 definuje profesionálny skepticizmus ako postoj, ktorý sa vyznačuje 

pochybovačnosťou a ostražitosťou zameranou na podmienky, ktoré by mohli naznačovať 

možnosť nesprávnosti spôsobenej chybou alebo podvodom, a kritickým posudzovaním 

audítorských dôkazov.  
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Postoj profesionálneho skepticizmu pripúšťa existenciu nesprávnosti v účtovnej závierke, 

avšak snaží sa zamerať na podmienky, ktoré môžu identifikovať významné nesprávnosti. 

Koncepciu významnosti vo vzťahu k riziku auditu upravuje ISA 320 – Významnosť pri 

plánovaní a vykonávaní auditu (Kareš - Krišková - Kňažková, 2016). V rámci uvedeného 

štandardu sú nesprávnosti (vrátane vynechaných súm) považované za významné, ak je možné 

opodstatnene predpokladať, že nesprávnosti jednotlivo či všetky súhrnne ovplyvnia 

ekonomické rozhodnutia používateľov účtovnej závierky, ktoré prijímajú na základe účtovnej 

závierky. 

ISA 200 poukazuje na uplatnenie kritického myslenia pri posudzovaní dôkazov získaných pri 

výkone štatutárneho auditu. Kritické myslenie však nemá zapríčiniť pochybovanie o 

audítorských dôkazoch. Pochybovanie o audítorských dôkazoch má nastať na základe 

uplatňovania kritického myslenia iba v prípadoch, kedy je opodstatnené predpokladať (na 

základe dostupných audítorských dôkazov), že získané informácie sú vzájomne v rozpore či 

protichodné, alebo keď má štatutárny audítor podozrenie na výskyt udalostí, ktoré môžu 

spôsobiť nesprávnosti v účtovnej závierke. Štatutárny audítor by si mal pri výkone svojej 

profesie v súvislosti s profesionálnym skepticizmom osvojiť zvedavosť, ostražitosť, kladenie 

otázok, mal by analyzovať jednotlivé informácie a dôkazy či nadobudnúť a rozvíjať 

schopnosť rozoznávať možné nesprávnosti, ako aj indikátory naznačujúce nesprávnosti alebo 

nesúlad s už dovtedy získanými informáciami či dôkazmi. V súlade s ISA 200 je súčasťou 

profesionálneho skepticizmu založeného na kritickom myslení aj ostražitosť voči: 

 audítorským dôkazom, ktoré sú v rozpore s inými získanými audítorskými dôkazmi, 

 informáciám, ktoré spochybňujú spoľahlivosť dokumentov a reakcií na žiadosť o 

poskytnutie informácií, ktoré sa majú použiť ako audítorské dôkazy, 

 situáciám, ktoré môžu naznačovať možnosť podvodu, 

 situáciám, ktoré vedú k potrebe vykonať aj ďalšie dodatočné postupy popri postupoch, 

ktoré sú vyžadované v ISA. 

Kritické myslenie má byť v súlade s ISA 200 uplatnené štatutárnym audítorom počas celej 

doby vykonávania štatutárneho auditu tak, aby štatutárny audítor znížil riziko vzniknuté ako 

dôsledok: 

 prehliadnutia okolností, ktoré majú nezvyčajný charakter, 

 prílišného zovšeobecňovania v súvislosti s vytváraním záverov vyplývajúcich 

z audítorských pozorovaní, 

 použitia nevhodných predpokladov pri určovaní charakteru, časového rozvrhu a 

rozsahu audítorských postupov a pri vyhodnocovaní ich výsledkov. 

 

3.2 Oblasti štatutárneho auditu vyžadujúce uplatňovanie kritického myslenia 

štatutárnym audítorom 

Skeptická myseľ je nevyhnutná na kritické posúdenie audítorských dôkazov. Súčasťou 

kritického posudzovania audítorských dôkazov je aj zvažovanie, či sú získané audítorské 

dôkazy počas výkonu štatutárneho auditu dostatočné a vhodné. Vhodnosť a dostatočnosť 

audítorských dôkazov sa obzvlášť zvažuje v prípade, ak existujú faktory rizika podvodu, 

pričom jediným dôkazom, ktorý dokumentuje významnú sumu v účtovnej závierke, je 

existencia iba jedného, svojím charakterom na podvod ľahko zneužiteľného, dokumentu. 

Oblasti štatutárneho auditu, ktoré svojou podstatou obzvlášť vyžadujú uplatňovanie kritického 

myslenia štatutárnym audítorom prezentujeme prostredníctvom Tabuľky č.1. 
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Tabuľka č.1: Oblasti štatutárneho auditu so sklonom k vzniku podvodom 

Oblasť štatutárneho auditu Vybrané položky účtovnej závierky 

 účtovné odhady  napr. rezervy, opravné položky 

 výnosy  napr. tržby z predaja tovaru, tržby 

z predaja služieb (v závislosti od 

predmetu podnikania konkrétnej 

účtovnej jednotky) 

 spriaznené osoby  napr. služby (náklady), tržby z predaja 

tovaru, tržby z predaja služieb (v 

závislosti od predmetu podnikania 

konkrétnej účtovnej jednotky) 

 nepretržitosť pokračovania v činnosti  napr. informácia uvedená v poznámkach 

 súlad s platnou legislatívou  napr. informácia uvedená v poznámkach 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Predmetom Tabuľky č.1 je prezentácia vybraných oblastí štatutárneho auditu s uvedením 

konkrétnych položiek účtovnej závierky, ktoré sa k danej oblasti vzťahujú. Účtovné odhady 

tvoria jednu z oblastí, ktoré sú najviac náchylné na podvod a v tejto súvislosti si najviac 

vyžadujú uplatňovanie kritického myslenia. Štatutárny audítor je v súvislosti s tvorbou 

účtovných odhadov povinný preskúmať rozhodnutia vedenia týkajúce sa účtovných odhadov. 

Audítorovi dokonca priamo legislatíva nariaďuje, aby pripustil možnosť nesprávnosti 

vzniknutej alebo spôsobenej manažmentom alebo osobami poverenými spravovaním, aj 

napriek minulým skúsenostiam týkajúcich sa integrity a čestnosti manažmentu a osôb 

poverených spravovaním (Krišková - Užík, 2017). Rezervy sa tvoria na základe zásady 

opatrnosti na možné riziká a straty, pričom predstavujú záväzok (existujúca povinnosť 

účtovnej jednotky), ktorý vzniká na základe minulých udalostí (napr. uzatvorených zmlúv, 

právnych predpisov, dobrovoľného rozhodnutia splniť si povinnosť voči tretej osobe), je 

pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky 

(pravdepodobnosť vyrovnania záväzku) a dá sa spoľahlivo oceniť (oceňovanie odhadov). 

Spôsob tvorby a použitia rezervy by mal byť uvedený vo vnútornom predpise (internej 

smernici) konkrétnej účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť iba na účel, na ktorý 

bola vytvorená. Nevyhnutnosť uplatňovania kritického myslenia pri vykonávaní činnosti 

štatutárneho audítora nastáva pri posudzovaní opodstatnenosti tvorby a výšky nových rezerv, 

zvýšenia už existujúcich rezerv, ako aj zrušenia či rozpustenia už existujúcich rezerv. 

V prípade, že sú uvedené transakcie ocenené v nesprávnej výške, majú vplyv na skreslenie 

výsledku hospodárenia, ako aj na prijímanie nesprávnych ekonomických rozhodnutí 

používateľmi účtovnej závierky konkrétnej účtovnej jednotky. 

V súvislosti s účtovnými odhadmi je nevyhnutné uviesť aj problematiku opravných položiek. 

Podobne, ako rezervy, aj opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti vtedy, ak je 

opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu 

v účtovníctve (Šlosárová, 2016). Tvorba opravných položiek (napr. tvorba opravnej položky 

k pohľadávke, ktorá je po lehote splatnosti) musí byť opodstatnená, to znamená, že existuje 

skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. 

Pri výkone štatutárneho auditu musí štatutárny audítor kriticky posúdiť, či výška opravnej 

položky je opodstatnená, v dostatočnej výške a taktiež aj či je opodstatnená existencia 

pohľadávky, ku ktorej bola opravná položka vytvorená (napr. či bol predmet dodania uvedený 

vo vystavenej faktúre skutočne dodaný a pod.). 

Ďalšou oblasťou štatutárneho auditu, ktorá svojou podstatou obzvlášť vyžaduje uplatňovanie 

kritického myslenia štatutárnym audítorom je oblasť výnosov. Štatutárny audítor musí 

pristupovať k posudzovaniu existencie a výšky výnosov obozretne a identifikovať neobvyklé 
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transakcie, ktoré môžu mať vplyv na účtovnú závierku a poukazovať na možnú nesprávnosť 

informácií uvedených v účtovnej závierke. Súčasne musí kriticky posúdiť a overiť, či sú 

výnosy vykázané v správnom účtovnom období. 

Pre štatutárneho audítora môže byť pomerne náročné získať relevantné informácie o vzťahoch 

medzi osobami, ktoré sa vyznačujú finančnou či personálnou prepojenosťou. Dôvodom 

uvedenej náročnosti sú obmedzené možnosti v súvislosti s identifikáciou spriaznených 

(prepojených) osôb. Dôsledkom prepojenia osôb, ktoré označujeme ako spriaznené, je spôsob 

cenotvorby vo vzájomných transakciách, ktorá sa v značnej miere odlišuje od ceny stanovenej 

pôsobením trhových síl. Transakcie spriaznených osôb sa v konečnom dôsledku realizujú 

v iných cenových reláciách, než v akých by sa realizovali, ak by išlo o porovnateľné 

transakcie medzi nezávislými osobami. „Podstatou transferového oceňovania je zabrániť 

vytvárať ceny tak, aby došlo k optimalizácii zisku celej skupiny i jednotlivých prevádzok a 

aby sa neznižovalo daňové zaťaženie a nedochádzalo k daňovým únikom“ (Ondrušová, 

2015). V rámci uplatňovania profesionálneho skepticizmu, založeného na kritickom myslení, 

štatutárnym audítorom je nevyhnutné v tejto súvislosti pozorne preskúmať transakcie 

účtovnej jednotky so spriaznenými osobami, ako aj ocenenie týchto transakcií, ktoré môžu 

viesť k skresleniu výsledku hospodárenia, ako aj nesprávnosti informácií uvedených 

v účtovnej závierke. 

Štatutárny audítor by mal v nadväznosti na dodržanie zásady predpokladu nepretržitého 

pokračovania účtovnej jednotky v činnosti preskúmať, či vedenie účtovnej jednotky 

dostatočne zabezpečilo nepretržité pokračovanie v činnosti účtovnej jednotky a s ohľadom na 

profesionálny skepticizmus zhodnotiť, či sú plány vedenia realizovateľné. Zároveň musí 

štatutárny audítor kriticky zhodnotiť aj skutočnosť, či existuje významná pochybnosť 

ohľadom schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

Náznaky, ktoré môžu spôsobiť podozrenie na nesúlad s aktuálne platnou právnou úpravou, by 

mali byť dostatočne preskúmané štatutárnym audítorom pri výkone činnosti štatutárneho 

auditu. Štatutárny audítor by mal tiež kriticky posúdiť vhodnosť používaných účtovných 

postupov a ich správnu transformáciu do účtovnej závierky účtovnej jednotky, aby sa predišlo 

vzniku nesprávnosti v účtovnej závierke účtovnej jednotky. 

 

3.3 Determinanty uplatňovania kritického myslenia štatutárnym audítorom 

Štatutárni audítori sa pri výkone činnosti štatutárneho auditu častokrát stretávajú so 

situáciami, v rámci ktorých sa na ich zistenia a úsudky vykonávajú nátlaky na ich 

pozmenenie. Na postoj profesionálneho skepticizmu, ako aj na celkový proces auditu, pôsobí 

istý tlak, ako napríklad tlak v súvislosti s udržiavaním dobrých vzťahov s klientmi (o to viac 

v prípade, ak ide o významné príjmy audítorskej spoločnosti či audítora fyzickej osoby) a 

v tejto nadväznosti snaha štatutárnych audítorov predchádzať konfliktom s manažmentom 

alebo osobami poverenými spravovaním. Na schopnosť udržať si v dostatočnej mierne 

skeptickú myseľ v nadväznosti na výkon štatutárneho auditu značne pôsobí aj konkurenčné 

prostredie, ktoré zahŕňa audítorské spoločnosti, ako aj fyzické osoby audítorov. Významným 

aspektom je aj snaha o minimalizáciu nákladov na výkon štatutárneho auditu. Ďalším 

determinantom uplatňovania kritického myslenia štatutárnym audítorom je aj časové 

obmedzenie na výkon jednotlivých fáz procesu štatutárneho auditu a podobne. Všetky 

uvedené hľadiská vplývajú významným spôsobom na nezávislosť štatutárneho audítora, ako 

aj na uplatňovanie kritického myslenia. 

Tlak, ktorý je vyvíjaný na konkrétneho štatutárneho audítora v súvislosti s vyššie uvedenými 

situáciami, môže v konečnom dôsledku pôsobiť na jeho rozhodnutia, ktoré môžu byť svojim 

charakterom relatívne nevýznamné alebo naopak, viesť k nezákonnému konaniu. Preto tlak, 

ktorý vznikol v súvislosti s udržiavaním dobrých vzťahov s klientmi, ako aj v dôsledku 

časového či finančného obmedzenia, nadobúda enormný význam a jeho existencia nesmie 
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narušiť nezávislosť (objektivitu) a schopnosť kritického myslenia štatutárneho audítora. 

V prípade vážneho etického problému by mal štatutárny audítor riešiť vzniknutú dilemu 

v súlade s etickým kódexom platným v konkrétnej organizácii a aktuálnou právnou úpravou. 

V nadväznosti na uvedené determinanty uplatňovania kritického myslenia pri výkone činnosti 

štatutárneho audítora je nevyhnutné uviesť definíciu nezávislosti. Definícia nezávislosti je 

uvedená v Koncepčnom rámcovom prístupe k nezávislosti v rámci Etického kódexu audítorov 

SKAU, pričom rozlišuje nezávislosť mysle a nezávislosť vystupovania. Nezávislosť mysle je 

v Etickom kódexe audítorov SKAU definovaná ako stav mysle, ktorý dovoľuje vysloviť 

názor bez toho, aby bol ovplyvnený záležitosťami skresľujúcimi odborný úsudok, a tým 

umožniť jednotlivcovi konať bezúhonne a uplatňovať objektívnosť a odborný skepticizmus. 

Nezávislosť vystupovania je splnená vyhnutím sa skutočnostiam a okolnostiam, ktoré sú 

natoľko významné, že by primerane uvažujúca a informovaná tretia strana po zvážení 

všetkých špecifických okolností a skutočností pravdepodobne dospela k záveru, že 

bezúhonnosť, objektívnosť alebo odborný skepticizmus firmy alebo člena audítorského tímu 

sú skreslené.  

 

3.4 Vplyv aplikácie kritického myslenia na konkrétne audítorské postupy pri činnosti 

štatutárneho audítora 

Pri voľbe konkrétneho audítorského postupu štatutárny audítor musí prihliadať na typ a 

rozsah vykonávaných audítorských postupov. V nadväznosti na oblasti štatutárneho auditu, 

ktoré svojou podstatou obzvlášť vyžadujú uplatňovanie kritického myslenia štatutárnym 

audítorom, je vplyv na výber konkrétneho audítorského postupu predmetom Tabuľky č.2. 

 

Tabuľka č.2: Vplyv oblasti štatutárneho auditu so sklonom k vzniku podvodom na výber 

konkrétneho audítorského postupu 

Oblasť štatutárneho auditu Vplyv na výber audítorského postupu 

 účtovné odhady  napr. testy kontrol, vykonanie 

substantívnych postupov 

 výnosy  napr. dôkazy o úplnosti predaja sa 

najlepšie získajú prostredníctvom 

testovania kontrol, dôkazy v súvislosti 

s oceňovaním sa budú pravdepodobne 

získavať prostredníctvom 

substantívnych postupov 

 spriaznené osoby  napr. testovanie kontrol, vykonanie 

substantívnych postupov 

 nepretržitosť pokračovania v činnosti  napr. získavanie informácií od 

manažmentu, vykonanie 

substantívnych postupov 

 súlad s platnou legislatívou  napr. testovanie kontrol 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Účtovné odhady tvoria jednu z oblastí, ktoré sú najviac náchylné na podvod a v tejto 

súvislosti si najviac vyžadujú uplatňovanie kritického myslenia pri posudzovaní ich 

opodstatnenosti a výšky štatutárnym audítorom. Štatutárny audítor je v súvislosti 

s overovaním účtovných odhadov povinný zohľadňovať konkrétne podmienky, za ktorých sa 

tvorba účtovného odhadu v auditovanom subjekte uskutočňuje. V súlade s postojom 

profesionálneho skepticizmu a v súlade s ISA 540 Audit účtovných odhadov vrátane 

účtovných odhadov reálnej hodnoty a súvisiace zverejnenia by mal štatutárny audítor vykonať 

test kontrol, ktorého výsledkom by malo byť otestovanie prevádzkovej účinnosti kontrol, 
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ktoré sa týkajú procesu stanovenia účtovných odhadov. Neoddeliteľnou súčasťou by malo byť 

aj uskutočnenie vhodných substantívnych postupov (vypracovanie bodových odhadov alebo 

intervalu možných odhadov), na základe ktorých sa posúdi výška vytvorených účtovných 

odhadov. 

Štatutárny audítor musí pristupovať k posudzovaniu existencie a výšky výnosov obozretne. 

Najvhodnejším audítorským postupom v súvislosti so získaním dôkazov o úplnosti predaja je 

testovanie kontrol – na účely posúdenia existencie je potvrdenie pohľadávok tretími stranami 

považované za dostatočne spoľahlivý dôkaz. Dôkazy v súvislosti s oceňovaním sa budú 

pravdepodobne získavať prostredníctvom substantívnych postupov, napríklad v prípade 

auditovaného subjektu, ktorého predmetom činnosti je prenájom priestorov, sa substantívny 

postup vykoná ako súčin počtu jednotiek na prenajímanie a výšky mesačného nájomného. 

Štatutárny audítor musí v tomto prípade kriticky posúdiť skutočnosť počtu prenajímaných 

jednotiek, ako aj výšku mesačného nájomného zodpovedajúcu podpísaným nájomným 

zmluvám. 

V súlade s ISA 550 Spriaznené osoby je manažment auditovaného subjektu zodpovedný za 

identifikáciu a zverejnenie spriaznených osôb a účtovanie daných transakcií. Na základe 

uvedenej zodpovednosti manažmentu vyplýva povinnosť zaviesť primeranú internú kontrolu 

na účely dosiahnutia identifikácie transakcií so spriaznenými osobami primeraného 

charakteru. Úlohou štatutárneho audítora je vykonať testovanie kontrol, ktoré by mali 

potvrdiť dostatočnosť kontroly vzhľadom na identifikácie a zverejnenie spriaznených osôb. 

V prípade, že v platnom rámci finančného vykazovania nie je stanovená požiadavka týkajúca 

sa spriaznených osôb, účtovná jednotka nemusí mať zavedené uvedené interné kontroly na 

účely dosiahnutia identifikácie transakcií so spriaznenými osobami. Štatutárny audítor je 

povinný v takomto prípade vykonať substantívne postupy zamerané na získanie informácií o 

totožnosti spriaznených osôb, ako aj o štruktúre vlastníkov a spravovania auditovaného 

subjektu, druhu súčasných a plánovaných investícií účtovnej jednotky, ako aj o spôsobe, 

akým je financovaná. Vykonanie substantívnych postupov štatutárnym audítorom sa 

uskutoční aj v prípade objasňovania oceňovania transakcií so spriaznenými osobami. 

ISA 570 Nepretržité pokračovanie v činnosti vyžaduje uplatňovanie kritického myslenia pri 

činnosti štatutárneho audítora v súvislosti s vyhodnocovaním získaných informácií vzhľadom 

na predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky od manažmentu, ako 

aj na získavanie dodatočných informácií prostredníctvom vykonávania substantívnych 

postupov. Substantívne postupy relevantné pre získanie vhodných a dostatočných dôkazov 

v súvislosti s nepretržitým pokračovaním v činnosti v sebe zahŕňajú napríklad vypracovanie 

analýzy prognózovaných peňažných tokov, zisku, oboznámenie sa s podmienkami úverových 

zmlúv, zistenie porušenia uvedených podmienok, získavanie informácií od právneho poradcu 

účtovnej jednotky v súvislosti s existenciu súdnych sporov a primeranosti posudzovania 

výsledkov súdnych sporov a pod. 

Úlohou štatutárneho audítora je vykonať testovanie kontrol, ktoré by mali potvrdiť 

dostatočnosť kontroly vzhľadom na súlad s platnou legislatívou. Zároveň je povinnosť 

štatutárneho audítora získať všeobecné poznatky o spôsobe, akým účtovná jednotka zaisťuje 

súlad s platnou legislatívou (napr. so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, konkrétnymi 

opatreniami upravujúcimi postupy účtovania ako aj proces zostavovania účtovnej závierky a 

pod.), ako aj kriticky posúdiť vhodnosť a dostatočnosť zavedeného spôsobu. 

 

4 ZÁVER 

Profesionálny skepticizmus je postoj, ktorý je založený na kritickom myslení. Aplikácia 

kritického myslenia značne ovplyvňuje výkon činnosti štatutárneho audítora. Napriek 

determinantom uplatňovania kritického myslenia, je kritické myslenie a jeho dôsledné 

uplatňovanie významnou súčasťou celého procesu štatutárneho auditu.  
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Postoj profesionálneho skepticizmu, ktorý je založený na kritickom myslení, nie je 

novodobým trendom v spoločnosti. Ide o pilier audítorskej profesie, ktorému sa neprikladal 

adekvátny dôraz. Skeptickú myseľ možno posilniť odbornou prípravou, skúsenosťami mimo 

audítorského odvetvia, ako aj správnym vedením zo strany partnerov v audítorskej 

spoločnosti. Súčasne vyššia miera transparentnosti výkonu štatutárneho auditu môže prispieť 

k skutočnosti, že štatutárni audítori budú uplatňovať požiadavku vzťahujúcu sa na 

uplatňovanie profesionálneho skepticizmu, a v rámci neho kritického myslenia, dôslednejšie. 

Požiadavka na uplatňovanie postoja profesionálneho skepticizmu sa musí zdôrazňovať najmä 

v oblasti štatutárneho auditu so sklonom k vzniku podvodom. Do uvedenej oblasti patrí najmä 

existencia a ocenenie účtovných odhadov, výnosov, transakcií so spriaznenými osobami, ako 

aj dodržanie zásady predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky, na 

základe ktorého sa účtovná závierka zostavuje, a v neposlednom rade aj súlad s platnou 

legislatívou. 

S ohľadom na oblasti štatutárneho auditu so sklonom k vzniku podvodom, štatutárny audítor 

následne vyberá a realizuje konkrétne audítorské postupy, ktoré poskytnú najvhodnejšie a 

najdostatočnejšie dôkazy vzhľadom na konkrétnu auditovanú oblasť. Výsledkom realizácie 

audítorských postupov zahŕňajúcich napríklad testovanie kontrol či vykonanie substantívnych 

postupov je minimalizácia existencie rizika významnej nesprávnosti v účtovnej závierke 

účtovnej jednotky. Minimalizácia existencie rizika významnej nesprávnosti v účtovnej 

závierke účtovnej jednotky má za následok zníženie vplyvu negatívnych dôsledkov 

v súvislosti s prijímaním ekonomických rozhodnutí používateľov na základe účtovnej 

závierky konkrétnej účtovnej jednotky. 

Postoj profesionálneho skepticizmu, ktorého základom je uplatňovanie kritického myslenia, 

by mal byť uplatňovaný štatutárnym audítorom bez ohľadu na vzťahy s klientom 

(auditovaným subjektom), snahu o minimalizáciu nákladov v súvislosti s výkonom 

štatutárneho auditu, či bez ohľadu na časové obmedzenie vykonania jednotlivých fáz procesu 

štatutárneho auditu. 

Predkladaný príspevok má informačný charakter a slúži ako východiskový bod ďalšieho 

skúmania významu uplatňovania kritického myslenia v činnosti účtovného odborníka, ako aj 

dôsledkov jeho uplatňovania. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov a 

doktorandov č. I-19-107-00 pod názvom Globalizácia účtovných štandardov v kontexte 

vývoja priamych zahraničných investícií. 
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YOUNG FUTURE ECONOMISTS’ PERCEPTION OF 

CRYPTOCURRENCIES AND THE MOTIVES FOR THEIR PURCHASE 

 

Hampl Filip, Láncošová Elena 
 

Abstract 

Cryptocurrencies represent one of the most innovative financial assets in recent years. 

The attitude to cryptocurrencies can vary, as well as the motive for their purchase. The paper 

aims to find out and to analyse the young future economists’ perception of cryptocurrencies 

and their motives for purchasing them. For this purpose, an online questionnaire survey was 

conducted among future economists aged 19-35 years in May 2019. A total of 269 responses 

were obtained and evaluated using descriptive statistics, logistic and ordinary regression. The 

results show that 44.98% of respondents perceive cryptocurrencies as a speculative asset, 

24.17% as a medium of exchange, 21.93% as an investment asset and 8.92% as an informal 

economy instrument. 31.23% of respondents have already purchased or intend to purchase 

cryptocurrencies – most of them for the reason of cryptocurrency value and its future 

development. 

Key Words: Cryptocurrencies, Informal Economy Instrument, Investment/Speculative Asset, 

Medium of Exchange, Survey 

 

1  INTRODUCTION 

Cryptocurrencies represent digital financial assets without physical substance existing 

in the form of consensually confirmed entries recorded in distributed, usually publicly 

accessible databases called blockchains (Hern, 2018). Cryptocurrency computer networks use 

asymmetry cryptography algorithms to secure and to verify all transactions and to control the 

generation of new cryptocurrency units (Delmolino et al., 2016).  

 

The first and currently the most famous cryptocurrency called Bitcoin began operating in 

2009 when an unknown individual (or group of individuals) using a pseudonym Satoshi 

Nakamoto released an open-source Bitcoin client software (Antonopoulos, 2014). Satoshi 

Nakamoto in its article “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” defined Bitcoin as 

a peer-to-peer electronic payment system allowing any two willing parties to transact directly 

with each other without the need for a central authority (Nakamoto, 2008). This definition 

suggests that Bitcoin and other cryptocurrencies emerged since 2009 should primarily serve 

as a payment instrument like traditional currencies (e.g. USD, EUR, CZK). The defined 

purpose of Bitcoin and other cryptocurrencies was fulfilled for the first time on 22
nd

 May 

2010 by an American programmer Laszlo Hanyecz who purchased two pizzas for 10,000 

Bitcoins (Surda, 2014). Since then, the number of venues accepting cryptocurrencies has been 

growing. According to the website Coinmap.org (2019), there are over 15,841 venues 

worldwide accepting cryptocurrencies as a payment option nowadays. Cryptocurrency users 

can be attracted using them as a payment instrument due to their peer-to-peer distributed 

nature, global and government-free design, potential to conduct confidential transactions and 

to serve for purchase special goods (e.g. illegal drugs) or safety and irreversibility of 

transactions (McIntosh, 2018; Baur et al., 2018).  

 

On the other hand, several studies (e.g. Baeck and Elbeck, 2014; Cheah and Fry, 2015; Tan et 

al. 2018) stated that Bitcoin and most other cryptocurrencies are currently used primarily as 

a speculative or investment asset. They have no intrinsic value and their worth ultimately 

hinges upon its usefulness as a currency in the consumer economy (Yermack, 2015). Because 
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of the pure market valuation coming from users’ trust in cryptocurrencies with no 

fundamental value to support it (Hanley, 2013) and no connection to macroeconomic 

indicators, e.g. GDP, interest rates, inflation rate or foreign balance (Kristoufek 2013), the 

value of most cryptocurrencies is highly volatile
1
 (Urquhart, 2017). The high volatility 

(instability of their purchasing power) discourages users from using them as a payment option 

and on the contrary, motivates them to purchase cryptocurrencies primarily as a speculative or 

investment asset to utilise changes in their value to generate profits. Therefore, many 

cryptocurrencies are susceptible to speculative bubbles (Cheah and Fry, 2015). Moreover, 

some people can perceive cryptocurrencies as an instrument of the informal economy, e.g. for 

anonymous purchase of things or tax evasion. 

 

This paper aims to find out and to analyse the young future economists’ perception of 

cryptocurrencies and their motives for purchasing them. These young economists will likely 

meet with cryptocurrencies in their future work as their companies will use them. As 

economic experts, they can suggest changes in their regulation, taxation or reporting in the 

financial statements. The perception of cryptocurrencies as a payment instrument can lead to 

further expansion of retailers accepting them as an alternative to traditional currencies. Baur 

et al. (2018) state a belief that if Bitcoin and other cryptocurrencies are used as a currency to 

pay for goods and services, their value will stabilise and they will compete with fiat money as 

a medium of exchange, a unit of account and store of value. By contrast, cryptocurrency 

perception as speculative/investment opportunity can lead to their stronger regulation e.g. to 

prevent tax avoidances. Finally, their perception as an informal economy instrument can lead 

to their ban like in China (Yu, 2018).  

  

The focus on young people proceeds from the previous surveys, which inquired respondents 

about their knowledge of cryptocurrencies. A joint SurveyMonkey and Global Blockchain 

Business Council poll of 5,761 adults conducted in January 2018 in the United States found 

out that nearly 60% of Americans are familiar with cryptocurrency Bitcoin. Besides, the 

survey identified that 5% of respondents hold Bitcoin and 21% currently considering purchase 

it. Most Bitcoin owners (58%) were males between 18-34 years. (CoinWire, 2018) Similar 

results were shown by a survey from the United Kingdom which revealed that 20% 

of 500 millennials have purchased cryptocurrencies (Richards, 2019). Another survey 

conducted by Paxful, an online Bitcoin marketplace, among young people between 18-42 

years in Autumn 2019 showed that 98.4% of respondents were familiar with Bitcoin, 77.4% 

with Ethereum, 71.6% with Litecoin and 47.6% with Ripple (Willms, 2019). In the Czech 

Republic, a poll conducted by a company Broke Consulting found out that 20% of young 

people aged 20-29, 9% of people aged 40-49 and only 4% of people aged 60-69 years 

consider cryptocurrencies to be a possible investment option (Mrazkova, 2018). However, 

these surveys did not discover respondents’ perception of cryptocurrencies as payment, 

speculative, investment or informal economy instrument and their motives to purchase them. 

 

2  METHODOLOGY AND DATA 

To find out and to analyse young future economists’ perception of cryptocurrencies and their 

motives for purchasing them, an online questionnaire survey was conducted among students 

of the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University located in Brno 

(Czech Republic) in May 2019. Students were in age 19-35 years. The questionnaire was 

distributed electronically to all of 2,677 students of the Faculty of Economics and 

                                                 
1 There are few exceptions of cryptocurrencies whose value is steady as their value is derived from the other 

assets like legal tenders (i.e. stable coins) or precious metals (i.e. asset-backed cryptocurrencies). 
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Administration via e-mail. A total of 269 responses were collected, i.e. response rate was 

10.05%. Table 1 shows the profile of the survey participants. 

 

Table 1: Profile of the survey participants (n = 269) 

Respondent characteristics 
Number 

of responses 
% of responses 

Gender 

Male 147 54.65% 

Female 122 45.35% 

Education 

Student of the bachelor study programme 141 52.42% 

Student of the follow-up master’s programme 116 43.12% 

Student of the doctoral study programme 12 4.46% 

Nationality 

Czech nationality 189 70.26% 

Slovak nationality 80 29.74% 

Other nationality 0 0.00% 

Working or foreign study experience 

Experienced 239 88.85% 

No experience 30 11.15% 

Source: authors’ own processing 

 

The questionnaire contained only close-ended questions and was created in LimeSurvey 

software. Respondents were asked about their sociodemographic data, their belief in the 

future existence of cryptocurrencies and their view on the market value of cryptocurrencies 

(whether they see it as a result of a speculative bubble or not). Subsequently, they were 

inquired by ranking question how they perceive cryptocurrencies – whether as a payment 

instrument (an alternative to legal tender), a speculative instrument (asset for gaining profit 

from short-term fluctuations in the market price), an investment instrument (asset for a long-

term appreciation of invested funds) or an informal economy/criminal activity instrument. 

The respondents were also asked whether they have already purchased cryptocurrencies or 

intend to do that and what their purchase motive was/is. The answers to the topics mentioned 

above were collected only from the respondents familiar with cryptocurrencies. All 

respondents (269 students) stated that they know cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum or 

Litecoin. 

 

For the purposes of statistical analysis, the following variables were used:  

 sociodemographic factors as independent variables, i.e. age, gender, nationality 

(Czech or Slovak), education, size_town (the size of the town of respondents’ origin) 

and experience (expressing respondents’ working/foreign study experience); 

 other independent variables expressing respondents’ belief in cryptocurrency future 

existence (futureproof), their view on cryptocurrency value as a speculative bubble 

(bubble) and their expectation about cryptocurrency price development 

(price_development); and 

 dependent variables expressing respondents’ perception of cryptocurrencies 

(p_payment_instrument; p_speculative_instrument; p_investment_instrument; 
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p_informal_economy_instrument) and their possession or potential possession of 

cryptocurrencies (possession) (all respondents’ perception variables have a value 

range from 1 to 4, the highest value means the respondents’ primary perception 

of cryptocurrencies, the lowest value then their most marginal perception of 

cryptocurrencies). 

 

To assess the statistical significance of the influence of sociodemographic factors and 

futureproof, bubble and price_development on all respondents’ perception variables and 

possession, ordinary regression suitable for ordinal dependent variables 

p_payment_instrument, p_speculative_instrument; p_investment_instrument; 

p_informal_economy_instrument and logistic regression suitable for binary dependent 

variable possession were employed. In the first step, all sociodemographic factors and 

futureproof, bubble and price_development were regressed against all respondents’ perception 

variables and possession using either univariate logistic or ordinary univariate regression. 

Subsequently, statistically significant variables were eligible for recursive significance testing 

using multivariate regression of the corresponding kind. Variables education, size_town and 

price_development are ordinal by design. However, for interpretation, they were transformed 

into binary variables. Optimal cut-points were selected by analysis of both treatment and 

polynomial contrasts.  

 

MS Excel was used to descriptive evaluation of the collected responses, and R Programming 

Language was employed to perform statistical tests. 

 

3  RESULTS AND DISCUSSION 

Table 2 shows the respondents’ attitude to the future of cryptocurrencies and their market 

value. According to these results, 81.41% of young future economists believe in the future 

existence of cryptocurrencies and 79.93% think that the market value of cryptocurrencies 

represents a speculative bubble. The higher percentage of males than females (83.67% vs 

78.69%) believe in the future and do not perceive cryptocurrency value as an example of a 

speculative bubble (23.13% vs 16.39%). In terms of education, the results show that doctoral 

students (91.67%) have more faith in the future existence of cryptocurrencies than bachelor 

and the follow-up master’s students and concurrently, they perceive their value as an outcome 

of speculations. It is also worth noting that significantly more students without 

working/foreign study experience (93.33%) see cryptocurrencies as a speculative bubble. 

 

Table 2: Respondents’ attitude to the future of cryptocurrencies and their market value 
 

Q1: Do you believe in the future 

existence of cryptocurrencies? 

Q2: Do you think that the 

market value of cryptocurrencies 

represents a speculative bubble? 

YES NO YES NO 

Total (n = 269) 219 81.41% 50 18.59% 215 79.93% 54 20.07% 

Responses by gender: 

Male (n = 147) 123 83.67% 24 16.33% 113 76.87% 34 23.13% 

Female (n = 122) 96 78.69% 26 21.31% 102 83.61% 20 16.39% 

Responses by education: 

Bachelor student  

(n = 141) 
115 81.56% 26 18.44% 112 79.43% 29 20.57% 

Follow-up master’s 

student (n = 116) 
93 80.17% 23 19.83% 93 80.17% 23 19.83% 
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Doctoral student  

(n = 12) 
11 91.67% 1 8.33% 10 83.33% 2 16.67% 

Responses by working/foreign study experience: 

Experienced (n = 239) 195 81.59% 44 18.41% 187 78.24% 52 21.76% 

No experience (n = 30) 24 80.00% 6 20.00% 28 93.33% 2 6.67% 

Source: authors’ own processing 

 

Table 3 presents respondents’ primary perception of cryptocurrencies – whether as a payment, 

speculative, investment or informal economy/criminal activity instrument. Statistical results 

of regression model estimations and significance testing suggesting a statistically significant 

influence of sociodemographic and other factors on respondents’ perception and 

possession/intended possession of cryptocurrencies are presented in Table 4. 

 

Table 3: Respondents’ perception of cryptocurrencies 
 Q3: How do you primarily perceive cryptocurrencies? 

Payment 

instrument 

Speculative 

instrument 

Investment 

instrument 

Informal 

economy/crimi-

nal instrument 

Total (n = 269) 65 24.17% 121 44.98% 59 21.93% 24 8.92% 

Responses by gender 

Male (n = 147) 34 23.13% 72 48.98% 26 17.69% 15 10.20% 

Female (n = 122) 31 25.41% 49 40.16% 33 27.05% 9 7.38% 

Responses by education 

Bachelor student  

(n = 141) 
31 21.99% 61 43.26% 37 26.24% 12 8.51% 

Follow-up master’s 

student (n = 116) 
31 26.73% 55 47.41% 19 16.38% 11 9.48% 

Doctoral student  

(n = 12) 
3 25.00% 5 41,67% 3 25.00% 1 8.33% 

Responses by working/foreign study experience 

Experienced (n = 239) 56 23.43% 105 43.93% 57 23.85% 21 8.79% 

No experience (n = 30) 9 30.00% 16 53.33% 2 6.67% 3 10.00% 

Source: authors’ own processing 

 

The results show that 66.91% of students consider cryptocurrencies a financial market 

instrument instead of an alternative to legal tender. Most respondents (44.98%) primarily 

regard cryptocurrencies as an instrument of short-term speculations, 24.17% as a medium of 

exchange, 21.93% as a long-term investment asset and 8.92% as an informal economy 

instrument used for transactions that are neither taxed nor monitored by any form of 

government or tool for criminal activities. These 8.92% of future economists will most likely 

support stronger cryptocurrency regulation which restricts their state-independent nature or 

leads to their ban. Obtained results are consistent with the academic literature (e.g. Urquhart, 

2017; Andrianto and Diputra, 2017; Baur et al., 2018) studying an economic character of 

cryptocurrencies. Based on market or transaction data analysis, these studies concurred that 

Bitcoin and most of the other cryptocurrencies are used as speculative or investment assets, 

are components of investment portfolios to risk diversification and are not used mainly as an 

alternative to traditional currencies.  

- 401 -



Table 4: Results of regression model estimations and significance testing 
  

   
p_ 

payment_ 

instrument 

p_ 

speculative_ 

instrument 

p_ 

investment_ 

instrument 

p_ 

informal_ 

economy_ 

instrument 

possession 

futureproof *** (2.103) ns ns ns *** (27.478) 

bubble *** (0.417) *** (3.449) ns ns *** (0.344) 

price_ 

development 
ns ns ns ns *** (2.968) 

age ns ns ns ns ns 

gender ns ns *** (2.304) *** (0.464) *** (0.170) 

nationality ns ns ns ns ns 

education ns ns ** (0.648) ns ns 

size_town ** (1.502) ns ns ns ns 

experience ns ns ns ns ns 

Note: The asterisks indicate statistical significance levels at 0.1 (*), 0.05 (**) and 0.01 (***); 

”ns” indicates no statistical significance; odds ratios are stated in the parentheses. 

Source: authors’ own processing 

 

Statistical tests suggest a strong relationship between a respondents’ belief in the 

cryptocurrency future and their perception as a payment instrument – these respondents 

evince twice a chance to perceive cryptocurrencies as an alternative to legal tender compared 

to respondents who do not believe in the cryptocurrency future. There is also a strong 

relationship in the case of respondents coming from towns larger than 10,000 inhabitants. 

They have 1.5 higher probability that they perceive cryptocurrencies as a payment instrument. 

On the other hand, respondents considering cryptocurrency market value a result of 

speculative bubbles have 2.4 times lower chance of perceiving cryptocurrencies as a payment 

instrument. Perception as a speculation instrument is connected solely to the variable bubble; 

respondents who see a speculation bubble in the market price of cryptocurrencies are more 

inclined to perceive them as a speculative asset. Surprisingly, the results show that students of 

higher educational level are less likely to perceive cryptocurrencies as an investment 

instrument. Concerning gender, females are more inclined to the cryptocurrency perception as 

an investment tool and less likely as an informal economy/criminal activity instrument. 

 

Table 5 presents the percentage of respondents who have already purchased or intend to 

purchase cryptocurrencies. Almost one-third of respondents (31.23%) already own or have an 

intention to own cryptocurrencies. Similar results were obtained by the survey conducted in 

the United Kingdom which revealed that 20% of young people aged 20-38 years had 

purchased cryptocurrencies (Richards, 2019). The results in Table 4 and Table 5 suggest that 

females are much less inclined to purchase of cryptocurrencies than males – 46.26% of males 

in comparison with only 13.11% of females have purchased or have an intent to purchase 

cryptocurrencies. It is consistent with the survey conducted by SurveyMonkey and Global 

Blockchain Business Council which stated that most Bitcoin owners (58%) are young males 

aged 18-34 years (CoinWire, 2018). In addition, the statistical results presented in Table 4 

show that respondents’ expectation about cryptocurrency price development was/is crucial for 

purchase of cryptocurrencies in the case when they are either certain in cryptocurrency price 

decrease (i.e. an opportunity for shorting) or at least expect a slight price increase. 

Concurrently, respondents who believe in the cryptocurrency future and do not see in their 

market price speculative bubble are more likely to purchase them. 
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Table 5: Respondents’ possession/possession intention of cryptocurrencies 
 Q4: Have you already purchased/do you intend to purchase 

cryptocurrencies? 

YES NO 

Total (n = 269) 84 31.23% 185 68.77% 

Responses by gender 

Male (n = 147) 68 46.26% 79 53.74% 

Female (n = 122) 16 13.11% 106 86.89% 

Responses by education 

Bachelor student  

(n = 141) 
49 34.75% 92 65.25% 

Follow-up master’s 

student (n = 116) 
32 27.59% 84 72.41% 

Doctoral student  

(n = 12) 
3 25.00% 9 75.00% 

Responses by working/foreign study experience 

Experienced (n = 239) 78 32.64% 161 67.36% 

No experience (n = 30) 6 20.00% 24 80.00% 

Source: authors’ own processing 

 

Respondents’ motives for cryptocurrency purchase are presented in Table 6. One-half of 

respondents who have already purchased or intend to purchase cryptocurrencies answered that 

the value of cryptocurrencies and its future development is the main motive for purchase 

them. Professional/study interest, interest in modern technologies, anonymity and distributed 

nature of cryptocurrencies without a central authority are the other motives mentioned 

relatively often by respondents. Other motives listed in the close-ended question were chosen 

minimally.     

 

Table 6: Respondents’ motive for purchase of cryptocurrencies (n = 84*) 

Q5: What was/is your motive for the purchase of cryptocurrencies? 

Simplicity of use 2 2.38% Professional/study interest 9 10.72% 

Anonymity 6 7.14% 
Interest in modern 

technologies 
9 10.72% 

Payment security 1 1.19% 
Value of cryptocurrencies and 

its future development 
42 50.00% 

Global/borderless design 3 3.57% 
Active support of something 

new 
5 5.95% 

Distributed nature without 

a central authority 
6 7.14% 

Other factors (friends, family 

etc.) 
1 1.19% 

*Only respondents who have already purchased/intend to purchase cryptocurrencies were 

eligible to answer this question. 

Source: authors’ own processing 

 

4  CONCLUSIONS 

The paper deals with the young future economists’ perception of cryptocurrencies and 

the motives for their purchase. Cryptocurrencies can be considered a payment instrument 

- 403 -



which is consistent with the original definition of cryptocurrencies by Satoshi Nakamoto 

(2008), a speculation asset, an investment asset or an informal economy or criminal activity 

instrument. The obtained results show that most respondents believe in the future existence of 

cryptocurrencies but consider their market value a speculative bubble. Consistently, the 

majority of respondents (44.98%) perceive cryptocurrencies as a speculative asset. On the 

other hand, 24.17% of respondents deem them a payment instrument (i.e. according to them, 

cryptocurrencies serve their original purpose), 21.93% an investment instrument and 8.92% of 

respondents believe that cryptocurrencies represent an instrument for conducting hidden or 

illegal activities. The results also show that almost one-third of students (of which 80.95% are 

males) have already purchased or intend to purchase cryptocurrencies. For 50% of owners or 

potential cryptocurrency owners, the cryptocurrency value and its future development 

represent the main motive for the purchase. 

 

Statistical results suggest the statistically significant influence of factors futureproof, bubble 

and size_town on respondents’ cryptocurrency perception as a payment instrument, bubble 

on perception as a speculative instrument, gender and education on perception as an 

investment instrument and gender on perception as an informal economy/criminal activity 

instrument. Respondents’ expectation about cryptocurrency price development has 

a statistically significant influence on the purchase of cryptocurrencies in the case when they 

are either certain in cryptocurrency price decrease or at least expect a slight price increase. 

Concurrently, cryptocurrency purchase is statistically significantly influenced by factors 

bubble, futureproof and gender. 

 

Future studies could extend the research by adding a comparison of cryptocurrency perception 

in different countries and extend respondent sample by adding other groups of people (other 

age categories, non-students, etc.). Papers taking into account the cryptocurrency perception 

of legal persons would also be of importance. 
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ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH MODELŮ 

 

TYPES OF BUSINESS MODELS 

 

Andrej Lacko, Patrik Budský  

 
Abstrakt 

Předmětem článku „Členění obchodních modelů“ je identifikace konceptu obchodních 

modelů a jejich inovací. Dále je část tohoto článku zaměřená na vysvětlení principu dnes 

používaných obchodních modelů, jejich členění a jejich vnitřních mechanizmů. 

Klíčová slova: obchodní model, business model, členění obchodních modelů 

 

Abstract 

The purpose of the article "Breakdown of business models" is to identify the concept of 

business models and their innovations. Furthermore, part of this article is focused on 

explaining the principles of business models used today, their division and their internal 

mechanisms. 

Key words: business model, types of business models 

 

 

1 ÚVOD 

Obchodní modely se na počátku 21. století dostaly do popředí zájmu. Nejen v akademické 

sféře, ale i vysokých manažerů společností. Podle Amita a Zotta z MIT (2012) je to 

způsobeno hledáním investičních příležitostí s vyšší mírou návratnosti. Ukazuje se, že 

investice do nových produktů a procesů jsou poměrně nejisté. Svoje tvrzení dokládají 

výzkumy společností Economist Intelligence Unit (2010) a IBM (Pohle a Chapman 2006), 

které zjistily, že investice do obchodních modelů jsou manažery upřednostňovány, protože je 

vidí jako možný zdroj konkurenční výhody. Společnosti mají možnost si vytvořit svůj 

obchodní model podle vlastního uvážení anebo se mohou inspirovat u konkurenčních 

společností. Manažeři po celém světě dnes porovnávají, které obchodní modely jsou 

nejúspěšnější a jak implementovat jejich jednotlivé části do chodu jimi vedené společnosti 

(Magretta, 2002). 

I když je první zmínka o obchodních modelech v odborném článku z 60. let minulého století 

(Jones, 1960), je důležité si uvědomit, že jejich použití probíhalo už od samotného počátku 

jakékoliv výroby nebo poskytování služeb. Jen se jim takto ještě neříkalo. Zjednodušeně se dá 

říct, že je obchodní model jakýsi kompletní přístup k podnikání. Popisuje klíčový aspekt 

podnikání, obchodní zájmy, cílové zákazníky, podnikové strategie a celkovou firemní 

politiku. Obchodní model má pak za účel zjednodušit pochopení této komplexní struktury 

a provázanosti mezi jednotlivými faktory (Osterwalder, Pigneur, Tucci, 2005). Dnes již 

existuje mnoho modelů, které mají spoustu podobných rysů, ale v jiných se diagonálně liší 

a rozhodně to není vyřešené téma. I když se za poslední roky věnovala široká ekonomická 

veřejnost zkoumání a rozvoji této disciplíny, je zde stále velká potřeba inovovat a nalézat 

nová řešení k dalšímu pochopení tohoto termínu. 

Cílem tohoto příspěvku je definovat, co to vlastně obchodní model je, jak ho lze inovovat 

a jaké druhy obchodních modelů jsou nyní používané a na základě čeho se podle jednotlivých 

autorů člení. Autoři příspěvku pracují s hypotézou, že nelze jednoznačně rozdělit obchodní 

modely do několika skupin.  

- 407 -



2 DEFINICE 

Obchodní model, který byl přeložen z anglického spojení „business model“, by se dal hodně 

zjednodušeně popsat jako postup nebo přístup firmy vytvářet podnikovou hodnotu (Hedman 

a Kalling, 2003). Podniková hodnotu představuje produkt nebo službu. Existují mnohé další 

definice, co to obchodní model vlastně je, protože mnoho autorů, kteří se touto problematikou 

zaobírají, má své vlastní definice, které se dají lépe aplikovat v závislosti na povaze měření 

nebo zkoumání, které u své práce používají (Osterwalder, Pigneur, Tucci, 2005). Mezi 

nejznámější autory patří například švýcarský ekonom Alexander Ostewalder a francouzský 

ekonom Yves Pigneur, jejichž definice obchodního modelu jej popisuje jako souhrnný popis 

způsobů vytváření, doručování a zachycování hodnot v podniku (Osterwalder, 2004). Michael 

Lewis nabízí nejspíš nejjednodušší definici, podle které znamená obchodní model plán, jak 

firma vygeneruje peníze (Lewis, 2014). K této definici Lewis přišel v době největšího 

rozmachu velkých počítačových firem jako byly Apple a Microsoft. Microsoft měl v té době 

například business model prodat svůj operační systém, který stál vyrobit 50 centů, za 120 

dolarů. Microsoft v té době využil neznalosti tehdejší doby, kdy veřejnost neměla zkušenosti 

a povědomí o reálné přidané hodnotě a Microsoft tím dokázal obrovské množství produktů 

s vysokým ziskem (Ovans, 2015). Další používaná definice Joan Magrettové je převzata 

nepřímou definicí od Petera Druckera. Peter Drucker říká, že je nutné vědět, kolik je 

společnost ochotna za daný produkt zaplatit (Drucker, 1954). Drucker to použil ve své teorii 

podnikání, takže neřekl přímo, že se jedná obchodní model, ale ve své podstatě jím je (Ovans, 

2015). Magrettová na Druckera navazuje ve své teorii o obchodních modelech. Uvádí, že je 

nutné zodpovědět otázky typu:  

 Kdo je náš zákazník?  

 Co je pro zákazníka hodnota?  

 Jak firma generuje zisky (revenue model)? 

 S jakými nejmenšími náklady je firma schopna fungovat? 

Magrettová se více než na finance zaměřuje na fungování firmy. Když známe předpoklad 

toho, jak bude firma fungovat (zájem veřejnosti), tak se dá i předpovědět, jestli bude firma 

schopná provozu nebo ne (zisky/ztráty). Magrettová popisuje obchodní modely z hlediska 

hodnotového řetězce. Podle její definice má obchodní model dvě části. První se zaměřuje 

čistě na činnosti, které jsou spojené s výrobou, tedy návrh produktu, nákup výrobního 

materiálu a výroba samotná. Druhá část se zaměřuje na činnosti spojené s prodejem produktu. 

Například na průzkum trhu, nalezení zákazníků, prodej, distribuci a jiné související služby 

(Magretta, 2002). Podle autorů Christopha Zotta, Raphaela Amita a Lorenza Massy může 

hlavní účel obchodních modelů být chápán jako prvek k analyzování podnikové činnosti, 

k pochopení interních a externích činností nebo také jako popis postupu, jak vytvářet 

a udržovat hodnotu podniku. Podle nich bylo zkoumání obchodních modelů v minulosti 

prosazováno hlavně ze tří důvodů. 

 Popis a pochopení potenciálu elektronického obchodování a používání informačních 

technologií. 

 Řešení strategických otázek jako jsou například tvorba hodnot, konkurenční výhody a 

výkonnost firmy. 

 Inovace a řízení technologií (Amit R., Zott C, Massa L, 2011).  

První důvod vznikl díky stále narůstající oblibě elektronického podnikání a obchodování přes 

internet. Tento trend měl největší boom na začátku 21. století, a od té doby stále roste (Rappa, 

2000). Po vzniku smartphonů se dále také rozrostl trh s mobilními aplikacemi, které tento 

trend ještě více posílily, takže se dá říct, že je tento relativně nový trend stále ve fázi ranného 

rozvoje a plný potenciálu. Druhým důvodem je propojení obchodních modelů s podnikovými 

strategiemi. V tomto případě se hledá odpověď na otázku, jak správně vytvořit a následně 

udržet hodnoty v podniku a jaké strategie se k tomu mají použít (Amit, Zott, 2001). Zde 
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nastává ovšem situace, kdy strategie podniku nemohou být odděleny od okolního prostředí 

ostatních obchodních modelů jiných společností. Podnik jako takový je součástí většího 

systému, protože spolupracuje s jinými společnostmi a tato spolupráce ovlivňuje všechny 

propojené společnosti. Tím pádem spolu ostatní obchodní modely neustále soupeří a ovlivňují 

se (teorie her). Konkurenční společnosti s nejlepšími strategiemi a konkurenčními výhodami 

následně dominují na trhu. Je ovšem nutné uvědomit si, že trh se neustále vyvíjí, a proto i ty 

nejlepší konkurenční výhody časem ztrácí svoji sílu, když se konkurence adaptuje, nebo 

přijde s jinou vlastní inovací, která předčí tu dosavadní (Magretta, 2002). Typickým 

příkladem by mohl být Nokia a Apple. Třetím pilířem je pak nutnost neustále inovovat 

a nacházet nová řešení. Získávání nových informací z oblasti technologie je klíč k úspěchu na 

trhu. Jedním ze způsobů, jak může firma vnímat inovace, je představit si samu sebe jako 

hlavní prvek v systému firem, který musí být inovován (Mitchell, Coles, 2003). S novými 

technologiemi je pak nutné zavádět i nové výrobní procesy. Následné experimentování 

s novými technologiemi a novými obchodními modely může zvýšit výkonnost firmy 

(McGrath, 2010). Podle těchto tří důvodů se dá vyobrazit, že obchodní model je centrem nebo 

spojovacím prvkem tří faktorů: 

 strategií, 

 použitých technologií, 

 a organizace firmy. 

Pro vytvoření účinného obchodního modelu je pak důležité, aby byly tyto tři stránky 

vyrovnané, což je v realitě častý problém (Van Oostrerhout, 2008). 

 

3 POUŽÍVANÉ OBCHODNÍ MODELY 

Členění obchodních modelů do jednotlivých skupin je poměrně problematické. Každá firma 

se snaží udržet na trhu. Proto hledá způsoby, jak poskytnout zákazníkovi co největší hodnotu, 

za co nejnižší náklady, a ještě u toho vytvořit hodnotu pro své vlastníky. Z tohoto důvodu se 

snaží se svým obchodním modelem odlišit od konkurence. Trendem v poslední době jsou 

inovace takzvaného revenue modelu. To je ta část obchodního modelu, která se zaměřuje na 

generování zisků. V důsledku těchto změn je členění obchodních modelů těžší a autoři se 

dopouštějí vyšší agregace. V rámci této kapitoly jsou prozkoumány různá členění obchodních 

modelů do skupin, použité v předchozích publikací a představena jejich typologie. 

Samozřejmě členění byla zkonstruovaná na základě již existujících obchodních modelů, proto 

můžeme veškeré prezentované druhy obchodních modelů považovat i za v praxi používané 

obchodní modely. 

 

3.1 Členění autorů z MIT 

Výzkumníci z MIT (Malone a spol., 2006) pro členění obchodních modelů použili dvě dělící 

dimenze. V prvním kroku obchodní modely rozdělili podle typu práva, který je prodáván. 

Identifikovali pak čtyři základní (primární) typy obchodních modelů podle způsobu, jak 

nabízejí své výrobky a služby. Definovali tyto typy obchodních modelů na základě 

předání práv: výrobce (creators), distributory (distributors), pronajímatele (landlords) 

a zprostředkovatele (brokers). Výrobci transformují vstupy (většinou materiálové) na výstupy, 

distributoři nakupují a prodávají aktiva (zboží), pronajímatelé pronajímají svůj majetek 

a zprostředkovatelé propojují nabídku a poptávku na trhu. Druhé členění bylo provedeno na 

základě typu aktiv, které jsou nabízena. Identifikovali tyto čtyři typy aktiv: hmotné, nehmotné 

finanční a lidské. Při vzájemné kombinaci těchto dvou členění bylo identifikováno 

následujících 16 typů business modelů: 

1. Entrepreneurs (investoři do firem), 

2. Manufacturers (výrobci hmotných aktiv), 

3. Inventors (producenti nehmotných aktiv), 
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4. Human Creators (producenti lidí), 

5. Financial Traders (finanční tradeři) 

6. Wholesalers/Retailers (obchodníci s hmotnými aktivy), 

7. Intellectual Property (IP) Traders (obchodníci s nehmotnými aktivy), 

8. Human Distributors (obchodníci s lidmi), 

9. Financial Landlords (poskytovatelé finančních půjček), 

10. Physical Landlords (pronajímatelé hmotných aktiv), 

11. Intellectual Landlords (poskytovatelé licencí), 

12. Contractors (kontraktoři), 

13. Financial brokers (finanční zprostředkovatelé), 

14. Physical brokers (zprostředkovatelé hmotných aktiv), 

15. Intellectual property (IP) brokers (zprostředkovatelé licencí a jiných autorských 

a průmyslových práv), 

16. Human Resources (HR) brokers (náboráři lidí). 

(Samozřejmě překlady anglických názvů nemají vždy adekvátní výraz v českém jazyce.) 

Sami autoři členění přiznávají, že producenti lidí a obchodníci s lidmi jsou v dnešní době 

nelegálními obchodními modely a jsou v členění pouze doplňkově. Z pohledů metodiky 

(typologie) členění jsou zajímavé již výše popsané dimenze členění, kdy se autoři zaměřili na 

typ aktiva a způsob jeho komercializace. Toto členění bylo použito i v pozdější publikaci 

(Weill, Malone a Apel, 2011), kde již byly vyřazeny obchodní modely “Human Creators” 

a “Human Distributors”. Autoři také rozdělili výrobce na “výrobce inovátory” a “výrobce 

neinovátory” podle prostředků, které investují do výzkumu a vývoje ve vztahu k průměru 

svého průmyslového odvětví. 

 

3.2 Členění Billa Ribauda 

Ribaudo (2016) ve své publikaci dělí obchodní modely na čtyři skupiny podle principu tvorby 

a komercializace produktu. Principem rozdělení se blíží členění autorů z MIT, ale obchodní 

modely agreguje pouze do čtyř skupin. Hlavní podmínkou je spíše princip komercializace, 

než typ zapojeného aktiva, což se také shoduje z principem dělení obchodních modelů autorů 

z MIT. Na rozdíl od MIT, ale Ribaudo typ aktiva poměrně dost upozaďuje. Proto nejspíše 

identifikoval pouze čtyři druhy obchodních modelů. Ribaudo rozeznává tyto skupiny 

obchodních modelů: 

1. výrobce hmotných aktiv, 

2. poskytovatelé služeb, 

3. producenti nehmotných aktiv, 

4. Network Orchestrators. 

Výrobci hmotných aktiv mají svůj business model postavený na principu „make one, sell one“ 

(vyrob jeden, prodej jeden). Princip obchodního modelu spočívá v tom, že každý vyrobený 

produkt (případně výkon) lze prodat prvotním trhu pouze jednou. Společnosti, kteří používají 

tento obchodní model jsou například Coca Cola, McDonald, Nike nebo Chevron. 

Poskytovatelé služeb mají svůj business model zaměřený na prodej času (konzultační firmy, 

banky a finanční instituce nebo i vzdělávací instituce). Producenti nehmotných aktiv poskytují 

licence na díla chráněná autorskými nebo průmyslovými právy (Microsoft, ARM, Adobe 

nebo Disney, ale i farmaceutické společnosti). Obchodní model typu Network Orchestrators 

je poměrně novým business modelem. Jeho podstatou je propojování poptávky a nabídky na 

trhu. Společnosti s tímto obchodním modelem jsou ale například i sociální sítě. Další 

představitelé firem s tímto obchodním modelem jsou VISA, MasterCard, Uber nebo 

Facebook. Bill Ribaudo do této kategorie řadí i retail e-Commerce. 

Samozřejmě toto dělení je poměrně hrubé. Například neodráží různé typy monetizace 

(Revenue Modelu). Z hlediska monetizace mají k sobě poměrně blízko společnosti Google 
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a Facebook, protože obě společnosti mají svůj původní business postavený na prodeji svých 

uživatelů inzerentům. V členění Billa Ribauda budou nejspíše obě korporace zástupcem 

společnosti s obchodním modelem Network Orchestrators. Ve stejné skupině ale budou 

i karetní asociace Visa a MasterCard, které si za každou uskutečněnou transakci strhávají 

poplatek za její uskutečnění (provize). Jedná se o dva odlišné typy revenue modelu.  

 

3.3 Členění Patrika Budského a Jana Dvořáka 

Patrik Budský a Jan Dvořák (2019) ve své publikaci identifikovali devět typů obchodních 

modelů. Jsou jimi: 

1. producenti výrobků s nízkou přidanou hodnotou, 

2. retailers, 

3. poskytovatelé služeb, 

4. poskytovatelé infrastruktury, 

5. producenti výrobků s vyšší přidanou hodnotou, 

6. producenti nehmotných aktiv, 

7. Network Orchestrators, 

8. společnosti s více oddělenými obchodními modely, 

9. technologické platformy. 

Autoři přiznávají, že členění vychází z dělení obchodních modelů popisované Ribaudem 

(2016), ale je podrobnější. Autoři dělení jsou toho názoru, že je podstatný rozdíl v obchodním 

modelu mezi výrobcem sportovního oblečení (například společností Nike) a výrobcem 

procesorů (Intel). Proto je jejich agregace nižší a dále například člení výrobce hmotných aktiv 

podle přidané hodnoty (technologicky náročnější výroby a technologicky méně náročné 

výroby). Rozdělení výrobců hmotných aktiv se principiálně shoduje s rozdělením výrobců na 

„inovátory“ a „neinovátory“ u Weilla, Maloneho a Apela (2011). Také oddělují společnosti 

z retailu a poskytovatelé infrastruktury, což se opět blíží dělení autorů z MIT. Retail je 

specifický v tom, že vlastně nic nevyrábí. Obchodní model je postavený na principu levně 

nakoupit a se ziskem prodat. Poskytovatelé infrastruktury se také liší od výrobců hmotných 

statků. Jejich obchodní model je sice postavený na fyzické infrastruktuře, kterou neprodávají, 

ale za poplatek k ní poskytují přístup. Jedná se o přístup „make one, sell many“, což se 

z hlediska členění Ribaude spíše blíží producentům nehmotných aktiv. Mezi obchodními 

modely poskytovatelů infrastruktury a producenty nehmotných aktiv je ale jeden zásadní 

rozdíl. Ten se týká růstových možností komercializace produktu (škálovatelnosti). 

Poskytovatelé infrastruktury jsou stále limitováni ze strany kapacitní možností fyzických 

aktiv. Producenti nehmotných aktiv operují na principu „zero marginal costs“. To znamená, 

že vytvoření nové kopie softwaru (poskytnutí nové licence na patent) je spojeno s téměř 

nulovými dodatečnými náklady. Dále se v členění vyskytuje kategorie „technologické 

platformy“. Tento obchodní model využívají společnosti Alphabet, Microsoft, Amazon 

a Apple. Jejich business model je postavený na propojení různých částí svého businessu do 

jedné platformy, která se velmi těžko opouští. V souvislosti s tímto obchodním modelem se 

také hovoří o ekosystémech jednotlivých společností. Tyto společnosti fungují na principu 

„modifikovaného síťového efektu“. Každý nový produkt by měl zvyšovat hodnotu 

ekosystému. Obchodní model tohoto typu má ještě jednu poměrně zásadní implikaci. Různé 

části businessu mohou dotovat méně úspěšné divize (produkty), nebo vstup na nové trhy. To 

může být nebezpečné z hlediska hospodářské soutěže. Proto zejména demokratická 

kandidátka na prezidentku USA Elizabeth Warren ve svých projevech a příspěvcích zmiňuje 

možnost rozdělení těchto společností (Warren, 2019). 

 

- 411 -



4 DISKUZE 

Popsaná členění obchodních modelů mají zřejmou typologii. Jak již ale bylo zmíněno, nelze 

jednoznačně rozdělit obchodní modely do několika kategorií. Kromě již zmíněných odlišností 

z hlediska revenue modelu je dalším problémem zařazení společností s několika různými 

obchodními modely. Poté nastává otázka, zda společnosti zařadit do typu obchodního modelu 

podle podílu na tržbách, podílu na zisku nebo podílu na hodnotě společnosti a jak vůbec podíl 

na hodnotě společnosti vypočítat. Také lze diskutovat o tom, zda se prezentovaná členění dělí 

podle správných dimenzí. Případně jak lze obchodní modely rozdělit lépe. 

 

5 ZÁVĚR 

Cíl příspěvku považujeme za splněný, protože byl definován pojem obchodní model, byly 

popsány možnosti jeho inovace a byly prozkoumány členění používaných obchodních modelů 

v předchozích publikací. Zároveň byla potvrzena i hypotéza, že nelze jednoznačně členit 

obchodní modely do několika kategorií. Toto tvrzení lze doložit různými používanými 

členěními v přechozích výzkumech. Zároveň se ale ukázalo, že vybraní autoři se přibližně 

shodují v metodice (typologii) členění obchodních modelů. Primárně bylo použito členění 

obchodních modelů podle způsobu komercializace produktu. Další dělící dimenzí byl typ 

použitého aktiva. V dalším výzkumu se autoři mohou zaměřit na zpracování vlastní typologie 

členění obchodních modelů. 

  

Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT 

č. SGS19/106/OHK2/2T/12. 
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INVESTIČNÁ PRAVDEPODOBNOSŤ POSTAVENÁ NA 

HISTORICKÝCH VÝNOSOCH 

 

INVESTMENT PROBABILITY BASED ON HISTORICAL RETURNS 

 

Milan Cibuľa, Juliana Bérešová  

 
Abstrakt 

Príspevok poukazuje na potencionálne problémy plynúce z predikcie budúcich výnosov 

založených na historických dátach, ktoré investor bez ekonomického vzdelania či predošlých 

skúseností s finančnými trhmi často nemá možnosť vidieť. Na príklade S&P 500 indexu a 10-

ročných T.bonds za obdobie 1928-2018 reprezentujúcich akciový a dlhopisový trh, si dané 

problémy bližšie priblížime. V príspevku sa rovnako pozrieme na rokmi zaužívané pravidlo 

využitia normálneho rozdelenia na určenie pravdepodobnosti budúcich výnosov na základe 

predošlého vývoja.  

Kľúčové slová: historické výnosy, cenné papiere, normálne rozdelenie 

 

Abstract 

The paper points out potential problems arising from the prediction of future returns based on 

historical data, which an investor without economic education or previous experience with 

financial markets often cannot see. With the example of the S&P 500 index and 10-year 

T.bonds for the period 1928-2018 representing the stock and bond markets, we will take a 

closer look at these problems. The paper will also look at the years of practice of using the 

normal distribution to determine the probability of future returns based on past developments. 

Key words: historical returns, securities, normal distribution 

 

 

1 ÚVOD 

Väčšina investičnej komunity využíva historické výnosy na determinovanie pravdepodobnosti 

budúcich výnosov. Otázkou však je, aké šance má reálny investor, dosiahnuť priemerný 

výnos vychádzajúci z historických dát, okolo ktorého si investor buduje nielen svoje portfólio 

ale celú investičnú stratégiu. Vo svete financií je zaužívané, že výnosy jednotlivých cenných 

papierov sa riadia normálnym rozdelením. Každá investícia má dva základné aspekty:  

1. riziko, 

2. výnos. 

Normálne rozdelenie počíta s danými premennými prostredníctvom priemeru (µ), ktorý 

vyjadruje výnosy a smerodajnej odchýlky (σ), reprezentujúcej riziko. Priemer alebo 

očakávaná hodnota nám signalizuje výnos, ktorý ak máme dostatočné množstvo dát, môžeme 

s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať v budúcnosti. Čím je priemer vyšší, tým je to lepšie 

pre investora. Smerodajná odchýlka nám indikuje hodnotu, ktorou sa výnos v jednotlivých 

rokoch v sledovanom období, odchyľuje od priemernej hodnoty v kladnom či zápornom 

smere. Vyššia smerodajná odchýlka predstavuje rizikovejšiu investíciu, investíciu s vyššou 

mierou  neistoty. 
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2 HITORICKÉ VÝNOSY A ICH NEDOSTATKY 

Grafická prezentácia normálneho rozdelenia prostredníctvom priemeru a odchýlky, nám 

umožňuje jednoducho vidieť, v ktorom spektre pravdepodobnosti, sa nami požadované 

výnosy nachádzajú. Vedomosť daných hodnôt pre vybrané aktíva, ktoré investor vlastní mu 

umožnia anticipovať nielen budúce výnosy ale aj riziko. Práve daná skutočnosť, z ktorej 

vychádza väčšina investorov a ktorú využívajú investičné fondy, môže znamenať pre 

jednotlivca značný problém. 

 

Obr. 1 Rozsah smerodajnej odchýlky 

Zdroj: Towards data science, 2018 

Pre vysvetlenie použijeme príklad normálneho rozdelenia na akciovom indexe S&P 500 

a vývoja 10-ročných US štátnych dlhopisov za obdobie 1928-2018, podľa dát FRED
1
u. 

2.1 Akciový trh a historické výnosy 

Keď sa pozrieme na rozdelenie ročných výnosov vychádzajúci z dát, ktoré sa riadia 

normálnym rozdelením, vieme vypočítať tri základné rozsahy odchýlky, ako môžeme vidieť 

na vyššie uvedenom obrázku. 

Tab. 1 Dáta pre výpočet rozdelenia ročných výnosov S&P 500  

S&P 500 1928-2018 

Priemerný ročný výnos
2
 11,36 % 

Smerodajná odchýlka
3
 19,58 % 

1. rozsah odchýlky -8.23 % 30,94 % 

2. rozsah odchýlky -27.81 % 50,52 % 

3. rozsah odchýlky -47.39 % 70,10 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

                                                 
1 FRED - Federal Reserve database in St. Louis. 
2 Priemerný ročný výnos akcií zahŕňa apreciáciu ceny a dividendy. 
3 Smerodajná odchýlka - štatistická hodnota vyjadrujúca historickú volatilitu investície. 
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V prípade indexu S&P 500 a jeho dát výnosnosti za roky 1928-2018, s priemerným ročným 

výnosom na úrovni 11,36 % a odchýlkou 19,58 %, bude prvý rozsah odchýlky na úrovni od -

8,23 % po 30,94 %. V danom rozsahu sa nachádza 68,27 % všetkých ročných výnosov za 

sledovaných 90 rokov. Inými slovami môžeme povedať, že existuje 68,27 % 

pravdepodobnosť budúceho ročného príjmu, ktorý sa bude nachádzať v rozsahu prvej 

odchýlky, respektíve 31,73 % riziko, že sa tak nestane. Druhý rozsah odchýlky je v rozmedzí 

od -27,8 % až po 50,52 % a predstavuje 95,45 % pravdepodobnosť výskytu výnosnosti 

z daného rozsahu. Tretí rozsah odchýlky, ktorý predstavuje až 99,73 % všetkých hodnôt, je 

v rozsahu od -47,39 % až 70,10 %. 

 
Obr. 2 Rozdelenie ročných výnosov S&P 500

4
1928-2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

Priemerný ročný výnos, či stred predstavuje 50 % pravdepodobnosť, že ročným výnosom 

bude práve samotný priemer. Jedným z problémov aplikácie normálneho rozdelenia na vývoj 

finančných trhov je fakt, že nízko pravdepodobné hodnoty sa v reálnom prostredí finančných 

trhov objavujú častejšie, ako naznačuje pravdepodobnosť, že by malo byť možné.  

Počas poslednej celosvetovej hospodárskej krízy v roku 2008, index S&P 500 zaznamenal 

medziročný pokles výnosov zahrňujúcich dividendy vo výške - 36,55 %. Ak sa pozrieme na 

kumulatívnu pravdepodobnosť
5
 vybraných záporných hodnôt uvidíme, že výskyt niektorých 

z výnosov reálne realizovaných trhom, je z pravdepodobnostného hľadiska vysoko 

nepravdepodobný. 

                                                 
4 Hodnoty ročných výnosov použité pre výpočet v rozmedzí -55 % až 75 %, predstavujú 99,942 % všetkých 

možných hodnôt medziročného výnosu. 
5 Pravdepodobnosť, že výnos nadobudne danú negatívnu hodnotu alebo nižšiu (viac zápornú). Daná 

pravdepodobnosť je vyjadrená pomocou distribučnej funkcie. 
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Z dát vývoja indexu S&P 500 a im prislúchajúcej distribučnej funkcie vyplýva, že 

pravdepodobnosť výnosu, ktorý bude rovný alebo nižší ako -10 % je 13,77 %. Rovnako to 

znamená pravdepodobnosť ročného výnosu väčšieho ako -10 % na úrovni 86,23 %. 

Pravdaže, ako môžeme vidieť aj z grafu, čím sa posúvame k vyšším záporným hodnotám, 

pravdepodobnosť ich výskytu klesá. Čo je pre investora dobrou správou a práve investičné 

fondy, či investičné kalkulačky, často danú vlastnosť normálneho rozdelenia pre finančné 

výnosy využívajú. 

Tab. 2 Kumulatívna pravdepodobnosť záporných medziročných výnosov S&P 500 

Medziročný výnos Kumulatívna pravdepodobnosť 

-10 % 13,77 % 

-15 % 8,92 % 

-20 % 5,47 % 

-25 % 3,17 % 

-30 % 1,73 % 

-35 % 0,90 % 

-36,55 % 0,72 % 

-40 % 0,44 % 

-45 % 0,20 % 

-50 % 0,09 % 

-55 % 0,04 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

Ak sa pozrieme na už spomínaný medziročný pokles počas hospodárskej krízy v roku 2008, 

kde akciový trh zaznamenal medziročný prepad o -36,55 %, čo predstavuje pravdepodobnosť 

výskytu na úrovni iba 0,72 %. Inak povedané pravdepodobnosť výskytu približne 1/138. 

Investori využívajúci pravdepodobnosť budúcich výnosov, postavenú na normálnom 

rozdelení historických dát, si často neuvedomujú fakt, že aj keď je veľmi nízka 

pravdepodobnosť výskytu danej udalosti, neznamená to, že sa to nemôže stať. 

Aby sme dané hodnoty mohli považovať za správne, je potrebné overiť hypotézu, že vývoj 

výnosov na akciových trhoch sa riadi normálnym rozdelením. Danú skutočnosť overíme 

pomocou testu normality dát medziročného vývoja akcií S&P 500 indexu.  

Pre dané overenie použijeme Andersonov-Darlingov test normality, ktorý je modifikáciou 

Kolmogorovho-Smirnovho testu, voči ktorému prikladá vyššiu váhu hodnotám 

nachádzajúcich sa na chvoste rozdelenia (iSixSigma, 2017). 

Test zamieta hypotézu normality rozdelenia skúmaných dát za predpokladu, že hodnota „P-

Value“ je menšia alebo rovná ako 0,05. Zlyhanie v teste normality nám dovoľuje tvrdiť, že 

s 95 % pravdepodobnosťou sa skúmaný súbor neriadi normálnym rozdelením. Úspechom 

v teste normality môžeme tvrdiť, že v skúmanom súbore nebol zistený žiaden významný 

odklon od normálu. 

Pre nami skúmaný súbor dát medziročného vývoja výnosu akciového indexu S&P 500 

zahŕňajúceho dividendy, hodnota P-Value je na úrovni 0,382, čím môžeme daný súbor dát 

považovať za dáta riadené normálnym rozdelením. 
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Obr. 3 Test normality S&P 500 1928-2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

Využitie pravdepodobnosti normálneho rozdelenia pre predpoklad trhových výnosov je často 

diskutovaná téma. Je múdre príliš sa nespoliehať na danú percentuálnu pravdepodobnosť, 

keďže môže investorovi poskytnúť falošný pocit istoty. Ako sme si už poukázali, historicky 

sa môžu trhy správať určitým spôsobom, najmä po zohľadnení dostatočne dlhého časového 

obdobia, avšak trhy nás až príliš často veľmi tvrdo vrátia do reality. Pád akciového trhu 

v 1987 zaznamenal pokles Dow Jones Industrial Index o -22,60 % počas jedného obchodného 

dňa. Šanca z pravdepodobnostného hľadiska, že sa niečo také udeje za jeden deň, je takmer 

nemožná. Trhy nám znova a znova dokazujú, že sú schopné zaznamenať výnosy 

nachádzajúce sa na chvostoch Gaussovej krivky. Práve preto existuje a prosperuje opčný trh, 

ktorý investori nevyužívajú len ako hedge, ale aj na špekuláciu, kde anticipujú vysoko 

nepravdepodobné výnosy. 

2.2 Dlhopisový trh a historické výnosy 

V prípade 10 ročných US štátnych dlhopisov a ich dát výnosnosti za roky 1928-2018, 

s priemerným ročným výnosom na úrovni 5,10 % a smerodajnou odchýlkou 7,70 %, budeme 

postupovať rovnakým spôsobom pre determinovanie vzťahu pravdepodobnosti a reálnych 

výnosov dosiahnutých trhom. 

Tab. 3 Dáta pre výpočet rozdelenia ročných výnosov 10-ročných T.bonds  

10-ročné US štátne dlhopisy 1928-2018 

Priemerný ročný výnos 5,10 % 

Smerodajná odchýlka 7,70 % 

1. rozsah odchýlky -2,60 % 12,80 % 

2. rozsah odchýlky -10,30 % 20,50 % 

3. rozsah odchýlky -18,00 % 28,20 % 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 
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Z dát nami sledovaného obdobia plynie prvý rozsah odchýlky na úrovni od -2,60 % po 12,80 

%. Z daných hodnôt vyplýva pre investora pravdepodobnosť, že budúci výnos bude nižší ako 

spodná hranica prvého rozsahu odchýlky -2,60 %, v približne 15,87 % prípadoch. Druhý 

rozsah odchýlky je v rozmedzí od 10,30 % až po 20,50 % a predstavuje 95,45 % 

pravdepodobnosť výskytu výnosnosti z daného rozsahu. Tretí rozsah odchýlky, ktorý 

predstavuje až 99,73 % všetkých hodnôt je v rozsahu od -18,00 % až po 28,20 %. 

Dané hodnoty poukazujú na nižšiu rizikovosť dlhopisového trhu voči trhu akciovému. Kde 

pravdepodobnosť výnosu na úrovni -18,00 % či nižšia, je pri dlhopisoch iba 0,14 % verzus 

6,69 % pri akciách. Rovnako však nemôžeme očakávať ani výšku kladných výnosov, ktoré 

ponúkajú akcie.  

 

Obr. 4 Rozdelenie ročných výnosov 10-ročných T.bonds
6
 1928-2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

 

Z distribučnej funkcie vytvorenej  z dát vývoja indexu 10 ročných US štátnych dlhopisov 

vyplýva, že pravdepodobnosť výnosu, ktorý bude rovný alebo nižší ako -1 % je na úrovni 

21,42 %, čo predstavuje pravdepodobnosť ročného výnosu väčšieho ako -1 % na úrovni 78,58 

%. 

Ak sa pozrieme na medziročný pokles v roku 2009, kde trh 10 ročných US štátnych dlhopisov 

zaznamenal prepad o -11,12 %, čo predstavuje pravdepodobnosť výskytu na úrovni 1,76 %. 

Pravdepodobnosť vychádzajúca z normálneho rozdelenia a historických dát za obdobie 90 

rokov nám udáva, že je 98,24 % pravdepodobnosť, že daný úkaz nenastane. To všetko pri 

                                                 
6 Hodnoty ročných výnosov použité pre výpočet v rozmedzí -25 % až 35 %, predstavujú 99,995 % všetkých 

možných hodnôt medziročného výnosu. 
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údajoch zahrňujúcich daný výrazný prepad v roku 2009, avšak ak abstrahujeme od údajov 

posledného desaťročia a predstavíme si, že sme dlhopisovým investorom koncom roka 2008, 

tak pravdepodobnosť rovnakého javu z údajov za obdobie 1928-2008 predstavuje iba 1,47 %. 

Tab. 4 Kumulatívna pravdepodobnosť záporných výnosov 10-ročné T.bonds 

Medziročný výnos Kumulatívna pravdepodobnosť 

-1 % 21,42 % 

-3 % 14,65 % 

-5 % 9,49 % 

-7 % 5,81 % 

-10 % 2,50 % 

-11,12 % 1,76 % 

-13 % 0,94 % 

-16 % 0,31 % 

-19 % 0,09 % 

-22 % 0,02 % 

-25 % 0,01 % 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 
 

Aby dané výpočty boli správne rovnako musí platiť hypotéza, že vývoj celkových 

medziročných výnosov 10 ročných US štátnych dlhopisov za obdobie 1928-2018 sa riadi 

normálnym rozdelením. 

 
Obr. 5 Test normality celkového výnosu

7
 10-ročných T.Bond 1928-2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

                                                 
7 Celkový výnos dlhopisu v sebe zahŕňa zmenu trhovej hodnoty dlhopisu a súčasne úrokovú platbu (kupón) 

vyplácanú dlhopisom. 
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Pre dané overenie rovnako použijeme Andersonov-Darlingov test normality, ktorý nám 

poskytne hodnotu P-Value vo výške menšej ako 0,005. Daná skutočnosť znamená, že sa 

skúmaný súbor dát celkových výnosov dlhopisov za dané obdobie neriadi normálnym 

rozdelením. Pre investora to predstavuje, že ak by vychádzal z predpokladu, že uvedené 

historické dáta celkových výnosov sa riadia normálnym rozdelením bez ich overenia testom 

normality, jeho výpočty anticipovaných hodnôt výnosov a rizika by boli rovnako nesprávne, 

ako je uvedené vyššie. 

Takisto je zaujímavý fakt, že ak urobíme test normality na dátach iba kupónového výnosu 

(bez zmeny trhovej hodnoty) totožných 10 ročných štátnych dlhopisov za obdobie 1962-2018, 

hodnota P-Value vyjadrená testom normality bude na úrovní 0,149, čo znamená, že hypotézu, 

že daný štatistický súbor sa riadi normálnym rozdelením nemôžeme zamietnuť. 

 

 
Obr. 6 Test normality kupónového výnosu 10-ročných T.Bond 1962-2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát FRED, 2019 

3 ZÁVER 

V súčasnosti stále častejšie počujeme hlasy odborníkov na margo faktu, že vývoj cenných 

papierov na finančných trhoch nie je riadený normálnym rozdelením, čim vyvracajú rokmi 

zaužívané pravidlo. 

Zmyslom poukázania na negatívne výnosy pri akciách či pri dlhopisoch je nenechať sa uniesť 

historickým vývojom, grafmi investičných fondov, bánk a uspokojiť sa s falošným pocitom 

istoty, ktorý ponúkajú. Rovnako treba mať na pamäti, že jediným problémom výpočtu 

budúcej pravdepodobnosti výnosov a rizika na základe historických dát, nie je len spomínaný 

falošný pocit istoty, ale aj skutočnosť, že skúmané historické dáta vývoja na finančných 

trhoch, sa vôbec nemusia riadiť normálnym rozdelením. 
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PODPORA PROJEKTOV UDRŽATEĽNEJ ENERGIE A JEJ VPLYV NA 

HOSPODÁRENIE VYBRANÉHO PODNIKU 

 

SUPPORTING SUSTAINABLE ENERGY PROJECTS AND ITS 

IMPACT ON THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SELECTED 

COMPANY 

 

Juliana Bérešová, Milan Cibuľa 

 
Abstrakt 

Zvyšujúca sa miera spotreby energie svetových ekonomík vyvoláva obavy jej fyzickej i 

cenovej dostupnosti v budúcnosti. Investície do efektívnych a spoľahlivých energetických 

systémov možno považovať za nevyhnutné pre prosperujúcu a ekologicky udržateľnú 

budúcnosť. Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na možnosti podpory financovania 

projektov udržateľnej energie v Slovenskej republike, so zameraním na program SlovSEFF. 

Zároveň príspevok poukazuje na možnosti využitia programu SlovSEFF III v podnikovej 

praxi a analyzuje dopady na hospodárenie vybraného podniku. 

Kľúčové slová: energetická efektívnosť, SlovSEFF, podnik 

 

Abstract 

The increasing energy consumption of world economies raises concerns about its physical and 

price affordability in the future. Investing in efficient and reliable energy systems can be 

considered as necessary for a prosperous and environmentally sustainable future. The aim of 

this paper is to point out the supporting possibilities of financing sustainable energy projects 

in the Slovak Republic, focusing on program SlovSEFF. Moreover, the paper points out the 

possibilities of using program SlovSEFF III in business practice and analyzes the impacts on 

the financial management of the selected company.  

Keywords: energy efficiency, SlovSEFF, company 

 

 

1 ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PODMIENKACH SR 

Riešenie problému zmeny klímy je jednou z piatich hlavných tém stratégie Európa 2020 pre 

inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Jej konkrétne ciele majú zabezpečiť zníženie emisií 

skleníkových plynov Európskej únie o 20%, prílev 20% energie z obnoviteľných zdrojov 

a zvýšenie energetickej účinnosti o 20%. Napriek výrazným zlepšeniam v oblasti emisií 

skleníkových plynov v poslednom desaťročí patrí Slovenská republika medzi energeticky 

najnáročnejšie ekonomiky Európskej únie. Energetická náročnosť Slovenskej republiky podľa 

údajov Eurostatu (2019) dosahuje aktuálne takmer dvojnásobok priemeru Európskej únie. 

Za účelom riešenia aktuálnych výziev v oblasti energetickej efektívnosti bolo realizovaných 

niekoľko projektov a opatrení. K plneniu cieľov energetickej efektívnosti prispeli v roku 2018 

legislatívne opatrenia zamerané na dokončenie európskej legislatívy, konkrétne troch noviel 

smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ako aj opatrenia nelegislatívneho charakteru 

akými sú napr. Operačný program Kvalita životného prostredia, či program SlovSEFF 

(MHSR, 2019). 

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 

2020, ktorého cieľom je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, 
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bolo vyčlenených celkom 3,8 miliardy EUR na poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku projektom v troch tematických cieľoch programu (European Commission, 2019). 

V oblasti energetiky je operačný program Kvalita životného  životného prostredia  zameraný 

predovšetkým na podporu perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich 

obnoviteľné zdroje energie, podporu energetickej efektívnosti a využívania energie 

z obnoviteľných zdrojov v podnikoch a verejných infraštruktúrach (OP KŽP, 2015). 

Za účelom podpory trvalo udržateľného rozvoja a investícií do energetiky v súkromnom 

sektore Slovenskej republiky, predstavila v roku 2007 Európska banka pre obnovu a rozvoj 

finančný nástroj pre trvalo urdžateľnú energiu s názvom Slovak Energy Efficiency and 

Renewable Energy Finance Facility (SlovSEFF). 

 

2 PROGRAM SLOVSEFF  

Európska banka pre obnovu a rozvoj iniciovala v roku 2007 program Slovak Energy 

Efficiency and Renewable Energy Finance Facility (SlovSEFF) ako jeden z prvých zo série 

finančných nástrojov implementovaných s cieľom propagácie energetickej efektívnosti 

a projektov obnoviteľnej energie (EBRD, 2014). 

Oprávnené projekty spôsobilé na financovanie v rámci programu SlovSEFF možno rozdeliť 

do nasledovných troch kategórií, pričom každá z týchto kategórií má špecifické kritéria, ktoré 

je potrebné dodržať: 

 obnoviteľné zdroje energie, zahŕňajúc projekty nákupu a inštalácie zariadení, 

systémov a procesov na využitie obnoviteľných zdrojov energie (SlovSEFF, 2019c), 

 energetická efektívnosť v priemyselnom sektore, zahŕňajúc projekty týkajúce sa 

zariadení, systémov a procesov, ktoré umožňujú zníženie spotreby primárnej energie, 

finálnej spotreby elektrickej energie, palív alebo iné formy energie (SlovSEFF, 

2019b), 

 energetická efektívnosť v bytovom sektore, zahŕňajúc projekty rekonštrukcie 

tepelných pomerov bytových domov (SlovSEFF, 2019a). 

Najnovšie rozšírenie programu, SlovSEFF III, je pripravené Európskou bankou pre obnovu 

a rozvoj v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 

a Ministerstvom poľnohospodárstva, potravinárstva a životného prostredia Španielska. 

V rámci programu sú lokálnym komerčným bankám poskytnuté úverové prostriedky 

v celkovej výške 100 miliónov EUR (SlovSEFF, 2019d). Program SlovSEFF III je 

spolufinancovaný zo ziskov z predaja emisných kreditov CO2 zo Slovenskej republiky 

Španielsku. Na základe vyhlásenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa jedná o prvý 

prípad využitia trhového nástroja na generovanie grantového financovania, vďaka čomu ho 

možno považovať za vysoko inovatívny nástroj financovania (Reiserer, 2015). 

Program SlovSEFF III sa zameriava najmä na financovanie projektov orientovaných na 

obnoviteľné zdroje energie a projekty energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore za 

účelom maximalizácie vplyvu zníženia emisií skleníkových plynov. 

Postup od podania žiadosti o finančný príspevok, cez realizáciu projektu, až po výplatu grantu 

sa riadi konkrétnymi krokmi. Prvým krokom procesu je prihlásenie projektu na zaradenie do 

programu SlovSEFF prostredníctvom podania vstupného formulára. Nasleduje jednoduchá 

analýza projektu na posúdenie splnenia základných kritérií programu. Po kladnom 

vyhodnotení projektu žiadateľ podpíše Záväznú prihlášku, čím akceptuje podmienky 

SlovSEFF. Za účelom určenia, príp. potvrdenia najvhodnejších opatrení na úsporu energie 

alebo emisií CO2 vypracuje zodpovedný konzultant technické posúdenie projektu, energetický 

audit, alebo certifikát o energetickej hospodárnosti. Žiadateľ, resp. klient následne potvrdí, že 
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investičným odporúčaniam rozumie a prijíma navrhované opatrenia. Po splnení vyššie 

uvedených krokov dochádzka k čerpaniu bankového úveru a realizácii projektu. Po ukončení 

projektu klient požiada o verifikáciu prostredníctvom Žiadosti o overenie a výplatu grantu 

konzultanta, ktorý posúdi a potvrdí, či bol projekt implementovaný v súlade s navrhovanými 

opatreniami a energetickým auditom. Po úspešnom overení dochádza k výplate grantu. Klient 

sa zároveň zaväzuje k ročnému hláseniu emisií alebo úspor energie agentúre SIEA počas 

obdobia 5 rokov po dokončení projektu (SlovSEFF, 2019e). 

 

3 DOPADY VYUŽITIA PROGRAMU SLOVSEFF V PODNIKOVEJ PRAXI 

Predmetná kapitola je venovaná využitiu programu SlovSEFF v podnikovej praxi a analýze 

dopadov na hospodárenie vybraného podniku. Pre potreby analýzy boli použité prioritne 

údaje z verejne dostupných zdrojov a databáz – Register účtovných závierok, Obchodný 

register, Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky. Finančné údaje analytickej časti 

vychádzajú hlavne z výkazov účtovnej závierky – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok 

a z výročných správ podniku v sledovanom období rokov 2014 – 2018. Doplňujúce údaje 

nám boli poskytnuté po konzultáciách s vrcholovým manažmentom vybraného podniku. Mali 

sme taktiež možnosť nahliadnuť do interných výkazov a reportov podniku i informačného 

systému, prostredníctvom ktorého podnik riadi jednotlivé firemné procesy v oblasti financií 

a riadenia projektov, ako aj bližšie sa oboznámiť s fungovaním podniku v rámci 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

3.1 Charakteristika podniku 

Hlavným predmetom činnosti vybraného podniku je výstavba, správa, prevádzka a údržba 

verejného a slávnostného osvetlenia i ďalších pridružených systémov a zariadení v mestách a 

obciach na území Slovenskej republiky. Z činností uvedených v Obchodnom registri podnik 

vykonáva najmä: 

 projektovanie a vykonávanie stavieb – pozemné stavby, 

 inštalácie a opravy elektrických strojov a zariadení, 

 obchodnú činnosť: elektrotechnika, elektroinštalačný materiál, stroje, prístroje, 

elektroništalácie, oceľové konštrukcie, káble, izoláty, AIFe laná, rozvádzače rôzneho 

prevedenia a druhu, stavebný materiál, výrobky strojárenskej činnosti, 

 elektroenergetiku – dodávku elektriny, 

 výrobu elektrických zariadení a elektrických súčiastok. 

Na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE spadá činnosť podniku 

do sekcie C – Priemyselná výroba.  

Z hľadiska právnej formy sa jedná o obchodnú spoločnosť, konkrétne o spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Vzhľadom k veľkostnej skupine radíme podnik do skupiny malej účtovnej 

jednotky, nakoľko spĺňa všetky podmienky definované podľa §2, ods. 7 Zákona o 

účtovníctve. Celková suma majetku spoločnosti v roku 2018, uvedená v súvahe (riadok č. 1 

Spolu majetok) dosiahla celkom 2 740 374 EUR a čistý obrat, uvedený vo výkaze ziskov a 

strát (riadok č. 01 Čistý obrat) hodnotu 3 906 227 EUR. Na základe údajov v poznámkach k 

účtovnej závierke zamestnávala spoločnosť v roku 2018 v priemere 23 zamestnancov. 

Hospodárenie spoločnosti za rok 2018 skončilo ziskom pred zdanením vo výške 106 445 

EUR, čo v porovnaní s predošlým rokom predstavuje výrazný prepad o 81,93%. Znížená 

hodnota výsledku hospodárenia v roku 2018 bola spôsobená poklesom výsledku hospodárenia 

z hospodárskej činnosti o necelých 78%. Táto skutočnosť súvisí s ukončením zmluvného 

vzťahu spoločnosti v rámci zákazky prenesenej správy verejného osvetlenia k 01.07.2018. 

Spoločnosť sa zapojila do verejného obstarávania vyhláseného mestom na predmetnú zákazku 
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„Koncesia na poskytnutie služby verejného osvetlenia“, ktoré nebolo do konca roku 2018 

ukončené. Významnejšiu zmenu vo finančnej situácii zaznamenal podnik aj na prelome rokov 

2016 a 2017, kedy výsledok hospodárenia klesol medziročne o necelých 54% v dôsledku 

zníženia celkových výnosov z hospodárskej činnosti. V období 2014 – 2016 možno 

konštatovať pozitívny vývoj výsledku hospodárenia podniku, pričom medziročný nárast 

predstavoval v priemere 33,10%. Tieto medziročné výkyvy v hospodárení podniku tiež veľmi 

úzko súvisia  s hlavným predmetom činnosti podniku realizovaným práve s využitím 

programu SlovSEFF. 

 
Obr. 1 Vývoj výsledku hospodárena za účtovné obdobie pred zdanením 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy podniku  

Aj napriek vplyvom ktorým bola spoločnosť v posledných dvoch rokoch vystavovaná a ktoré 

mali priamy dopad na hlavné realizované činnosti, sa podniku darilo dosahovať stanovené 

ciele a pokračovať v nastolenom trende smerovania svojej podnikateľskej činnosti a tým 

plnohodnotne plniť rolu organizácie, ktorá je komplexnou dodávateľskou, realizačnou 

a servisnou spoločnosťou v oblastiach prenesenej správy a servisu verejného osvetlenia, 

výstavby, modernizácie, projektovania a technického poradenstva pre oblasť osvetlenia. 

Podľa údajov výročnej správy spoločnosti, prekročil podnik plán vlastných výkonov pre rok 

2018 o 29,28%. 

V rámci sledovania a zhodnotenia finančnej situácie podniku v sledovanom období sme 

pomocou horizontálnej analýzy účtovných výkazov dospeli k záveru, že podnik je dlhodobo 

prekapitalizovaný, to znamená, celkový objem neobežného majetku je menší, ako objem 

finančných zdrojov, ktoré ma podnik dlhodobo k dispozícii, čo je predpokladom stability 

podniku. Čistý pracovný kapitál v priebehu sledovaného obdobia predstavuje prebytok 

krátkodobého majetku podniku nad krátkodobými záväzkami. Na základe pomeru vlastného 

imana k záväzkom, ktorý je väčší ako 8:100, je podnik finančne zdravý. Index bonity 

spoločnosti bol v roku 2018 na úrovni 1,97, čo zodpovedá dobrej finančnej situácii podniku. 

3.2 Realizácia projektov energetickej účinnosti 

Verejné osvetlenie je vo väčšine slovenských miest a obcí v technickom stave vyžadujúcom si 

zlepšenie kvality a svetelno-technických parametrov. Zastaralé sústavy verejného osvetlenia 

2018 2017 2016 2015 2014 

Výsledok hospodárenia [EUR] 106 445 589 200 1 276 538 877 708 726 822 
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častokrát nespĺňajú zákonom stanovené technické normy, ohrozujú bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky i obyvateľov a v neposlednom rade zaťažujú rozpočet obce či mesta vysokými 

nákladmi na jeho prevádzku a údržbu. Za účelom realizácie projektov modernizácie, výmeny 

alebo rekonštrukcie sústav verejného osvetlenia je možné získať finančné prostriedky v rámci 

programu SlovSEFF III. Projekty súvisiace s implementáciou opatrení na úsporu energie 

v zastavanom prostredí, ako napr. montáž osvetlenia s vysokou energetickou účinnosťou 

možno zaradiť do kategórie energetickej účinnosti v priemysle. 

Jednotlivé mestá a obce majú možnosť uchádzať sa o grantový príspevok na financovanie 

modernizácie sústavy verejného osvetlenia. Pred samotnou realizáciou mesto, príp. obec 

vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Verejné obstarávanie možno považovať za 

veľmi dôležité z hľadiska konkurencieschopnosti. Platí to najmä v takých odvetviach, akými sú 

energetika, doprava, informačné technológie a zdravotnícke služby, v ktorých je verejný sektor 

hlavným zdrojom dopytu. Účinné verejné obstarávanie je rozhodujúce pre vyriešenie mnohých 

kľúčových výziev, medzi ktoré patrí napr. boj proti korupcii, prístup malých a stredných podnikov 

na trh, ako aj inovácie, environmentálne a sociálne udržateľný rast. 

Vzhľadom na odvetvie a charakter podnikateľskej činnosti vstupuje vybraný podnik do 

obchodných vzťahov predovšetkým na základe verejného obstarávania. Verejnými 

ostarávateľmi sú spravidla mestá, obce či vyššie územné celky, ktorých zákazky v závislosti 

od predpokladanej hodnoty možno rozdeliť podľa § 4 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní na nadlimitné, podlimitné a na zákazky s nízkou hodnotou. Podnik svoju účasť na 

zákazkách verejného obstarávania, zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania a 

dostupných online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, prehodnocuje na 

základe vybraných kritérií, spomedzi ktorých možno spomenúť napr. finančnú náročnosť 

zákazky, objem a rozsah zákazky, použité technológie či typ svietidiel. V prípade, že podnik 

vyhodnotí zákazku verejného obstarávania ako rentabilnú a je schopný naplniť cieľ danej 

zákazky, zapojí sa do verejnej súťaže. 

Súčasťou súťažných podmienok a následne dokumentácie jednotlivých zákaziek verejného 

obstarávania je okrem projektu aj zmluva, konkrétne Zmluva o dielo, ktorá je formulovaná 

v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zmluva o dielo obsahuje o.i. 

predmet plnenia, vo väčšine prípadov: 

 zhotovenie diela – stavby: modernizácia, príp. rekonštrukcia,  

 zabezpečenie prevádzky a údržby celej sústavy verejného osvetlenia počas doby 

trvania zmluvy (najčastejšie 15, resp. 10 rokov). 

Zmluvy o dielo okrem toho obsahujú články týkajúce sa rozsahu, spôsobu plnenia a splnenia, 

času plnenia, ako aj články týkajúce sa ceny predmetu zmluvy a platobných podmienok. 

V prípade, že sa podnik rozhodne zapojiť sa do verejnej súťaže, súhlasí s podmienkami 

uvedenými v Zmluve o dielo. Z toho vyplýva, že samotný podnik nemá možnosť nastaviť si 

vlastné platobné podmienky či limity obchodného úveru vo vzťahu k obchodným partnerom. 

Jednotlivé predmety plnenia sa riadia samostatnými, vopred určenými už v súťažných 

podkladoch, platobnými podmienkami preddefinovanými v zmluve: 

 zhotovenie diela – objednávateľ hradí cenu za dielo formou 180 mesačných splátok, 

pričom každá splátka predstavuje 1/180 celkovej zmluvnej ceny diela, 

 zabezpečenie prevádzky a údržby celej sústavy verejného osvetlenia – objednávateľ 

hradí cenu formou mesačných splátok, pričom každá splátka predstavuje 1/12 ročnej 

ceny za službu. 

Výsledkom úspešného verejného obstarávania je pre podnik uzatvorenie Zmluvy o dielo 

a realizácia zákazky. Podpisom zmluvy o dielo sa podnik (zhotoviteľ) zaväzuje vykonať dielo 

a odberateľ (objednávateľ) sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 
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Aktuálny stav na trhu a s ním spojené silné konkurenčné prostredie priam núti podnik akceptovať 

platobné podmienky uvedené v zmluvách aj napriek tomu, že nemajú priaznivý vplyv na štruktúru 

jeho aktív. Lehoty splatnosti jednotlivých zákaziek podnik nemá možnosť určovať ani meniť, 

nakoľko podmienky sú dané a prísne kontrolované jednotlivými grantovými programami. 

V rámci analýzy podnikových aktív sme sledovali vývoj a úrovne pohľadávok v období rokov 

2014 – 2018. Ako zobrazuje Obr. 2, objem pohľadávok podniku v roku 2018 dosiahol 2 145 191 

EUR, čo predstavuje najvyššiu hodnotu v rámci sledovaného obdobia a zodpovedá medziročnému 

rastu 91,47% v porovnaní s rokom 2017. Celková suma pohľadávok v období 2015 – 2017 bola 

relatívne stabilná, na úrovni v priemere 1 134 240 EUR. Výraznejšia zmena objemu celkových 

pohľadávok nastala medzi rokmi 2014 a 2015, kedy bol zaznamenaný rast celkových pohľadávok 

až vyše 3,5-násobne. 

Obr. 2 Vývoj a úrovne pohľadávok vo vybranom podniku 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa súvahy podniku 

Podnik realizoval svoju činnosť v oblasti rekonštrukcie a modernizácie sústav verejného 

osvetlenia v  období rokov 2014 – 2017 predovšetkým v rámci programov s podporou 

európskych fondov. Zákazky pre jednotlivé mestá a obce boli fakturované a zaplatené 

jednorazovo s lehotou splatnosti 60 dní, v plnej výške po realizovaní zákazky.  

Rekordný nárast objemu pohľadávok, predovšetkým dlhodobých pohľadávok spôsobila 

v roku 2018 skutočnosť, že podnik realizoval 4 diela – Modernizácia, prevádzka a údržba 

sústavy verejného osvetlenia použitím LED technológie ako výsledok verejného obstarávania, 

spolu v celkovej hodnote 1 133 672 EUR. Diela rekonštrukcia a modernizácia boli realizované 

v súlade s grantovým programom SlovSEFF III, z čoho vyplýva, že realizované zákazky boli 

v roku 2018 zrealizované a vyfakturované, avšak zhotovenie diela uhradia odberatelia 

prostredníctvom mesačných splátok až v budúcom období podľa vopred dohodnutých podmienok 

(180 mesačných splátok, pričom každá splátka činí 1/180 celkovej zmluvnej ceny modernizácie, 

resp. rekonštrukcie pre príslušný rok). Tab. 1 poskytuje stručný prehľad existujúcich zákaziek 

podniku a predpokladané tržby z týchto zákaziek v roku 2019. Zákazky PSVO1 možno považovať 

za dlhodobé, na základe zmluvy v trvaní 10 – 15 rokov. Nakoľko cenu zabezpečenia prevádzky 

a údržby sústav verejného osvetlenia hradia objednávatelia na základe zmluvy prostredníctvom 

mesačných splátok, z predmetných zákaziek vyplýva vznik krátkodobých pohľadávok. 

 

                                                 
1 PSVO – prenesená správa verejného osvetlenia 

2018 2017 2016 2015 2014 

Krátkodobé pohľadávky [EUR] 729 162 932 589 841 036 991 769 211 568 

Dlhodobé pohľadávky [EUR] 1 416 029 187 767 180 240 269 319 144 039 
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Tab. 1 Prehľad existujúcich zákaziek vybraného podniku na rok 2019 

Názov zákazky 
Typ 

zákazky 

Vznik 

pohľadávky 

Hodnota 

zákazky 

[EUR] 

Tržby v roku 

2019 [EUR] bez 

DPH 

Existujúce zákazky 

Modernizácia Z0241 jednorazová krátkodobá 900 000 900 000 

Modernizácia Z2272 jednorazová krátkodobá 15 254 15 254 

PSVO Z0241 dlhodobá krátkodobá 108 244 108 244 

PSVO D1586 dlhodobá krátkodobá 32 600 32 600 

PSVO Z0032 dlhodobá krátkodobá 150 240 150 240 

PSVO Z0266 dlhodobá krátkodobá 46 390 46 390 

PSVO Z3254 dlhodobá krátkodobá 139 600 139 600 

PSVO Z3266 dlhodobá krátkodobá 33 146 33 146 

PSVO Z3268 dlhodobá krátkodobá 5 266 5 266 

PSVO Z0240 dlhodobá krátkodobá 4 000 4 000 

PSVO D2399 dlhodobá krátkodobá 71 772 71 772 

PSVO Z0073 dlhodobá krátkodobá 7 600 7 600 

PSVO D2413 dlhodobá krátkodobá 11 876 11 876 

Rekonštrukcia D2025 jednorazová dlhodobá 556 296 42 792 

PSVO D2025 dlhodobá krátkodobá 21 523 21 523 

Rekonštrukcia Z0054 jednorazová dlhodobá 247 998 19 077 

PSVO Z0054 dlhodobá krátkodobá 10 910 10 910 

Rekonštrukcia Z0179 jednorazová dlhodobá 249 600 19 200 

PSVO Z0179 dlhodobá krátkodobá 11 247 11 247 

Modernizácia Z0039 jednorazová dlhodobá 79 778 6 137 

PSVO Z0039 dlhodobá krátkodobá 7 440 7 440 

PSVO D2661 dlhodobá krátkodobá 20 714 20 714 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných údajov podniku 

Hoci zákazky realizované v rámci programu SlovSEFF III nemajú pozitívny vplyv na štruktúru 

aktív podniku, dlhodobo zazmluvnené zákazky s dlhodobým splácaním predpokladajú určitú 

istotu podniku príjmov v budúcnosti (splátky dlhodobých pohľadávok plynúcich z jednorazových 

modernizácií, resp. rekonštrukcií, splátky za služby správy a údržby verejného osvetlenia v 

jednotlivých rokoch) a tiež predpoklad nových jednorazových zákaziek v jednotlivých mestách a 

obciach. Zároveň je dôležité spomenúť, že mestá a obce vo veľkej miere realizujú modernizáciu, 

resp. rekonštrukciu sústav verejného osvetlenia s podporou nie len programu SlovSEFF, ale aj 

ďalších grantových programov a dotácií z eurofondov, kde je vysoká miera istoty splatenia 

dlhodobých pohľadávok. V prípade omeškania alebo nezaplatenia zazmluvnených splátok za 

dielo, má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej časti ceny 

diela, s vrátením poskytnutých grantov, príp. dotácií. 

 

4 ZÁVER 

Cieľom predkladaného príspevku bolo poukázať na možnosti financovania projektov 

udržateľnej energie v Slovenskej republike, so zameraním na program SlovSEFF. Zároveň 

príspevok poukázal na možnosti využitia programu SlovSEFF III v podnikovej praxi a 

analyzoval dopady na hospodárenie vybraného podniku. 
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Projekty energetickej efektívnosti a projekty v oblasti udržateľnej energetiky možno 

považovať za kľúčové v kontexte naplnenia stratégie európskej energetickej únie. Podporné 

možnosti financovania prispievajú k lepšiemu zosúladeniu inovačných činností v oblasti 

energetiky na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a zároveň umožňujú zabezpečenie 

udržateľných, konkurencieschopných a bezpečných dodávok energie. 

Na príklade vybranej spoločnosti sme poukázali na využitie programu SlovSEFF III v oblasti 

rekonštrukcie a modernizácie sústav verejného osvetlenia s cieľom úspory energie. Napriek 

výhodám programu z hľadiska energetickej efektívnosti však zároveň možno konštatovať 

negatívny vplyv tohto druhu financovania zákaziek na podnikové aktíva. Aktuálny stav na 

trhu, a s ním spojené silné konkurenčné prostredie priam núti podnik akceptovať platobné 

podmienky uvedené v Zmluvách o dielo, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok a následne 

dokumentácie jednotlivých zákaziek verejného obstarávania. Zmluvy o dielo – modernizácie a 

rekonštrukcie sústav verejného osvetlenia, aktuálne určujú platobné podmienky za zhotovenie 

diela spôsobom, že objednávateľ hradí cenu za dielo formou mesačných splátok (najčastejšie 180 

alebo 120 mesačných splátok), pričom každá splátka je vo výške 1/180, resp. 1/120 celkovej 

zmluvnej ceny diela, až do úplného splatenia. Spôsob a lehoty splatnosti jednotlivých zákaziek 

podnik nemá možnosť určovať ani meniť, nakoľko podmienky sú dané a prísne kontrolované 

jednotlivými grantovými programami. 

Takýmto spôsobom dochádza k preneseniu úverovej povinnosti na podnik, ktorý často pred 

samotným začatím realizácie finančne náročných zákaziek modernizácie, resp. rekonštrukcie 

sústav verejného osvetlenia žiada banku o úver na realizáciu konkrétnej zákazky. Poskytnutý úver 

je podnik schopný na základe dohodnutých splátok miest a obcí splácať. Optimálnym riešením by 

bolo prenesenie úverovej povinnosti na mesto alebo obec, kde sa zákazka realizuje, príp. úhrada 

zálohovej platby vopred dohodnutej ceny za dielo. Realizácii tohto riešenia by však musela 

predchádzať zmena legislatívnych podmienok verejného obstarávania, konkrétne častí týkajúcich 

sa platobných podmienok, bez vzniku dlhodobých pohľadávok. 
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IS PROFESSIONAL SENTIMENT BETTER WHEN IT COMES TO 

CRYPTOCURRENCIES? 

 

Zuzana Rakovská 

 
Abstract 

In this paper, I examine how university students forecast future Bitcoin prices in the short-, 

and medium-term by employing a unique longitudinal survey which was conducted in six 

waves during the period from September to December 2018. Firstly, I calculate the short-term 

sentiment indicators out of individual survey answers and compare their dynamics with 

established survey sentiment indicator - sentix Bitcoin Sentiment, which employs responses 

of professional investors regarding the Bitcoin price expectations. Secondly, I analyze various 

factors that affect the panel of respondents’ absolute forecasted change in Bitcoin price as 

well as the absolute error that results from the forecast in each survey wave. I found that the 

past dynamics of Bitcoin price, the time spent by respondent on answering the forecast 

question or the indication whether she is optimistic or pessimistic about the future interest of 

investors’ towards Bitcoin, significantly affects the degree to which investors provide 

erroneous forecasts and are sentimental towards Bitcoin. 

Keywords: sentiment, Bitcoin, Sentix, forecast error, beliefs 

 

 

1 INTRODUCTION 

Bitcoin, as well as other digital currencies, has gained increased media and investor attention 

in the recent years. Undoubtedly, one of the reasons for such increased interest are the 

abnormal returns that were gained by many “early adopters” of this most popular crypto-asset 

or by lucky laggards who joined and left the bandwagon in the right time. Up to date, there 

are several studies that examined the drivers of Bitcoin price (or return) dynamics, and while 

Bitcoin (and similar crypto-assets) could be hardly linked to the standard economic or 

political fundamentals, these studies usually identify the behavioral concept of sentiment as 

the most prominent factor (Kristoufek, 2013, 2015; Bukovina & Marticek, 2016; Mai et al., 

2017; Kim et al., 2017). Sentiment from the behavioral finance perspective could be defined 

as the aggregate of the investors’ beliefs that are not subject to any fundamental news. Many 

authors have shown that it might represent the significant predictor of future returns of stocks 

whose characteristics resemble crypto-assets - stocks of young, small firms as well as growth 

stocks and stocks with highly volatile price (Baker and Wurgler, 2006; 2007). The link to 

those studies is not straightforward as there is a continuing debate whether Bitcoin is more 

asset than a currency (Yermack, 2014; Gomez-Gonzales & Parra-Polania, 2014). 

Nevertheless, it could be argued that the price of both, Bitcoin and sentiment-prone stocks, is 

to a great extent subject of speculation and trend chasing driven by expected profits of 

holding it or selling it with a profit and those motives could be viewed as a function of 

sentiment on the market.  

 

But how to measure sentiment towards Bitcoin? One of the possibilities is to ask the 

sufficiently large and representative population directly about their beliefs towards Bitcoin 

using a survey, and then aggregate the answers to obtain the index of sentiment
1
. Such a 

                                                 
1 Other approach is to use the textual analysis to extract the sentiment from the large amount of user generated 

content, such as Twitter tweets (Georgoula et al., 2015) or blogs or forums about crypto-assets (Bukovina & 

Marticek, 2016). Alternatively, one might consider also the way how is the population interested (population’s 
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survey is conducted, for example, by company sentix GmbH which since 2013, calculates on 

monthly basis own sentiment index for Bitcoin. Sentix Bitcoin Sentiment, however, 

represents a measure of investors’ preferences towards Bitcoin rather than sentiment and 

Rakovská (2018) showed that it has only a limited ability to affect future Bitcoin returns. So, 

what if there was a survey which asks the respondents not only about their beliefs in the 

future investors’ interest (such as sentix does) but also about their concrete expectations about 

the future Bitcoin price?  

 

This study employs data from unique longitudinal survey which asked the college students in 

the Czech Republic both questions. Using their answers, I constructed two versions of 

sentiment indicators: the first indicator, which resembles sentix Bitcoin Sentiment and which 

employs respondents’ expectations about future investors’ interest in Bitcoin; and the second 

version, which aggregates respondents’ concrete expectations/forecasts of future Bitcoin 

price. The survey ran in six waves during the period from September 2018 to December 2018 

and hence, delivered the data to construct only six observations for each of the aggregate 

sentiment indicators. As a result, the first part of this paper presents only the graphical 

analysis to compare their dynamics with the Bitcoin price/returns as well as with the sentix 

Bitcoin sentiment. The second part of the paper then concentrates on estimating the factors 

that affect two individual-level variables calculated from the respondent’s concrete 

expectations about future Bitcoin prices
2
: (1) the magnitude of forecast errors produced by 

individuals when forecasting Bitcoin price (in US dollars) in three forecast horizons – two 

weeks, one month and one quarter; and (2) the expected change of Bitcoin price (in US 

dollars) again in the same forecast horizons of two weeks, one month and one quarter. This 

paper, therefore, represents not only an attempt to calculate the “cheap” index of population 

sentiment towards Bitcoin, but also a valuable study of determinants that affect the 

expectations of this population together with the drivers of the actual inaccuracy of 

respondent’s beliefs. 

 

2 BITCOIN SURVEY AND THE AGGREGATE “SENTIMENT” INDICATORS 

As discussed in the introduction, this study employs the balanced panel data from online 

longitudinal survey which was conducted in six waves during the period from September 

2018 to December 2018. The sample of respondents consists of all 141 students from the 

Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, who were enrolled in the 

course Financial Markets in the winter semester of 2018/2019. Each wave lasted for five days 

(Monday - Friday) during which the students were able to respond
3
. The primary goal of this 

survey was to capture the dynamics of students’ sentiment towards Bitcoin. In order to do 

that, students were asked in each wave the same questions regarding their beliefs about this 

popular cryptocurrency. Those longitudinal questions could be divided into two groups. The 

first group was directed on respondents’ beliefs about investors’ interest in Bitcoin and asked: 

“How do you see investors’ interest in Bitcoin in the horizon of two weeks/one month/one 

                                                                                                                                                         
attention) in Bitcoin on the internet measured by Google Trends volume or the volume of Wikipedia search to be 

the proxy for sentiment (e.g. Kristoufek, 2013). 
2 The factors that affect individual-level variables calculated from the respondent’s beliefs about future 

investors’ interest in Bitcoin were studied in Rakovska (in press). 
3 In fact, the survey was mandatory for the students and its completion in all six waves was the necessary 

condition for obtaining the grade from the course. There was a contest scheme designed in the survey in order to 

limit the unwilling effect of such a mandatory approach (inaccurate or false answers). Concretely, respondents 

were asked to forecast the future exchange rate (price in US dollars) of Bitcoin in two-week or in one-month 

time and ten of them with the most accurate forecast in each survey wave, were rewarded by additional points to 

the final test. 
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quarter?”
4
. The scale of answers ranged from (1) to (5) with (1) representing “substantial 

decline” and (5) standing for “substantial increase”. The second group of questions asked 

students to provide their concrete estimates of Bitcoin price in some period in the future, e.g. 

“What do you think will be the price of Bitcoin (in US dollars) next two 

weeks/month/quarter?”. Here, students were able to supply any perceived value of future 

Bitcoin price and hence, they were able to express their optimism or pessimism towards 

future development of this cryptocurrency. In order to limit the risk of guessing or careless 

answering, the survey was designed in such a way, that the respondents with the most 

accurate estimates of future Bitcoin prices were rewarded by the extra points to the final test. 

Therefore, students were motivated to exert the effort when delivering their expectations. 

Besides these two sets of questions, each wave contained also the question which asked 

participants whether they thought they understand the Bitcoin. Possible answers were: 

“definitely yes”, “rather yes”, “rather no”, “definitely no” and “I don't know / I can't answer”. 

The reason for including this question was to identify participants that were not aware of 

Bitcoin or that claimed not understanding it at all, so as the observations for those individuals 

could be removed. This approach restricted the risk of receiving the “uninformed” data that 

are useless for the empirical analysis. 

Figure 1 shows the dynamics of Bitcoin price (in US dollars) in period from April 2018 to 

February 2019 together with the six Bitcoin prices (in US dollars) that were calculated as a 

weighted-average
5
 of the two-week-ahead forecasts delivered by survey participants in the 

given wave. Periods, during which the individual waves took place are depicted by vertical 

gray areas. It needs to be noted that the existing number of survey waves do not provide 

enough time points for a more complex analysis of how well the students forecast future 

Bitcoin price two weeks ahead on aggregate. Nevertheless, one might observe, that 

participants did some solid job when forecasting Bitcoin price in two-week horizon in the first 

three waves and the last wave. The fourth and fifth aggregate forecast, however, represent 

quite large departure from the actual values. We can think about those observations as about 

the degree to which students were optimistic prior the substantial decline in November 2019 

because respondents, on aggregate, expected larger future Bitcoin price compared to its actual 

dynamics. Looking at the concrete numbers, however, offers some interesting exhibit. On the 

one hand, between the end of wave three and four, the Bitcoin price fell by 13% while the 

drop reached 25% in the period between wave four and five. On the other hand, the 

corresponding forecasted drops in Bitcoin price between these waves were 7% and 28%, 

respectively. This means that respondents were not able to forecast “correctly” only the first, 

unexpected, drop and once the Bitcoin price was falling, respondents incorporated this 

movement into their forecasts. In other words, past behavior of Bitcoin price might enter the 

ability of respondents to forecast Bitcoin price.  Section 3, hence, examine the past evolution 

of Bitcoin measured by standard deviation or past returns as one of the drivers in both 

analyzed models.  

 

 

 

                                                 
4 Rakovská (2019), in the pioneering study which utilized the underlying survey, assigned to each of the answers 

for this question a latent value and estimated ordered probit for panel data to examine the determinants of 

respondents’ beliefs. 
5 I weighted each answer by the degree to which the given participant understands the Bitcoin. The highest 

weight was assigned to forecasted prices of participants who answered “definitely yes” to the question “Do you 

think you understand Bitcoin?” and the lowest weight was assigned to “rather no” answer. Forecasts of 

participants who answered either “definitely no” or “I don't know / I can't answer” were not considered. 
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Figure 1. Bitcoin price (in US dollars) and the Students’ Forecast 

 
Source: Bitcoin price (in US dollars) - https://www.coindesk.com/, Bitcoin price forecast – authors’ 

calculations 

Figure 2. depicts the evolution of future Bitcoin returns that are calculated as the sum of daily 

continuously compounded returns over the future 14-day period
6
 (black line), sentix Bitcoin 

Sentiment headline index
7
 which measures the preferences of professional investors for the 

Bitcoin (red line) and two aggregate sentiment indicators that arise from the survey. The 

green line, investor interest in 2w, connects six observations of the index (one for each survey 

wave) which is calculated as the balance of answers for the question which asked the 

participants to deliver their expectations about the investors’ future interest in Bitcoin in the 

horizon of next two weeks
8
 (the first group of longitudinal questions). The blue line, 

forecasted change of BTC price in 2w, shows the aggregate forecasted changes in Bitcoin 

price over the horizon of two weeks. These short series were calculated with use of the second 

group of longitudinal questions described above. For each individual wave and for each 

respondent, I firstly calculated the forecasted change as the percent difference between the 

forecasted Bitcoin price in the two-week horizon and the Bitcoin price which preceded the 

day in which the respondent completed the survey. In other words, I calculated a measure 

which represents the optimism (positive change) or the pessimism (negative change) for each 

respondent in each wave. Then I excluded all the responses of participants who answered 

“definitely no” or “I don't know / I can't answer” to the question which asked about the 

                                                 
6 For each day t, the two-week future Bitcoin returns were calculated as        

       
         

 , where   
    is 

the closing Bitcoin price (in US dollars) in day t. 
7 Sentix Bitcoin sentiment has been captured in a survey conducted by company sentix GmbH since December 

2013 with monthly frequency. On each second Friday of a month, survey participants are asked to express their 

willingness to invest in Bitcoin in medium term by selecting a category from range of 1 to 5, with category 3 

indicating neutrality. Resulting index fluctuates between -100 and 100. Respondents are divided into two groups: 

individual investors and institutions based on their registration preferences and subsequent validation process in 

case of institutional investors. As of May 2018, there were more than 5 000 investors registered for the survey 

and therefore called for their investment opinions. Bitcoin sentiment measured by sentix could be viewed as a 

representation of investors’ rising (falling) preferences or beliefs about Bitcoin which is then translated into their 

willingness to buy (willingness to sell).  
8 I follow the methodology employed by sentix as well as the European Commission Directorate General for the 

Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) that constructs confidence indicators from the Business and 

Consumer Surveys; and calculated the balances (investor interest) for wave w as:   

                 
                         

                
, where    ,   ,   ,    and     represents the count of answers 

of the type “substantial increase”, “increase”, “equal”, “decline” and “substantial decline” in wave w, 

respectively. 
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overall understanding of the cryptoasset. Finally, the aggregated index for each wave was 

calculated as the weighted average across individuals where weights were represented by the 

degree to which the given participant understands the Bitcoin. All four series depicted in 

Figure 2 were scaled to have zero mean and unit variance so as it is possible to graph them in 

one system. 

Figure 2. Bitcoin price (in US dollars) and the Students’ Forecast 

 
Note: all values are scaled to have zero mean and unit variance. Source: Bitcoin price (in US dollars) 

- https://www.coindesk.com/, sentix Sentiment - https://www.sentix.de/, Forecasted change in BTC – 

authors’ calculations 

More complex examination of possible relation between our sentiment indicators and the 

evolution of Bitcoin returns would require larger set of survey waves and hence is left for the 

future research. The simple graphical analysis, however, suggests that respondents’ beliefs in 

Bitcoin measured as their expectations about future investors interest (green line) does not 

share much dynamics with future Bitcoin returns. Nevertheless, in the period from September 

to December 2018 it does share the decreasing trend with sentix Bitcoin Sentiment and 

because the two measures are calculated similarly, this might signal that one does not need the 

professional investors to construct the sentiment index. Of course, one would need more 

observations to jump to such a strong conclusion. Next, the forecasted change in Bitcoin price 

in the horizon of two weeks (blue line) seems to mimic the development of future Bitcoin 

returns – when the future returns decline (increase), our index declines (increases). Again, 

given the limited amount of observations we are not able to make any conclusions about this 

relation as well. 

3 DETERMINING THE FACTORS THAT AFFECT INDIVIDUAL-LEVEL 

FORECASTS OF BITCOIN 

3.1 Description of the Data 

In this section, I examine the various factors that affect two variables calculated from answers 

to the second set of questions that appeared in each of the survey wave: “What do you think 

will be the price of Bitcoin (in US dollars) next two weeks/month/quarter?”. The first variable 

represents the absolute value of the forecast error (BTCafe) defined as the natural logarithm of 

ratio between the price forecasted by respondent i in survey wave w and the actual closing 

price of Bitcoin in the “cut-off” day for the given forecast horizon, formally: 

                      
      

                 (1) 
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This variable represents the degree to which students delivered erroneous forecasts in the 

individual survey waves. The second variable of our interest is the absolute value of the 

forecasted change of the Bitcoin price (BTCafc) which is calculated as the natural logarithm 

of the ratio between     
     and the closing price of the Bitcoin in the day which preceded the 

day during which the respondent i completed the survey wave w. Formally,  

                      
        

               (2) 

This variable represents the absolute magnitude of expected change (either increase or 

decrease) compared to the last known closing price of the Bitcoin and could be interpreted as 

the degree to which the respondent is sentimental: increase in the BTCafc means that the 

respondent became more extreme in his/her beliefs. 

Table 1 lists the explanatory variables (factors) that are used in this study together with their 

short characteristics, type of the question from which they were constructed and summary 

statistics. Longitudinal questions for forecast horizon of two weeks appeared in all the survey 

waves while the L-type questions for one-month (1m) and one-quarter (1q) horizons (except 

for realest_opt) appeared only in the first, third and fifth wave. 

Table 1. Description and Summary Statistics of Explanatory Variables 
Variable Name Characteristics Type μ sd min max 

male 1 if male, 0 if female CS 0.482 0.501 0.000 1.000 

finlit 

index of financial literacy which was 

created as the first principal component of 

four dummy variables  (1 if the student 

responded to the financial question9 

correctly and 0 otherwise) 

CS 0.000 1.000 -1.92 4.03 

overconf 

index of overconfidence which was created 

as the first principal component of five 

dummy variables10  (1 if the student 

exhibited overconfidence and 0 otherwise) 

CS 0.000 1.000 -0.83 3.27 

student_1or2year 
1 if the respondent is the studnet in the first 

or the second year, and 0 otherwise 
CS 0.241 0.429 0.000 1.000 

other_than_econ 
1 if the student studies other programme 

besides the economics and 0 otherwise 
CS 0.191 0.395 0.000 1.000 

crypto_interested 

1 if the the student is/was interested in 

purchasing any kind of cryptoasset and 0 

otherwise 

CS 0.433 0.497 0.000 1.000 

BTCprice_std 

standard deviation calculated on 14-day 

sample of Bitcoin price (in US dollars) 

which preceded the day when the 

respondent completed the survey 

L 49.31 46.59 11.24 139.4 

BTC_lret_14d 
returns of Bitcoin (in US dollars) over last 

14 days that directly preceded the day when 
L 0.188 0.112 0.041 0.457 

                                                 
9 The first question was aimed at the overall understanding of the field of finance (interest rates, inflation, risks), 

the second question focused on returns in the financial market and the third and fourth questions asked students 

about the exchange rates. 
10 Two dummies were created by evaluating students’ over-confidence when answering the question whether 

they think they would receive the points from the given survey. Two dummies were constructed as the indication 

of students’ overconfidence in receiving the concrete grade from the Financial Markets course (the question was 

asked firstly in the second wave and then in the sixth wave). The last dummy was built from the students’ 

assessment of the overall ability to obtain more points in total than others. 
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the respondent completed the survey 

answer_time_2w answer time (in minutes) for 

question:“What do you think will be the 

price of Bitcoin (in US dollars) in 2 weeks 

(2w), 1 month (1m) and 1quarter (1q)?“ 

L 3.344 4.776 0.383 53.78 

answer_time_1m L 1.244 1.340 0.139 8.086 

answer_time_1q L 0.693 0.679 0.110 4.318 

BTCtrend__opt_2w 1 if the respondent expects that the 

investors' interest in Bitcoin will increase in 

2 weeks (2w), 1 month (1m) and 1 quarter 

(1q); and 0 otherwise 

L 0.301 0.460 0.000 1.000 

BTCtrend__opt_1m L 0.423 0.496 0.000 1.000 

BTCtrend__opt_1q L 0.423 0.496 0.000 1.000 

EURUSD_opt_2w 1 if the respondent expects that the 

exchange rate of the euro to the US dollar 

will increases in 2 weeks (2w), 1 month 

(1m) and 1 quarter (1q), respectively; and 0 

otherwise 

L 0.305 0.462 0.000 1.000 

EURUSD_opt_1m L 0.326 0.471 0.000 1.000 

EURUSD_opt_1q L 0.440 0.498 0.000 1.000 

realest_opt 

1 if the respondent expects that the real 

estate prices in the Czech Republic will 

increase within one quarter, and 0 

otherwise 

L 
0.894 0.309 0.000 1.000 

Note: CS – cross-sectional type of question, L – longitudinal type of question, Source: 

author’s calculations 

3.2 Results 

Table 2 list the results from regressing the BTCafe for the forecast horizon of two weeks 

(column (1)), one month (column (2)) and one quarter (column (3)) on the list of explanatory 

variables depicted in the leftmost column. I used random effects panel data estimation so as it 

is possible to observe also the effects of time-invariant factors
11

.  The results revealed some 

interesting relationships. Firstly, the historical “volatility” of Bitcoin price (BTCprice_std) 

significantly affects respondents absolute forecast error in all studied forecast horizons and its 

effect is positive for the first two (higher volatility cause higher forecast errors for horizon of 

two weeks and one month) while the relationship turns to be negative for the horizon of one 

quarter (the higher the volatility the lower the error). Secondly, the answering time was shown 

to have the negative effect on forecast errors, which means that the more time respondents 

spent on answering the forecast question the less erroneous their forecasts were. Finally, the 

effect of dummy variables BTCtrend was estimated to be positive and significant for all 

forecast horizons. In other words, when respondents exhibited optimistic beliefs for the future 

investors’ interest in Bitcoin, their forecast errors were higher compared to situations in which 

they were negative. This might suggest that the optimism might not be a good predictor of 

future development of Bitcoin and one might concentrate more on indicators that represent 

negative sentiment (e.g. fear). 

Table 2. Determinants of Absolute Forecast Error in Various Horizons – Random Effects 

 
Dependent variable: BTC Absolute Forecast Error (BTCafe) 

 
2-weeks 1-month 1-quarter 

 
(1) (2) (3) 

male -2.471** (1.220) -1.811 (2.304) 2.209 (2.314) 

finlit 0.170 (0.625) -0.418 (1.094) -0.225 (1.103) 

overconf 0.013 (0.577) 0.140 (1.106) 0.282 (1.048) 

student_1or2year 2.504 (1.650) 0.943 (2.660) -0.417 (2.437) 

                                                 
11 I used the Breusch-Pagan Lagrange Multiplier test to compare pooling regression with the random effects 

specification (null is no panel effects) and I was able to reject the null at 1% confidence level. 
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other_than_econ 1.429 (1.518) 0.956 (2.678) 3.317 (3.054) 

crypto_interested -1.567 (1.210) -0.065 (2.270) -0.086 (2.336) 

log(BTCprice_std) 5.021*** (0.541) 2.311*** (0.770) -8.425*** (0.909) 

log(answer_time_2w) -2.844*** (0.703) 
  

EURUSD_opt_2w 2.566** (1.263) 
  

log(answer_time _1m) 
 

-3.847*** (1.382) 
 

EURUSD_opt_1m 
 

0.056 (2.274) 
 

log(answer_time _1q) 
  

-0.416 (1.602) 

EURUSD_opt_1q 
  

-5.068** (2.185) 

realest_opt 0.587 (1.367) 3.126 (2.671) -0.323 (2.743) 

BTCtrend_opt_2w 2.620* (1.370) 
  

BTCtrend_opt_1m 
 

4.908** (2.316) 
 

BTCtrend_opt_1q 
  

15.616*** (2.277) 

Constant -9.486*** (3.371) 7.016 (5.051) 82.609*** (5.518) 

Observations 763 377 377 

R2 0.174 0.072 0.320 

Adjusted R2 0.162 0.044 0.300 

F Statistic 158.022*** 28.240*** 172.063*** 

Note: The table shows the estimated coefficients together with standard errors (in parentheses) from 

regressing the absolute forecast errors for forecast horizon of 2 weeks, 1 month and 1 quarter, on set 

of explanatory variables using random effects panel estimation with heteroscedasticity consistent 

standard errors. ***, ** and * denote the 1%, 5% and 10% significance levels, respectively. Source: 

author’s own computation using R statistical software. 

 

Finally, Table 3 shows the results from regressing the BTCafc on the set of factors listed on 

the left. Again, individual columns of estimates represent results for individual forecast 

horizons. I decided to use the 14-day past returns (BTC_lret_14d) instead of standard errors 

so as to learn how past returns (changes) affects the forecasted changes. Based on the results, 

BTC_lret_14d negatively affects absolute forecasted change in all the forecast horizons. In 

other words, increase in past returns cause respondents to forecast smaller future change in 

Bitcoin price. In other words, the good times of sentiment cause the respondents to be less 

“sentimental” towards Bitcoin.  

 

Table 3. Determinants of Absolute Forecasted Change in Various Horizons – Random Effects 

 
Dependent variable: BTC Absolute Forecasted Change (BTCafc) 

 
2-weeks 1-month 1-quarter 

 
(4) (5) (6) 

male -2.757*** (0.965) -0.643 (1.209) 1.926 (2.126) 

finlit -0.306 (0.471) 0.049 (0.563) 0.401 (1.021) 

overconf 0.147 (0.368) 0.633 (0.523) -0.227 (0.850) 

student_1or2year 1.650 (1.253) -0.033 (1.345) -2.506 (2.134) 

other_than_econ -0.019 (1.004) -0.101 (1.319) 1.594 (2.967) 

crypto_interested -0.651 (0.906) -1.696 (1.225) -0.250 (2.102) 

BTC_lret_14d -2.917*** (0.480) -4.469*** (0.661) -4.991*** (0.858) 

log(answer_time_2w) -1.721*** (0.483) 
  

EURUSD_opt_2w -0.752 (0.797) 
  

log(answer_time _1m) 
 

-0.252 (0.556) 
 

EURUSD_opt_1m 
 

-1.297 (1.243) 
 

log(answer_time _1q) 
  

-0.333 (1.269) 
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EURUSD_opt_1q 
  

-0.376 (1.921) 

realest_opt 1.876** (0.855) 2.941** (1.318) -0.900 (2.511) 

BTCtrend_opt_2w -0.631 (0.728) 
  

BTCtrend_opt_1m 
 

3.294*** (1.237) 
 

BTCtrend_opt_1q 
  

5.355** (2.115) 

Constant 5.024*** (1.046) 2.969** (1.464) 8.111*** (2.824) 

Observations 763 377 377 

R2 0.142 0.248 0.144 

Adjusted R2 0.129 0.225 0.118 

F Statistic 124.330*** 120.235*** 61.483*** 

Note: The table shows the estimated coefficients together with standard errors (in parentheses) from 

regressing the absolute forecasted change for forecast horizon of 2 weeks, 1 month and 1 quarter, on 

set of explanatory variables using random effects panel estimation with heteroscedasticity consistent 

standard errors. ***, ** and * denote the 1%, 5% and 10% significance levels, respectively. Source: 

author’s own computation using R statistical software. 

 

4 CONCLUSION 

This paper employed the data from unique longitudinal survey in order to calculate two 

versions of aggregate sentiment indicators and to examine the various factors that affect 

forecasting abilities of survey respondents. Despite the limited number of observations for the 

aggregated sentiment, this study showed that university students (survey respondents) might 

be able to supply similar information about the population beliefs for Bitcoin as the examined 

sentiment index of professionals. The forecasting ability of respondents was analyzed in two 

specifications. In the first one, I studied the factors that affect respondents absolute forecast 

errors when delivering their predictions. I found that the volatility of Bitcoin price positively 

affects the forecast errors and that the more time students spent on answering the forecast 

question, the more accurate were their forecasts. In the second specification I studied what 

drives the absolute forecasted change of the Bitcoin price. The results showed that the past 

returns of Bitcoin relate to respondents’ forecasted change negatively, which mean that the 

good times of sentiment cause the respondents to be less “sentimental” towards Bitcoin.  
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KRYPTOMĚNY V ČESKÝCH PODNICÍCH 

 

CRYPTOCURRENCIES IN CZECH COMPANIES 

 

Lenka Janošová  
 

Abstrakt 

Popularita kryptoměn v posledních letech dramaticky rostla, příslib vysokých zisků lákal 

fyzické osoby i společnosti k nákupu různých druhů kryptoměn, ať už jako alternativního 

prostředku k tradiční měně, či jako dobré investici. V souvislosti s nákupem a držením 

kryptoměn se ale nabízí otázka, zda a jakým způsobem by měly být výnosy z těchto 

finančních instrumentů zdaněny. Tento článek se zamýšlí nad tím, jak současní studenti 

ekonomické fakulty, jako budoucí manažeři a vedoucí pracovníci, uvažují o nákupu, 

výhodách a účtování kryptoměn. K tomuto účelu bude distribuován dotazník mezi student 

ekonomické fakulty z různých oborů a ročníků studia. Nejdříve je pozornost věnována 

individuálnímu postoji studentů ke kryptoměnám a následně jejich pohledu na kryptoměny 

v business prostředí. Matematicko-statistické metody budou použity k vyhodnocení výsledků.  

Klíčová slova: kryptoměny, kryptoaktiva, Česká republika, podnik, účetnictví 

 

Abstract 

The popularity of cryptocurrencies has grown dramatically in recent years, with the promise 

of high profits attracting individuals and companies to buy different types of cryptocurrencies, 

whether as an alternative to traditional currency or as a good investment. However, in 

connection with the purchase and holding of cryptocurrencies, the question arises - whether 

and how the profits of these financial instruments should be taxed. This article discusses how 

students of economics, ie future managers and executives, consider cryptocurrencies in the 

context of their purchase, the benefits of holding them, and including them in the company's 

balance sheet. For this purpose, the questionnaire survey will be conducted among university 

students across years of study, specific fields and forms of study. The questions focus first on 

the individual attitudes of students to cryptocurrencies and then on the business sector, 

especially accounting evidence. Mathematical-statistical methods will be used for the analysis 

of obtained data. 

Key words: cryptocurrencies, cryptoassets, companies, Czech Republic, accounting 

 

 

1 ÚVOD A TEORETICKÉ VYMEZENÍ 

Ještě před pár lety oblast investic do virtuálních měn vůbec neexistovala, nicméně díky vývoji 

na finančních trzích a zájmu veřejnosti o investice do alternativních produktů ke standardním 

akciovým a bankovním titulům, se zdá, že i v budoucnu budou kryptoměny a podobné 

produkty pro investory zajímavé. Již delší dobu se očekává opětovný návrat ekonomické 

krize, kdy poptávka po alternativních uchovatelích hodnot pravidelně roste, to se nemusí týkat 

pouze investic do drahých kovů, ale i virtuálních měn. Rovněž nestabilita národní měny, či 

vládního aparátu, a tím pádem nejisté podmínky investičního prostředí, podporují nákup a 

těžbu kryptoměn. Měly by tedy být nějakým způsobem vyřešeny daňové aspekty nákupu a 

držení kryptoměn, v případě investic u podnikatelských subjektů i jejich účetního zařazení.  

V poslední době se většina výzkumů soustředí hlavně na technickou stránku fungování 

kryptoměn, proces tvorby ceny až po možnosti platby kryptoměnami při nákupu zboží v e-

shopech (Tapscott, D., & Tapscott, A., 2018; Peters, G., Panayi, E., & Chapelle, A., 2015; 
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Yuan, Y., & Wang, F. Y., 2018). Další oblastí výzkumu v rámci kryptoměn jsou ekonomické 

aspekty kryptoměn (Nica, O., Piotrowska, K., & Schenk-Hoppé, K. R., 2018; Srokosz, W., & 

Kopciaski, T., 2015; Claeys, G., Demertzis, M., & Efstathiou, K., 2018). A v neposlední řadě 

se výzkumníci zabývají i na chování na finančních trzích (Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., 

& Yarovaya, L., 2019; Hu, B., McInish, T., Miller, J., & Zeng, L., 2019; Gkillas, K., & 

Katsiampa, P., 20018). Bohužel stranou zůstává otázka zdaňování zisků z těžby, držení a 

prodeje kryptoměn a u podnikatelských subjektů také otázka účetního vykazování kryptoměn.  

V současnosti neexistuje jednotné stanovisko, jak by podniky měly kryptoměny vykazovat. 

Mezinárodní účetní standardy neposkytují k této problematice žádné stanovisko. Okolní země 

jako Německo, nebo Rakousko také nemají žádným legislativním způsobem upraveny 

kryptoměny v účetním vykazování podniků. Ačkoliv je v současnosti trh kryptoměn menšího 

rozsahu, lze do budoucna očekávat, že podniky budou hledat alternativy pro dlouhodobé 

investování, pokud bude nadále inflace překračovat výnosy na běžných produktech a úrokové 

míry budou nadále drženy na 0, či se dokonce překlopí do mínusových hodnot (ECB, 2019). 

Zajímavé může být pro podniky rovněž krátkodobé zhodnocení peněžních prostředků 

prostřednictvím spekulací na trhu kryptoměn, při prudkých výkyvech hodnot. Takové 

investice mohou být velmi rizikové, ale také ziskové. V neposlední řadě mohou podniky 

využít kryptoměny jako alternativní peněžní prostředek k běžné hotovosti, čímž sníží své 

náklady na držbu vysoce likvidního platebního prostředku, který je ale velmi ovlivňován 

inflací. Jelikož pro správné nastavení daňové a účetní úpravy by bylo velmi záhodno vědět, 

k čemu mají kryptoměny v podniku sloužit. Potřebujeme tedy zjistit, proč by potenciálně 

manažeři nakupovali/drželi kryptoměny a zda by vůbec měli zájem o jejich těžbu, na základě 

těchto informací lze nastavit odpovídající daňové a účetní předpisy. Jelikož ale důvody 

nákupu kryptoměn mohou záviset i na demografických faktorech – například se předpokládá, 

že ženy jsou více rizikově averzní než muži, měli by tedy preferovat více dlouhodobé 

investice na úkor krátkodobých spekulací (Byrnes and Miller, 1999) - soustředí se tento 

článek právě na ně. Na základě výše uvedeného stanovujeme tyto dvě výzkumné otázky: 

VO1: Jaké sociodemografické faktory mají vliv na rozhodnutí o těžbě kryptoměn?  

VO2: Jaké sociodemografické faktory mají vliv na účel nákupu kryptoměn?  

 

2 METODOLOGIE 

Tento článek je jedním z výstupů dlouhodobého projektu zabývajícího se účetním 

vykazováním a daňovým pozadím kryptoměn v českém prostředí. Primárně je cílem tohoto 

výstupu představit metodologický postup provedeného dotazníkového šetření, jelikož účetní a 

daňové pozadí kryptoměn zatím nebylo hlavním předmětem výzkumu nejen v České 

republice, ale ani ve světě. A dále nastínit možné demografické faktory ovlivňující 

rozhodování o těžbě/nákupu kryptoměn. Za účelem zjištění postoje budoucích manažerů 

podniků bylo vypracováno rozsáhlé dotazníkové šetření mezi studenty prezenční i 

kombinované formy studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Osloveni 

byli studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia ze všech nabízených oborů, 

odpovědělo 269 studentů různých ročníků a forem studia. Žádost o vyplnění dotazníku byla 

distribuována elektronickou formou přes studijní referentky (doktorské studium) a v rámci 

předmětů celofakultního základu (bakalářské a magisterské studium).  

Dotazník se skládal ze tří částí. Nejprve jsme zjišťovali obecný ekonomický pohled 

respondentů na kryptoměny, následně byla pozornost přesunuta na finanční pohled na 

kryptoměny, a konečně v poslední části nás zajímaly sociodemografické charakteristiky 

studentů. V části obecný ekonomický pohled jsme zjišťovali, zda se studenti již někdy setkali 

s pojmem kryptoměny, zda se domnívají, že tento pojem umí definovat a co si konkrétně 

myslí o životnosti kryptoměn do budoucna. Také nás zajímalo, jaké faktory stimulují člověka 

k nákupu a těžbě kryptoměn, případně, jakou mají respondenti s tímto osobní zkušenost. 
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Individuální postoje a názory mohou velkou mírou ovlivnit způsob přemýšlení jedince i 

v rámci výkonu manažerské funkce. I když je samozřejmě nezbytné v podnikatelském 

prostředí zvažovat více faktorů při finančních rozhodováních podniku, může znalost 

novinek/trendů na finančním trhu ovlivnit i šíři nabídky zvažovaných investic.  

Sekce týkající se finančního pohledu na kryptoměny už se konkrétněji zabývala účetním 

vykazováním kryptoměn v podnicích. Dotazovali jsme se, jak by podle respondentů měly být 

nakoupené/vytěžené kryptoměny zaúčtovány a v rámci jaké účetní položky by je vykázali. 

Dále nás zajímalo, jestli se už studenti někdy setkali s kryptoměnou jako platebním 

prostředkem pro nákup zboží nebo služeb, a zda někdy v praxi zpozorovali vykazování 

kryptoměn v účetních výkazech podniků. Poslední soubor otázek této sekce cílil na daňové 

aspekty kryptoměn. Ptali jsme se na názor na možné zdanění kryptoměn a jak by výše a forma 

zdanění ovlivnila rozhodování o nákupu/těžbě kryptoměn. 

V poslední části dotazníku byly zařazeny vybrané sociodemografické ukazatele, které mohou 

pomoci lépe identifikovat určité typy respondentů. Mezi ukazatele jsme zařadili například: 

pohlaví, věk, forma a stupeň studia, kraj původu, semestr a obor studia, rozsah mimoškolních 

aktivit, účast na zahraničním pobytu, nebo zájem o ekonomické dění. 

  

3    VÝSLEDKY A DISKUZE 

Data získaná z provedeného dotazníkového šetření byla pro tento článek zpracována 

v programu SPSS, verze 25. Ze všech zjišťovaných sociodemografických ukazatelů byly 

vybrány tyto: ukazatele věku, genderu, stupně/formy vzdělání a zapojení se do pracovního 

procesu během studia. Nejprve budou představeny výsledky pro faktory ovlivňující účel 

nákupu a následně pro faktory s vlivem na rozhodnutí o těžbě. 

 

Tabulka 1 Preferovaný účel nákupu dle pohlaví 

 

Gender 

Celkem muž žena 

Účel nákupu Platební prostředek 11 1 12 

Investiční nástroj 24 11 35 

Spekulační nástroj 33 4 37 

Kryptoměny bych nenakoupil/a 79 106 185 

Celkem 147 122 269 

Source: own processing in SPSS 25 

 

Z tabulky 1 můžeme vidět, že ženy se chovají při rozhodování více konzervativně, jen 16 

respondentek z 122 by uvažovalo o nákupu kryptoměn, což je jen 13 %., z toho většina by 

investovala do dlouhodobé tržby kryptoměn Oproti tomu 68 mužů, což činí přes 42 % by o 

nákupu kryptoměn uvažovalo, z toho nejoblíbenější variantou byl nákup kryptoměn ke 

spekulacím.  

 

Tabulka 2 Preferovaný účel nákupu dle věku 

 

Věk skupiny 

Celkem pod 20 let 20-24 let 25-30 let nad 30 let 

Účel nákupu Platební prostředek 1 6 3 2 12 

Investiční nástroj 1 27 7 0 35 

Spekulační nástroj 0 26 10 1 37 
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Kryptoměny bych 

nenakoupil/a 

6 127 39 13 185 

Celkem 8 186 59 16 269 

Source: own processing in SPSS 25 

 

Tabulka 2 ukazuje, že nejpočetnější věkovou skupinou je kategorie rozpětí mezi 20-24 lety, 

kde respondenti vykazují největší míru ochoty investovat do spekulačních nástrojů, které 

mohou krátkodobě generovat vysoký výnos, nicméně se pojí s vysokou mírou rizika. 

Investiční nástroje jsou také často vybíranou odpovědí, pouze kryptoměny k platebním 

účelům nejsou příliš lákavé, což může být způsobeno jejich menším rozšířením a 

akceptovatelností u běžných obchodníků. 

 

Tabulka 3 Preferovaný účel nákupu dle stupně a formy vzdělání 

 

Stupeň vzdělání 

Celkem 

Bc - 

prezenční 

Bc - 

kombi 

Mgr - 

prezenční 

Mgr. - 

kombi PhD 

Účel 

nákupu 

Platební prostředek 5 1 2 2 2 12 

Investiční nástroj 18 2 12 3 0 35 

Spekulační nástroj 17 6 13 0 1 37 

Kryptoměny bych 

nenakoupil/a 

80 11 65 20 9 185 

Celkem 120 20 92 25 12 269 

Source: own processing in SPSS 25 

 

Tabulka 3 představuje rozdělení preferovaných účelů nákupů podle stupně a formy studia. 

Největší zastoupení mají, celkem očekávaně, prezenční studenti bakalářského a magisterského 

studia. Největší averzi k nákupu kryptoměn vykazují kombinovaní magisterští a doktorští 

studenti. Naopak nejvíce by do kryptoměn, konkrétně spekulačních nástrojů investovali 

kombinovaní, bakalářští studenti. 

 

Tabulka 4 Preferovaný účel nákupu dle zapojení na trhu práce 

 

Práce při studiu 

Celkem NE 

ANO, part 

time 

ANO, full 

time 

Účel nákupu Platební prostředek 1 9 2 12 

Investiční nástroj 3 28 4 35 

Spekulační nástroj 3 22 12 37 

Kryptoměny bych 

nenakoupil/a 

28 126 31 185 

Celkem 35 185 49 269 

Source: own processing in SPSS 25 

 

Tabulka 4 nám prezentuje, jak ovlivňuje zapojení se do pracovního procesu ochotu nakoupit 

kryptoměny. Vidíme, že respondenti pracující na plný pracovní poměr jsou pozitivněji 

naklonění k investicím do kryptoměn, hlavně jako spekulačního nástroje, za nimi následují 

studenti s částečnými úvazky, kteří více podporují kryptoměnu jako investici. Přestože by do 
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kryptoměn neinvestovala většina tázaných, ale jen něco přes 32 %, nejedná se už o 

zanedbatelný výklenek trhu, který by bylo možné dále ignorovat.   

Dalším blok otázek přesouvá svou pozornost na zájem o těžbu kryptoměn. 

 

Tabulka 5 Zájem o těžbu kryptoměn dle věku 

 

Věkové skupiny 

Celkem pod 20 let 20-24 let 25-30 let nad 30 let 

Zájem o těžbu Ne 8 170 57 15 250 

Ano 0 16 2 1 19 

Celkem 8 186 59 16 269 

Source: own processing in SPSS 25 

V tabulce pět vidíme, že největšího o zájmu o těžbu kryptoměn se těší věková skupina mezi 

20 a 24 lety. Celkově je ale zájem o těžbu nižší než u pouhého nákupu kryptoměn. 

 

Tabulka 6 Zájem o těžbu kryptoměn dle pohlaví 

 

Gender 

Celkem muž žena 

Zájem o těžbu Ne 129 121 250 

Ano 18 1 19 

Celkem 147 122 269 

Source: own processing in SPSS 25 

Tabulka 6 říká, že ženy nemají téměř žádný zájem o těžbu kryptoměn, pouhá jeda žena ze 122 

by o těžbě uvažovala, oproti 18 mužům. 

 

Tabulka 7 Zájem o těžbu kryptoměn dle zapojení se na pracovním trhu 

 

Práce při studiu 

Celkem NE ANO, part time ANO, full time 

Zájem o těžbu NE 33 171 46 250 

Ano 2 14 3 19 

Celkem 35 185 49 269 

Source: own processing in SPSS 25 

Zapojení se na do pracovního procesu nemá viditelný vliv na zájem o těžbu kryptoměn. 

 

Tabulka 8 Zájem o těžbu kryptoměn dle stupně a formy vzdělání 

 

Stupen vzdělání 

Celkem 

Bc - 

prezenční 

Bc - 

kombi 

Mgr - 

prezenční 

Mgr. - 

kombi PhD 

Zájem o 

těžbu 

Ne 106 19 90 24 11 250 

Ano 14 1 2 1 1 19 

Celkem 120 20 92 25 12 269 

Source: own processing in SPSS 25 

 

Tabulka 8 ukazuje, že nejvíce o těžbě kryptoměn uvažují bakalářští studenti prezenčního 

programu, zájem v ostatních skupinách je zanedbatelný. 

 

4 ZÁVĚR 

Cílem tohoto článku bylo zjistit, jaké sociodemografické faktory ovlivňují rozhodnutí o těžbě 

kryptoměn a jaké faktory mají vliv na účel nákupu kryptoměn. Můžeme konstatovat, že zájem 
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o těžbu kryptoměn je mezi respondenty minimální, více mu jsou nakloněni pracující studenti 

mužského pohlaví mezi 20 a 24 lety věku. Potvrdila se také větší averze riziku u žen, které by 

častěji uvažovali o nákupu kryptoměn jako o investičním nástroji, na rozdíl od mužů, kteří by 

spíše cílili na nákup z důvodu krátkodobých spekulací. Bude tedy určitě nutné v příštích 

letech upravit účetní vykazování i v rámci legislativních předpisů.  

 

Článek byl podpořen z projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity 

[MUNI/A/1029/2018] Účetní vykazování a daňové aspekty kryptoměn. 
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Streszczenie: 

Przybliżenie czym w Polsce jest  przedsiębiorstwo w spadku. Praca skupia się na aspekcie 

prawa podatkowego oraz rachunkowości polskiego przedsiębiorstwa w spadku, mając na celu 

przybliżenie najważniejszych aspektów opodatkowania tej nowej instytucji prawnej w Polsce. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, podatki , prawo podatkowe 

 

Abstract:  

Presentation what an enterprise inheritance is in Poland.  The article focuses on the aspect of 

tax law and accounting of a Polish enterprise inheritance, aiming at presenting the most 

important aspects of taxation of this new legal institution in Poland. 

Key words: enterprise, economic activity, taxes, tax law  

 

 

Wstęp 

Od 25 listopada 2018r. w Polsce obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej
1
, która umożliwia spadkobiercom osoby fizycznej 

będącym przedsiębiorcami kontynuowanie działalności gospodarczej. Powyższa ustawa była 

znaczącą zmianą w gospodarce, wynikała ona zauważenie przez ustawodawcę 

zapotrzebowania na unormowanie możliwej kontynuacji działalności gospodarczej po 

zmarłych przedsiębiorcach w celu zapewnienia większej pewności w obrocie gospodarczym 

oraz zmniejszenia ewentualnych problemów związanych z sukcesją spadkową, gdzie w do 

spadku wchodziła działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, co za tym idzie 

zmiany zostały dokonane również w prawie podatkowym oraz w aspekcie rachunkowości. 

 

1.Przedsiębiorstwo w spadku w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym   

Przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

obejmującą składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. 

O pojęciu przedsiębiorstwa w spadku możemy mówić w okresie od śmierci przedsiębiorcy do 

dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, w przypadku gdyby nie został ustanowiony – do dnia 

wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Jest to definicja różniąca się 

od definicji z art. 55
1
 Kodeksu Cywilnego

2
 . Pojęcie przedsiębiorstwa nie jest równoznaczne z 

pojęciem działalności gospodarczej. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą może mieć różne 

przedsiębiorstwa, co w praktyce można zaobserwować. Zgodnie z ustawą o zarządzie 

sukcesyjnym może być powołany tylko jeden zarządca sukcesyjny, w przypadku gdyby 

zmarły przedsiębiorca prowadził kilka różnych przedsiębiorstw to wszystkie jego 

                                                            
1 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.  z 2018r. 

poz.1629)  
2Kodeks Cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) 
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przedsiębiorstwa były by pod wspólnym zarządzaniem zarządcy sukcesyjnego. Jak również w 

samym uzasadnieniu do ustawy o zarządzie sukcesyjnym możemy znaleźć:, „Jeżeli do 

majątku przedsiębiorcy w chwili jego śmierci wchodziło kilka przedsiębiorstw w 

rozumieniu art. 55
1
 Kodeksu Cywilnego, wszystkie te przedsiębiorstwa będą natomiast objęte 

jednym przedsiębiorstwem w spadku"
3
. Za składniki w chodzące w skład przedsiębiorstwa w 

spadku, będą uznane takie składniki, które będą bezpośrednio lub pośrednio związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. W celu ich określenia w ocenie autora przydatne 

zarówno będą dokumenty przedsiębiorstwa jak i art. 55
1
 Kodeksu Cywilnego. 

Wprowadzenie ustawy o zarządzie sukcesyjnym spowodowało, iż przedsiębiorstwo w spadku 

stało się podmiotem prawa podatkowego. Na podstawie art. 7 §1 Ordynacji Podatkowej
4
 oraz 

art. 49 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, można stwierdzić, iż przedsiębiorstwo w spadku jest 

dość specyficznym podmiotem prawa podatkowego, gdyż do chwili śmierci to nie 

przedsiębiorstwo, lecz sam przedsiębiorca był podmiotem praw oraz obowiązków 

podatkowych, natomiast prawa i obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa w spadku, co do 

zasady wykonuje zarządca sukcesyjny wybrany zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym w 

przypadku gdyby nie ustanowiono zarządcy sukcesyjnego lub przestałby pełnić swoją funkcję 

to do dnia powołania jego powołania albo wygaśnięcia uprawnień do jego powołania osobami 

wykonującymi prawa oraz obowiązki przedsiębiorstwa w spadku będą osoby określone w 

art.14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, które dokonują czynności zachowawczych. Należy 

również zauważyć, iż Numer Identyfikacji Podatkowej, będący jednym z najważniejszych 

wyróżników przedsiębiorcy zarówno w aspekcie podatkowym jak i gospodarczym, nie 

przechodził na następcę prawnego aczkolwiek po wprowadzeniu instytucji zarządu 

sukcesyjnego numer NIP, który należał do zmarłego przedsiębiorcy przechodzi na 

przedsiębiorstwo w spadku
5
.Również organy podatkowe, które były właściwe dla zmarłego 

przedsiębiorcy nadal pozostaną właściwe dla przedsiębiorstwa w spadku.  

 

2. Sukcejscja przedsiębiorstwa w spadku na tle podatków dochodowych  

Wprowadzenie instytucji przedsiębiorstwa w spadku do polskiego porządku prawnego 

spowodowało wprowadzenie zmian do ustaw podatkowych dotyczących podatków 

dochodowych. Ze względu na to, iż przedsiębiorstwo w spadku było wcześniej prowadzone 

jednak przez osobę fizyczną, kluczowymi ustawami podatkowymi dla przedsiębiorstwa w 

spadku będą ustawy normujące opodatkowanie przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi. 

 

2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych  

Kluczową regulacją dotyczącą opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa w spadku jest 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
6
. Zgodnie z siatką pojęciowa, która 

znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorstwo w 

spadku stanowiące jednostkę organizacyjną nieposiadająco osobowości prawnej, jest 

podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, w trakcie okresu od otwarcia spadku 

do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy 

sukcesyjnego. Zamiarem ustawodawcy było, aby przedsiębiorstwo w spadku było 

kontynuatorem działalności wykonywanej przez zmarłego przedsiębiorcę, z tegoż też powodu 

znaczna część przepisów dotyczących przedsiębiorstwa w spadku w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych odnosi się do zasad kontynuowania opodatkowania, które 

                                                            
3 Uzasadnienie do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizyczne 

s.12-13 
4  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900) 
5  art. 12   ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387) 
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obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę( sposób rozliczania zaliczek w trakcie roku 

podatkowego jak i ogólne zasady opodatkowania takie jak stawka podatkowa). Należy 

zwrócić szczególną uwagę, iż przedsiębiorstwo w spadku legitymuję się dokładnie tą samą 

rezydencją podatkową, która legitymował się zmarły przedsiębiorcą, co oznacz, iż bez 

względu fakt powołania zarządcy sukcesyjnego o innej rezydencji podatkowej, 

przedsiębiorstwo w spadku nadal będzie miało rezydencję podatkową taką samą, jaką miał 

zmarły przedsiębiorca. Uwagę również należy zwrócić na fakt, iż zgodnie z art. 7a ust.1 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody przedsiębiorstwa w spadku 

uznaję się przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej jak również z 

pozostałych ustępów powyższego artykułu można wynuć wniosek, iż przedsiębiorstwo w 

spadku osiąga dochód tylko i wyłącznie ze źródła prowadzonej działalności gospodarczej. Jak 

również ze względu na to, iż powstanie przedsiębiorstwa w spadku nie jest uznawane za 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, lecz za kontynuowanie działalności zmarłego 

przedsiębiorcy nie może korzystać z uprawnień i rozwiązań przewidzianych dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do określania przychodów na zasadach 

właściwych dla działalności gospodarczej to znaczy, iż zastosowanie będzie miał art. 14 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże do poprawnego ustalenia 

katalogu przychodów koniecznym będzie również wzięcie pod uwagę art. 7a tożsamej 

ustawy, który wyłącza stosowanie art. 14 ust 2c( wyłączenie podlegania pod opodatkowanie 

na zasadach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej zbycia przychodów z 

odpłatnego zbycia niektórych nieruchomości wykorzystywanych do prowadzonej działalności 

gospodarczej) do przedsiębiorstwa w spadku oraz stwierdza, iż odpłatnego zbycia składników 

majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, niezależnie od tego, kiedy zostały 

nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę z wyjątkiem tych, których wartość początkowa ustalona 

zgodnie z art. 22g ( sposób określania wartości początkowej miedzy innymi dla środków 

trwałych) nie przekraczała 1500 PLN. Również świadczenia nieodpłatne zarządcy 

sukcesyjnego oraz spadkobierców, świadczone na rzecz przedsiębiorstwa w spadku, co do 

zasady nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. 

Katalog kosztów uzyskania przychodu nie uległ zmianie wobec przedsiębiorstwa w spadku, 

co za tym idzie są tożsame z tymi, które obowiązywały przedsiębiorcę przed śmiercią. W 

związku z tym przedsiębiorstwo w spadku, jako koszty podatkowe będzie mogło 

kwalifikować koszty, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu oraz takie koszty, 

które zostały poniesione w celu zabezpieczenia albo zabezpieczenia źródła przychodów 

osiąganych przez przedsiębiorstwo w spadku. Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 7a 

ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorstwo w spadku może 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę 

związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą 

podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci 

przedsiębiorcy. Jest to bardzo istotne uprawnienie w wypadku amortyzacji lub w przypadku 

rozliczania poniesionych strat przez zmarłego przedsiębiorcę. 

Przedsiębiorstwo w spadku mimo zasady kontynuacji działalności gospodarczej zmarłego 

przedsiębiorcy ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątkowych przedsiębiorstwa 

w spadku, zgodnie z art. 7a ust 5 omawianej ustawy zawierać ma takie informacje jak: liczbę 

porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia przez zmarłego 

przedsiębiorcę składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych przez zmarłego 

przedsiębiorcę na nabycie tego składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na jego 

nabycie zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, jak również wartość początkową, 

metodę amortyzacji i sumę odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z zasadą kontynuacji 

przedsiębiorstwo w spadku ma obowiązek kontynuowania ewidencji, jaką prowadził zmarły 
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(księga przychodów i rozchodów, pełne księgi rachunkowe) jak również metod rozliczania 

przedpłat, zaliczek, zadatków czy kontynuowania ewidencji prowadzonej w związku z 

pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego. 

 

2.2 Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych  

Przedsiębiorstwo w spadku jest osobnym wskazane, jako odrębny podatnik od zmarłego 

przedsiębiorcy, który jest, co do zasady jest zobligowane do kontynuowania opodatkowania 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym
7
. Ustawodawca wprowadził kilka zmian 

określających zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo w 

spadku, co do zasady jest to pełna kontynuacja działalności gospodarczej oraz 

przedsiębiorstwo jest zobowiązane do: 

 sporządza wykaz składników majątku przedsiębiorstwa w spadku na dzień otwarcia 

spadku  

 kontynuowanie rozliczania przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej przy 

zastosowaniu powyższej ustawy  

 kontynuowanie prowadzonych ewidencji  

 dokonywanie płatności podatku w okresach, w jakich ich dokonywał zmarły 

przedsiębiorca ( miesięcznych lub kwartalnych) 

 

2.3 Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  

Jeżeli przedsiębiorstwo osoby zmarłej było opodatkowane na zasadach karty podatkowej
8
 , 

przedsiębiorstw w spadku może kontynuować rozliczanie się za pomocą tej metody jednakże 

należy mieć na względzie, iż metoda rozliczania się za pomocą karty podatkowej jest bardzo 

specyficzną metodą. Możliwość wykorzystania karty podatkowej przez przedsiębiorstwo w 

spadku jest możliwa w wypadku, w którym nie zaszły zmiany w stanie faktycznym podanym 

przez przedsiębiorcę. Jest to poważne ograniczenie możliwości zastosowania powyższej 

metody aczkolwiek takie ograniczenie jest również uzasadnione gdyż stosowanie karty 

podatkowej bardzo często jest uwarunkowane uprawnieniami osobistymi podatnika, które 

zazwyczaj wygasają w chwili śmierci, co w konsekwencji oznacza brak możliwości 

wykorzystania opodatkowania za pomocą karty podatkowej przez przedsiębiorstwo w 

spadku
9
.   

 

2.4 Opodatkowania przedsiębiorstwa w spadku podatkiem tonażowym   

Zgodnie z ustawą o podatku tonażowy
10

, przedsiębiorca żeglugowy eksploatujący statki 

kwalifikowane, jako morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej może podlegać 

pod podatek tonażowy zamiast pod podatek dochodowy od osób fizycznych, co do tych 

dochodów, które podlegają pod podatek tonażowy, w tym wypadku również przyjęto, iż 

przedsiębiorstwo w spadku będzie podatnikiem podatku tonażowego
11

. Należy jednak 

zaznaczyć, iż przedsiębiorstwo w spadku samo zgodnie z art. 9 ustawy o podatku tonażowym 

nie może dokonać wyboru opodatkowania tym podatkiem aczkolwiek, jeżeli zmarły 

                                                            
7 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43) 
8 Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby (Dz. U. z 2019 r. poz. 43) 
9 N. Adamczyk, M. Błońska, A. Mariański, M. Napieralska, A. Pardej, B. Rodak, A. Tim, K. Wiśniewski ,(red. 

A. Mariański), Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej, Warszawa 2019, s.216-217 
10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 31) 
11 N. Adamczyk, M. Błońska, A. Mariański, M. Napieralska, A. Pardej, B. Rodak, A. Tim, K. Wiśniewski ,(red. 

A. Mariański), Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej, Warszawa 2019, s.217-218 
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przedsiębiorca wybrał taką formę przedsiębiorstwo w spadku będzie kontynuowało 

opodatkowanie podatkiem tonażowym na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego 

przedsiębiorcę.  

 

3.Przedsiębiorstwo w spadku a podatek VAT 

Podatek od wartości dodanej jest bardzo istotnym źródłem dochodu budżetu państwa, co 

oznacza, iż również wprowadzenie nowego podmiotu będącego podatnikiem, jakim jest 

przedsiębiorstwo w spadku będzie miało swoje konsekwencje również w świetle ustawy o 

podatku VAT
12

. Do czasu wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym, w chwili śmierci 

przedsiębiorcy ustawał również jego byt prawnopodatkowy i był on wykreślany z rejestru 

czynnych podatników VAT ( o ile w takim rejestrze widniał).W chwili obecnej 

przedsiębiorstwo w spadku nadal może się posługiwać numerem NIP, którym posługiwał się 

zmarły przedsiębiorca oraz co do zasady nie jest automatycznie wykreślany z rejestru 

czynnych podatników VAT w przypadku, gdy zmarły przedsiębiorca skutecznie ustanowił 

zarządcę sukcesyjnego, co ma istotne skutki w praktyce, albowiem wpływa na sposób 

udokumentowania obrotu gospodarczego oraz sposób rozliczenia się z podatku vat przez 

przedsiębiorstwo w spadku, natomiast w momencie, w którym przedsiębiorca nie powołał 

skutecznie zarządcy sukcesyjnego, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla taki podmiot z 

rejestru czynnych podatników VAT, lecz takie wykreślenie może mieć charakter 

tymczasowy, ponieważ naczelnik przywraca rejestracje, jako podatnika VAT między innym 

w przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego oraz jego zgłoszenia do urzędu oraz złożenie 

bezzwłocznie deklaracji podatkowych za okresy poprzedzające przywrócenie do rejestru
13

. W 

związku z zasadą kontynuacji przedsiębiorstwo w spadku będzie uprawnione między innymi 

do rozliczenia podatku naliczonego otrzymanego przez zmarłego przedsiębiorcę, będzie miało 

prawo do wykorzystywania tego samego prewspółczynniki oraz współczynnika, co zmarły 

przedsiębiorca w celach rozliczenia podatku vat, oraz zarządca sukcesyjny będzie miał prawo 

do skorygowania rozliczeń dotyczących podatku VAT dokonanych przez zmarłego 

przedsiębiorcę. Istotną również kwestią dotyczącą przedsiębiorstwa w spadku na tle podatku 

vat jest kwestia kas fiskalnych. Związku z zasadą kontynuacji oraz pozostaniem podatnikiem 

VAT  przez przedsiębiorstwo w spadku, ma prawo dalej korzystać z tych samych kas 

rejestrujących, z których korzystał zmarły przedsiębiorca (wyjątkiem może być nakaz 

ustawowy wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online), oraz nie ma obowiązku 

dokonywania odczytu pamięci kasy fiskalnej na okoliczność powstania przedsiębiorstwa w 

spadku, jak również ze względu na to, iż przedsiębiorstwo w spadku nadal posługuję się tym 

samym numerem NIP, jedyną dana, która zostanie zmieniona na wystawianym rachunku 

fiskalnym oraz na wystawianych fakturach vat będzie nazwa przedsiębiorcy gdyż, 

przedsiębiorstwo w spadku nadal posługuję się tą samą firma, lecz z dopiskiem: ”w spadku”, 

aczkolwiek taka zmiana nie wywołuje potrzeby wymiany całej kasy fiskalnej na nową.  

 

4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku  

Na podstawie art. 97a ordynacji podatkowej możemy wyszczególnić, iż osobami 

ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku są: 

zapisobierca windykacyjny kontynuujący prowadzenie tego przedsiębiorstwa, spadkobiercy 

zmarłego przedsiębiorcy, jeżeli nie został uczyniony zapis windykacyjny obejmujący 

przedsiębiorstwo w spadku, a także małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje 

udział w przedsiębiorstwie w spadku jak również osób, które uczestniczyły w powołaniu 

                                                            
12 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz.2174) 
13N. Adamczyk, M. Błońska, A. Mariański, M. Napieralska, A. Pardej, B. Rodak, A. Tim, K. Wiśniewski ,(red. 

A. Mariański), Planowanie sukcesyjne prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej, Warszawa 2019, s.218-220 
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zarządcy sukcesyjnego nawet, jeżeli później odrzuciły spadek, lecz w takim wypadku nie 

będą odpowiadać za zobowiązania powstałe po dniu odrzucenia spadku. 

Jak również art. 117d ordynacji podatkowej stwierdza, iż zarządca sukcesyjny odpowiada 

solidarnie z przedsiębiorstwem w spadku oraz osobami wcześniej wymienionymi za 

zaległości podatkowe przedsiębiorstwa w spadku, lecz należy zaznaczyć, iż zakres jego 

odpowiedzialności za zaległości podatkowej jest ograniczony  do zaległości podatkowych z 

tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego tej 

funkcji, oraz zaległości wymienionych w art. 52 oraz art. 52a powstałych w czasie pełnienia 

funkcji przez tego zarządcę sukcesyjnego jak również istotną kwestią jest iż egzekucja  z 

majątku zarządcy sukcesyjnego jest możliwa dopiero w chwili okazania się bezskuteczną 

egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku oraz osób wymienionych w art. 97a §1-2 

Ordynacji Podatkowej. 

 

5. Przedsiębiorstwo w spadku a rachunkowość 

 Wprowadzenie instytucji przedsiębiorstwa w spadku przez ustawę o zarządzie sukcesyjnym 

tak jak miała wpływ w aspekcie prawa prywatnego oraz prawa podatkowego ma również 

wpływ na rachunkowość finansową przedsiębiorstwa. Dokonane zmiany w ustawie o 

rachunkowości
14

 wskazują na kontynuacje prowadzenia ksiąg rachunkowych przez 

przedsiębiorstwo w spadku,  jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i 

operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w 

walucie polskiej 2 000 000 euro oraz  na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku 

prowadzone były księgi rachunkowe.  W przypadku ustawy o rachunkowości należy wskazać, 

iż na jej potrzeby, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 6 tejże ustawy zarządca sukcesyjny jest uważany 

za kierownika jednostki, który jest odpowiedzialny miedzy innymi za sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 12 ust.3d ustawy nie trzeba zamykać ksiąg 

rachunkowych na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku w przypadku śmierci 

przedsiębiorcy, jednakże musi istnieć w takim wypadku założenie, iż działalność gospodarcza 

będzie kontynuowana przez przedsiębiorstwo w spadku, co w dalszej kolejności ma skutek, iż 

nie ma obowiązku sporządzenia inwentaryzacji oraz sprawozdania finansowego na dzień 

poprzedzający otwarcie spadku. Zgodnie z art. 53 ust 2aa ustawy o rachunkowości, 

sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w spadku nie podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający ( organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 

statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania 

sprawozdania finansowego jednostki), w ocenie autora należałoby się zastanowić czy brak 

zatwierdzenie sprawozdania nie jest zbyt daleko idącym, czy jednak spadkobiercy 

przedsiębiorstwa powinni mieć obowiązek jak i uprawnienie do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 

 

Podsumowanie  

Wprowadzenie w obieg prawny ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa w spadku 

było krokiem w dobrym kierunku ułatwiającym kontynuacje działalności gospodarczej 

zmarłego, zarówno w aspekcie prawa gospodarczego jak i prawa podatkowego. W 

prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku ułatwi sprawy spadkowe oraz zmniejszy możliwe 

negatywne skutki śmierci przedsiębiorcy w aspekcie prawa podatkowego, ale również i w 

obrocie gospodarczym.  

 

 

 

                                                            
14 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) 
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MODEL CREATION FOR PREDICTING THE FUTURE 

DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION COMPANIES USING 

CLASSIFICATION ANALYSIS WITH THE HELP OF ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS 
 

Marek Vochozka, Veronika Machová, Jakub Horák 
 

Abstract 

Transport companies make up a significant component in civic amenities. The aim of this 

contribution is to create artificial neural networks that are able to predict the future situation 

of a company and classify it into an appropriate category. Creditworthy, bankrupt, and loss 

companies make up prediction categories. Complete financial statements of transportation 

companies in the Czech Republic for the period of 2013-2016 are used. According to the 

results, the MLP 79-16-3 neural network proved the greatest prediction ability, the network 

that is able to predict bankruptcy businesses with accuracy up to 81%, creditworthy 

businesses up to 86%, and loss businesses up to 73%. All preserved neural networks with the 

best results are of the MLP type, and have a great prediction ability. 

Key Words: transportation companies, prediction, artificial neural networks, bankruptcy and 

creditworthy businesses, classification analysis 

 

 

1 INTRODUCTION 

Vochozka, Rowland and Vrbka (2016) hold the opinion that financial analysis is an efficient 

tool for evaluating a business´s financial efficiency. In their opinion, financial analysis may 

identify the strengths and weaknesses of a given business. It is a key tool for each 

transportation company to measure and evaluate its efficiency. This is supported by 

information about balance sheet, information about income and loss statement, or cash flow 

statement. Profitability ratio, activity indicators, liquidity indicators, debt ratio, absolute 

indicators, and the method of a complex business evaluation. The analysed data come from 

the Albertina database. It is transportation company information for the period of 2010-2014. 

Financial analysis of an average transportation company is processed based on the data found, 

i.e. the situation of the future potential of transportation in the Czech Republic. The output has 

proven that the branch of transportation in the Czech Republic is financially healthy and 

promising.     

 

In competitive environment, the business as such is forced to be more competitive, and it must 

keep innovating, in order to reach sustainability. The important quesiton, thus, is a correct and 

valid evaluation of business sustainable performance. Hsu, Ou and Ou (2015) have debated 

and created sustainable criteria of performance evaluation, and a model for companies. The 

first phase included the measuring of financial, credit, environmental and social responsibility 

of businesses, that has been integrated for the purpose of creating sustainable criteria for the 

evaluation of business performance. After that, the authors integrated the grey relational 

analysis and the improved TOPSIS method in order to create a sustainable evaluation of 

performance model for companies. To verify the results of this study, they accepted 

Taiwanese high-tech quoted companies examining sustainable operating results and 

evaluations in 2011, as a research subject. Empirical results should help businesses develop 

their future business strategies and they also might be used as an important reference for 

credit, investor, and bank audit.  
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Studies of business operating performance focused mainly on the evaluation of financial 

performance in the past. For instance, Alam, Raza and Akram (2011) evaluated the financial 

performance of Pakistani leasing companies in 2008 using the ratio financial analysis. Cheng 

(2012) used the fuzzy integral and methods of average weight to evaluate the financial 

performance of industry. To evaluate the financial health of a company, complex methods of 

company evaluation are significant. They include mainly creditworthiness and audition 

model, and the economic value added (EVA). Creditworthiness models efficiently evaluate 

the company´s financial health without using statistical methods, bankruptcy models show a 

threat to a company´s financial health, and they are significant for many decision-making 

processes (Vrbka and Rowland, 2019). Within the study on complex evaluation of business 

performance, Zheng et al. (2015) worked out a complex system of index evaluation from the 

perspective of profitability, solvency, operational capabilities and growth abilities, and 

defined the weight of evaluation indicators using the ANP. Their study provides a dynamic, 

complex method of evaluating the performance of businesses based on the level of profit, 

applying it. They prove that the method is efficient, and it may objectively evaluate the 

complex performance of a business. Luo, Yuan and Zhang (2011) created a complex model of 

business performance evaluation of the powergrid type, based on analytical hierarchichal 

process and fuzzy complex evaluation method that takes into account the characteristics of 

true investment projects. Luo, Yuan and Zhang (2011) adopted an annual evaluation 

investment input as an evaluation aim and an established annual investment model of 

decision-making.   

 

Zhan and Zhao (2012) believe that together with fast development of transportation industry 

in the world, there is a great need of an efficient and practical kind of financial evaluation that 

may scientifically and objectively show the financial situation of a transportation company.   

Based on the theory of grey system, articles and by creating index system of financial 

evaluation, they created a grey correlation model. Feasibility from the perspective of financial 

evaluation has been proven, supported by an empirical test. Today, businesses face growing 

competition and challenges. It is important for businesses to use sources for increasing the 

performance of a business efficiently, and to maintain competition advantage in the market, 

which is becoming still more important. Hsu (2015) therefore focused on designing a model 

of decision-making for the evaluation of efficiency and operational performance in companies 

in 2010 aiming at providing a basis for improvement of business performance. With regard to 

this, this study combines data envelopment analysis (DEA) and improved grey relational 

analsis (IGRA) as tools of efficiency for relative efficiency measurements. Then Hsu 

integrated the method of decision-making with more criteria (such as MCDM) 

VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje, VIKOR), IGRA and the method of 

entropic weight for evaluating operational performance in efficient and inefficient groups.   

 

The same opinion on the fact that these days companies exist in highly competitive 

environments, thus it is very important to them to evaluate financial results within the increase 

of competition, is held also by He, Lin and Han (2011) and Yang et al. (2018). Thus, an exact 

and appropriate evaluation of performance is critical. With regard to the fact that financial 

performance indicators reflect competitiveness of a company, they need to be carefully 

identified in the process of evaluation. Generally, it may be applied that for performance 

evaluation traditional measures based on accounting (AFP) are being used. These measures, 

though, are not sufficient for performance evaluation. Nowadays, financial performance 

measures (VFP) have been based on values that express the company´s value. He, Lin and 

Han (2011) suggest adopting a new approach to financial performance evaluation. For this 
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purpose, the hierarchal model of financial performance evaluation is structure based on the 

main AFP and VFP criteria, and their partial criteria. To determine the weight of criteria, the 

Fuzzy Analytical Hierarchy (FAH) process is being used.  

 

Company evaluation methods are not applied only within the transportation company sector. 

Those methods are used in a wide range of branches, such as the insurance industry.  Yang 

(2006) created a two-stage model of Data Envelopment Analysis (DEA) that provides 

valuable manager knowledge when evaluating dual impacts of operational and business 

strategies for Canadian insurance industry within the area of life and health (L&H). This new 

model allows production performance integration and investment performance integration for 

insurance companies, and it provides an overall evaluation of management performance and a 

way to efficiently reach efficienty for relevant insurers. The results also show that Canadian 

L&H insurance industry was working relatively efficiently during the observed period of time 

(1998). Besides, scale efficiency has been found in this study within the Canadian L&H 

insurace industry. Yuengert (1993) opened a new method of efficiency measuring for 

insurance industry with the help of Stochastic Frontier Approach (SFA). His study identifies 

substantial inefficiency X (shift of inefficient DMU on the frontier) and claims that scale 

efficiency exists only if the company owns more than 15 million in assets. Wang, He and 

Jiang (2015) established an index system for evaluating the risks in logistics companies based 

on logistics outsourcing risk conception, identifying the weight of index system at all levels 

with an evaluation matrix created by an analytical hierarchical process. Subsequently, they 

carried out a complex evaluation of risks in company logicstic outsourcing using the FUZZY 

complex evaluation model based on sets of weight and fuzzy matrix of evaluation. According 

to instance analysis, business outsourcing evaluation system of logistical risks is of clearly 

scientific and practical character, and the AHP-FUZZY complex evaluation method is rational 

and feasible within the evaluation of risks in companies within the area of logistic 

outsourcing. Mageto, Prinsloo and Luke (2018) also deal with the issue of outsourcing risk.   

 

Artificial neural networks are considered as a highly efficient method of data collection, their 

analysis and prognosis; therefore, they may be applied while resolving various complex issues 

and situations (Vochozka, Horák and Šuleř, 2019). According to Klieštik (2013), ANNs are 

computational models that are inspired by biological neural networks, namely the behavior of 

neurons. However, the use of ANN is also progressing to other areas. Nowadays these 

networks are widely used to solve possible future problems, to predict values. Artificial neural 

networks may be used for the classification, regression or, for example, cluster analysis. Their 

big advantage is the ability to process a large amount of data, a simple application of the 

acquired neural network or the accuracy of results (Šuleř, 2017). ANNs are currently a very 

popular method for the prognosis of key ratios in a company and have gradually become very 

significant in universal domains, for examples they are highly accurate in the prognosis 

(Machová and Rowland, 2018). Vrbka and Rowland (2017) declare that the analysis of time 

series provides for ANNs a wide application. The time series prognosis it is possible to 

predict future values from previously monitored values. 

 

2 METHODOLOGY  

Data on transportation companies will come from the Albertina database. According to the 

CZ NACE categorization, transportation companies belong into the H group. Data on 

transportation companies operating in the Czech Republic come from 2013-2016. In total, the 

data collection contained records on 1368 transportation companies. Financial statement data 

was used for the purpose of the analysis, containing information about 79 accounting items. 

They were individual financial statement items, including total items.   
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2.1 Classification Analysis using Artificial Neural Networks – Model Creation  

Using classification analysis of Multilayer Perceptron Neural Networks (MLP) Basic Radial 

Function neural networks we may also predict the future development of a company. To 

create neural networks thanks to which we will be able to predict the development of an 

average transportation company in the Czech Republic in the future, Statistica by DELL 

company, in version No. 12. Both input and output categorial quantities will be defined. Three 

possible results will be tested: creditworthy, bankruptcy, and loss companies.   

 

The data file will be divided into a training, testing and a validation part. The training set will 

contain random 70% out of the complete number of input data, the testing set will contain 

15% out of the complete number of input data, and the validation set will contain the final 

15% out of the complete number of input data. In MLP networks, the minimal number of 

hidden neurons to 8 and maximum to 30, however, in RBF this will be at least 21 and 

maximum 30 hidden neurons. The number of training networks will be 10,000, out of which 5 

networks with the best results will be preserved. Error function will be represented by a sum 

of squares and cross entropy, while activation functions will be represented by identity, 

logistic function, hyberbolic tangens, exponential function, and sinus function. Similar 

function will also be used in case of output neurons.  

 

The result will be a bankruptcy model based on artificial neural networks (ANN). The 

company´s situation will be evaluated in three categories, a creditworthy company, a 

bankruptcy company, or a company at loss.  For the resulting general model to be useful, 

classifiation efficiency should be higher than 50%. Because the resulting model will be 

created using ANN with a pre-set iteration (10,000 iteration levels), the training of the whole 

model may be finished earlier, however only if error values are no longer improved in other 

iterations.   

 

3 RESULTS   
Having completed all calcuations, a total of 5 ANN with the best results were finally 

preserved. A total of 10,000 ANN was created, where if the neural structure is not continually 

improving during the modelling, the calculation is terminated even before reaching 10,000 of 

a training cycle. The overview of preserved ANN is summarized in Table No. 1. 

 

Table No. 1: An overview of Preserved ANN  

Network 

Number 

Name of 

Network 

Training 

Performance 

Testing 

Performance 

Validation 

Performance 

Training 

Algorithm 

Error 

Function 

Hidden 

Layer 

Activation 

Output 

Activation 

Function 

1 MLP 79-16-3 85.28184 70.24390 64.87805 
BFGS (Quasi-

Newton) 232 
Entropy Tanh Softmax 

2 MLP 79-15-3 77.34864 63.90244 68.78049 
BFGS (Quasi-

Newton) 100 
Entropy Tanh Softmax 

3 MLP 79-25-3 72.23382 68.29268 68.78049 
BFGS (Quasi-

Newton) 122 
Sum.quart Identity Logistická 

4 MLP 79-15-3 73.27766 60.97561 68.78049 
BFGS (Quasi-

Newton) 74 
Entropy Logistic Softmax 

5 MLP 79-19-3 79.95825 66.34146 68.29268 
BFGS (Quasi-

Newton) 114 
Entropy Logistic Softmax 

Source: Authors. 

 

According to Table No. 1 we may observe that all of the preserved ANN are of MLP type 

with one hidden layer. The input layer always contained 79 neurons, and 3 neurons in the 

output layer. These output neurons always determine, by their values, whether the company is 

creditworthy, bankruptcy or loss. In all cases, the training algorithm was the BFGS algorithm, 

always of a different type. In four cases, the error function was the Entropy function, and in 
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one case it was the square sum function. Activating the hidden layer, hyperbolic tangens 

function and ogistic function were used twice. In one case it was identity function. In four 

cases the Softmax function was the output function, and logistic function in one case.   

 

From the perspective of determining the best neural structure, it is necessary to focus on their 

training, testing, and validation performance. The following can always be applied: the higher 

the performance value, the better the network for prediction. At the same time, the 

performance of all the three samples (training, testing and validation) should be similar. 

Performance of individual functions are very similar to each other at first sight, even so there 

is a difference in 13% in the best and the worst network in training function, about 10% in 

testing function, and validation performance differs only in about 4% among individual 

preserved networks. The best training performance is reached by the 1
st
 of preserved networks 

(MLP 79-16-3), the testing performance is also highest in the first preserved neural network, 

however, an identical highest validtion performance is noted in networks 2-4 (MLP 79-15-3, 

MLP 79-25-3, MLP 79-15-3). The disadvantage in the 2
nd

-4
th

 preserved ANN are rather lower 

correlation coefficients in a training and testing data set. To understand preserved ANN better, 

Table No. 3 displays the parameters of individual variables that enter the calcuation. 

 

Table No 3: Prediction Parameters (training, testing, validation)  

Prediction Parameter 
Total 

Assets 

Financial 

Property 
Performance 

Value 

Added 

Profit 

before 

Tax 

Minimum (Training) -503 -14,356 -161 -116,186 -53,882 

Maximum (Training) 57,601,060 1,150,440 9,130,612 7,645,253 193,391 

Průměr (Training) 99,791 6,521 52,690 17,155 1,077 

Standard Deviation (Training) 1,879,506 59,341 375,016 250,583 11,846 

Minimum (Testing) -503 -15,432 -9 -11,405 -922,755 

Maximum (Testing) 6,408,289 54,1895 10,194,923 1,039,015 37,249 

Average (Testing) 105,361 8,998 104,702 19,374 -4,865 

Standard Deviation (Testing) 622,414 51,931 781,045 113,401 65,318 

Minimum (Validation) -539 -240 0 -15,455 -66,267 

Maximum (Validation) 736,996 92,388 997,861 312,128 54,373 

Average (Validation) 25,607 2,563 34,916 9,533 403 

Standard Deviation (Validation) 4,069,856 114,351 672,814 541,298 17,347 

Minimum (Overall) -539 -15,432 -161 -116,186 -922,755 

Maximum (Overall) 57,601,060 1,150,440 10,194,923 7,645,253 193,391 

Průměr (Overall) 89,509 6,299 57,821 16,346 86 

Standard Deviation (Overall) 1,591,457 53,718 438,319 214,626 27,357 

Source: Authors.  

 

Based on Table No. 3, it is clear that values of individual variables differ greatly. Table No. 3 

displays the maximal and minimal values in all three data sets. To demonstrate this, only 

some total, and according to economical theory, significant items within the calculation. It 

also clear, at first sight that standard deviations are very high in all of the chosen variables in 

all three data sets. In an overall look at all of the input data, great variability among individual 

companies is apparent, due to a high standard deviation. Maximal and minimal values refer to 

the fact that the input data included both companies that were doing well, according to their 

profit during the observed year, and less successful ones.   
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Further on, in Table No. 4 we state a confusion matrix. This is a table that contains 

predictions of numbers of transportation companies that are divided into creditworthy, 

bankruptcy, and loss companies. The table is set for all of the 5 ANN and for all the three 

types of samples. 

 

Table No. 4: Confusion Matrix – Samples: training, testing, validation  
Prediction of Category State-Bankruptcy State - Creditworthy State – at Loss 

1.MLP 79-16-3-Bankruptcy 369 50 110 

1.MLP 79-16-3-Creditworthy 27 393 14 

1.MLP 79-16-3-At Loss 60 13 332 

2.MLP 79-15-3- Bankruptcy 351 67 139 

2.MLP 79-15-3- Creditworthy 36 364 19 

2.MLP 79-15-3- At Loss 69 25 298 

3.MLP 79-25-3- Bankruptcy 231 64 81 

3.MLP 79-25-3- Creditworthy 79 381 14 

3.MLP 79-25-3- At Loss 146 11 361 

4.MLP 79-15-3- Bankruptcy 347 78 170 

4.MLP 79-15-3-B Creditworthy 35 353 18 

4.MLP 79-15-3- At Loss 74 25 268 

5.MLP 79-19-3- Bankruptcy 357 65 125 

5.MLP 79-19-3- Creditworthy 26 371 17 

5.MLP 79-19-3- At Loss 73 20 314 

Source: Authors. 

 

In Table No. 5 we can observe a total summary of classifications for individual preserved 

ANN.  

 

Table No. 5: A Summary of Classifications for Preserved ANN  
 

 

Samples: Training, Testing, Validation  

  State-Bankruptcy State-

Creditworthy 

State-At Loss State-All 

1.MLP 79-16-3 Total 456.0000 456.0000 456.0000 1368.000 

 Correct 369.0000 393.0000 332.0000 1094.000 

 Incorrect 87.0000 63.0000 124.0000 274.000 

 Correct (%) 80.9211 86.1842 72.8070 79.971 

 Incorrect (%) 19.0789 13.8158 27.1930 20.029 

2.MLP 79-15-3 Total 456.0000 456.0000 456.0000 1368.000 

 Correct 351.0000 364.0000 298.0000 1013.000 

 Incorrect 105.0000 92.0000 158.0000 355.000 

 Correct (%) 76.9737 79.8246 65.3509 74.050 

 Incorrect (%) 23.0263 20.1754 34.6491 25.950 

3.MLP 79-25-3 Total 456.0000 456.0000 456.0000 1368.000 

 Correct 231.0000 381.0000 361.0000 973.000 

 Incorrect 225.0000 75.0000 95.0000 395.000 

 Correct (%) 50.6579 83.5526 79.1667 71.126 

 Incorrect (%) 49.3421 16.4474 20.8333 28.874 

4.MLP 79-15-3 Total 456.0000 456.0000 456.0000 1368.000 

 Correct 347.0000 353.0000 268.0000 968.000 

 Incorrect 109.0000 103.0000 188.0000 400.000 

 Correct (%) 76.0965 77.4123 58.7719 70.760 

 Incorrect (%) 23.9035 22.5877 41.2281 29.240 

5.MLP 79-19-3 Total 456.0000 456.0000 456.0000 1368.000 

 Correct 357.0000 371.0000 314.0000 1042.000 

 Incorrect 99.0000 85.0000 142.0000 326.000 

 Correct (%) 78.2895 81.3596 68.8596 76.170 
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Samples: Training, Testing, Validation  

  State-Bankruptcy State-

Creditworthy 

State-At Loss State-All 

 Incorrect (%) 21.7105 18.6404 31.1404 23.830 

Source: Authors.  

 
According to Table No. 5 it may be concluded that four out of five prediction ANN have a 

relatively high rate of predcition accuracy for bankruptcy businesses (76% to 80%), the 3
rd

 

preserved prediction ANN may be exceptional, the prediction accuracy of which may be only 

50%. However, creditworthy businesses are able to predict all preserved ANN with much 

greater accuracy. Specifically, this accuracy reaches between 77% and 86%. Companies at 

loss are classified by preserved ANN with accuracy of 70% to 79%. In total, classification 

performance of all preserved ANN are relatively balanced, even though they might be even 

higher. This prediction accuracy range should make up between 70% and almost 80%. 

 

Sensitivity analysis makes up a very critical part of ANN creation. Results of this analysis are 

given in Table No. 6.  

 

Table No. 6: Sensitivity Analysis  

Variable  
1. MLP 79-

16-3 

2. MLP 79-

15-3 

3. MLP 79-

25-3 

4. MLP 79-

15-3 

5. MLP 79-

19-3 
Average  

HVPREDZD 2.779246 8.280053 2.59932 5.179242 6.690591 5.105691 

TZPVVAS 3.933181 3.920665 1.851173 1.543919 3.871837 3.024155 

HVUO 7.684999 1.327964 1.769987 1.071917 1.804854 2.731944 

V 4.550922 1.67644 1.803403 1.354535 2.707592 2.418578 

VS 3.992731 2.795885 1.714836 1.401705 1.746913 2.330414 

MZDN 4.169477 2.380468 1.437842 1.476637 1.790871 2.251059 

SMVSMV 3.576297 1.920729 1.533324 1.065835 2.208069 2.060851 

HOSPVZUO 4.517408 1.248902 1.73799 1.052592 1.538507 2.01908 

ZAVZESOCZ 2.879347 1.773968 1.853053 1.537736 1.705648 1.94995 

OBEZNAA 5.037998 1.068252 1.014168 0.99518 1.010238 1.825167 

HOSPVZBC 3.59001 1.22786 1.722265 1.049322 1.497502 1.817392 

OHANIM 3.258914 1.468835 1.504135 1.038977 1.589427 1.772057 

MATERIAL 2.980395 1.189347 1.654855 1.367251 1.618851 1.76214 

NPO 2.183461 2.103939 1.207333 1.44382 1.782149 1.74414 

NNSOCZAB 2.497965 1.938357 1.416468 1.327529 1.330041 1.702072 

ON 1.625885 1.459896 1.718423 1.458675 2.163242 1.685224 

SLUZBY 2.990535 1.380071 1.398499 1.049912 1.46773 1.657349 

NVNPZ 3.686238 1.177676 1.063923 1.035455 1.156371 1.623933 

PRIDHODN 2.451336 1.26211 1.680706 1.037234 1.444448 1.575167 

PROVHOSPV 2.560385 1.133409 1.579793 1.028728 1.320915 1.524646 

Source: Authors. 

 

Based on Table No. 6 it may be concluded that out of all input variables, the following 

variables would enter the ANN calculation according to the average value: profit before 

taxation, sales of own products and services, profit per current accounting period, 

performance and performance consumption. Thus, it is clear that the future ANN prediction 
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will be mostly influenced by values of these items. It is necessary to state that this order exists 

based on the average value of all created and preserved ANNs. The order of individual 

variables differs throughout all preserved networks. Table No. 6 is not complete, because a 

total of 79 variables entered the calculation. Other variables do not enter the calculation in 

such a significant manner, that is why we only present the most significant ones, to keep it 

shorter.  

 

Based on our research that was carried out on a chosen sample of transportation companies, 

we may claim that trained artificial neural structures divided the whole data set into three 

equally big sets of creditworthy companies, bankruptcy companies, and companies at loss. It 

may be stated that the already created ANNs predict the situation of a company based on 

given data with a relative accuracy. In the sample of 1,368 cases, these companies were 

divided equally into all three defined categories. Thus, they make up 456 companies for each 

category.  
 

4 DISCUSSION  

Transportation companies represent a very significant component of civic amenities. They 

may also provide services in the form of transortation of different materials, goods, liquids, 

etc. In case of a failure of one of the transportation companies all of these services and civic 

amenities are endangered. In the market, this may have a very negative impact on the increase 

of prices for these products and materials. In case of civic amenities, this impact is significant 

as well. Depending on public transport, other markets may be also influenced, markets such as 

real estate market. Thus, it is a very sensitive structure that has a great impact on a whole 

range of other branches of economy, the market, and civic welfare. These facts then clearly 

prove that it is necessary to measure and predict economic development of transportation 

companies. 

 

In the past few years, ANNs have been becoming still a more popular tool for prediction. 

Many authors have already published their use in different areas. Their advantage is their 

ability to analyse extensive and complex data that have a mutual link. In economy, ANNs are 

used for financial analysis and predictions of future development. At a moment when the 

accuracy of predicted results is set at a minimum of 80%, the model is recognized as 

successful and able of correct prediction. In our case the border was crossed in the first, third, 

and fifth preserved ANN (MLP 79-16-3, MLP 79-25-3, MLP 79-19-3), in the first case in the 

prediction for a bankruptcy company and in the rest in the prediction of a creditworthy 

company. Other networks, however, also managed to attack this border only with low loss.  

Based on the given methodology, the input data was divided into relevant parts. The specific 

ratio of 70/15/15 is the most used one among other authors publishing in different topic areas 

and an interest in solving problems using ANN. The final classification of a company into 

creditworthy, bankruptcy and at loss is uderstood to be very sententious and comprehensible. 

It is also necessary to mention the fact that different items of financial statements will, 

without a doubt, definitely become, in different branches, that have the highest return in 

different items of financial statements for the company´ s future development. We may state 

that, using ANNs, we are able to create a structure that is able to classify companies into 

creditworthy, bankruptcy, and at loss. In our case, 5 ANNs, possessing this ability, were 

preserved. We may also claim that ANNs are a tool of prediction proving better results than 

traditional economic bankruptcy models.   
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5 CONCLUSION  

Transportation companies are a part of our every-day lives, both personal and professional. 

Due to this, it is an advantage to be informed about their financial condition as well as future 

development. The ANN method appears to be a suitable one in classifying transportation 

companies into creditworthy, bankruptcy, and loss. A great advantage is their ability to 

capture even hidden, non-linear contexts. The purpose of this article was to create an ANN 

able to predict the future situation of a company and classify it into a specific category. All 

preserved ANNs proving the best results were of the MLP type, with a great ability of 

prediction. The main items of financial statements, being able to define a certain issue that 

might lead the company to bankruptcy in the future, are profit before taxation, sales of own 

products and services, the profit for the current accounting period, performance, and 

performance consumption. The best of the preserved ANNs is the MLP 79-16-3 network. This 

network is able to predict bankruptcy companies with an accuracy up to 81%, and 

creditworthy companies up to 86%, which is the most out of all preserved networks. To 

predict a company at loss, it is the second best, with an accuracy of up to 72%. In this regard, 

only the 3
rd

 preserved network, MLP 79-25-3, is better, with a success of 79%. Generally, 

however, the 1
st
 network is clearly the best, with a success almost equal to 80%. Compared to 

that, however, the worst preserved ANN reaches a success of 71% only. This is the 4
th

 

preserved ANN (MLP 79-15-3).  Success values also respond to an overall wrong result (of 

up to 71%) in all three categories. This ANN is able to predict bankuptcy companies with the 

lowest accuracy, only up to 77%, as well as in creditworthy companies (77%), and in case of 

loss companies, its success is only 59%. The best of the created ANNs divided companies into 

all three categories equally, based on source data, as visible in Graphics No.1. The aim of this 

contribution was, thus, completed, with a positive result. 
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Z VÝZKUMU STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

FROM RESEARCH OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Bohumil Krajča  

 
Abstrakt 

Příspěvek informuje o dílčích závěrech vědeckého výzkumného projektu realizovaném v 

rámci disertační práce, který se zaměřuje na identifikaci souvislostí mezi cíli vzdělávací 

politiky ČR, Polska a Německa ve středním odborném vzdělávání ke středoevropské 

vzdělávací politice v rámci EU. Obsah výzkumu byl zaměřen rovněž na vzdělávací 

dokumenty na národní úrovni v počáteční odborné přípravě pro následný přestup do odborné 

praxe nebo pro další profesní vzdělávání v daném oboru. Dílčím cílem (obsah tohoto 

příspěvku) vědeckého výzkumu bylo srovnání normativní funkce vzdělávání a skutečné 

funkce vzdělávání z pohledu žáka a z pohledu potencionálních zaměstnavatelů v kontextu 

stanovených a formulovaných evropských nároků. Vědecký výzkum byl realizován ve 

vybraných vzdělávacích institucích v ČR, Polsku a Německu a to na příkladu jednoho oboru 

vzdělání s výučním listem.  

Klíčová slova: kurikulum, počáteční odborné vzdělávání, odborné vzdělávání, kompetence, 

rámcový vzdělávací program 

 

Abstract 

The paper informs about the partial conclusions of the scientific research project realized 

within the framework of the dissertation thesis, which focuses on the identification of the 

links between the educational policy objectives of the Czech Republic, Poland and Germany 

in secondary vocational education and the Central European educational policy within the 

EU. The research content was also focused on educational documents at national level in 

initial vocational training for subsequent transfer to professional practice or further 

professional education in the field. A partial objective (content of this paper) of scientific 

research was to compare the normative function of education and the actual function of 

education from the perspective of the pupil and potential employers in the context of 

established and formulated European entitlements. Scientific research was carried out in 

selected educational institutions in the Czech Republic, Poland and Germany on the example 

of one field of education with an apprenticeship certificate. 

Key words: curriculum, initial vocational education, vocational training, competencies, 

framework educational programme 

 

 

1 ÚVOD A CÍL VÝZKUMU 

Střední odborné vzdělávání nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě za poslední 

léta prochází celými řady změn a hledání nového přístupu v oblasti vzdělávání a přípravy 

přechodu do praxe. Náš výzkum se soustředil nejen na normativní srovnávání, tj. hledání 

společného  a rozdílného v pojetí národního kurikula, ale cílem bylo i zjištění skutečné funkce 

odborného vzdělávání. 

Za  jeden z dílčích cílů vědeckého výzkumu, jež jsme si stanovili, je srovnání normativní 

funkce vzdělávání a skutečné funkce vzdělávání z pohledu žáka, a rovněž z pohledu 

potencionálních zaměstnavatelů v kontextu stanovených a formulovaných evropských nároků. 
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Vědecký výzkum jsme prakticky realizovali ve vybraných vzdělávacích institucích v Česku, 

Polsku a Německu. Cíl výzkumu jsme prováděli na příkladu oboru vzdělání, jež je začleněn 

v rámci počátečního odborného vzdělávání. Jedná se konkrétně o obory vzdělání s výučním 

listem 23- 65-H/02 Lodník v Česku,  odborné vzdělání Binnenschiffer v Německu a odborné 

vzdělání kvalifikace AU 39 – 315216 - technika żeglugi śródlądowej v Polsku.  

Z praktického hlediska přináší vědecký výzkum zejména důležitá srovnání normativní a 

skutečné funkce vzdělávání. A to jednak z pohledu žáka, ale i z pohledu potencionálního 

zaměstnavatele. Provedená jednotlivá šetření dokládají rovněž, jakým způsobem jsou 

nastavena a zejména zda formulované výsledky vzdělávání odrážejí požadavky nejen 

z hlediska praxe, ale i z hlediska očekávání absolventů vzdělávacího programu „lodník“ ve 

vybraných středoevropských zemích.  

Jedná se o srovnání normativní funkce vzdělávání a reálné funkce vzdělávání v kontextu 

stanovených a formulovaných evropských nároků. Vědecký výzkum prakticky realizujeme ve 

všech
1
 školách a školicích střediscích vybraných středoevropských zemích v ČR, Polsku a 

Německu, a rovněž u sociálních partnerů (zaměstnavatelů), kde žáci těchto škol a školicích 

středisek vykonávají povinnou odbornou přípravu -  praxi (plavbu na lodích).  

 

2 VÝZKUMNÁ OBLAST 

Výzkumné šetření této oblasti bylo zjišťováno pomocí dotazníku. Dotazníkové šetření jsme 

realizovali ve všech vzdělávacích institucích v ČR, Polsku a Německu, kde poskytují odborné 

vzdělávání v programu lodník. Šetření bylo prováděno jak u žáků v závěrečných ročnících 

studia, a to po absolvované praxi na lodích a se všemi žáky. Další šetření jsme prováděli se 

sociálními partnery škol, tj. kapitány lodí, kde žáci našeho výzkumného šetření již absolvovali 

odbornou praxi na lodích. Každou výzkumnou otázku dotazníku jsme vyhodnocovali jednak 

v rámci výzkumného souboru daného státu a taktéž jako celkový výzkumný soubor žáků, 

který zahrnuje všechny žáky všech zemí. Stejné vyhodnocení jsme prováděli i u kapitánů lodí, 

tj. za jednotlivé státy a jako celkový výzkumný soubor. Dosažené výsledky jsme srovnávat 

rovněž mezi souborem žáků a souborem zaměstnavatelů, tj. jen u shodných výzkumných 

otázek. 

Na základě výsledků provedeného šetření jsme vyvozovali potřebné závěry pro naplnění 

našeho dílčího vědeckého výzkumu. 

Výzkum jsme zaměřili na tuto dílčí oblast: 

 srovnání normativní funkce vzdělávání a skutečné funkce vzdělávání v kontextu 

stanovených a formulovaných evropských a národních nároků.  

 

2.1 Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem, který byl potřebný pro oblast výzkumného šetření (tj. srovnání 

normativní funkce vzdělávání a skutečné funkce vzdělávání v kontextu stanovených a 

formulovaných evropských a národních nároků) byli jednak probandi z oblasti žáků ve 

vybraných středoevropských školách a taktéž probandi z řad sociálních partnerů škol - 

zaměstnavatelů.  

První výzkumný soubor je složen z žáků posledních ročníků, kteří již absolvovali odbornou 

praxi na lodi, tzn. plavbu na lodi. Zahrnuti jsou žáci všech škol v námi stanovených 

středoevropských zemích, tj. v České republice jedna střední škola, v Polsku dvě střední školy 

a v Německu dvě střední školy. Všichni ředitelé středních škol byli požádáni o spolupráci 

v rámci výzkumného šetření a od všech jsme získali souhlas k uskutečnění výzkumu. 

Výzkumné šetření bylo úplné (vyčerpávající) a zúčastnilo se jej celkově 140 žáků. Četnost 

zastoupení žáků středních škol z jednotlivých středoevropských států bylo rozdílné. Celkový 

                                                 
1 Pojem „všech škol a školicích středisek“ zahrnuje veškeré školy a školicí střediska daného oboru vzdělání, tj. 

jedná se o úplný (vyčerpávající) výzkumný soubor jednotlivých středoevropských zemí 
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výzkumný soubor byl zastoupen z 25 % žáky české střední školy, z 32 % žáky dvou polských 

středních škol a ze 43 % žáky dvou německých středních škol.  

Dalším zkoumaným souborem, v oblasti výzkumného šetření, jsou rovněž i sociální partneři 

škol, tj. zaměstnavatelé. V našem případě se jedná konkrétně o kapitány lodí, u kterých 

zkoumaný soubor žáků vykonával odbornou praxi – plavbu na lodi. Zde jsme oslovili celkem 

15 kapitánů lodí. Konkrétní zastoupení jednotlivých zemí ve výzkumném souboru je pro 

názornost vyjádřen graficky (Graf 1), včetně procentního zastoupení z celkového 

výzkumného souboru. Nerovnoměrné národní zastoupení je způsobeno rozdílným počtem 

žáků, kteří byli v době výzkumného šetření připravováni v daných středoevropských zemích. 

 

 
Graf 1: Výzkumný soubor – sociální partner (kapitán lodi); zastoupení jednotlivých 

vybraných středoevropských zemí (četnost zastoupení; vyjádření v % z celkového 

výzkumného vzorku) 

 

3 METODIKA ANALÝZY 

Hlavní použité metody: kvalitativní a kvantitativní výzkum, obsahová analýza, rozhovory, 

komparativní analýza, indukce, průřezová deskriptivní studie a explorační metoda - dotazník. 

V dané oblasti výzkumu jsme používali metodu dotazování a dotazníkového šetření. Případné 

individuální rozhovory jsme využívali zejména u žáků (popř. pedagogických pracovníků) s 

potřebou zjistit informace specifického a hlubšího charakteru o celkové koncepci a organizaci 

vyučovacího procesu. Dotazníkové šetření jsme použili u žáků posledního ročníku vybraného 

oboru vzdělání. Tímto nástrojem jsme využili jeho hlavních výhod, tj. rychlost získání 

potřebných informací a finanční nenáročnost. Za hlavní filtrační položku dotazníku jsme 

zvolili formu škálových strukturovaných odpovědí. U určitých položek dotazníku byla však 

na výběr i otevřená forma odpovědí. Dotazník pro sociální partnery obsahoval i položky 

s otevřenými odpověďmi. Dotazníkové šetření jsme použili rovněž se sociálními partnery 

(zaměstnavateli – kapitány lodí), u kterých žáci vykonávali stanovenou odbornou přípravu – 

praxi, plavbu na lodi. V poslední oblasti výzkumu jsme využili rovněž metody indukce 

(pozorování → nalezené pravidelnosti → předběžné závěry → teorie). 

V průběhu prováděného srovnávacího výzkumu jsme očekávali potíže vznikající v souvislosti 

s překládáním dokumentů a odborných textů z původního národního jazyka do jazyka 

českého (z důvodu obav z obsahových posunů). 

 

3.1 Výzkumné otázky a dílčí výsledky vědeckého výzkumu 

Definované výzkumné otázky se vztahují ke stanovenému dílčímu výzkumnému cíli 

vědeckého výzkumu. Šetření pomocí výzkumných otázek jsme použili u žáků, kteří již 
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absolvovali odborný výcvik na lodi. U výzkumných otázek, které se dotýkají výcviku žáků na 

lodi, jsme šetření prováděli současně i u kapitánů lodí.  

Ze zjištěných dat a po vyhodnocení vyvozujeme dílčí závěry pro jednotlivé výzkumné otázky. 

Závěry stanovujeme pro výzkumné vzorky jednotlivých zemí. U tří výzkumných otázek 

srovnáváme získané výsledky žáků se získanými výsledky od zaměstnavatelů během jejich 

odborného výcviku při plavbě na lodi. 

Výsledky zjištěné ve čtyřech položkách (výzkumných otázek) dotazníku u výzkumného 

vzorku v ČR jsme porovnali s výsledky (relevantními položkami dotazníku) zjištěnými 

realizovanými dotazníkovými šetřeními
2
 v ČR v letech 2015 a 2018 (Trhlíková, 2015), 

(Trhlíková, 2016), (Trhlíková, 2018).  

 

4 ZÁVĚRY Z PROVEDENÉHO SROVNÁNÍ NORMATIVNÍ A SKUTEČNÉ 

FUNKCE VZDĚLÁVÁNÍ 

Jedním z dílčích cílů vědeckého výzkumu bylo srovnání normativní funkce vzdělávání a 

skutečné funkce vzdělávání z pohledu žáka, a z pohledu potencionálních zaměstnavatelů 

v kontextu stanovených a formulovaných evropských nároků.  

Z výsledků šetření, získaných pomocí výzkumných otázek, lze vyvodit následující závěry: 

 šetření ukázalo, že se ve všech výzkumných otázkách respondenti všech pěti 

vybraných vzdělávacích institucí, bez ohledu na zemi instituce, volili odpovědi 

převážně v kladném pásmu rozpětí („určitě ano“ a „spíše ano“);  

 nejnižší dosažená hodnota procentního bodu se ukázala u odpovědí na výzkumnou 

otázku („zda by bylo rozhodnutí žáka stejné při opakované možnosti výběru oboru 

vzdělání na základě dosavadního poznání z průběhu vzdělávání“). Nejnižší hodnota 

ze šetření byla zjištěna u českého výzkumného souboru (51,42 %), následně u 

polského výzkumného souboru (57,78 %) a poté u německého výzkumného souboru 

(61,67 %). Pouze český výzkumný soubor se dokonce pohybuje pod dosaženou 

průměrnou hodnotou (56,96 %) u celkového výzkumného souboru této výzkumné 

otázky; 

 ze šetření u všech výzkumných souborů, tj. národních i celkového výzkumného 

souboru, se ukázalo, že respondenti jako nejlépe hodnotí „zabezpečení materiálně 

technického zázemí vzdělávacích institucí“ a to jak zabezpečení pro teoretickou 

výuku (celkový výzkumný soubor hodnotou 91,56 %), tak i zabezpečení pro odborný 

praktický výcvik (celkový výzkumný soubor hodnotou 92,59 %); 

 pod hodnotu 80 % se dostaly výsledky šetření u výzkumných otázek („jak se naplnily 

očekávání žáka s náročností oboru vzdělání“), („spokojenost s výukou cizích jazyků 

z pohledu žáka“) a již výše uvedené výzkumná otázka („stejné rozhodnutí při 

možnosti opakované volby oboru vzdělání“); 

 u hodnocení „naplnění očekávání žáka s náročností oboru vzdělání“ byly dosaženy 

následující hodnoty: český soubor 68,57 %, německý soubor 66,68  a polský 

výzkumný soubor 77,78 %, přičemž průměr za celkový výzkumný soubor dosáhl 

hodnoty 71,01 %; 

 při hodnocení výuky cizích jazyků byla dosažena hodnota 74,02 % za celkový 

výzkumný soubor. U německého výzkumného souboru, pak hodnotu 70 %, českého 

74,28 % a polského hodnoty 77,78 %; 

 pouze u jedné výzkumné otázky bylo dosaženo hodnoty 100 %. Jedná se o německý 

                                                 
2
 Dotazníkového šetření bylo realizováno u žáků posledních ročníků středních odborných škol v průběhu roku 

2015 v NÚV Praha, tj. v období těsně před vstupem na trh práce nebo do terciárního vzdělávání. Z hlediska 

celkové longitudinální koncepce šetření se jednalo o první etapu, na kterou navazovalo dotazování absolventů s 

odstupem 3 a 6 let od ukončení studia, což umožnilo komplexní zmapování přechodu absolventů na trh práce. 
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výzkumný soubor při „hodnocení materiálně technického zabezpečení praktického 

výcviku ve vzdělávací instituci“; 

 výsledky u českého výzkumného souboru vykazují určité indicie, které nás velice 

překvapily. U probandů lze spatřit názor, ve srovnání s předcházejícími výzkumnými 

otázkami, že hodnotí lépe spokojenost s celkovou přípravou v oboru vzdělání (97,15 

%; možnost „určitě ano“ a „spíše ano“) v porovnání s odbornou praxí na lodích 

(68,57 %; možnost „určitě ano“ a „spíše ano“). Očekávali jsme, že právě praxe na 

lodích bude to, co bude žáky utvrzovat v jejich výběru vzdělávacího programu, a to 

co budou považovat za skutečný přínos pro jejich odbornou přípravu pro budoucí 

povolání; 

 pokud však srovnáme výsledek šetření v rámci celkového výzkumného souboru, lze   

konstatovat, že probandi hodnotí spokojenost téměř totožně. „Spokojeni s celkovou 

přípravou v oboru vzdělání“ je z celkového výzkumného souboru 87,38 %  (možnost 

„určitě ano“ a „spíše ano“) a u „spokojenosti s přípravou na lodi“  dosahuje v 

celkovém souboru výši hodnoty 87,67 %  (možnost „určitě ano“ a „spíše ano“); 

 rovněž při srovnání zjišťujeme určité překvapení z rozdílného hodnocení, které 

dosahuje v procentních bodech více než 16 % (možnost „určitě ano“ a „spíše ano“). 

Celkový soubor při hodnocení „naplnění očekávání žáka s náročností oboru vzdělání“ 

dosahuje hodnoty 71,01 % (možnost „určitě ano“ a „spíše ano“), ale při hodnocení 

„spokojenosti s celkovou přípravou v oboru vzdělání“ je výše hodnoty 87,38 % 

(možnost „určitě ano“ a „spíše ano“); 

 pozitivní poznatek spatřujeme v porovnání výsledků národních, ale i celkového 

výzkumného souboru v oblasti, zda „vzdělávací program oboru vzdělání rozvíjí 

potřebné odborné znalosti z pohledu žáka“ ke zjištění, zda „poskytuje vzdělávací 

program dostatečné znalosti a dovednosti pro uplatnění v zahraničí z pohledu žáka“. 

Dosažené výsledky šetření se liší pouze o 5,6 % (možnost „určitě ano“ a „spíše 

ano“); 

 šetřením jsme zjistili, a pro nás bylo toto zjištění velmi překvapující, že se v českém 

výzkumném souboru na výzkumnou otázku týkajících se „důvodů výběru oboru 

vzdělání“ nevyskytla žádná odpověď z důvodů „tradice v rodině“. Naopak tento 

důvod jsme očekávali u dalších dvou výzkumných souborů (polský a německý), a to 

s vyšší četností. Předpokládali jsme, že u zemí jejichž hranice sousedí s mořem, bude 

právě tato skutečnost větší měrou ovlivňovat i důvody žáků pro volbu daného oboru 

vzdělání; 

 podle našeho očekávání se naopak potvrdil „důvod výběru oboru vzdělání“ u žáků, 

čímž bylo platové ohodnocení (mzda) povolání lodníka. U českého výzkumného 

souboru toto očekávání potvrdilo 55,55 % probandů, u německého 45 % probandů a 

u polského výzkumného souboru 40 % probandů. Výsledek za celkový výzkumný 

soubor dosáhl hodnoty rovných 50 %; 

 z výsledků šetření jsme zjistili, že pokud porovnáme získané hodnoty žáků se 

získanými hodnotami od zaměstnavatelů (kapitánů lodí), pak lze konstatovat 

následující závěr. Zaměstnavatelé požadují zaměření teoretické přípravy žáků 

zejména na „výuku do větší podrobnosti činností lodníka“, „jazykovou přípravu, 

znalost jednoho cizího jazyka“ a následně „všeobecný přehled o nových 

technologiích v daném oboru“, jež byla nejčastější odpověď v možnosti „jiné“. Tento 

výsledek byl totožný u všech zaměstnavatelů všech států, kde žáci vykonávali 

odbornou praxi na lodi. Naopak žáci označili oblast „jazykové přípravy“, na kterou 

by se měla více soustředit teoretická příprava ve škole, a to znalost jednoho (39,28 

%) nebo dvou (38,57 %) cizích jazyků. O tomto zjištění vypovídá i výsledek 

„spokojenosti s výukou cizích jazyků“, ve které bylo dosaženo třetí nejnižší hodnoty 

- 471 -



 

 

(74,02 %) u celkového výzkumného souboru; 

 získané výsledky šetřením („největší klady teoretické přípravy na škole“) u žáků nás 

zaujala četnost odpovědi „jazykové připravenosti“ za celkový výzkumný soubor. 

Tato možnost, tj. „jazyková připravenost“, je zajímavá zejména proto, neboť 

dosahuje současně vysoké hodnoty u odpovědi nejen v kladech teoretické přípravy 

(15,71 %), ale překvapivě i jako oblast, na kterou by se měla více soustředit 

teoretická příprava u daného oboru vzdělání (77,85 %); 

 ze získaného šetření („na které oblasti by se měla soustředit větší pozornost 

v praktické přípravě vzdělávací instituce“) u českého výzkumného souboru žáků lze 

konstatovat, že „zaměření na konkrétní činnosti na lodi“ je možnost s největší 

četností odpovědí (18 probandů). Rovněž tato volba nás překvapila, neboť výsledky 

při hodnocení odborné praxe na lodi, tj. „na které oblasti by se měla zaměřit praktická 

příprava na lodi“  a rovněž „největší klady praktické odborné přípravy na lodi“ byla 

probandy označena právě možnost „seznámení se s odbornými činnostmi povolání 

lodníka“. Rovněž polský výzkumný soubor hodnotil za „klady praxe na lodi“ a také i 

při stanovení „oblasti, na které by měla být zaměřena větší pozornost při praxi – 

plavbě na lodi“, právě možnost „seznámení se s odbornými činnostmi povolání 

lodníka“. Tento výsledek šetření nás opět překvapil; 

 překvapující zjištění je rovněž také, že nikdo z českých probandů u výzkumné otázky  

(„na které oblasti by se měla soustředit větší pozornost v praktické přípravě 

vzdělávací instituce“) neoznačil možnost své odpovědi „činnost při mimořádných 

událostech“. Oblasti, která se ve škole vyučuje okrajově a není rovněž stanovena 

„jako minimum“ v národním vzdělávacím programu; 

 za rovněž zajímavé zjištění z našeho šetření považujeme, že nebyly probandy všech 

zemí označeny a blíže specifikovány „jiné oblasti“, ve kterých žáci vidí „rezervy 

praktické přípravy ve škole z jejich pohledu“, a to zejména po absolvované odborné 

praxi na lodích; 

 ze šetření výzkumné otázky („na které oblasti by se měla soustředit větší pozornost 

v praktické přípravě vzdělávací instituce“) rovněž vyplynulo, že všechny národní 

výzkumné soubory a to jak žáků, tak zaměstnavatelů, za nejméně problematickou 

považují oblast „vyvazování lodí“; 

 z výsledků šetření zaměstnavatelů ve všech zemích výzkumu lze odvodit, že 

jednoznačně za největší klady praktické přípravy na lodi pro žáky považují „získání 

přehledu o řízení plavidla“.  Až ve třetím pořadí označili možnost „seznámení se 

s odbornými činnostmi lodníka“ po jiných možnostech na místě druhém. Zde vidíme 

zásadní rozpor mezi názory žáků a jejich zaměstnavatelů při hodnocení „největších 

kladů praktické odborné přípravy v průběhu praxe při plavbě na lodi“. Za lepší 

pohled na názor zaměstnavatelů by bylo třeba více prozkoumat odpovědi zahrnující 

„jiné - další možnosti“, které však z pohledu žáka v současném stadiu přípravy 

počáteční odborné přípravy nejsou prozatím hodnoceny za důležité; 

 u výzkumné otázky, kde jsme zjišťovali názor žáka na to, „co jim studium daného 

vzdělávacího programu přinese pro další životní nebo profesní dráhu“, jsme zjistili, 

že pouze 37,14% českých probandů považuje „studium na střední škole“ jako 

„přípravu pro své další studium“. Výsledky polského výzkumného souboru hodnotí 

za „největší přínos studia na škole z pohledu žáka“ právě „přípravu pro další 

studium“ (71,11 %), a právě za nejméně důležitou možnost „celkové rozšíření svých 

schopností a dovedností“ (40 %), což je přesný opak dosažených výsledků šetření 

českého výzkumného souboru;  

 výsledky ve výzkumné otázce, kde jsme zkoumali „důležitost považovaných 

klíčových kompetencí pro přechod ze školy do praxe“, jsme mohli srovnat dosažené 
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výsledky výzkumného souboru žáků s výsledky dosaženými u výzkumného souboru 

zaměstnavatelů. Rozdílné výsledky šetření u žáků a zaměstnavatelů v této výzkumné 

otázce můžeme připsat skutečnému a plánovanému uplatnění absolventa po ukončení 

příslušného vzdělávacího programu. Zaměstnavatelé při rozhovorech uváděli, že brali 

za důležité zejména ty kompetence, které uplatní nový absolvent zejména při prvním 

nástupu do povolání, což jsou „nejníže“ postavené a tudíž začínající pozice na lodích.  
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PORUCHY PRÍJMU POTRAVY U VYSOKOŠKOLSKÝCH 

ŠTUDENTOV: PILOTNÁ ŠTÚDIA 

 

EATING DISORDERS OF UNIVERSITY STUDENTS: A PILOT STUDY 

 

Lucia Tóthová, Eva Žiaková  

 
Abstrakt 

Rizikové správanie púta pozornosť výskumných pracovníkov a mnohých vedných disciplín. 

Na jeho nárast najmä u adolescentov reagoval aj kolektív na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ 

riešením vedeckovýskumnej úlohy Vega zameranej na rizikové správanie adolescentov ako 

klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. Autorky príspevku prezentujú výsledky 

pilotnej štúdie sústredenej na vybranú formu rizikového správania, porúch stravovania, 

s cieľom odhaliť mieru výskytu rizika porúch príjmu potravy u vysokoškolských študentov, 

percipovaných ako adolescentov.  

Kľúčové slová: adolescencia, multidisciplinárny tím, poruchy príjmu potravy, rizikové 

správanie 

 

Abstract 

Risk behaviour attracts the attention of researchers and many scientific disciplines. The team 

at the Department of Social Work FF UPJŠ responded to the increase of risk behaviour, 

especially among adolescents, by solving the role of scientific research Vega 1/0285/18 

focused on risk behaviour of adolescents as clients of social work due to their loneliness. The 

authors present the results of a pilot study focused on selected forms of risk behaviour, eating 

disorders. Its aim was to determine the degree of risk of eating disorders in university 

students, which the authors perceive as adolescents. 

Key words: adolescence, multidisciplinary team, eating disorders, risk behaviour 

 

 

1 RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ADOLESCENTOV 

V posledných troch desaťročiach rizikové správanie exponenciálne vzrástlo na celom svete 

(Amitai, Apter 2012). Prevalencia rizikového správania je pritom označovaná ako jeden z 

najzávažnejších faktorov ohrozujúcich zdravie a psychickú pohodu adolescentov (Khazaei et 

al. 2016), zvyšuje možnosť deštruktívnych fyzických, psychologických a sociálnych 

dôsledkov pre jednotlivca (Amitai, Apter 2012).  

K formám rizikového správania okrem iného patria aj poruchy príjmu potravy. Práve tie sa 

najčastejšie vyskytujú u adolescentov a počas adolescencie sa rozvíjajú. Whitakerom (1992) 

či Leichnerom (2002) sú považované za tretie najbežnejšie chronické choroby dospievajúcich 

žien, pričom rozoznávané sú tri hlavné podskupiny. Reštriktívna forma, v ktorej je prísne 

obmedzený príjem potravy (anorexia nervosa); bulimická forma, v ktorej po epizódach 

nadmerného stravovania nasledujú pokusy o minimalizáciu účinkov prejedania sa zvracaním, 

katarziou, cvičením alebo pôstom (bulímia nervosa) a skupina, v ktorej nie sú splnené všetky 

kritériá pre anorexiu alebo bulímiu (Golden et al. 2003).  

Poruchy stravovania sa zvyčajne objavujú, keď je obraz tela človeka skreslený, najmä v 

dôsledku sociálnych a kultúrnych faktorov (Beumont et al. 2004). Sú multifaktoriálne, 

spôsobené komplexnou interakciou genetických, biologických, psychologických, sociálnych 
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a environmentálnych faktorov, spojené s celým radom nepriaznivých fyzických, 

psychologických a sociálnych konzekvencií (Treasure, Claudino, Zucker 2010; Hoodbhoy, 

Zahid, Iqbal 2015; Tóthová 2019). 

Obdobím, v ktorom sú jedinci náchylnejší na rozvoj rizikového správania, vrátane nezdravých 

stravovacích návykov, je obdobie adolescencie, označované ako prechod z dospievania do 

dospelosti (Nelson et al. 2008). Podľa Šiňanskej a Štefkovej (2019) je prítomnosť rizikového 

správania v tomto období celkom bežné. Demografické cesty do dospelosti sa však za 

posledných 50 rokov výrazne modifikovali (Studer, Liefbroer, Mooyaart 2018). Staršie 

vymedzenie adolescencie a statický pohľad na toto obdobie nás obmedzuje. Sawyer et al. 

(2018) preto delimitujú vek od 10 do 24 rokov, ktorý je v dnešnej dobe lepšie prispôsobený 

vývinu adolescentov. Vek, v ktorom sa dosahovalo mnoho sociálnych míľnikov ako je 

partnerstvo, rodičovstvo a ekonomická nezávislosť, ktoré predtým označovali dospelosť, sa 

v súčasnosti posunul smerom nahor. V mnohých európskych krajinách je vek uzavretia 

prvého manželstva v súčasnosti vyšší ako 30 rokov, spolužitie pred manželstvom je stále 

normatívnejšie a predchádzajúci vývoj prechodov zo vzdelávania do zamestnania, manželstva 

a rodičovstva bol narušený (Kiernan 2001; Patton et al. 2018). V kontexte daného autorky 

percipujú vysokoškolských študentov ako adolescentov. 

 

2 METODOLOGICKÝ RÁMEC VÝSKUMU 

Výskumným zámerom autoriek sa stalo zisťovanie miery podozrenia na prítomnosť porúch 

príjmu potravy. Výskumu sa zúčastnilo 200 respondentov, denných vysokoškolských 

študentov, ktorí boli vnímaní ako adolescenti, vo veku od 19 do 26 rokov, s predominanciou 

žien v počte 152. 

Podozrenie na prítomnosť porúch príjmu potravy bolo skúmané prostredníctvom 

kvantitatívneho výskumu. Ten bol realizovaný metódou dotazníka Eating Attitude Test, EAT-

26, ktorý bol respondentom v mesiacoch február až marec 2019 administrovaný osobne. 

EAT-26 (Garner et al. 1982) je skrátením a vylepšením pôvodného EAT-40 (Garner, 

Garfinkel 1979). EAT-26 je možné využívať v neklinických aj klinických situáciách, pričom 

nie je určený na diagnostikovanie porúch príjmu potravy ani na nahradenie odbornej 

diagnostiky, používa sa ako skríningový nástroj na hodnotenie rizika porúch príjmu potravy. 

Ide o najčastejšie používaný sebahodnotiaci dotazník, ktorého otázky súvisia s postojmi, 

presvedčením a správaním, ktoré sa týkajú jedla. 26 položiek dotazníka rozdelených do troch 

subškál: anorexia a diétne správanie, bulímia a trvalé zaoberanie sa postavou a orálna kontrola 

je hodnotených na šesťbodovej stupnici (od 1 – vždy do 6 – nikdy). Dotazník sa vyhodnocuje 

na základe bodového skóre, kedy odpovedi vždy sú priradené tri body, odpovedi veľmi často 

dva body, odpovedi často jeden bod a posledné tri kategórie sú hodnotené nulou. Dosiahnuté 

skóre 20 a viac indikuje riziko porúch príjmu potravy, existenciu narušených stravovacích 

postojov a správanie, ktoré môžu naznačovať prítomnosť psychopatológie súvisiacej s jedlom 

(Williams 1987) i keď autori dotazníka uvádzajú, že skóre nižšie ako 20 môže byť stále v 

súlade s vážnymi problémami so stravovaním. Odmietnutie príznakov totiž môže 

predstavovať problém s poruchami príjmu potravy. Dotazník bol doplnený o otázky týkajúce 

sa sociodemografických údajov respondenta ako je vek a rod. 

 

3 VYBRANÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU 

V rámci danej vzorky dosiahlo 20 a viac bodov 16 % respondentov (N = 32), u ktorých sa 

teda preukázalo podozrenie na riziko porúch príjmu potravy (Graf 1).  
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Graf 1: Výskyt rizika na prítomnosť porúch príjmu potravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa výskumov v 90. rokoch sa poruchy príjmu potravy týkali 1-6 % populácie dievčat a 

mladých žien (Macek 2003). Štúdia uskutočnená na vysokoškolských študentoch odhalila, že 

4,7 % respondentov malo poruchy príjmu potravy (Pyle et al. 1991). Memon et al. (2012) 

uviedli prevalenciu porúch príjmu potravy až 22,6 %, skúmanú u pakistanských študentov 

medicíny a ošetrovateľstva. Vo výskume Tóthovej a Žiakovej (2019), ktorého sa zúčastnilo 

188 adolescentov vo veku 15 až 20 rokov (stredoškolských študentov), sa preukázal rovnako 

pomerne vysoký výskyt podozrenia na prítomnosť porúch stravovania (mentálnej anorexie 

alebo bulímie) (25,5 % respondentov z výskumnej vzorky). 

 

Tab. 1: Deskripcia dosiahnutého skóre v rámci výskumnej vzorky 

 

  
výskumná 

vzorka 
s rizikom bez rizika 

poruchy príjmu 

potravy 

mean 10.51 30.43 6.71 

SD 10.61 8.69 5.45 

anorexia a diétne 

správanie 

mean 6.4 17.9 4.23 

SD 6.6 5.47 4.05 

bulímia a trvalé 

zaoberanie sa 

postavou 

mean 1.6 5.90 0.79 

SD 2.76 3.35 1.67 

orálna kontrola 
mean 2.5 6.62 1.67 

SD 3.19 3.9 2.31 

 N 200 32 168 

 

V Tab. 1 prezentujú autorky prehľad dosiahnutého celkového priemerného skóre pre celú 

vzorku spolu so skóre dosiahnutom v jednotlivých subškálach, zároveň diferencujú tieto 

hodnoty medzi respondentmi, u ktorých bolo preukázané riziko porúch príjmu potravy 

a respondentmi bez tohto rizika.   
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Z analýzy vybraných odpovedí vyplynulo, že vysokoškoláci sa obávali nadváhy (Graf 2). Ak 

by sa za pozitívnu odpoveď pokladali odpovede na škále od 1 – vždy, po 3 – často, za ktoré 

respondenti aj získavali bodové skóre, hovoríme o 33,5 % respondentov. Takmer polovica 

výskumnej vzorky (42 %) túžila byť štíhlejšia. 12 % respondentov sa vyhýbalo jedlu, aj 

napriek tomu, že pociťovalo hlad a 13 % vysokoškolákov si po jedle uvedomovalo vinu. 

Deväť z 200 respondentov malo impulz po jedle zvracať a 16,5 % z nich malo pocit, že jedlo 

ovláda ich život. 

 

Graf 2: Frekvencia odpovedí na otázku týkajúcu sa hrôzy z nadváhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ZÁVER 

Cieľom pilotnej štúdie bolo vyhodnotiť riziko porúch príjmu potravy u vysokoškolských 

študentov, pričom zistenia odhalili prítomnosť tohto rizika u významného počtu študentov (16 

%; N = 32). Výskyt rizikového správania v populácii je dôležité identifikovať a aplikovať tak 

na konkrétnu rizikovú skupinu. Týmto smerom sa uberal aj daný príspevok. 

Nakoľko sú poruchy príjmu potravy podmienené komplexne a na ich vzniku sa podieľajú 

mnohé faktory najrôznejšej povahy, ich etiológia je teda multifaktoriálna, aj prístup k nim si 

vyžaduje multidimenzionalitu. Z dôvodu zložitých biopsychosociálnych aspektov porúch 

príjmu potravy u adolescentov sa ich zvládanie a liečenie javí ako optimálne v prípade 

interdisciplinárneho tímu, ktorý by tvorili odborníci z lekárskych, psychologických, 

sociálnych, výživových, i ďalších odborov.  

Podľa Hoodbhoy, Zahid a Iqbal (2015) môže byť liečba týchto porúch dosť nákladná, 

nakoľko vyžaduje práve špecializovanú starostlivosť od multidisciplinárneho tímu. 

Nevyhnutná je preto prevencia. Tá by sa mala zamerať na modifikovateľné rizikové faktory 

a rizikových jedincov, kde by svoje zastúpenie mala nájsť aj sociálna práca so zameraním na 

sociálne rizikové faktory a sociálne dôsledky porúch príjmu potravy, fokusovaná na 

adolescentov ako jednej zo svojich cieľových skupín, u ktorých pilotná štúdia preukázala 

pomerne vysoké riziko porúch príjmu potravy. Rovnako podľa Lichnera (2018) má byť 

riešenie rizikového správania, jeho prejavov, dôsledkov a pod. nutne témou viacerých 

pomáhajúcich profesií. Sociálna práca tu musí zastávať jednu z kľúčových úloh, pretože v 

riešení, či už vo forme preventívnej alebo intervenčnej, pracujeme so sociálnym svetom 

adolescenta. 
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Tento príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy Vega 1/0285/18 s názvom 

„Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti“. 
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KOMPARACE MOTIVACE K VÝKONU V PROFESNÍM KONTEXTU 

U UČITELŮ 1. STUPNĚ ZŠ  V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 

 

COMPARISON OF MOTIVATION TO PERFORMANCE 

IN PROFESSIONAL CONTEXT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 
 

Jan Tirpák, Mária Vargová  
 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na komparaci motivace k výkonu u učitelů prvního stupně základní 

školy v České republice a na Slovensku. Výzkum byl proveden za pomoci standardizovaného 

dotazníkového šetření metodou LMI-Leistungsmotivationsinventar (Shuler a kol., 2011), 

jenž je relevantní psychologickou metodou posuzující míru chování směřujícího k naplnění 

podstaty dané profese. Výzkumný záměr jsme realizovali na vzorku 138 učitelů. 

Článek reflektuje klíčové aspekty související s tímto výzkumem.  

Klíčová slova: motivace, výkon, motivační profil, profesní kontext, učitelé, standardizované 

dotazníkové šetření 

 

Abstract 

The paper focuses on the comparison of motivation for performance of primary school 

teachers in the Czech Republic and Slovakia. The research was carried out with the help 

of a standardized questionnaire survey by the LMI-Leistungsmotivationsinventar (Shuler et 

al., 2011), which is a relevant psychological method assessing the level of behavior aimed 

at fulfilling the essence of the profession. The research plan was realized on a sample of 138 

teachers. The article reflects key aspects related to this research. 

Key words: motivation, performance, motivational profile, professional context, teachers, 

standardized questionnaire survey 

 

 

1 ÚVOD A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Obecný konceptuální rámec výkonové motivace 

Rozličné činnosti jsou motivovány různými motivy. V činnosti jako takové se projevuje 

mimo dalších motivů jeden motiv společný, a to motiv výkonu (Wagnerová, 2008). 

Výkonová motivace (motiv výkonu) je téma, jemuž je věnována mimořádná pozornost, 

protože v současné společnosti patří výkonnost k základním žádoucím charakteristikám 

člověka.  

Téma výkonové motivace se nevztahuje k jakémukoli výkonu, nýbrž jen k těm výkonům, 

které mají přímý vztah k sebepojetí a sebehodnocení. Je definována potřebou vytyčovat 

si náročné cíle a vyvíjením úsilí jich také dosáhnout (Helus, 2018).  

Avšak musíme striktně odlišovat pojmy výkon a výkonnost (Nakonečný, 2014), první jako 

aktuální projev a výsledek dané činnosti, druhý z hlediska dispozic k výkonům 

psychomotorického nebo mentálního druhu. Všichni lidé touží po úspěchu, ale liší se silou 

motivu výkonu, která je dána poměrem touhy po úspěchu ke strachu z neúspěchu. To pak 

vede k vytváření dvou typů lidí s ohledem na jejich výkony: typ orientovaný na dosahování 

úspěchu a typ orientovaný na vyhýbání se neúspěchu. Každého člověka proto lze 
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charakterizovat na základě jeho vztahu k vlastnímu výkonu a očekávání úspěchu 

či neúspěchu.  

Vztah k výkonu se nemusí projevovat ve všech oblastech stejně, někdo může mít silné 

profesní aspirace, zatímco v sociální oblasti bude mít strach ze selhání. Potřeba výkonu se 

týká jedince, jeho schopností a dosažených výsledků, které mohou být modifikovány i 

různými sociálními vlivy (rodinou, školou, přáteli, spolupracovníky) (Vágnerová, 2016). 

Jedním z hlavních aspektů pracovní činnosti a rovněž i jedním z kritérií hodnocení daného 

pracovníka je však jeho pracovní výkon (Křeménková; Novotný, 2010). Pracovní výkon 

lze charakterizovat jako výsledek činnosti člověka, která je zaměřena k danému cíli, probíhá 

v jistém čase a za určitých podmínek (Štikar a kol., 2003). Výkonností pak bývá označován 

reálně dosažený výkon, který je pro pracovníka standardní, typický, vyplývá z jeho 

schopností, pracovního tempa, motivace, aktuálních pracovních podmínek.  

Aby však člověk mohl podat požadovaný pracovní výkon, musí vědět, chtít a moci (Baštěcká 

a kol., 2009). Vědět obsahuje osobní determinanty pracovníka, jeho vědomosti, dovednosti, 

které umí přímo použít při výkonu činnosti, což je podmíněno jeho fyzickou, odbornou, 

intelektovou, výkonnostní, osobnostní a společensko-interakční kapacitou. Chtít zahrnuje 

oblast motivace, tedy vnitřních pohnutek, které aktivizují a zaměřují chování člověka 

ve směru dosažení požadovaného cíle. Moci znamená vnější podmínky, které ovlivňují 

pracovní výkon. Jsou to podmínky technické (pracovní prostředí, pracovní podmínky, 

technologie, způsob a průběh práce) a sociálně-ekonomické (organizační struktura, firemní 

kultura, mikro a makroprostředí, způsob a styl řízení, formální a neformální vztahy, způsob 

hodnocení a odměňování). 

 

1.2 Profese učitele z hlediska motivace k výkonu 

Vyučování představuje proces součinnosti učitele a žáků, kteří mají společný předmět 

činnosti, a tím je učivo (Skalková, 2007). S vyučováním je proto zásadním způsobem spojena 

nutnost rozvíjet jak rozhodovací, tak výkonné dovednosti učitele (Kyriacou, 2004).  

Pracovní výkon bývá výsledkem působení motivačních sil, schopností člověka a kvality 

pracovních podmínek. Z tohoto vyplývá, že i nadměrná výkonová motivace je neúčinná 

při absenci schopností, stejně tak jako ani mimořádné schopnosti kauzálně nevedou 

k vysokému výkonu, pokud jedinec vykazuje nedostatek motivace (Křeménková, 2010). 

Učitelství je však profesí, která je založena na vysoké úrovni interdisciplinárních znalostí 

předmětových, pedagogických, didaktických a pedagogicko-psychologických, se širokým 

všeobecným rozhledem v oblasti společenskovědní, humanitní, přírodovědní a technické. 

Specializované znalosti se vztahují jednak k vývojovým a individuálním zvláštnostem žáků, 

jednak ke kariérním pozicím učitele (Vašutová, 2004).  

V pracovní době stanovené závaznými právními předpisy konají pedagogičtí pracovníci 

především: přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost a práce související 

s touto činností (Průcha, 2002). Pracemi souvisejícími s přímou vyučovací nebo výchovnou 

činností se rozumějí zejména: příprava na vyučování nebo výchovnou činnost, 

příprava učebních pomůcek, vedení předepsané pedagogické dokumentace, oprava písemných 

a grafických prací žáků, dozor nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, 

spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky a se zákonnými zástupci žáků, 

nezbytná odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, 

výkon prací spojených s funkcí třídního učitele, přítomnost na poradách svolaných ředitelem 

školy, studium a účast na různých formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

K tomu je nutné započítat i další závazné činnosti, jako například: dodržovat učební plány, 

učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty, organizační předpisy a předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při vyučování, výchově, informovat žáky 

o výsledcích jejich vzdělávání, v případě nezletilých též jejich zákonné zástupce a vykonávat 
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výchovně vzdělávací činnost s přihlédnutím k ochraně žáků před riziky poruch jejich 

zdravého vývoje. Jak je vidět, repertoár různých druhů činností je dosti rozsáhlý. Jedná se tu 

v řadě případů o předepsané činnosti, jež jsou ukládány učitelům jako závazné normy. Tyto 

činnosti jsou taxativně vymezeny v příslušných právních a školských dokumentech.  

To vše a mnoho dalšího klade na osobnost učitele značné nároky z hlediska jeho výkonové 

motivace a motivačního profilu, jejímž obsahem jsou pro jedince příznačné, dominantní 

motivační orientace či tendence. 

Zastáváme názor, že motivační struktura výkonu se v rámci jednotlivých profesí diametrálně 

odlišuje a v každé z nich jsou žádoucí odlišné motivační dispozice. Pro pracovní proces, 

potažmo učitelství, je však nezbytné dosahování dlouhodobého výkonu v průběhu celého 

pracovního procesu a nikoliv jen v jeho koncentrované podobě a časově ohraničené situaci. 

Poznání motivačního profilu u učitele proto umožňuje porozumění jednotlivým projevům 

i celému komplexu jeho chování či jednání. Je předpokladem úspěšného ovlivňování 

motivace daného jedince žádoucím směrem.  

Podle Schulera a kol. (2011) se motivace k výkonu využívá jako koncept sloužící k vysvětlení 

rozdílů v individuálním chování v různých oblastech všedního života. Odborná věda se proto 

široce zajímá o tento hnací prvek chování a výsledkem je obrovský počet empirických 

výzkumných prací, jejichž předmětem jsou nejrůznější aspekty a kontexty motivace 

k výkonu: její vývoj od časného dětství, její průběh během celého života, její vliv na výkony 

v různých oblastech života, rozvoj a vývoj teoretických modelů, jejich stabilita a variabilita, 

její měřitelnost, její souvislost se všemi myslitelnými proměnnými.  

V posledních letech je však patrný nárůst zájmu o tzv. kompetenční motivaci, která je 

nahlížena jako mnohem přesnější a homogennější alternativa výkonové motivace. Literatura 

k výkonové motivaci je dnes poměrně rozsáhlá, podle zastánců kompetenční motivace 

(Blatný a kol., 2010) má však dvě zásadní slabiny. První z nich souvisí s velmi vágním 

vymezením ústředního pojmu výkon (achievement). Schází jasné parametry toho, co je 

výkonem míněno. Druhou slabinou je příliš úzké zaměření, kdy je chápání výkonové 

motivace zaměřeno většinou na jedince, na sebevymezující pokroky v oblasti školního 

snažení, práce a sportu. Z dnešního pohledu se zdá, že pro další rozvoj studia výkonové 

motivace je nezbytné přesněji vymezit ústřední pojem výkonu a zastánci kompetenční 

motivace předpokládají (např. Elliot; Dweck, 2005), že nejlépe jej bude nahradit termínem 

kompetence, protože ten má jasný význam i jasné a obsahově bohaté psychologické 

vymezení. V tomto ohledu je kompetence vymezována jako míra efektivnosti, způsobilosti, 

dostatečnosti činnosti či jako úspěch v činnosti. Může být posuzována vzhledem ke standardu 

obsaženému v činnosti samé, ke standardu normativnímu či z pohledu změn v čase. Samotný 

pojem kompetence lze používat ve velkém rozsahu úrovní od jednotlivé akce přes výsledky 

činnosti, vzorce schopností a dovedností po široké osobnostní charakteristiky či souhrnné 

porovnávání. Motivační analýza kompetence musí podat vysvětlení, jak je chování 

energizováno (vzbuzeno, aktivováno) a zaměřováno (k čemu směřuje). Tato potřeba 

podněcuje a aktivizuje chování, které směřuje ke kompetentnosti.  

V rámci našeho příspěvku se však stále přikláníme k alternativě výkonové motivace, 

kterou chápeme v obecné rovině jako motivaci k dosahování úspěchu, zlepšování výkonu, 

zvládání úkolů a úsilí jedince se zlepšovat ve všech činnostech, v nichž může dosáhnout 

úspěchu. 

K často jmenovaným dimenzím motivace k výkonu (Schuler a kol., 2011) totiž patří například 

cílevědomost, síla motivace, vytrvalost, očekávání úspěchu nebo obava z neúspěchu. 

Další tendence chování, jako je samostatnost či orientace na status, jsou jmenované již méně 

často, přesto je však můžeme do široce pojatého konstruktu motivace k výkonu zařadit také. 

Třetí skupinu zahrnují znaky, které nejsou přímo součástí teoretického jádra motivace 

k výkonu, ale existují v součinnosti s motivací k výkonu nebo jejími aspekty. Příkladem 
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je způsob atribuce. V sociálně psychologickém významu atribuce je totiž postulováno, 

že osoby motivované úspěchem mají jiné atribuce, než osoby motivované neúspěchem. 

V neposlední řadě musíme zohlednit všechny obecné vlastnosti osobnosti, jejichž souvislost 

s centrálními aspekty motivace k výkonu si můžeme představit úplně jinak. Mohly by být 

prostě jiným druhem souhrnu (částečně) stejných fenoménů chování nebo v dané souvislosti 

jakýmsi základním zabarvením motivace k výkonu. 

 

2 METODOLOGIE 

Náš výzkumný záměr jsme realizovali na vzorku 138 učitelů prvního stupně základní školy 

v České republice a na Slovensku. Výzkumný soubor byl dále vnitřně diferencován 

a to z hlediska délky učitelské praxe a věku respondentů. V kontextu našeho výzkumného 

úsilí pohlížíme na motivační strukturu z hlediska standardizovaného Dotazníku motivace 

k výkonu LMI-Leistungsmotivationsinventar (Shuler a kol., 2011).  

Konečná verze dotazníku se skládá ze 170 položek, které jsou přiřazeny 17 škálám 

(dimenzím). Celková střední hodnota všech položek je 4,55 při minimu 2,61 a maximu 6,32. 

Údaje se vztahují na vzorek N = 1671 pokusných osob. Konečnou směrodatnou koncepci 17 

dimenzí (škál) motivace k výkonu v profesním kontextu obsahují následující vlastnosti 

osobnosti podílející se na vlastní výkonnosti: vytrvalost (VY), dominance (DO), 

angažovanost (AN), důvěra v úspěch (DU), flexibilita (FX), flow (FL), nebojácnost (NE), 

internalita (IN), kompenzační úsilí (KU), hrdost na výkon (HV), ochota učit se (OU), 

preference obtížnosti (PO), samostatnost (SA), sebekontrola (SK), orientace na status (OS), 

soutěživost (SO), cílevědomost (CV), celkový skór (CS). 

 

3 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH DISKUSE 

Základní profil motivační struktury výkonu u učitelů v námi sledovaném vzorku znázorňuje 

graf 1, kde se většina průměrů výsledných profilů motivační struktury výkonu u učitelů drží 

nad středovou hodnotou.  

Při komparaci výzkumného souboru zjišťujeme velmi podobné (téměř totožné) motivační 

struktury výkonu v profesním kontextu u obou skupin učitelů. Potvrzují se tím některé studie 

(Křeménková, 2010), že motivační profil představuje v průběhu času stabilní charakteristiku 

osobnosti člověka, jejímž obsahem jsou dominantní motivační orientace či tendence, 

respektive jejich skladba. Výsledky nám tedy představují motivační profil struktury výkonu 

v profesním kontextu u učitelů. Jedná se o tvrzení dosti odvážné se snahou o určitou 

paušalizaci. Při samotné aplikaci a zjišťování použitelnosti tohoto přístupu při usměrňování 

motivace pracovníků, by bylo nutné nejdříve zjistit profil motivační struktury i u jiných typů 

profesí a teprve po jejich vzájemném porovnání bychom byli schopni určit, zda je možné 

využít těchto profilů na obecnější úrovni. Tedy zda existují pro určité profese specifické 

profily motivační struktury výkonu pracovníků, nebo zda je použití těchto profilů možné 

pouze na úrovni jednotlivců.  

Zastáváme však názor, že uvedené dimenze motivačních profilů jsou příklady obecně 

platnými, to znamená, že každého člověka (potažmo jednotlivé profese), lze charakterizovat 

jejich prostřednictvím. To by v celkovém pohledu umožňovalo hlubší porozumění 

jednotlivým projevům jedince (skupiny), celému komplexu jeho chování či jednání a 

dovolovalo efektivní stimulování, tedy úspěšné ovlivňování motivace daného jedince 

(skupiny) žádoucím směrem. Přínosem pro další uvažování by byla i komparace profilů 

motivace k výkonu u učitelů v jiných zemích, než na Slovensku a v České republice. Tyto 

země byly pro srovnání vybrány zcela záměrně, protože ve většině rysů je struktura 

slovenského vzdělávacího systému podobná struktuře českého. Na první pohled se jako 

největší rozdíl jeví délka povinné školní docházky, která je v České republice devítiletá a na 

Slovensku desetiletá a navíc plněna ve dvou druzích škol, ve škole základní a střední. Odlišná 
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je i délka prvního a druhého stupně základních škol. Princip vzdělávání je však v obou 

školských systémech založen na vzdělávacích programech. Pro další srovnání proto 

navrhujeme především sousední státy, jako je Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko a 

reflektovat i jiné vzdělávací systémy a jejich vliv na motivační profil struktury výkonu u 

učitelů.  
 

Graf 1: Profil motivační struktury výkonu v profesním kontextu dle aritmetických průměrů 

odpovědí u učitelů v České republice a na Slovensku (červená = UČR, modrá = USR) 

 
 

Kromě zjištění těchto profilů jsme porovnali i profily motivační struktury učitelů v závislosti 

na výše uvedených sledovaných charakteristikách. Provedená statistická analýza s využitím 

Studentova t-testu prokázala signifikantní rozdíly především v těchto škálách: dominance 

a angažovanost, které jsou statisticky významně lépe hodnoceny učiteli v České republice. 

Naproti tomu důvěra v úspěch je statisticky příznivěji hodnocena u učitelů Slovenské 

republiky. Z našeho pohledu se jedná o multifaktoriální záležitost a dává možnosti dalšího 

návazného šetření z hlediska toho, proč jsou právě tyto dimenze statisticky rozdílně 

hodnoceny. 

Jako nezávisle proměnné empirického šetření byly dále uvažovány délka učitelské praxe a 

věk respondentů. Pro zjišťování rozdílů mezi učiteli byla zvolena metoda ANOVA.  

Z výsledků je možné tvrdit, že u učitelů v České republice se s věkem mění profil motivační 

struktury výkonu v profesním kontextu a tyto rozdíly se s přibývajícími lety mezi skupinami 

zvyšují (graf 2).  

Naproti tomu statistická analýza u učitelů Slovenské republiky neprokázala signifikantní 

rozdíly mezi skupinami respondentů (graf 3).  

Závěry dle našeho názoru mohou úzce korelovat s věkovým složením českých učitelů. 

Podle mezinárodního výzkumu a studie TIMSS 2015 je v České republice na prvním stupni 

základních škol nadprůměrný podíl učitelů s délkou praxe nad 20 let (50 %) a podprůměrný 

podíl učitelů v kategoriích 5 až 10 let (10 %) a méně než 5 let (10 %) (Tomášek; Basl; 

Janoušková, 2016).  

Věk příslušníků profese lze považovat za indikátor perspektivnosti profese (Vališová a kol., 

2007) a věková struktura učitelů je závislá na řadě sociálně politických podmínek, 
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jako je situace na trhu práce, účelná politika zaměstnanosti ve školství, systémovost 

a efektivita vhodných zásahů vzdělávací politiky (Urbánek, 2005). 

 

Graf 2: Profil motivační struktury výkonu v profesním kontextu dle aritmetických průměrů 

odpovědí u učitelů v České republice v závislosti na věku (modrá = UČR 20-30 let, červená = 

UČR 31-40 let, černá = UČR 41 a více let) 

 

 

Graf 3: Profil motivační struktury výkonu v profesním kontextu dle aritmetických průměrů 

odpovědí u učitelů Slovenské republiky v závislosti na věku (zelená = USR 20-30 let, žlutá = 

USR 31-40 let, černá = USR 41 a více let)  

 
 

Další intervenující proměnnou výzkumného šetření byla délka pedagogické praxe. 

Průcha (2006) tvrdí, že délka pedagogické praxe je zajisté relevantnější charakteristikou 
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učitelské profese než samotný věk. Je nutné totiž uvážit zejména to, že většina učitelů 

v systému základního vzdělávání jsou ženy, z nichž opět poměrná část tráví kratší či delší 

dobu na mateřské dovolené, takže délka jejich pedagogické praxe se tím zkracuje. 

Proto je v mezinárodních komparacích vhodnější operovat s délkou praxe při vyšetřování 

vlivu učitelských charakteristik na edukační procesy a jejich výsledky, než pouze s věkem 

učitelů. Avšak otázka vlivu délky praxe učitelů na vzdělávací výsledky jejich žáků, respektive 

na kvalitu edukačního procesu vůbec, dosud na základě komparativních analýz není zcela 

dostatečně vysvětlena.  

Zkoumání motivace k výkonu je však mnohdy metodicky obtížné. Je to dáno tím, že člověk 

si sám svoji motivaci k výkonu plně neuvědomuje v celé její složitosti a komplexní struktuře. 

Proniknout ke správnému rozpoznání vnitřních hnacích sil člověka, které nazýváme motivací, 

je do jisté míry obtížnějším úkolem, než samotná analýza osobnosti pracovníka (Bedrnová; 

Nový, 1998). Některé osobnostní rysy se totiž alespoň projevují zřetelně a jsou relativně 

snadno přístupné. Avšak motivace člověka je pouze vnitřní silou, její strukturu a sílu lze tedy 

pozorovat, hodnotit a měřit pouze zprostředkovaně. Stejné chování může být u různých lidí 

vyvoláno různými motivy. Platí také opak, kdy stejná motivace může vyústit do různého 

chování. Tedy spojení mezi chováním a motivací, které toto chování vyvolala, 

je jen pravděpodobnostní, nikoliv kauzální. V závislosti nad tímto uvažováním je proto 

potřeba být velmi opatrní v závěrech, k nimž pozorováním docházíme. Variabilita potřeb lidí 

a jejich motivačních struktur je totiž velice široká. Za celkovými výsledky našeho šetření 

tudíž mohou stát rozmanité skutečnosti související s učitelským povoláním: obsah práce, 

identifikace s prací, externí a interní stimulační faktory, vzdělávací systém, pedagogická 

způsobilost učitele, feminizace, kvalifikovanost, nedostatek učitelů, kvalita pracovních 

podmínek, pracovní spokojenost, rozdílný obsah vzdělání, počet ročníků primárního 

vzdělávání, v němž se obě země výrazně liší. 

Vícenásobná komparace dat pomocí analýzy rozptylu ANOVA však prokázala, že u učitelů 

v České republice se s délkou pedagogické praxe profil motivační struktury výkonu 

v profesním kontextu nemění (graf. 4). 

 

Graf 4: Profil motivační struktury výkonu v profesním kontextu dle aritmetických průměrů 

odpovědí u učitelů v České republice v závislosti na délce pedagogické praxe (modrá = UČR 

0-9 let, červená = UČR 10-19 let, černá = UČR 20 a více let) 
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Z výsledků u učitelů Slovenské republiky (graf. 5) byl mezi vybranými skupinami zjištěn 

statisticky významný rozdíl, který se týkal respondentů s délkou praxe 0- 9 let a 20 let a více. 

Kromě zjištění tohoto rozdílu jsme porovnali směrodatné koncepce 17 dimenzí (škál) 

motivace k výkonu v profesním kontextu. Provedená statistická analýza prokázala 

signifikantní rozdíly ve škálách: vytrvalost, nebojácnost, internalita a sebekontrola, které jsou 

statisticky významně více hodnoceny u učitelů v Slovenské republice s délkou praxe 0-9 let. 

Naproti tomu důvěru v úspěch hodnotí učitelé na Slovensku s délkou praxe přesahující 20 let 

statisticky významně hodnotněji. 

Výsledky dle našeho názoru prezentují determinující etapy učitelské profese a charakteristiky 

příznačné pro učitele, kteří svou profesní dráhu teprve začínají a také ty, jež jsou v dané 

profesi již dlouholetými a zkušenými odborníky. Vymezují určité platné a obecné vývojové 

sekvence stádií související s typickými potřebami, potížemi, očekáváními, závazky a postoji. 

Zvážení těchto specifik typických pro určité období profesního vývoje a jejich odlišností od 

jiných etap profesní dráhy může být rámcem pro pochopení řady jevů.  

 

Graf 5: Profil motivační struktury výkonu v profesním kontextu dle aritmetických průměrů 

odpovědí u učitelů Slovenské republiky v závislosti na délce pedagogické praxe (modrá = USR 

0-9 let, žlutá = USR 10-19 let, černá = USR 20 a více let) 

 

 

 

4 ZÁVĚR 

Obecně lze říci, že výkonnost pracovníků ovlivňuje celá řada činitelů, jež mohou být 

objektivní či subjektivní povahy. Objektivní stránka je vyjádřena takovými projevy 

pracovního chování, jako jsou efektivita, kvalita výsledků pracovní činnosti a výkonnost. 

Subjektivní stránku představuje spokojenost jakožto odraz práce a jejích podmínek. Učitelské 

povolání je však v tomto směru spojováno s celou řadou dalších nároků souvisejících zejména 

se zvládáním zátěže při výuce i mimo ni, s řízením vztahů ve škole, dodržováním učebních 

plánů a osnov, hodnocením žáků a stále významněji i s nutností držet krok s inovacemi a 

adaptovat se na změny. Stát se skutečným profesionálem a udržet vysokou kvalitu práce i 

motivaci k ní po celou dobu kariéry proto není zpravidla vůbec jednoduché. Domníváme se, 
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že z těchto hledisek je téma motivace k výkonu v profesním kontextu u učitelů velice 

aktuální. 

K pracovní činnosti, k výkonu profese se úzce vztahují mnohé potřeby, cíle a ambice. 

Pracovník vnímá, prožívá a vyhodnocuje průběh vykonávané činnosti, podmínky, 

v nichž se odehrává a výsledky své práce. Úroveň pracovní spokojenosti nebo nespokojenosti 

výrazně determinuje obecnou kvalitu života a projevuje se ve významném vztahu 

k fyzickému a duševnímu zdraví jedince. Všeobecně se totiž uznává, že učitelská profese 

nepatří k snadným, pokud jde o pracovní zátěž (Průcha, 2002). Monitorování motivace 

k výkonu je proto důležité nejen z pohledu škol, ale nýbrž i pro samotné učitele. Složitost 

tohoto tématu je však dána komplexností podmínek, které jej ovlivňují. Zdroje pracovního 

jednání člověka totiž nalezneme nejen v jeho vnitřní motivaci, která je dána souborem potřeb, 

zájmů, hodnot. Ale také i ve vnějších vlivech, jimiž je jeho jednání ovlivňováno z prostředí 

vnějšího. 

Zastáváme názor, že další krok v této oblasti by bylo vhodné tyto teoretické základy doplnit 

o další příklady a vytvořit tak vybranou případovou studii profilů motivační struktury výkonu 

v profesním kontextu u učitelů. Následně se zaměřit na jejich komparaci v rámci různých 

profesí, která by ukazovala výchozí stav dané problematiky.  

Rostoucím problémem evropských vzdělávacích systémů je nedostatek učitelů, a to zejména 

v určitých vyučovacích předmětech nebo v konkrétních regionech. V některých zemích může 

tlak na vzdělávací systémy ještě zvyšovat stárnoucí populace učitelů a vnímání celkově nízké 

prestiže spojené s učitelskou profesí. Některé výzkumy (TIMSS 2015) připisují tento fakt 

poklesu prestiže, zhoršení pracovních podmínek učitelů a jejich relativně nízkým platům 

v porovnání s platy v jiných intelektuálních profesích. Jedním ze způsobů, jak podpořit a 

posílit profesi učitele, je důraz na faktory, které jsou kladně spojovány s celkovým 

uspokojením z práce učitelů a vnímání jejího společenského významu a zadruhé pak 

s prostředím školy a pracovními podmínkami. Vzhledem k tomu, že spokojenost v zaměstnání 

obvykle vede k většímu pracovnímu nasazení, které má za následek lepší pracovní výsledky, 

může být zkoumání proměnných ovlivňujících motivaci k výkonu zcela stěžejní záležitostí 

v tomto úsilí.  
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KOMPARACE RECEPCE VYBRANÝCH TEXTŮ S TEMATIKOU ŠOA 

ŽÁKY ŠESTÝCH A DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

A COMPARISON OF THE RECEPTION OF SELECTED TEXTS WITH 

THE THEME OF SHOAH BY PUPILS OF THE SIXTH AND NINTH 

GRADES OF PRIMARY SCHOOLS 

 

Milan Mašát 

 
Abstrakt 

Příspěvek prezentuje dílčí výsledky sondážního výzkumného šetření, které se zabývalo 

komparací recepce třech vybraných textů s tematikou šoa žáky šestého a devátého ročníku 

základní školy. Hlavním výzkumným nástrojem sondy byl nestandardizovaný dotazník, 

který se skládal z vybraných šoa ukázek, otázek vztahujících se k prezentovaným úryvkům a 

z části zjišťující základní anonymní data o respondentech. Hlavním cílem výzkumu bylo 

zjistit rozdíly v názorech na šoa-texty a jejich vnímání mladými recipienty, a to zejména 

na základě věku žáků. Výsledky průzkumného šetření ukázaly, že věk čtenářů (respektive 

ročník, který aktuálně navštěvují), a s tím spojená určitá duševní zralost a životní zkušenost, 

je stěžejní faktor ovlivňující recepci daných textů i výklad určitých pasáží.   

Klíčová slova: šoa, holokaust, recepce, texty s tematikou šoa, literární výchova, šestý a devátý 

ročník základní školy 

 

Abstract 

The paper presents partial results of a sounding research which dealt with the comparison 

of the reception of three selected texts on the topic of Shoah by pupils of sixth and ninth 

grades of second grade of primary school. The main research tool of the probe was a non-

standardized questionnaire, which consisted of selected Shoah samples, questions related to 

the snippets presented, and part of the basic anonymous data about respondents. The main aim 

of the research was to find out differences in opinions on Shoah-texts and their perception by 

young recipients, especially based on pupils' age. The results of the survey showed that the 

age of the readers (or the year they are currently attending), and the associated mental 

maturity and life experience, is a key factor affecting the reception of the texts and the 

interpretation of certain passages. 

Key words: Shoah, Holocaust, reception, texts with Shoah theme, literary education, sixth and 

ninth grade of primary school 

 

 

1 ÚVOD 

Události, které konotují jevy spjaté s tematikou šoa
1
 nabývají v dnešním, stále více se 

globalizujícím světě na aktuálnosti. Dané konstatování lze vyjádřit v rovině problematiky 

                                                 
1 „Shoah (…) is the Hebrew term conoting wasteland or destruction“  (Kokkola, 2003, s. 5). Česky: Šoa (…) je 

hebrejský termín konotující zpustošení či zničení. Překlad autor příspěvku.  

„The term Holocaust has two related roots. The first derives from the Septuagint (ancient Greek version of the 

Old Testament) term holokaustoma, which can be translated as, ´totally consumed by fire´ from holos meaning 

whole and caustos meaning burnt. The second arises from the Greek translation of the Hebrew word olah, which 

refers to the type of ritual sacrifice that was totally burned“ (Kokkola, 2003, s. 4). Česky: termín holokaust má 

dva příbuzné kořeny. První je odvozen z termíny ze Septuaginty (antická verze Starého zákona) holokaustoma, 
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migrace, která je podle našeho názoru jedním z hlavních zdrojů vzrůstající míry rasismu, 

nesnášenlivosti a určitých projevů perzekuce či stigmatizace v rámci současné společnosti
2
. 

Clementina Acedo (2010, s. 2) k danému konstatuje: „In a time of increasing globalization 

and migration, when many societes have reached unprecendented levels of cultural diversity, 

resurgent nationalism and xenophobia can remind people of the events that led to the Shoah“
3
. 

Zastáváme názor, že by se žáci
4
 měli s možnými vyjádřeními daných projevů seznamovat v 

co nejmladším věku. Za ideální věkovou hranici pro prezentaci daného fenoménu považujeme 

druhý stupeň základních škol, a to vzhledem k jisté abstraktnosti pojmu šoa, vzhledem k 

nutnosti určité životní i čtenářské zkušenosti
5
 v oblasti recepce šoa-textů, vzhledem k nutnosti 

disponovat určitými faktografickými znalostmi z období druhé světové války a podobně. 

 

2 PROBLEMATIKA ŠOA V KONTEXTU EDUKACE 

V rámci systému vzdělávacích oborů
6
 postulovaných pro daný stupeň institucionálního 

vzdělávání považujeme za velmi žádoucí ukotvení jevů spjatých s problematikou šoa do učiva 

Dějepisu
7
, a to zejména z důvodu vymezení daného předmětu jakožto prostoru k integrální 

prezentaci historických a v dějinách ukotvených událostí. Jako velmi vhodný implementační 

vzdělávací obor se jeví rovněž Výchova k občanství, která se odlišuje od Dějepisu zaměřením 

na otázky obecně-lidské či individuální se zdůrazněním těchto aspektů v rovině jejich 

vnějších projevů v konotaci s fungováním různě rozsáhlé skupiny osob.  

Domníváme se, že rovněž vzdělávací obor Český jazyk a literatura (zejména jeho literární 

složka) poskytuje vhodný prostor pro integraci fenoménu šoa. Podle Jordan (2004, s. 199 – 

200) je literatura „one of the best pedagogical tools for educating youngsters about the facts 

of the Holocaust, for conveying the importance of remembering what happened without 

explicitly divulging emotionally disturbing information“
8
. Při recepci literárních textů jsou 

žáci schopni rozvíjet svou fantazii, četba rovněž rozvíjí schopnost recipientů aplikovat určité 

vzory (pozitivní i negativní) jednání prezentované v uměleckých vyprávění do svého života
9
. 

Prostřednictvím literárních textů lze také žákům představit určitá fakta spjatá s dobou, kdy se 

recipovaný příběh odehrává či určitým způsobem z narace vyplývá. Práce s neliterárními 

aspekty díla může „porozumění textu obohatit o mimoliterární kontexty: dobové, myšlenkové, 

biografické“ (Hník, 2012, s. 143)
10

. 

                                                                                                                                                         
což lze přeložit jako kompletní spálení ohněm, z holos znamenající úplný a caustos znamenající spálení. Druhý 

vyrůstá z řeckého překladu hebrejského slova olah, které odkazuje k typu rituální oběti, jež byla kompletně 

spálená. Překlad autor příspěvku. 
2 Viz například Hassan, 2018. 
3 Česky: V době vzrůstající globalizace a migrace, v době, kdy mnohé společností dosáhly nebývalé úrovně 

kulturní rozmanitosti, mohou oživující se nacionalismus a xenofobie připomínat lidem události, které vedly k šoa 

(překlad autor příspěvku). Srov. Jacoby, 2016. 
4 Substantivum žák ve tvaru maskulina používáme pro chlapce i dívky. Stejný postup je zvolen i u substantiva 

respondent. Tento postup jsme zvolili zejména z důvodu určité koherentnosti textu. 
5 Srov. Resnik, 2003, s. 300. 
6 Srov.: Implementace tematiky šoa do co největšího množství výuky v rámci institucionálního vzdělávání může 

být velmi efektivní, pokud „lessons help to protect human rights, and if they counteract hostility and 

discrimination along such too-common demarcation as class, disability, ethnicity, faith, gender, and sexual 

orientation“ (Acedo 2010, s. 1). Česky: hodiny pomohou chránit lidská práva, a pokud budou bojovat proti 

nepřátelství a diskriminaci na základě zařazení do určité třídy, zdravotního postižení, etnicity, víry, pohlaví a 

sexuální orientace (překlad autor příspěvku). Srov. Abrams, 1997. 
7 Vzdělávací obory uvádíme s velkým počátečním písmenem. K ukotvení termínu šoa v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání viz Mašát, 2018; Mašát & Sladová, 2019. 
8 Srov. Tinberg, 2005, s. 74 – 75; Oliveira, 2017, s. 1174. 
9 Srov.: „…knihy o holokaustu mají formativní charakter (…) nejdůležitější je rozvíjet schopnost čtenářů zvláště 

třetí a čtvrté generace, kdy se děti i dospívající setkávají s nezvyklými problémy, mnohdy tabuizovanými“ 

(Urbanová, 2018, s. 19). Srov. Sladová, 2016. 
10Srov. Hník, 2014; Vala, 2016, 2017.   
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Při důkladné analýze literárních čítanek
11

, které v současné době disponují doložkou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
12

 jsme zjistili, že míra 

zastoupení ukázek s tematikou šoa v daných učebních pomůckách je poměrně nevýznamná. 

Z analýzy vyplynula také značná negativa v oblasti prezentovaných autorů (respektive ukázek 

z jejich děl). Integrální a stěžejní součástí učebnic jsou autoři, jejichž díla nejsou primárně 

určena k recepci pro děti a mládež (intencionální
13

 literatura), ale autoři píšící literaturu 

pro dospělé; představované autory (a jejich díla) lze charakterizovat jako „léty prověřené“. 

Se současnou intencionální literaturou pro děti a mládež s tematikou šoa se v rámci 

vymezených čítanek téměř nesetkáme
14

. 

 

3 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Hlavním výzkumným nástrojem prezentovaného šetření byl nestandardizovaný dotazník, 

jehož základem byly tři ukázky z děl tematizujících problematiku šoa: Někde ještě svítí 

slunce. Dětství ve stínu holokaustu (2017, Michael Gruenbaum a Todd Hasak-Löwy), O 

holčičce z jiného světa (2014, Aharon Appelfeld), Dokud jsou slzy (2018, Grünberg-Klein 

Hannelore). Díla byla vybrána na základě několika skutečností: Kniha O holčičce z jiného 

světa je určena dětem od 9 let, tudíž jsme určitým způsobem chtěli postulovanou dedikaci 

částečně verifikovat, rovněž jsme vedeni snahou zjistit, do jaké hloubky recepce jsou mladí 

recipienti schopni proniknout. Publikace Dokud jsou slzy je založena na méně známých 

skutečnostech spojených se snahou Židů prostřednictvím emigrace do Spojených států 

amerických uniknout nacistickému teroru na evropském kontinentu – zde spatřujeme výborný 

prostředek pro ověření schopnosti žáků aplikovat historické události na aktuální společenská 

témata. Dílo Někde ještě svítí slunce. Dětství ve stínu holokaustu bylo vybráno z důvodu 

poměrně malé znalosti tohoto textu mezi čtenářskou veřejností a z důvodu svého primárního 

určení dětem. Zařazení této publikace a díla O holčičce z jiného světa jsme rovněž chtěli 

zjistit, který z těchto dvou knižních titulů žáky druhého stupně základních škol zaujme více. 

Všechny ukázky byly vybaveny třemi až čtyřmi otázkami sloužícími k zjištění míry 

pochopení textu (čtenářská gramotnost
15

) čtenáři, rovněž byly zjišťovány názory žáků 

na prezentovaný úryvek. Samozřejmostí bylo ujištění respondentů o anonymitě dotazníků 

a také zdůraznění skutečnosti, že v rámci dotazníku neexistují dobré a špatné odpovědi. 

 

3.1 Vzorek respondentů 

Oslovena byla jedna základní škola s relativně malým počtem žáků. Tato skutečnost umožnila 

realizovat výzkumnou sondu na celém druhém stupni dané základní školy. Dalším pozitivním 

předpokladem pro určitou relevanci výzkumu je fakt, že kompletní výuku Českého jazyka a 

literatury na druhém stupni vede stejná učitelka (zajištění stejné výchozí pozice žáků v rovině 

hodinové dotace literární výchovy, obdobné vedení hodin ve všech daných ročnících a 

podobně). 

Žáci měli na vyplnění dotazníku neomezený čas, většina stihla vyplnit dotazník v rámci jedné 

vyučovací hodiny. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 15 žáků 9. ročníku (6 dívek a 

9 chlapců) a 19 žáků 6. ročníku (12 dívek a 7 chlapců). 

                                                 
11 Viz Mašát, 2017. 
12 Seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(http://www.msmt.cz/). 
13 „Intencionální literární díla jsou dětem a mládeži adresována tvůrci a jsou určována vnějšími atributy 

(podtitul, edice, nakladatelství)“ (Čeňková a kol., 2006, s. 12). 
14 Viz Tabulka 1. 
15 Ucelený přehled výzkumů orientovaných na čtenářskou gramotnost podává Jindráček (2018). 
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Tabulka 1: Uplatnění tematiky šoa v čítankách pro 2. st. ZŠ. 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V rámci slovního hodnocení ukázek ze strany respondentů uvádíme pouze určité pasáže 

přepsané z dotazníků. Mnohé repliky byly sémanticky velmi podobné, tudíž nevypisujeme 

všechny odpovědi, při prezentaci výsledků klademe důraz na podtržení významových rozdílů 

ve vnímání určitých situací žáky 6. a 9. ročníku, naším cílem není rozbor četnosti 

                                                 
16 Převzato z Mašát, 2017, s. 74.  
17 N – neintencionální literární dílo. 
18 IN – intencionální literární dílo. 

Uplatnění tematiky šoa v literárních čítankách pro 2. st. ZŠ
16

 

Nakladatelství Název čítanky 
Autor 

čítanky 
Dílo Autor díla Ročník 

S
P

N
 

Čítanka 7: Literární 

výchova pro 7. ročník 

základní školy a pro 

odpovídající ročník 

víceletých gymnázií 

Soukal 

Koncert (N)17, Moje 

první ryba (N), Můžou tě 

i zabít (N) 

Pavel 7. 

Čítanka 9: Literární 

výchova pro 9. ročník 

základní školy a 

odpovídající ročník 

víceletých gymnázií 

Chléb (N) Örkény 9. 

Literární výchova pro 2. 

stupeň základní školy a 

odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií 

Smrt je mým řemeslem 

(N) 

Zákazy (N) 

Vajíčko (N) 

Kapři pro wehrmacht 

(N) 

 

Merle 

Orten 

Aškenazy 

 

Pavel 

6. – 9. 

P
ro

d
o

s 

Čítanka 9 

Dorovská 

Dagrmar 

Řeřichová 

Vlasta 

Romeo, Julie a tma (N) 

Deník Anny Frankové 

(N) 

Příběh staršího bratra 

(IN)18 

Obrazy (N) 

 

Otčenášek 

Frank 

 

 

Borská 

Čapek 

9. 

 

F
ra

u
s 

 

Čítanka 8: pro základní 

školy a víceletá 

gymnázia 

Lederbuchová 

Ladislava 

Stehlíková 

Monika 

 

Je-li toto člověk (N) 

Kchonyho cesta do světa 

(N) 

Ukázka z deníku (N) 

Zákazy, O čem ví 

tesknota (N) 

Brutus (N) 

Šťastný otec, Láska ve 

šlojzce, Úpadek (N) 

Maus (N) 

Sedmiramenný svícen 

(N) 

Levi 

 

Fuks 

Ginz 

 

Orten 

Aškenazy 

 

 

Taussig 

Spiegelman 

 

Škvorecký 

8. 

N
o

vá
 š

ko
la

 

Čítanka pro 9. ročník 

základní školy nebo 

kvarty víceletého 

gymnázia 

Vieweghová 

Thea 

Zasvěcení (N) 

Romeo, Julie a tma (N) 

Sophiina volba (N) 

Ospalý číšník lampy 

zháší (N) 

Lustig 

 

Otčenášek 

Styron 

 

Orten 

9. 

A
lt

er
 

Čítanka pro 6. ročník 

základní školy a 

příslušné ročníky 

víceletých gymnázií 

Bradáčová Lenka 

a kolektiv 

Jak jsme s tatínkem 

servírovali úhořům (N) 

Příběh staršího bratra 

(IN) 

 

 

 

Pavel 

 

Borská 

6. 

Čítanka 7 
Lískovcová 

Marta a kolektiv 
Pan doktor Strass (N) 

 

Škvorecký 
7. 

Čítanka pro 9. ročník 

základní školy a 

příslušné ročníky 

víceletých gymnázií 

Lískovcová 

Marta 

Rezulíková Hana 

Co je lepší? (N) Aškenazy 9. 
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jednotlivých odpovědí. Responze určitým způsobem upravujeme (gramatika, slovosled), 

v případech, kdy by při námi provedené úpravě mohlo dojít k výkladovým nepřesnostem, 

transkripce zachováváme v rukopisné podobě. 

Respondenti z 6. ročníku měli z ukázky z díla Někde ještě svítí slunce. Dětství ve stínu 

holokaustu (v rámci odpovědi na danou otázku měli za úkol vyjádřit svůj pocit z úryvku 

jedním slovem) v podstatě negativní pocity: „zlost; špatný; nepříjemný; depresivní; 

strašidelný; zvláštní; divný; smíšený; agresivní“.  V konotaci s odpověďmi žáků 9. ročníku lze 

nalézt určité paralely v záporném rázu jednoslovných výpovědí: „smutný; deprimující; 

zvláštní; hrůza; napětí; tajuplný; zamýšlivý; dobrý“. Ukázka pochází z intencionální literární 

produkce, v této skutečnosti spatřujeme stěžejní faktor žádoucího působení na implicitní 

čtenáře: ukázka působí spíše na oblast prožitků čtenářů, dílo Někde ještě svítí slunce. Dětství 

ve stínu holokaustu se snaží v recipientech vzbudit určitý (negativní, abstraktní) pocit.    

Po druhém úryvku (O holčičce z jiného světa) následovaly otázky zaměřené zejména 

na oblast porozumění textu (kritické myšlení). U dotazu, před kým se Mína mohla ukrývat, se 

z odezev žáků 6. ročníku dozvíme: „před zlými lidmi; před Adamem u vody; před tátou; 

před svojí matkou; před ghettem; před těmi pacienty; před nacistickými vojáky 

z koncentračních táborů“. V kontextu předmětového systému české edukační soustavy jsou 

tyto odpovědi pochopitelné, žáci vycházeli především z čteného, to znamená, 

že při interpretaci a aplikaci esteticky ztvárněných dějinných skutečností do historické reality 

vycházeli „pouze“ z literárně formulované výpovědi. Značný odklon od tohoto (povrchního) 

přístupu je patrný v rámci odpovědí na stejnou otázku žáky 9. ročníku. V drtivé většině 

případů mladí čtenáři usoudili, že se Mína schovávala „před nacisty; před gestapem“.  

Odpovědi u otázky, která byla postulována jako interpretace citace
19

 z Appelfeldovy 

publikace, byly v rámci 6. ročníku poměrně unifikované: „této větě nerozumím či vůbec 

netuším, co by to mohlo být“. Jsme si vědomi skutečnosti, že jistý filozofický rozsah citace 

může být určitým způsobem pro žáky 6. ročníku složitý (nicméně kniha je dle dedikace 

na přebalu určena čtenářům od 9 let). Recipienti z 9. ročníku už byli schopni citaci určitým 

způsobem vyložit, nejčastěji se setkáme s odpověďmi: „Bude mít radost z maličkostí, které ho 

potkají v životě, jinak by je nevnímal, že ten daný člověk je skromný a že má radost 

z maličkostí. - Rozumím té větě, chápu její význam a smysl, ale tak nějak nevím, jak to 

vypsat – prostě asi pokud jsi člověk, který má radost i z maličkostí. - Když máš z něčeho 

radost, tak sneseš všechno. - Pokud jsi citlivý a na nic nechvátáš, uvidíš možná to, co ostatní 

nejsou schopni vidět. - Pokud máš ráda svůj život, nebudeš se bát smrti“.  

Zjištění týkající se této ukázky (a de facto i knihy) nás vedou ke konstatování o nevhodnosti 

věkového určení dané publikace či o skutečnosti, zda si mladí recipienti vyloží poslání 

Applefeldovy knihy správně (vyloží si jej vůbec?
20

). Na tomto místě je nutné podotknout, že v 

jisté filozofické dimenzi se nese celá kniha, přičemž úvahy do značné míry v rámci obsahu 

převyšují příběhovou linii narace.  

Ukázka z díla Dokud jsou slzy byla zaměřena na zjištění míry potřebných znalostí žáků 

v rámci efektivní recepce ukázek s tematikou šoa. Žáci 6. ročníku se ještě v rámci učiva 

Dějepisu neseznámili s dějinami 20. století, tudíž pro ně byly některé otázky značně složité – 

tohoto faktu jsme si plně vědomi, nicméně zastáváme názor, že pro důkladnou a přínosnou 

komparaci recepce konkrétních textů žáků 6. a 9. ročníků bylo nutné zachovat stejné příklady 

i dotazy.  

V rámci druhé otázky, která se orientovala na možné důvody Židů pro cestu lodí, se 

setkáváme s odpověďmi: „Ty Židy chtěli ti lidé zabít. A proto si vlezli na tu loď. - Možná to 

jsou taky imigranti, protože se snažili utéct ze své země někam jinam, kde jim bude líp. - 

Protože je vyhnali z jejich státu, chtěli utéct před koncentračními tábory. - Protože se chtěli 

                                                 
19 „Máš-li radost z proudění vody, budeš se rád dívat i na spícího psa“ (Appelfeld, 2014, s. 64).  
20 Viz odpovědi respondentů z 6. ročníku. 
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dostat pryč, protože nechtěli, aby je Němci zabili. - Protože se chtěli dostat do jiných zemí. 

Myslím si, že je odněkud vyhnali. - Museli odjet do jiné země, protože v hodně zemích Židy 

odsuzovali a nepřijímali. - Protože Hitler je pronásledoval“. Při analýze odpovědí lze dojít k 

závěru, že určitá část respondentů disponuje jistou sumou znalostí v oblasti dějin 20. století, 

které aplikovala na příběh; převážná část respondentů však tuto sumu (vcelku očekávaně) 

nemá, a tak hledá různé možnosti, proč by Židé mohli cestovat pryč, přičemž je patrná jistá 

snaha o aktuálnost přesahu myšlenek žáků. Při komparaci s odpověďmi žáků 9. ročníku jsou 

patrné (až na výjimky) větší znalosti z historie 20. století: „Jelikož utíkali před Němci, 

schovávali se na lodi, aby je nikdo nenašel. - Protože chtěli utéct za hranice někam jinam. - 

Utíkali před Německem za lepším životem. Já si nemyslím, že na palubě se nalézali Židé. - 

Židé se schovávali před Němci“. 

Podle našeho názoru jsou velmi přínosné odpovědi žáků u třetí otázky v rámci tohoto úryvku. 

Jak je z citací patrné, žáci si uvědomují určité současné globální problémy a jsou schopni 

vidět paralely mezi historickými skutečnostmi a děním v současném světě. Na rozdíl od 

předchozích odpovědí nejsou v této oblasti takové rozdíly mezi 6. a 9. ročníkem: „Imigranti 

se snaží dostat do jiné Země. - Ano, protože v Sinaji bojují a těm lidem se to nelíbí tak chtějí 

bydlet někde jinde. - V Evropské unii určitě ano, imigrace tu stále je, imigranti z různých 

zemí utíkají kvůli válce. - Ano, i v dnešní době, protože když někdo mezi sebou začne 

bojovat, tak je tam spoustu lidí, která za to nemůže a snaží se dostat pryč, jenom aby byli v 

bezpečí“ (vše 6. třída). Obdobné odpovědi jsme zaznamenali i u recipientů z 9. třídy: 

„Myslím, že lidé pořád utíkají pryč, třeba utíkají od války. - Ano, odehrává, lidé se snaží 

odejít za lepší prací nebo utíkají před válkou, nebo aby jejich děti mohly vyrůstat v lepším 

prostředí. - Určitě ano, pořád existují státy, kde nevládne svoboda (Sýrie, Kuba, KLDR…). - 

Lidé utíkají před válkou, diktaturou, nebo před špatnými životními podmínkami. - Emigrace 

nemusí být jenom kvůli např. válce, může být i emigrace za prací, manželkou. - Ano, protože 

si myslí, že v jiném státu budou mít lepší podmínky. Nebo si myslí, že nebudou muset v 

jiným státě pracovat. - Ano, z Blízkého Východu sem stále proudí davy lidí. - I z České 

republiky odcházejí lidé za prací například do Německa. - Emigrace se odehrává i teď. Nejvíc 

lidí odchází ze Severní Afriky a Blízkého východu. Tato emigrace vypukla v roce 2015“. 

Stěžejní slovní hodnocení, která v příspěvku prezentujeme, potvrdila potřebu vzniku určitého 

průřezového souboru textů s tematikou šoa, který by byl složen ze současné intencionální 

české i překladové literatury a který by byl rovněž vybaven metodikou pro učitele, jak s 

prezentovanými úryvky pracovat. Zároveň se potvrdil předpoklad o nutnosti jistých 

faktografických znalostí žáků při efektivní recepci šoa-textů. Nabytí potřebné sumy 

vědomostí žáci mohou v rámci vzdělávacího oboru Dějepis (9. třída), dříve se s událostmi 

jedné linie druhé světové války žáci seznámí podle našeho názoru primárně prostřednictvím 

učitele literární výchovy (v případě implementace šoa-textů do literatury). Ukázky 

s tematikou šoa také ukázaly jistou abstraktnost daného pojmu v konotaci se zploštěním jeho 

výkladu ve smyslu jeho projevů – v tomto případě považujeme za nutné jisté dovysvětleni 

esteticky ztvárněných jevů konotujících šoa ze strany učitele (šoa neznamená pouze snahu 

zabít Židy). Pozoruhodné výsledky lze vysledovat u odpovědí na otázku aktuálnosti migrace 

v současném světě. Žáci z obou prezentovaných ročníků si uvědomují skutečnost existence 

migrace i s jejími dopady na dění v současném světě, migraci z období druhé světové války 

propojují se soudobou povahou migrace a aktualizují ji.  

V rámci dotazníku jsme taktéž zjišťovali, která z uvedených ukázek se respondentům líbila 

nejvíce. Žáci měli možnost zvolit více odpovědí, to znamená, že uvedené rozložení je 

uvedeno v absolutním počtu podle celkových voleb dané možnosti. Graf 1 demonstruje 

náročnost pochopení dané tematiky žáky 6. ročníku, která je vyjádřena značným množstvím 

odpovědí „žádná“. Zajímavé je rovněž rozvrstvení oblíbenosti jednotlivých ukázek 

v komparaci s žáky 6. a 9. ročníků: u recipientů nižšího stupně zvítězila ukázka z díla 
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O holčičce z jiného světa, a to i přes její filozofický rozsah – tuto skutečnost si vysvětlujeme 

zejména absencí dat a faktografických údajů; ukázku z publikace Dokud jsou slzy – opak 

ukázky z Holčičky z jiného světa – nezvolil žádný respondent. V rámci 9. ročníku opět 

„zvítězila“ ukázka z díla O holčičce z jiného světa, na druhém místě se umístila ukázka 

z knihy Někde ještě svítí slunce: dětství ve stínu holokaustu. Volba možnosti „žádná“ byla 

oproti žákům 6. třídy minimalizována. 

 

 

                Graf 1. Oblíbenost prezentovaných ukázek podle žáků 6. a 9. ročníku.  

Také byl sledován názor vymezeného vzorku respondentů na délku úryvků
21

 v rámci 

dotazníku. Z grafického znázornění je patrná jistá absence osobního postoje žáků k definici 

krátké, či dlouhé ukázky (možnost nevím). Respondentům obou tříd se ukázky zdály ve větší 

míře krátké než dlouhé, přičemž odpověď dlouhé byla u 9. ročníku oproti ročníku 6. značně 

minimalizována (o 80 %). 

Pokud porovnáme responze v rámci druhé otázky u druhé demonstrace
22

  (časové zařazení 

ukázky
23

), lze vysledovat jasné spojitosti mezi znalostmi žáků z jiných vzdělávacích oborů, 

které se promítají do recepce textů. Tato situace je v rámci systému vzdělávacích oborů zcela 

očekávatelná. Do sémantického pole „ano“ jsme zahrnuli všechny odpovědi časově korelující 

s obdobím druhé světové války (20. století, konkrétní roky druhé světové války a podobně). 

Do oblasti negativních konotací jsou zahrnuty odpovědi, jež žádným způsobem neevokují 

časové povědomí o určitých událostí druhé světové války. 

                                                 
21 Viz Graf 2. 
22 O holčičce z jiného světa. 
23 Viz Graf 3. 
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  Graf 2. Rozsah prezentovaných ukázek podle názoru žáků 6. a 9. ročníku.  

 

 

  Graf 3. Časové zařazení příběhu knihy O holčičce z jiného světa. 

5 ZÁVĚR 

Příspěvek prezentoval dílčí výsledky výzkumné sondy, která byla zaměřena na diference v 

rozdílech ve vnímání třech textů s tematikou šoa žáky 6. a 9. ročníku druhého stupně 

základních škol. Názory žáků ukázaly jasnou závislost mezi věkem žáků (respektive 

ročníkem, který aktuálně navštěvují) a mírou interpretace vybraných děl s vymezenou 

tematikou, a to zejména z důvodu určité sumy znalostí z období druhé světové války, 

s nímž jsou v rámci vzdělávacích oborů daného stupně institucionálního vzdělávání v České 

republice seznamováni především v 9. ročnících.  

Výsledky sondážního výzkumu rovněž ukázaly potřebu vzniku průřezového souboru textů s 

tematikou šoa, který by učitelé literární výchovy mohli využít jednak při prezentaci literárně 

ztvárněné tematiky šoa v kontextu rozsáhlejšího tematického celku, ale i jednorázově, to 

znamená bez nutnosti určitého navázání recepce vybraného textu na jiná díla s obdobnou 

problematikou (metodická příručka pro učitele).  

S různě tematizovaným fenoménem šoa by se měli seznamovat občané demokratických 

společností již na základní škole (ideální ročník vzhledem k výše nastíněným diferencím 

způsobených zejména předmětovým systémem základního vzdělávání necháváme stranou), a 

to z důvodu určitého poučení se z dějinného vývoje a jeho možné aplikace na dění v 

současném světě. Domníváme se, že právě schopnost rozpoznat paralely mezi historickými 
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událostmi a možnou transformací určitých jevů v přítomnosti do podoby událostí šoa, může 

vést k včasné, efektivní a zacílené obraně demokratického zřízení se všemi jeho aspekty.   
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PERSPEKTÍVY METAFORICKEJ KOMPETENCIE AKO SÚČASTI 

JAZYKOVEJ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL 

NEFILOLOGICKÉHO ZAMERANIA 

 

THE PERSPECTIVES OF METAPHORICAL COMPETENCE AS A 

PART THE LANGUAGE COMPETENCE OF THE NON-

PHILOLOGICAL UNIVERSITY STUDENTS 

 

Mária Polčicová  

 
Abstrakt 

Metaforická kompetencia ako súčasť jazykovej kompetencie je definovaná ako stupeň 

porozumenia komunikátu, v našom prípade odborného textu, v ktorom sa vyskytujú 

metaforické výrazové prostriedky. Ide napr. o kľúčové odborné termíny, ktoré prešli 

procesom metaforizácie, a z hľadiska porozumenia a následne aktívneho spracovania 

odborného textu zohrávajú kľúčovú úlohu. Správne používanie uvedených termínov v 

konkrétnych humanitných a technických odboroch je nevyhnutným predpokladom efektívnej 

odbornej komunikácie ako jedného z prostriedkov konkurencieschopnosti, a tým úspešného 

pôsobenia  odborníkov danej oblasti. Cieľom nášho príspevku je poukázať na uvedenú oblasť 

jazykovej kompetencie najmä v kontexte procesu cudzojazyčnej prípravy študentov na 

vysokých školách nefilologického zamerania, a to na príklade odborov medzinárodných 

vzťahov, diplomacie a ekonomických vied.  

Klíčová slova: metaforická kompetencia, odborný text, jazyková kompetencia, výučba cudzích 

jazykov na nefilologických fakultách 

 

Abstract 

Metaphorical competence as an inseparable part of language competence is defined as a 

degree of understanding of communication, in our case a scholarly text in which metaphorical 

means of expression occur. For example, key vocabulary terms that have undergone through 

the metaphorisation process and play a key role in understanding and then actively processing 

the scientific text. The correct use of these terms in specific humanities and technical fields is 

a prerequisite for effective professional communication as one of the means of 

competitiveness and hence the successful operation of experts in the field. The aim of our 

paper is to highlight the above-mentioned area of language competence, especially in the 

context of the process of foreign language acquisition and learning at non-philological 

universities, for example in the fields of international relations, diplomacy and economic 

science. 

Key words: metaphorical competence, academic text, language competence, foreign language  

learning and acquisition at non-philological faculties   

 

 

1 ÚVOD 

V súčasnom svete globalizácie sa  efektívna výmena informácií a tým podmienená erudícia v 

oblasti ovládania cudzích jazykov stáva neodmysliteľnou súčasťou prípravy odborníkov v 

oblasti politických vied, ekonomiky, bankovníctva či technických vied. Správne používanie 

napr. nosných termínov v konkrétnych humanitných a technických odboroch je nevyhnutným 
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predpokladom efektívnej odbornej komunikácie ako jedného z prostriedkov 

konkurencieschopnosti, a tým úspešného pôsobenia  odborníkov danej oblasti. Preto je 

potrebné aj v súčasnosti na vysokých školách nefilologického, resp. odborného zamerania 

venovať zvýšenú pozornosť jednotlivým špecifickým prostriedkom odborného jazyka. 

Obrazná/metaforická zložka slovnej zásoby predstavuje v každom jazyku účinný spôsob 

vyjadrovania. Je významnou súčasťou jazyka a spoluvytvára obraz o používateľoch daného 

jazykového spoločenstva, stáva sa zdrojom informácií o živote spoločnosti, myšlienkových 

názoroch či celkovej životnej filozofii. Charakteristické vlastnosti obrazných prostriedkov im 

pevne zaručujú ich miesto v umeleckej, komunikačnej, publicistickej sfére, ale majú svoje 

neodmysliteľné postavenie aj v odbornej komunikácii. V modernom vedeckom svete sa 

stretávame v poslednom období s trendom interdisciplinárneho, resp. viacdimenzionálneho 

pohľadu na akúkoľvek problematiku. Uvedený status má práve výskum odborného jazyka, 

ktorý je vlastne prepojením istého konkrétneho vedného odboru a samotnej jazykovednej 

disciplíny. 

 

Cieľom nášho príspevku je poukázať na opodstatnenosť výskumu obrazných metaforických 

prostriedkov v odborných textoch najmä v kontexte procesu cudzojazyčnej prípravy študentov 

na vysokých školách nefilologického zamerania. Štúdium cudzích jazykov na uvedených 

vysokých školách má isté špecifiká. Študenti, ktorí získavajú odborné znalosti vo svojich 

odboroch, sú konfrontovaní s požiadavkou nevyhnutnej kompetencie ich komunikácie v 

danom odbore práve v cudzom jazyku, či už čítaním odborných článkov, študijnej literatúry 

alebo neskôr priamo v praxi.  Je preto nevyhnutné, aby súčasne s odbornými znalosťami 

získali počas štúdia na vysokej škole schopnosť aktívnej komunikácie v cudzom jazyku v 

danej odbornej oblasti. Jedným z moderných trendov v odbornom jazyku je jeho 

metaforizácia, ktorej výsledkom je nepopierateľný výskyt obrazných výrazových prostriedkov 

v odborných textoch. Tieto uvedené prostriedky v nich plnia konkrétne jazykové i 

mimojazykové funkcie .    

2 OBRAZNOSŤ V ODBORNOM JAZYKU AKO SPÔSOB KOMUNIKÁCIE  

Odborný jazyk, ktorý na základe typológie komunikácie zahŕňa napríklad oblasť právnickú, 

ekonomickú, technickú, vedeckú i mnoho ďalších, disponuje širokou škálou odborných 

pomenovaní, teda špecifických termínov či terminologických vyjadrení. Odborné texty sú 

spravidla nositeľmi deskriptívnej, inštruktívnej a direktívnej funkcie spolu s funkciou 

komunikatívnou. Práve preto sa nám zdá relevantné tvrdenie Drozda a Seibickeho (1973: 81), 

ktorí hodnotia odborný jazyk ako „súhrn jazykových prostriedkov, ktoré sú viazané na určitú 

oblasť ľudskej činnosti, sú charakteristické pre určitý špecifický štýl a odlišujú sa od iných 

štýlov“.  

Ako uvádzajú (Poštolková-Roudný-Tejnor, 1983: 10), odborný jazyk tvorí prinajmenšom tri 

štvrtiny písanej a tlačenej produkcie spisovného jazyka. Podlieha skúmaniu nielen lingvistov 

ale vyžaduje si komplexné znalosti mnohých extralingvistických disciplín ako aj samotného 

odboru, pretože termíny, ako pomenovania pojmu, svoj význam často len naznačujú.  

Súčasný odborný jazyk vo svojej rozmanitosti vedných odborov predstavuje neustále sa 

meniacu oblasť vyjadrovacích prostriedkov a spôsobov pomenovania špecifických odborných 

denotátov. K významným posunom smerom k priblíženiu odborného jazyka verejnosti sa  

stalo aj uplatňovanie princípu obraznosti, resp. metaforickosti v samotnom vyjadrení 

odborného jazyka. Metaforické výrazové prostriedky je možno definovať za prirodzený 

prostriedok slovnej zásoby na pomenovanie napr. nových, aktuálnych mimojazykových 

- 501 -



skutočností. Proces metaforizácie vedie ku konvencionalizácii samotného zmyslu metafory. 

Častým používaním v reči sa metafora postupne ustaľuje v slovnej zásobe. 

V odbornom jazyku sa stretávame s fenoménom  odbornej obraznosti, pri ktorej sa odkrývajú 

súčasne možnosti poznania myšlienkových štruktúr predmetu, ako aj dôležitých a základných 

jazykových kompetencií. Otvára sa tým možnosť súčasne prenikať do systému jazykových 

vzťahov a odborných štruktúr. Samozrejme, táto možnosť z pozície študentov prináša 

množstvo komplikácií. Uvediem napr. jednu z hlavných znakov obrazných pomenovaní, a to 

opacitu, resp. nepriehľadnosť, viaczmyselnosť. Ak sa v odbornom texte vyskytuje práve 

takýto výrazový prostriedok, môže to pre študenta znamenať nepochopenie a následne 

nekvalitnú interpretáciu textu.  Napr. v politickom jazyku môže byť metafora postavená na 

zámernej manipulácii s významom slov.  Dulebová (2010) uvádza  v súvislosti s používaním 

metafor v odbornej diskusii na politicko-ekonomické témy ich funkciu potláčania vecnej 

argumentácie a vznik neproduktívnej emotívnej výmeny názorov (Dulebová, 2010: 73).   

3 JAZYKOVÁ KOMPETENCIA AKO NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD ÚSPECHU 

A JEJ IMPLEMENTÁCIA V RÁMCI  ŠTÚDIA NA VYSOKÝCH ŠKÔL 

NEFILOLOGICKÉHO ZAMERANIA  

Jazyky ako spôsob komunikácie v súčasnom dynamickom období zohrávajú významnú úlohu 

v celom spektre života spoločnosti. Sú hlavným dorozumievacím prostriedkom, súčasne sú 

však v rámci istého spoločenstva aj nositeľom viacerých kultúrnych, spoločenských hodnôt. 

V rámci napr. Európskej únii ich považujeme za kompaktnú súčasť európskej identity. 

Schopnosť primerane komunikovať v cudzom jazyku/vo viacerých cudzích jazykoch, resp. 

primeraná jazyková kompetencia jednotlivca V EÚ napr. na pracovnom trhu je 

neoddeliteľnou devízou z pozície zamestnávateľa na nadnárodných úrovniach. Pozícia napr. 

diplomatov, veľvyslancov či iných odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov si vyžaduje 

ovládanie viacerých cudzích jazykov ako jednu z prioritných zručností.  

Od roku 2005 sa stretávame na európskej úrovni s myšlienkou jednotného nástroja na meranie 

jazykovej kompetencie v jej jednotlivých členských štátoch, ktorého cieľom je mapovanie 

celkovej cudzojazyčnej kompetencie občanov členských štátov. Uvedený prvok je podporným 

nástrojom na splnenie cieľa Európskej únie v rámci svojej viacjazyčnej politiky, a to 

ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov okrem vlastného materinského jazyka u občanov 

všetkých členských štátov.
1
     

Jazyky majú zásadný význam aj z hľadiska rešpektovania kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v 

EÚ.
2
 Európska únia má kladný postoj k výučbe a štúdiu cudzích jazykov pre svojich občanov. 

Jej jazyková politika je založená na princípoch jazykovej rozmanitosti vo všetkých členských 

štátoch. K jej cieľom patrí aj vytváranie medzikultúrneho dialógu v rámci celej EÚ.
3
   

Priestor sa venuje aj teoretickým otázkam výučby cudzích jazykov, napr. uvediem činnosť 

centier jazykového výskumu, Európske centrum moderných jazykov (ECML) a Európske 

výskumné centrum pre viacjazyčnosť a jazykové vzdelávanie (Mercator), ktorých cieľom je 

                                                 
1   Biela kniha EÚ o školstve a profesionálnom vzdelávaní z roku 1995 deklaruje požiadavku, aby občania EÚ 

okrem vlastného materinského jazyka ovládali minimálne ďalšie dva jazyky únie. 
2  V článku 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa zdôrazňuje, že „činnosť Únie sa 

zameriava na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä výučbou a šírením jazykov členských štátov“ pri 

plnom rešpektovaní kultúrnej a jazykovej rozmanitosti (článok 165 ods. 1 ZFEÚ). 
3 Pozri napr. Zmluvy o Európskej únii (články 149a 150 Amsterdamského znenia). Napr. podľa článku 149(1) 

„Spoločenstvo prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, 

ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich 

zodpovednosti za obsah výučby a organizácie vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť“.  
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napr. aj pomoc členským štátom pri implementovaní účinných stratégií výučby jazykov. V 

roku 2019 Európsky parlament prijal program Kreatívna Európa na obdobie 2021–2027, v 

ktorom sa zdôrazňuje potreba zohľadniť osobitosti rôznych krajín vrátane konkrétnej 

geografickej alebo jazykovej situácie v jednotlivých krajinách alebo regiónoch. 

Stanovenie účinnej stratégie výučby cudzích jazykov na všetkých úrovniach škôl je dlhodobo 

náročný proces a vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov. Oblasť vysokého školstva 

nefilologického zamerania je o to špecifickejšia, že popri vzdelávaní v danom konkrétnom 

odbore je študent konfrontovaný nielen s už požadovanou nevyhnutnosťou znalosti 

všeobecného cudzieho jazyka ale najmä s ovládaním konkrétneho odboru v cudzom jazyku. 

Máme na mysli napr. odbory práva, medicíny, politických vied, medzinárodných vzťahov, 

techniky či ekonomických vied. Ide najmä o požiadavku ovládania odbornej lexiky 

prostredníctvom práce s odbornými textami  a jej používanie v písomnej i ústnej komunikácii.  

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je fakulta nefilologického 

zamerania, ktorá vzdeláva študentov v oblasti politológie, diplomacie, bezpečnostných štúdií 

a medzinárodných vzťahov. Pripravuje pre prax budúcich diplomatov, expertov na 

medzinárodné vzťahy, bezpečnostných analytikov či politológov.  V oblasti jazykovej 

kompetencie majú jej študenti možnosť v rámci svojho štúdia získať znalosti viacerých 

cudzích odborných jazykov. V bakalárskom stupni štúdia majú ako prvý cudzí jazyk anglický 

jazyk a ako voliteľný druhý cudzí jazyk s výberom nemeckého, španielskeho, ruského a 

francúzskeho jazyka. Týždenná výmera je stanovená na formu 2 hodiny prednášky a 1 hodina 

seminárov. Uvedená výmera je odrazom smerovania  jazykovej politiky fakulty, ktorej 

absolvent  by mal  zvládnuť, na základe odborných textov a  tematickej literatúry, poznatkovú 

problematiku o krajine cieľového jazyka: históriu, krajinovedu, spoločensko-právnu 

skutočnosť i medzinárodné postavenie krajiny cieľového jazyka.  Dôraz sa tiež kladie na 

zvládnutie terminologickej základne študovaného odboru v cudzom jazyku. Uvedený model 

pokračuje následne  aj v magisterskom stupni štúdia, kde nastáva len zmena medzi prvým a 

druhým cudzím jazykom. Podobne aj Ekonomická fakulta UMB sa zaraďuje do systému 

nefilologických fakúlt. Vzdeláva študentov v odboroch cestovného ruchu, ekonomiky a 

manažmentu, financií. V rámci výučby cudzieho jazyka sa zameriava na získavanie odbornej 

slovnej zásoby z ekonomického prostredia. Podobne je nastavený aj modul výučby cudzích 

jazykov.    

3.1 Metaforická kompetencia na príklade odborov medzinárodné vzťahy a 

diplomacia a ekonomické vedy  

Jazyk je nositeľom komunikácie. Každý odborný jazyk je súčasne jednou z kategórií 

prezentácie vedného odboru. Pre odborný jazyk je príznačné, že na jeho porozumenie je 

potrebný určitý stupeň odborného vzdelania alebo aspoň všeobecný rozhľad v danom odbore, 

pretože termíny ako pomenovania pojmu spravidla svoj význam len naznačujú. 

Terminologické výrazy sú jeden z pilierov odbornej slovnej zásoby. V súčasnom odbornom 

jazyku pozorujeme trend obraznosti, resp. metaforickosti jazykových prostriedkov, viaceré 

termíny môžeme identifikovať ako výrazové prostriedky metaforického charakteru.
4
 Pri práci 

s odbornými textami sa stretávame s vysokým výskytom metaforických, resp. obrazných 

výrazových prostriedkov. Schopnosť porozumenia odborného textu, v ktorom sa vyskytujú 

obrazné, resp. metaforické výrazové prostriedky, sme si zadefinovali ako metaforickú 

kompetenciu v rámci jazykovej kompetencie.   

                                                 
4 Predpokladáme, že  práve v odbornej komunikácii je metaforizácia aj jedným zo spôsobov popisu novej reality 

v jazyku. 
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V rámci nášho prieskumu sme sledovali metaforickú kompetenciu vysokoškolských 

študentov konkrétne študentov Fakulty medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB 

(FPVaMV) v Banskej Bystrici a študentov Ekonomickej fakulty UMB (EF) v Banskej 

Bystrici v nemeckom odbornom jazyku. Spätná väzba poukázala na nevyhnutnosť venovať 

pozornosť uvedeným prostriedkom aj z dôvodu, že pri ich interpretácii v texte zo strany 

študentov sme sa stretli s neporozumením, resp. chybnou interpretáciou následne celého 

kontextu v rámci analýz, napr. stratégie medzinárodnej a ekonomickej politiky, resp. 

jednotlivých konkrétnych historických súvislostí.  Úlohou študentov bolo nájsť adekvátny 

prekladový variant výrazu, ktorý obsahoval práve uvedené obrazné/metaforické 

pomenovanie, resp. správne interpretovať uvedený výraz, v ktorom sa vyskytuje vo viacerých 

prípadoch obrazné pomenovanie už aj ako odborný termín. Výrazy sme čerpali z odborných 

textov, s ktorými pracujeme počas prednášok a seminárov. Cieľovou skupinou boli študenti 2. 

ročníka bakalárskeho štúdia FPVAaMV, študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia 

FPVaMV, študenti 2. ročníka EF UMB v Banskej Bystrici.  

Pre názornú ukážku uvedieme príklady obrazných/metaforických vyexcerpovaných výrazov 

v nemeckom jazyku, ktoré podľa dotazníkového prieskumu spôsobovali študentom oboch 

fakúlt najväčšie problémy pri ich porozumení, v hranatej zátvorke uvádzame stručnú 

interpretáciu daného výrazu v materinskom jazyku, vybrali sme 5 príkladov z odborného 

jazyka so zameraním na medzinárodné vzťahy a diplomaciu a 5 príkladov z odborného jazyka 

so zameraním na ekonomické vedy: 

 Befehlspolitik /politika príkazov ako jeden zo znakov súčasnej politiky Angely 

Merkelovej, ktorá vychádza z tradičných hodnôt/  

 sauberer Brexit /tvrdý brexit ako jedna z možností vystúpenia Veľkej Británie z 

Európskej únie bez akejkoľvek dohody, čo by znamenalo viaceré nevýhody pre 

obe strany v mnohých oblastiach spoločenského, hospodárskeho i politického 

života/
5
  

 sanfter Brexit /mäkký Brexit ako vytvorenie vzťahov medzi Veľkou Britániou a 

Európskou úniou po jej vystúpení v takej podobe ako vzťahy medzi Nórskom a 

EÚ/    

 Pyrhussieg der Blockparteien /pomenovanie istej stratégie, resp. rozhodnutí v 

rámci vnútornej politiky SRN po volbách v roku 2017, kde bude pre dosiahnutie 

spoločného záujmu nevyhnutne potrebný kompromis zúčastnených strán/ 

 Nero-Befehl /príkaz Adolfa Hitlera v marci 1945, v ktorom vyjadril svoj postoj 

totálneho zničenia akýchkoľvek životných podmienok v Nemecku v prípade 

zániku Tretej ríše/  

 Kauf auf Abruf  /kúpa väčšieho množstva tovaru zo strany kupujúceho, ktorú si ale 

dodavateľ vyzdvihuje po častiach/   

 Minderkaufmann /podnikateľ neregistrovaný v obchodnom registri, je to drobný 

podnikateľ/ 

 Vollkaufmann /podnikateľ samostatne zapísaný v obchodnom registri/ 

 Eigentum zur gesamten Hand haben, Das Eigentum zur gesamten Hand wurzelt im 

deutschen Recht und ist im BGB. /nedelený majetok/ 

 Schwellenpreise, gebrochene Preise  /prahová cena ako cena, ktorá leží tesne pod 

istou hranicou a prevažne sa zaokrúhľuje/ v príklade: 

Frankreichs Delegation ließ in Luxemburg weder über Schwellenpreise für 

Rohöleinfuhren noch über die Schaffung eines innergemeinschaftlichen 

Verteilungssystems für Erdöl im Krisenfall mit sich reden. 

                                                 
5 Zaujímavým faktom je, že výraz harter Brexit študentom nespôsoboval žiadne problémy pri interpretácii textu. 
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Aspekt percentuálnej úspešnosti študentov uvedených odborov, ktoré vlastne reprezentujú 

odborné jazyky politického zamerania ako aj zamerania medzinárodných vzťahov i 

ekonomických vied, uvádza nasledujúca tabuľka č.1.   

 

Tabuľka 1     

 Percentuálna úspešnosť 

študenti odboru medzinárodných vzťahov a 

diplomacie 
30% 

študenti odboru ekonomických vied 15% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z viacerých čiastkových výsledkov výskumu vyplynula v rámci nášho tematického zamerania 

príspevku skutočnosť, že vysokoškolskí študenti uvedených fakúlt disponujú nízkou 

znalosťou odbornej metaforiky ako jednej  neodmysliteľnej súčasti odborného jazyka. Ako 

nám ukázal aj uvedený výber príkladov z odborných textov, ktoré sme následne využili aj pri 

zisťovaní znalostí u študentov, práve obrazné pomenovania sú často priamo odbornými 

termínmi v danom odbornom jazyku.  Ich nesprávna interpretácia sa stáva následne v praxi 

znakom nekompetentnosti aj na pracovnom trhu. Uvedomenie si metaforického/obrazného 

pozadie odborného textu je však pridanou hodnotou aj v samotnom procese multilingválnej 

komunikácie, v našom kontexte ide najmä o aspekt výučby cudzích jazykov na odborných 

vysokých školách nefilologického charakteru.   

 

4 ZÁVER 

V súčasnom svete globalizácie sa  efektívna výmena informácií a tým podmienená erudícia v 

oblasti ovládania cudzích jazykov stáva neodmysliteľnou súčasťou prípravy odborníkov 

v jednotlivých vedných odboroch. Pre študentov vysokých škôl nefilologického zamerania je 

potreba poznania  jazyka odbornej komunikácie jedným z predpokladov ich úspešného 

integrovania v medzinárodných štruktúrach a uplatnenia v súčasnom globalizovanom svete. 

Metafory ako jedna z významných foriem obrazných vyjadrovacích prostriedkov formujú 

život a dianie v každom vednom odbore. Ako dokazuje súčasný vedecký výskum, tvoria 

neoddeliteľnú súčasť odbornej komunikácie najmä prostredníctvom odborných textov. Ich 

správny preklad, interpretácia a používanie si vyžaduje cielenú prípravu v oblasti viacerých 

jazykových zručností, znalosti interkultúrnych kontextov (spoločenské, kultúrne, politické 

kontexty) ako aj samotnej odbornej problematiky (napr. odbor ekonomiky, práva, techniky, 

medicíny a pod.). Ich správna interpretácia v odbornom texte je jedným z predpokladov 

aktívnej práce s daným komunikátom. Ovládanie podstaty vzniku metafory v jazyku, ich 

správnu interpretáciu a aktívne používanie v písomnom i ústnom prejave, ktorú sme si 

zadefinovali ako metaforickú kompetenciu, považujeme za jednu zo súčastí cudzojazyčnej 

kompetencie. V súčasnosti sa stretávame s tradičnou klasifikáciou jazykových zručnosti, resp. 

kompetencií na: hovorenie (ústna komunikácia, samostatný ústny prejav), porozumenie, resp. 

počúvanie a čítanie (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením) a písanie (písomný 

prejav). Pre odborný jazyk, v ktorom sa v značnej miere už vyskytujú obrazné výrazové 

prostriedky so svojimi charakteristickými funkciami v odborných textoch
6
, by mala byť 

metaforická kompetencia neodmysliteľnou súčasťou ostatných už uvedených jazykových 

kompetencií.              

                                                 
6 Pozri Odborný jazyk politických textov v komparácii s inými odbornými textami v kontexte obraznosti, In: 

Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí (2018) 
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POROVNANIE VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH PREMENNÝCH 

U SÚKROMNEJ A VEREJNOPRÁVNEJ VYSOKEJ ŠKOLY 

 

COMPARISON OF THE SELECTED PSYCHOLOGICAL VARIABLES 

AT PRIVATE AND PUBLIC UNIVERSITIES 

 

Beáta Dvorská  

 
Abstrakt 

Príspevok sa venuje kľúčovým pojmom ako je sociálna atmosféra, efektívnosť a spokojnosť v 

školskom prostredí súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy. Cieľom výskumu je zistiť, ako 

hodnotia vysokoškolskí študenti sociálnu atmosféru vlastného ročníka a školy, ďalej ako 

vnímajú svoju spokojnosť so štúdiom a školou. Na meranie sociálnej atmosféry sme použili- 

Škálu sociálnej atmosféry v skupine (Kollárik, V. Černý, E. Letovancová, E. Poliaková, A. 

Ritomský), na meranie efektívnosti - Dotazník efektívnosti (Dopjerová, 2011) a na meranie 

spokojnosti so školou - Dotazník na meranie pracovnej spokojnosti (T. Kollárik, V. Černý, M. 

Kubalák), ktorý sme si upravili pre využitie v školskom prostredí. Výskumom sme zistili, že 

študenti súkromnej vysokej školy hodnotia sociálnu atmosféru omnoho pozitívnejšie ako 

študenti verejnoprávnej vysokej školy a sú spokojnejší. Veľkým prínosom výskumu bolo 

taktiež potvrdenie redefinovanej koncepcie sociálnej atmosféry v pracovnom prostredí 

(Dopjerová, 2011).  

Kľúčové slová: sociálna atmosféra, škola, efektívnosť, spokojnosť 

 

Abstract 

The paper deals with key concepts such as social atmosphere, efficiency and satisfaction in 

the school environment of private and public higher education institutions. The aim of the 

research is to find out how university students evaluate the social atmosphere of their own 

year and school, and how they perceive their satisfaction with study and school. To measure 

the social atmosphere we used - Scale of social atmosphere in the group (Kollárik, V. Černý, 

E. Letovancová, E. Poliaková, A. Ritomský), to measure effectiveness - Questionnaire of 

effectiveness (Dopjerová, 2011) and to measure satisfaction with school - Questionnaire for 

measuring job satisfaction (T. Kollárik, V. Černý, M. Kubalák), which we modified for use in 

school environment. Research has shown that private university students evaluate the social 

atmosphere more positively than public university students and are more satisfied. A great 

benefit of the research was also the confirmation of the redefined concept of social 

atmosphere in the working environment (Dopjerová, 2011). 

Key words: social atmosphere, school, efficiency, satisfaction  

 

 

1 ÚVOD 

Hodnotenie kvality sociálnej atmosféry organizácie vysokej školy je možné vykonať až keď 

dôjde k poznaniu všetkých jej zložiek. Najdôležitejším faktorom efektívnosti a kladného 

hodnotenia vysokej školy je práve jej prostredie a zložky, či už interné alebo externé. Vhodné 

školské prostredie a pozitívna sociálna atmosféra sú významným predpokladom pre efektívne 

fungovanie každej vysokej školy. V súčasnosti existuje na trhu množstvo vysokých škôl, 

ktoré sú orientované humanitným smerom, a preto si myslíme, že je dôležité rozlišovať medzi 

kvalitnou, efektívnou vysokou školou, ktorá zabezpečí svojim študentom, aby boli dobrými 
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absolventmi, ale aj aby radi spomínali na obdobie vysokoškolského života. Toto prežívanie a 

efektívnosť má práve na svedomí ladenie sociálnej atmosféry na vysokej škole. Či je to 

celková sociálna atmosféra vysokej školy, alebo sociálne atmosféry jednotlivých 

vysokoškolských ročníkov. Myslíme si, že vedenie vysokej školy potrebuje poznať 

hodnotenie študentov svojej školy, aby mohlo cielene konať a v prípade nedostatku prijímať 

potrebné opatrenia. Pod pojmom organizácia rozumieme viac vysvetlení. Organizáciu 

môžeme chápať ako inštitúciu (podnik, škola, školské zariadenie), alebo ako vnútorné 

usporiadanie inštitúcie. 

 

1.1 Školské prostredie  

Školy ako inštitúcie začali vznikať na určitom stupni rozvoja spoločnosti. Vznikali preto, lebo 

rodičia ako hlavní vychovávatelia nestačili pre komplexný rozvoj osobnosti svojho dieťaťa 

(Dravecký, 2011). Škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia má výrazné postavenie v živote 

študenta. Škola a učiteľ plánujú a riadia výchovno-vzdelávací proces, ktorého výsledky a 

efektívnosť sú závislé od viacerých faktorov – od využívania správnych vyučovacích metód, 

materiálnych podmienok školy, pedagogického správania sa učiteľa, vzťahu učiteľa a študenta 

(Bahleda, 2002). Všetky tieto a aj ďalšie faktory spoluvytvárajú školské prostredie. Školské 

prostredie nie je zodpovedné iba v tom, aby rozširovalo edukačné a kognitívne schopnosti 

mladých ľudí, ale malo by im sprostredkovať aj sociálne hodnoty, ktorých poznanie by malo 

viesť aj k pozmeneniu správania. Školy pomáhajú študentom stať sa nezávislými a 

zodpovednými dospelými. Vyžadujú od nich dodržiavať určité pravidlá a spĺňať požiadavky 

(Űnal, Ҫukur, 2011). Niet pochybností o tom, že školy majú povinnosť používať všetky 

efektívne prostriedky, ktoré sú potrebné k udržaniu bezpečného a disciplinovaného prostredia. 

Škola ako inštitúcia je v súčasnosti vnímaná ako samozrejmosť, ale predstavy o škole ako o 

organizácii sú stále ešte málo rozvinuté. 

 

1.2. Efektívnosť školy 

Podmienkou efektívnosti školy je v prvom rade stotožnenie sa s moderným manažmentom. 

Dôležitým faktorom efektívneho vedenia vysokej školy je určite rektor, dekan. Musia mať 

potrebné vedomosti , schopnosti i skúsenosti (Dravecký, 2011). Už keď sme pracovali na 

našom výskume v pracovnej oblasti, zistili sme, že analýza organizácií, firiem, tímov nie je 

len o nejakých číslach a teóriách, ale naozaj takáto analýza môže odkryť mnohé nedostatky 

danej organizácie alebo inštitúcie, vnímanie zamestnancov, a na základe týchto údajov možno 

zapracovať na ich zlepšení a tým zefektívniť svoju činnosť, ktorá automaticky vedie k 

lepšiemu výkonu, spokojnosti zamestnancov ale aj dobrej atmosfére (Dopjerová, 2011). 

Podľa Arendášovej (2007) poznanie školy, vyučovacieho procesu, jeho analýzu a zisťovanie 

spokojnosti študentov, možno považovať za významné v procese zefektívňovania, alebo 

skvalitňovania školy. Na to, aby škola bola efektívna, mala by mať pozitívny vzťah k 

študentom, vytvárať podmienky pre dobré fungovanie výučby, skupín a vytvárať dobrú 

atmosféru a spokojnosť študentov (Šimunková, 2006). Riadenie inštitúcie by malo venovať 

zvýšenú pozornosť úlohám a ľuďom (Plamínek, 2008). Pojem úspešná, alebo efektívna škola 

je veľmi komplexný, pretože tu nezohrávajú úlohu len kognitívne aspekty, ale aj hodnotové 

orientácie, sociálne vzťahy. Mnohé zahraničné výskumy poukazujú na to, že úspešná škola 

disponuje prvkami ako je: 

 

 škola má jasné ciele, 

 učitelia sa vyznačujú komunikatívnosťou voči študentom, 

 učitelia sa identifikujú so školou, 

 demokratický štýl vedenia, 

 dôležitú úlohu tu zohráva školská klíma a školská kultúra (Dravecký, 2011). 
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1.3. Zložky školského prostredia 

Škola by mala zabezpečovať komplexnú prípravu a výchovu študentov v nadväznosti s ich 

poznatkami. Vonkajšie faktory prostredia vytvára škola. Ide o zabezpečenie ubytovania, 

výučba, študijný plán, organizácia štúdia. Je potrebné, aby škola vytvárala vhodný a 

dostatočný priestor pre študentov v zmysle dobrej organizácie času, a materiálno-

technologického zabezpečenia, kam treba zaradiť i možnosť práce so študijnou literatúrou 

(Dopjerová, 2007). Za vnútorné faktory prostredia sme si určili osobnosť študenta, osobnosť 

učiteľa, vzťah učiteľ- študent a proces edukácie. Ďalšími zložkami ktoré neodmysliteľne 

vplývajú na školu a školské prostredie sú sociálno-psychologické zložky sociálnej atmosféry, 

ktoré vytvárajú akési ovzdušie, atmosféru štúdia, postoje, a ako sme vyššie spomínali, budú 

mať i vplyv na efektívnosť a úspešnosť školy.  

 

1.4 Sociálno – psychologické zložky sociálnej atmosféry 

Dôraz na sociálno-psychologický aspekt a na postavenie osobnosti človeka v ňom je 

príznačný pre organizáciu školstva a organizáciu školy, pretože prednosťami sú humanistické 

a demokratické prístupy, ktoré vo výraznej miere chýbali v predchádzajúcom ponímaní 

školstva. Pozitívne výsledky výskumu (Dopjerová, 2011), ktoré poukázali na vzťah medzi 

sociálnou atmosférou a efektívnosťou v pracovnej oblasti nás nasmerovali k tomu, aby sme 

tieto poznatky, výsledky výskumu overili i v školskej oblasti.  

Podstatou redefinovanej koncepcie sociálnej atmosféry sú sociálno-psychologické zložky 

efektívnosti, ktoré sa navzájom determinujú (výkonová, interakčná, vzťahová) (viď obr.1). 

 

Obr. 1. Redefinovaná koncepcia sociálnej atmosféry 

 

      EFEKTÍVNOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonová zložka 

Kooperácia 

Úspešnosť štúdia na vysokej škole závisí  v prvom rade od spolupráce spolužiakov. Pomocou 

spolupráce je možné riešiť množstvo konfliktov a jej využitie je výhodné i pri dosahovaní 

cieľov. Človek sa stáva človekom vtedy, ak sa naučí s druhými ľuďmi slobodne 

spolupracovať (Boroš, 2001).  

 

Komunikácia 

Komunikácia medzi pedagógom a študentom v škole je špecifickým druhom sociálnej 

komunikácie, pretože sa tento proces dotvára sociálnymi rolami účastníkov a prostredím. 

Zvláštnosť pedagogickej komunikácie je v tom, že slúži na pedagogické účely, prebieha v 

presne stanovenom priestore. Gavora (1988, in Kačáni a kol., 2004) definuje pedagogickú 

komunikáciu ako výmenu informácií medzi učiteľom a študentom vo výchovno- vzdelávacom 

procese a slúži na dosiahnutie výchovno- vzdelávacích cieľov, prostredníctvom verbálnych, 

neverbálnych prostriedkov.  

Interakčná 

zložka 

Výkonová 

zložka 

Vzťahová 

zložka 
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Štýl vedenia 

Na atmosféru v škole a v ročníku vplýva aj štýl vedenia zo strany vyučujúceho. Možno 

hovoriť o dvoch spôsoboch vedenia. 

 

1. ide o tendenciu, kedy voči žiakom je vyučujúci autoritatívny. Má direktívne riadenie. Má 

tendenciu obmedzovať študentov, o požiadavkách nediskutuje, musia sa len plniť. 

Pedagóg rozhoduje sám, aktivita študentov je obmedzená.  

2. druhý spôsob má význam v tom zmysle, že pedagóg sa snaží čo najviac vyburcovať 

študentov k aktivite, a to tak, že vytvárajú spoločný život skupiny. Zapája do činnosti 

všetkých študentov.  

 

Na vyučovaní sa podmienky neustále menia, preto musí pedagóg neustále vedieť reagovať, 

meniť štýl práce, kombinovať (Kačáni a kol., 2004). 

 

Vzťahová zložka   

Úspech 

Je to vysoká potreba byť úspešný v štúdiu a dosiahnuť svoj cieľ, prostredníctvom prekonania 

rôznych prekážok a úloh, ktoré vysoká škola na neho kladie. Silná zaangažovanosť študentov, 

vysoký pocit zodpovednosti za svoj úspech a schopnosť vynaložiť maximum na dobrý výkon. 

Najdôležitejší je však postoj študenta ku škole. Bude sa to odrážať aj na jeho úspechu. Ak 

školu hodnotí pozitívne bude vynakladať maximálne úsilie ju dokončiť, naopak ak školu bude 

vnímať negatívne i jeho postoj k štúdiu bude negatívny.  

 

Spokojnosť  

Dôležitým prvkom je pozitívne vyrovnávanie sa so štúdiom, úspechom i neúspechom. Patria 

sem tiež možnosti a podmienky pre uspokojenie svojich potrieb v rámci štúdia, ktoré vysoká 

škola študentom ponúka. Ide o indikátory ako zdravie, voľný čas, bývanie, finančné 

zabezpečenie, partnerstvo, spokojnosť so vzťahmi. Výskumy poukazujú na to, že spokojnosť 

študentov predovšetkým závisí od kvality danej vysokej školy a možnosti uplatnenia sa. Čo 

vysoká škola môže študentovi naozaj ponúknuť a ako ho môže pripraviť pre prax (Kočan, 

Považan, 2010). Študenti budú spokojní len vtedy ak pre nich vzdelávacia služba bude 

príjemná a kvalitná. 

 

Vzťah k štúdiu 

Vzťah študenta k vyučovaniu, k škole je pomerne dlhodobým procesom v osobnosti a učebnej 

práci študenta. Dôležitú úlohu tu zohráva súbor motivačných faktorov, faktory schopností, 

vek a vývin, úspešnosť, individuálny záujem študenta, osobnosť učiteľa a jeho práca 

(Adamík-Šimegová, 2012). Vzťah k poznaniu a učeniu sa u človeka, alebo študenta formuje 

už v rodine, ale aj na základnej, strednej škole. Vzťah študenta ku škole a vzdelávaniu 

zohráva jednu z dôležitých prvkov pri motivácii študentov k ich vzdelávacím výsledkom, v 

ich správaní, dodržiavaní noriem školy. Pedagóg by mal poznať čo najviac spôsobov a metód, 

ktoré by zlepšovali a optimalizovali vzťahy (Slovíková, 2010). Vzťah k štúdiu súvisí tiež so 

študijným nadšením, ochotou a záujmom investovať čas i námahu do štúdia, potrebou 

vytvárať priaznivú študijnú atmosféru (Šimunková, 2006).  Predpokladajme, že ak škola bude 

dostatočne motivovať študentov, ponúkne im možnosti a zabezpečí pozitívnu sociálnu 

atmosféru, spokojnosť, vzťah ku štúdiu i úspech budú vysoké.  
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Interakčná zložka  

Vzťahy medzi študentami 

Vzťahy na vysokej škole majú horizontálny charakter, to znamená že študenti sú na rovnakej 

úrovni z hľadiska pozícií. Vzťahy by mali mať charakter uvoľnenosti, vzájomného 

porozumenia, tolerancie, záujmu o ostatných spolužiakov, ale hlavne pozitívne vzájomné 

vzťahy a väzby. Tieto vzťahy sú dôležitým prvkom pre dobrú kooperáciu, dobrú komunikáciu 

a tým pádom aj dobrú psychologickú atmosféru, ktorá zabezpečí úspech v štúdiu a pozitívny 

vzťah ku škole, ktorú si vybrali.  Pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sú založené na podpore, 

spolupráci, vyskytuje sa stotožnenie s cieľmi a tým podávajú vysoké výkony (Pauknerová, 

2007). 

 

Sociálna začlenenosť 

Na vysokej škole rozlišujeme formálne vzťahy určené študijným poriadkom a neformálne 

vzťahy medzi študentami. Dochádza tu k mnohým interakciám. Aký typ interakcií sa prejaví 

závisí od osobnostných vlastností, od veku, pohlavia (Kačáni a kol., 1999). Ročníky na 

vysokej škole sú istým druhom sociálnej skupiny, ktorá prejavuje väčšiu alebo menšiu 

súdržnosť, zomknutosť, ktorú študenti prežívajú ako pocit prináležitosti, a ktorá sa navonok 

prejavuje v podobnom správaní a prežívaní študentov. Súdržnosť je vlastne súhrn síl, ktoré 

spôsobujú, že skupina sa udržuje. Príslušnosť k súdržnej, zomknutej skupine uspokojuje 

potreby a záujmy študentov, vedie k splneniu cieľov. 

 

Psychologická atmosféra 

Aká je atmosféra v študijnom ročníku vo veľkej miere závisí od toho, či študent chodí do 

školy so záujmom, alebo školu vníma ako nutnosť. Škola nie je len miestom získavania 

vedomostí, ale je aj miestom, v ktorom sa študent cíti dobre a príjemne, pretože mu vytvára 

dobré citové zázemie pre študijnú činnosť. Psychologická atmosféra je tiež významnou 

emocionálnou záležitosťou, pretože sa podieľa na pocite bezpečia študenta, ale aj na 

kognitívnom a emocionálnom rozvoji (Slovíková, 2010). 

 

1.5. Výskumné ciele, otázky a hypotézy 

Cieľom výskumu je zistiť ako je hodnotená sociálna atmosféra študentmi súkromnej vysokej 

školy a verejnoprávnej vysokej školy, zistiť aká je predstava študentov súkromnej vysokej 

školy a študentov verejnoprávnej vysokej školy o efektívnom vysokoškolskom ročníku, zistiť 

či študenti súkromnej vysokej školy sú spokojnejší so štúdiom na svojej škole ako študenti 

verejnoprávnej vysokej školy, zistiť či existuje vzťah medzi efektívnosťou, sociálnou 

atmosférou a spokojnosťou. Na základe týchto cieľov sme si vytvorili 4 okruhy výskumných 

otázok a hypotéz. 

 

1.Okruh – sociálna atmosféra 

O1.1: Existujú rozdiely v celkovej sociálnej atmosféry a v zložkách sociálnej atmosféry u 

študentov súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy? 

H1.1: Predpokladáme, že existujú rozdiely v zložkách sociálnej atmosféry v poradí od 

najvyššej úrovne po najnižšiu: 

1.výkonovej 

2. interakčnej 

3. vzťahovej 

 

2.Okruh – Efektívnosť 

 O2.1 Aké bude vnímanie celkovej efektívnosti vysokoškolského ročníka a jej zložiek u 

študentov súkromnej  a verejnoprávnej vysokej školy? 
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3.Okruh – Spokojnosť 

 H3.1 Predpokladáme, že študenti súkromnej vysokej školy budú spokojnejší so štúdiom ako 

študenti verejnoprávnej vysokej školy.   

4.Okruh – sociálna atmosféra, efektívnosť 

O4.1 Bude existovať vzťah medzi sociálnou atmosférou a efektívnosťou u študentov 

súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy? 

H4.1 Predpokladáme, že hodnotenie sociálnej atmosféry bude súvisieť s hodnotením 

efektívnosti. 

H4.2 Predpokladáme, že výkonová zložka sociálnej atmosféry bude výrazne súvisieť s 

efektívnosťou. 

 

2 METÓDY 

2.1 Výskumný súbor 

Výskumu sa zúčastnilo spolu 234 respondentov. Išlo o študentov súkromnej a verejnoprávnej 

vysokej školy s odborným zameraním na psychológiu. Študentov verejnoprávnej vysokej 

školy bolo 129, študentov súkromnej vysokej školy bolo 105.  

 

2.2. Metódy zberu dát 

Výskum mal dotazníkový charakter. Na meranie sociálnej atmosféry sme použili Škálu na 

meranie sociálnej atmosféry v skupine, konkrétne išlo o skrátenú desať položkovú verziu, 

ktorú sme si upravili na našu vysokoškolskú oblasť. Desať položková verzia je založená na 

princípe sémantického diferenciálu, ktorá je tvorená sériou desiatich bipolárnych adjektív, 

škálovaných ôsmimi stupňami (Kollárik, V. Černý, E. Letovancová, E. Poliaková, A. 

Ritomský,1990). Na meranie efektívnosti sme použili Dotazník efektívnosti, ide o nami 

vytvorený dotazník, ktorý je výsledkom obsahovej analýzy, ktorá obsahuje konzultáciu 

zabezpečenú špecialistom v odbore a v psychodiagnostike T. Kollárikom. Obsahom dotazníka 

sú teoretické poznatky o efektívnosti zisťované výskumom (Dopjerová, 2011). Na meranie 

spokojnosti sme použili Dotazník pracovnej spokojnosti od T. Kollárika a M. Kubaláka 

(1979), ktorý sme si upravili na školské prostredie. 

 

3 VÝSLEDKY 

O1.1: Existujú rozdiely v celkovej sociálnej atmosféry a v zložkách sociálnej atmosféry u 

študentov súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy? 

H1.1: Predpokladáme, že existujú rozdiely v zložkách sociálnej atmosféry v poradí od 

najvyššej úrovne po najnižšiu: 

1.výkonovej 2. interakčnej 3. vzťahovej 

Testovanie rozdielov celkovej sociálnej atmosféry a jej zložiek u študentov súkromnej a 

verejnoprávnej vysokej školy preukázalo rozdiely (tabuľka č. 1). Výkonová zložka, celková 

sociálna atmosféra a vzťahová zložka preukázali stredne veľké rozdiely, pričom súkromná 

vysoká škola dosiahla vyššie hodnoty v celkovej sociálnej atmosfére, vo výkonovej zložke i 

vzťahovej zložke. Rozdiely boli pri zložkách a celkovej sociálnej atmosfére štatisticky 

rozlíšiteľné (hodnoty korelačných rozdielov boli menšie než 0,05). Interakčná zložka 

preukázala u súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy len neveľký rozdiel. U študentov 

súkromnej vysokej školy bol preukázaný rozdiel v hodnotení zložiek sociálnej atmosféry a to 

v prospech výkonovej zložky, interakčnej a nakoniec vzťahovej. Študenti verejnoprávnej 

vysokej školy dosiahli najvyššie skóre v interakčnej, nižšie výkonovej a nakoniec vzťahovej. 

Hypotéza sa nepotvrdila. 
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Tab. č. 1: Veľkosť a štat. významnosť rozdielu medzi súkromnou a verejnoprávnou VŠ (celé 

vzorky). 

IVR (Index veľkosti rozdielu) – korelačná miera veľkosti 

rozdielu. 

Interpretácia veľkosti rozdielu: 

0.000 – 0.099 žiaden alebo len veľmi malý rozdiel 

0.100 – 0.199 neveľký rozdiel 

0.200 – 0.299    stredne veľký rozdiel 

                                                                                                              0.300   viac  veľký rozdiel. 

 

O2.1  Aké bude vnímanie celkovej efektívnosti vysokoškolského ročníka a jej zložiek u 

študentov súkromnej  a verejnoprávnej vysokej školy? 

Testovanie rozdielov zložiek efektívnosti u študentov súkromnej a verejnoprávnej vysokej 

školy preukázalo rozdiely (tabuľka č.2). V zložke organizácia ročníka sa preukázal veľký 

rozdiel, ktorý možno považovať za štatisticky rozlíšiteľný (hodnota korelačnej miery veľkosti 

rozdielu bol menší než 0,05). V zložke príťažlivosť ročníka sa preukázal stredne veľký rozdiel 

a štatisticky rozlíšiteľný (hodnota korelačnej miery veľkosti rozdielu bol menší než 0,05). V 

zložkách ako emocionálne prežívanie, sociálny vplyv, správanie sa v ročníku a štruktúra 

ročníku sa preukázali neveľké rozdiely. Študenti súkromnej vysokej školy dosiahli vyššie 

hodnoty ako študenti verejnoprávnej vysokej školy. 

Tab. č. 2: Veľkosť a štat. významnosť rozdielu medzi súkromnou a verejnoprávnou VŠ (celé 

vzorky). 

IVR (Index veľkosti rozdielu) – korelačná miera 

veľkosti rozdielu. 

Interpretácia veľkosti rozdielu: 

0.000 – 0.099 žiaden alebo len veľmi malý 

rozdiel 

0.100 – 0.199 neveľký rozdiel 

0.200 – 0.299    stredne veľký rozdiel 

0.300   viac  veľký rozdiel. 

 

H3.1 Predpokladáme, že študenti súkromnej vysokej školy budú spokojnejší ako študenti 

verejnoprávnej vysokej školy.   

Pri formulovaní  výskumnej hypotézy sme vychádzali z výskumu (Kolesár, Herich, 2010) v 

ktorom sa  zistilo, že žiaci neštátnych škôl majú pozitívnejší vzťah k učeniu ako žiaci štátnych 

škôl a to v pomere 77,7% k 70,5%. Deskriptívna analýza preukázala priemerné hodnoty 

celkovej spokojnosti u súkromnej vysokej školy M=66,8 (N=105) a verejnoprávnej vysokej 

školy M=58,1 (N=129). Testovanie rozdielov preukázalo pri celkovej spokojnosti stredne 

veľký rozdiel 0,284, ktorý bol štatisticky rozlíšiteľný (hodnota korelačného rozdielu bola 

menšia než 0,05). Hypotéza sa potvrdila, súkromná vysoká škola dosiahla vyššie hodnoty 

priemeru. 

 

O4.1 Bude existovať vzťah medzi sociálnou atmosférou a efektívnosťou u študentov 

súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy? 

Korelačná analýza preukázala, že všetky dimenzie sociálnej atmosféry a zložky efektívnosti 

verejnoprávnej a súkromnej vysokej školy korelujú. Vzťahy znázorňujeme v grafe č. 1 

 

 IVR Štat. význ. 

Interakčná z.  ,137 ,037 

Výkonová z.  ,269 < ,001 

Vzťahová z. ,211 ,001 

SA  ,244 < ,001 

 IVR Štat. význ. 

Štruktúra ročníku  ,089 ,174 

Organizácia ročníka ,388 < ,001 

Správanie sa v ročníku ,111 ,091 

Príťažlivosť ročníka  ,236 < ,001 

Emocionálne prežívanie ,129 ,049 

Sociálny vplyv ,153 ,019 
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Graf č. 1: Vizualizácia lineárneho vzťahu medzi SA a efektívnosťou (súkromná a 

verejnoprávna VŠ) 

 

  

H4.1 Predpokladáme, že hodnotenie sociálnej atmosféry bude súvisieť s hodnotením 

efektívnosti. 

H4.2 Predpokladáme, že výkonová zložka sociálnej atmosféry bude výrazne súvisieť s 

efektívnosťou. 

Hypotéza H4.1 sa potvrdila, pretože sa korelačnou analýzou pri súkromnej vysokej škole 

preukázala korelácia medzi sociálnou atmosférou a efektívnosťou (0,896), pri verejnoprávnej 

vysokej škole bola korelácia (0,542).  

H4.2 sa nám potvrdila. Výkonová zložka výrazne súvisí s efektívnosťou, pretože pri 

výkonovej zložke sociálnej atmosféry (dimenzie kooperácia, komunikácia, štýl vedenia) bola 

korelačnou analýzou zistená vysoká korelácia u súkromnej vysokej školy (0,835) a u 

verejnoprávnej vysokej školy (0,399).  

 

4 DISKUSIA 

Výskumom sa nám podarilo overiť všetky výskumné otázky a hypotézy. H1.1 sa nám 

nepotvrdila. Hypotézou sme predpokladali, že budú existovať rozdiely v zložkách sociálnej 

atmosféry v poradí od najvyššej úrovne po najnižšiu: 1.výkonovej, 2. interakčnej, 3. 

vzťahovej (Dopjerová, 2011). Rozdiel v uprednostnení jednotlivých zložiek možno vysvetliť 

tým, že študenti súkromnej vysokej školy sa pri hodnotení sociálnej atmosféry viac orientujú 

na komunikáciu, štýl vedenia prednášajúceho a kooperáciu. Tým že si štúdium platia, 

očakávajú že im bude poskytovaná dostatočná spätná väzba od pedagógov, štýl výučby bude 

vhodne nastavený a bude sa im dobre spolupracovať s pedagógmi, ale i študentmi v ročníku. 

Naopak študenti verejnoprávnej vysokej školy sa viac orientujú na medziľudské vzťahy, 

atmosféru a začlenenosť do kolektívu. Zodpovednosť za štúdium a výsledky je tu menšia 

preto sú orientovaný menej výkonovo. Môže to byť spôsobené tým, že nemajú až také veľké 

očakávania voči škole, keďže si ju neplatia. Väčšiu pozornosť venujú vzťahom. Pri zisťovaní 

rozdielov v hodnotení celkovej sociálnej atmosféry a jej sociálno-psychologických zložiek 

(O1.1) boli preukázané rozdiely medzi študentami súkromnej vysokej školy a verejnoprávnej 

vysokej školy, pričom študenti súkromnej vysokej školy hodnotili sociálnu atmosféru 

pozitívnejšie ako študenti verejnoprávnej vysokej školy. Dôvodom lepšie vnímanej sociálnej 
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atmosféry u študentov súkromnej vysokej školy môže byť to, že z dôvodu financovania 

vlastného štúdia lepšie zvážili výber školy, samotné rozhodnutie a potrebu študovať. Preto si 

môžu viac uvedomovať benefit vzdelania, ktorý im škola poskytuje. Laicky povedané vedia 

prečo študujú. Pravdepodobne preto sú vo vyššej miere splnené ich očakávania na obsah 

štúdia, štýl prednášania, komunikáciu, kooperáciu a hlavne dostatočný priestor na vyjadrenie 

vlastných požiadaviek a spätnej väzby od školy a pedagógov. Výskumom bol zistený rozdiel 

vo vnímaní celkovej efektívnosti medzi študentmi súkromnej a verejnoprávnej vysokej školy 

(O 2.1), pričom študenti súkromnej vysokej školy vykazovali vyššie hodnoty vo vnímaní 

efektívnosti. Keďže sociálna atmosféra bola týmito študentami hodnotená pozitívnejšie, 

možno konštatovať, že budú citlivejší i vo vnímaní efektívnosti, pretože výskumom 

(Dopjerová, 2011) bolo zistené, že pozitívne hodnotenie sociálnej atmosféry bude vo vzťahu s 

lepším pochopením efektívneho fungovania kolektívu. Boli zistené rozdiely i v zložkách 

efektívnosti (O2.1) ako je organizácia ročníka, príťažlivosť ročníka. Študenti súkromnej 

vysokej školy majú pocit, že štýl vedenia je viac orientovaný na potreby ročníku, dosiahnutie 

cieľa, že sú viac využívané efektívne spôsoby riadenia. Vo vyššej miere prežívajú pocit 

spoločnej zodpovednosti, spoločného cieľa a prináležitosti k ročníku. Viac než študenti 

verejnoprávnej vysokej školy vnímajú uspokojenie potrieb všetkých členov v ročníku, ako aj 

jasnosť definovaných cieľov a ich motivácie. Dôvody môžu byť viaceré, jedným už z vyššie 

spomínaných vysvetlení môže byť lepšie rozhodnutie a osobná angažovanosť z dôvodu 

platenia. Vyššia miera prevzatia zodpovednosti za vlastné rozhodnutie a z toho vyplývajúca 

vyššia spokojnosť, prispievajú k lepšej akceptácii organizácie ročníka. Ďalším z dôvodov 

rozdielov môže byť lepšie vnímaná ústretovosť učiteľov a vedenia školy, i keď objektívne 

organizácia ročníka a štúdia ako takého sa medzi súkromnou a verejnoprávnou vysokou 

školou nelíši. V hypotéze H3.1 sme predpokladali, že študenti súkromnej vysokej školy budú 

celkove spokojnejší ako študenti verejnoprávnej vysokej školy (Kolesár, Herich, 2010). 

Hypotéza sa potvrdila, pretože bol zistený rozdiel medzi súkromnou a verejnoprávnou 

vysokou školou, pričom súkromná vysoká škola dosiahla vyššiu spokojnosť. Dôvodom vyššej 

spokojnosti študentov súkromnej vysokej školy môže byť jednak dobrovoľný výber, ale i 

investovanie finančných prostriedkov do vlastného štúdia. Dôvodom ďalej môže byť kultúra 

súkromnej vysokej školy, ktorá je zameraná na potreby študenta. V hypotéze H4.1, H4.2 sme 

predpokladali, že hodnotenie sociálnej atmosféry bude súvisieť s vnímaním efektívnosti. 

Tieto hypotézy sa  potvrdili, pretože všetky dimenzie sociálnej atmosféry preukázali súvis, so 

zložkami efektívnosti a výkonová zložka sociálnej atmosféry výrazne súvisela s 

efektívnosťou. Vysvetlením je i teoretický poznatok, že škola môže byť efektívna len vtedy 

ak má pozitívny vzťah k študentom, vytvára dobré podmienky pre štúdium a hlavne pozitívnu 

atmosféru (Šimunková, 2006). Dravecký (2011) poukazuje na to, že úspešná a efektívna 

vysoká škola má jasné ciele, učitelia sú voči študentom komunikatívni, prevláda spolupráca a 

dobrý štýl vedenia, pričom dôležitú úlohu zohráva atmosféra.  
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DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH S NÍZKYM 

STUPŇOM VZDELANIA A BEZ VZDELANIA – OTÁZKY 

INFORMOVANOSTI A DOSTUPNOSTI  

 

SECOND CHANCE EDUCATION OF ADULTS WITH LOW LEVEL OF 

EDUCATION AND WITHOUT EDUCATION - INFORMATION AND 

AVAILABILITY ISSUES 

 

Marek Lukáč, Silvia Lukáčová, Ivana Pirohová  

 
Abstrakt 

Analýza príčin nízkej miery účasti dospelej populácie vo formálnom vzdelávaní je 

diskutovaná na pozadí otázok metodológie merania, vysokej miery získania vzdelania v 

iniciálnom cykle vzdelávania ako aj dostupnosti a prístupu dospelých k možnostiam zvýšiť 

svoj stupeň vzdelania v školskom subsystéme. Doplnenie vzdelania v dospelom veku je 

problematické najmä pre dospelých s najnižším stupňom vzdelania a najnižšou úrovňou 

kompetencií. V príspevku sa zameriavame na možnosti a problémy spojené so zapojením ľudí 

s nízkym alebo žiadnym stupňom vzdelania do druhošancového vzdelávania na stredných 

školách. Zaujímať nás budú najmä vonkajšie, situačné a inštitucionálne prekážky a možnosti 

ich prekonávania z pohľadu aktuálne platnej školskej a sociálnej legislatívy v SR. 

Klíčová slova: druhošancové vzdelávanie, prístup k vyššiemu vzdelaniu, bariéry a prekážky 

vzdelávania 

 

Abstract 

Low level of participation of adults in formal education is discussed in the background of 

measurement methodology, high level of obtaining the diploma in initial education and access 

of adults to increase the level of education in school subsystem issues. Increasing the level of 

education is most problematic for people with the lowest level of education and competencies. 

In the paper we are focusing on possibilities and problems connected with engaging the 

people with low or no level of education to second chance education on secondary schools. 

We will be particularly interested in external, situational and institutional obstacles and the 

possibilities of overcoming them from the perspective of currently valid school and social 

legislation in the Slovak Republic. 

Key words: second chance education, access to higher education, barriers and obstacles to 

education 

1 ÚVOD 

Získanie stupňa vzdelania minimálne na úrovni stredoškolského vzdelania (stredné odborné, 

úplné stredné odborné, úplné stredné všeobecné vzdelanie) je dlhodobo považované za 

minimálnu požiadavku vstupu človeka na trh práce a jeho zamestnateľnosti (Dospelí vo 

formálnom vzdelávaní, 2011). Získanie stredoškolského vzdelania je považované za 

nevyhnutné pre adekvátne sociálne fungovanie, plnenie sociálnych rolí kultúrne (rodovo i 

historicky) prisudzovaných obdobiu adultného veku a to bez ohľadu na etnickú príslušnosť či 

pozíciu v sociálnej stratifikácii, najmä vo vzťahu k dospelým s nízkym alebo žiadnym 

vzdelaním a nízkou úrovňou základných zručností. Presvedčivým dôkazom o pretrvávajúcej 
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platnosti tohoto tvrdenia môžu byť údaje o štruktúre zamestnanosti ale najmä nezamestnanosti 

podľa stupňa vzdelania.  

 

Tabuľka č. 1 Evidovaní nezamestnaní na Slovensku 

stav k mesiacu 
celkový 

počet 

z toho s neukončeným základným 

vzdelaním 

z toho s ukončeným základným 

vzdelaním 

počet podiel počet podiel 

Október 2019 166 302 9 824 5,9% 42 136 25,3% 

December 2018 169 802 10 687 6,3% 45 286 26,7% 

December 2017 195 583 11 955 6,1% 52 428 26,8% 

December 2016 276 131 14 597 5,3% 69 014 25,0% 

December 2015 334 379 17 138 5,1% 80 997 24,2% 

December 2014 373 754 18 209 4,9% 88 880 23,8% 

December 2013 398 876 18 530 4,6% 93 766 23,5% 

zdroj: Nezamestnanosť – mesačné štatistiky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Miera zamestnanosti osôb vo veku 25 až 64 rokov s neukončeným základným vzdelaním 

a základným vzdelaním predstavovala v roku 2015 úroveň 25, 8 %, čím sa Slovensko zaradilo 

na poslednú priečku spomedzi krajín EÚ (Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016. 

Slovensko, 2016). V európskych krajinách existujú rôzne modely umožňujúce tým, ktorí 

z iniciálneho vzdelávania z rôznych príčin vypadli alebo doňho vôbec nenastúpili, aby si 

zvýšili svoju úroveň vzdelania v tzv. druhošancovom vzdelávaní (vzdelávanie druhej šance, 

školy druhej šance). Pod druhošancovým vzdelávaním rozumieme „príležitosť pre dospelých 

získať v pokračovacom, kontinuálnom cykle vzdelávania taký druh a stupeň vzdelania, ktoré 

sa normálne nadobúda v detstve alebo v mladosti počas počiatočného, iniciálneho cyklu 

vzdelávania...“ (Švec, 2008, s. 225). Ide o tú časť školského vzdelávania, ktorá má plniť 

kompenzačnú funkciu pre jednotlivcov, ktorí z rôznych príčin nedokázali získať stredné 

vzdelanie vo veku, ktorý v danej spoločnosti štandardne prislúcha absolovovaniu stredného 

vzdelania. Príčiny vedúce k tomu, že sa jednotlivcovi nepodarí získať stredné vzdelanie sú 

rôzne a zvyčajne sú kombináciou štrukturálnych, situačných a individuálnych podmienok (v 

texte sa im venujeme neskôr). Preto zodpovednosť jednotlivca za svoj život v neoliberálnych 

podmienkach spoločnosti nezbavuje štát zodpovednosti za vytváranie podmienok pre 

všetkých členov spoločnosti na to, aby v procese edukácie obstáli, aby získali vzdelanie, aby 

rozvíjali svoj potenciál a spolupodieľali sa na rozvoji spoločnosti. Napriek ústavnému právu 

na vzdelanie a zákonnej povinnosti školskej dochádzky sa na Slovensku najmä početnej 

skupine Rómov z marginalizovaných komunít nedostáva rovnako kvalitné vzdelanie, nie sú 

vytvárané rovnaké podmienky pre vstup do školského prostredia, školský systém početné 

skupiny rómskych detí vytláča a systém vzdelávania dospelých nie je pripravený (organizačne 

a ideologicky) tieto nedostatky kompenzovať. 

V Slovenskej republike sme v posledných rokoch svedkami negatívneho trendu v podobe 

zvyšujúcej sa miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, keď narastá počet ľudí, ktorí 

v iniciálnom cykle vzdelávania nezískajú stredné vzdelanie. Podiel mladých dospelých s 

predčasne ukončenou školskou dochádzkou je dlhodobo pod priemerom EÚ a pod hranicou 

10 %. Avšak po poklese v rokoch 2004 – 2010, postupne rastie. V období 2013-2018 sme sa 

ocitli medzi krajinami, ktoré reportovali najvyšší nárast počtu predčasne ukončeného 

vzdelávania až o 2,2 % (Early leavers from education and training, 2019). Podľa dostupných 

štatistických údajov sa pritom vo formálnom vzdelávaní na Slovensku v roku 2016 v 

posledných 12 mesiacoch zúčastňovalo len 2 % populácie vo veku 25 – 64 rokov (bez 

rozlíšenia vstupnej úrovne vzdelania), pritom dáta za skupinu dospelých s nižším ako 

stredným vzdelaním nie sú v zdroji uvedené kvôli nedosiahnutiu publikačného limitu (Adult 
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education and learning, 2019). Podľa prieskumu AES (Adult Education Survey, 2016) sa vo 

vekovej skupine 25-64 rokov vzdelávalo vo formálnom vzdelávaní 1,5 % dospelej populácie.  

 

2 LEGISLATÍVNY RÁMEC A DOSTUPNOSŤ DRUHOŠANCOVÉHO 

VZDELÁVANIA V SR 

2.1 Legislatívny rámec druhošancového vzdelávania v SR 

V podmienkach Slovenska je vstup, proces a absolvovanie stredoškolského vzdelávania 

rámcované najmä Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ako aj 

ďalšími právnymi dokumentmi, ktoré rámcujú organizáciu školského vzdelávania, pôsobnosť 

a kompetencie jednotlivých aktérov, definujú požiadavky na kvalifikáciu pedagogických 

a odborných zamestnancov či financovanie stredného školstva (bližšie na stránke Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR). Legislatívnym východiskom zvyšovania stupňa 

vzdelania je teda školská legislatíva, pretože na Slovensku nie je možné získať stupeň 

vzdelania mimo školského systému. Podmienkou pre vstup do stredného vzdelania je 

ukončené nižšie stredné vzdelanie (teda ukončené základné vzdelanie). V prípade dospelých, 

ktorí nemajú absolvované úplné základné vzdelanie, existuje možnosť dokončenia základného 

vzdelania súbežne so stredoškolským vzdelávaním priamo na strednej škole. Takto sa 

podarilo riešiť jednu z hlavných prekážok získania stredného vzdelania tými, ktorí boli 

neúspešní už na základnej škole (to sa v našich podmienkach týka predovšetkým členov 

marginalizovaných, obzvlášť segregovaných rómskych osídlení). Stredné školy teda môžu vo 

vzťahu k skupine ľudí s chýbajúcim odborným vzdelaním realizovať: 

a) vzdelávanie smerujúce k dokončeniu základnej školy (nižšieho stredného vzdelania) podľa 

§ 42 ods. 4 školského zákona: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie 

podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na 

získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých 

vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním; 

b) vzdelávanie na získanie najnižšej úrovne stredného odborného vzdelania, čiže podľa 

ISCED 2011 nižšieho stredného odborného vzdelania. Tu sú zaradené tzv. F-kové odbory, 

ktoré ponúkajú svojim absolventom získanie „vyučenia“ v odbore, teda získanie 

vysvedčenia o záverečnej skúške. Tieto odbory sú navštevované najmä žiakmi (aj 

dospelými), ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Do takéhoto vzdelávania 

pritom môže nastúpiť aj jednotlivec, ktorý nemá absolvovaný posledný ročník základnej 

školy, alebo jeho absolvovanie nedokáže dokladovať; 

c) vzdelávanie smerujúce k získaniu výučného listu alebo maturitného vysvedčenia 

absolvovaním stredného odborného alebo úplného stredného odborného vzdelávania. 

 

2.2 Dostupnosť stredného vzdelania – podmienky a inštitucionálne zabezpečenie 

Legislatívne podmienky na realizáciu druhošancového vzdelávania, poskytovanie stredného 

vzdelania (odborného, všeobecného) pre kohokoľvek, kto sa do vzdelávania chce zapojiť, sú 

dostatočne vytvorené. Na Slovensku existuje pomerne hustá sieť školských inštitúcií 

(základných a stredných škôl), ktoré sú regionálne rovnomerne rozmiestnené. Základnou 

podmienkou pre účasť dospelého vo formálnom vzdelávaní je dostupnosť a regionálne 

rozmiestnenie stredných škôl ako endogénne faktory vplývajúce na systém vzdelávania 

a odborných prípravy ovplyvňujúce mieru účasti dospelých v stredoškolskom vzdelávaní. 

Räis et al. (2014) obdobne konštatujú, že na národnej úrovni (Estónsko) je ponuka a 

variabilita možností vzdelávania dostatočná, ale nie všetci dospelí majú prístup ku každému 

typu vzdelávania v ich regióne. Tiež dodávajú, že neexistuje niečo ako ideálna forma 

vzdelávania pre dospelých a preto by mali byť ponúkané flexibilné formy štúdia. 

Jedným z hlavných problémov, s ktorým sa stredné školy rôznymi spôsobmi vyrovnávajú, je 

znižujúci sa počet uchádzačov sa o štúdium v súvislosti s demografickými trendmi. Od roku 

- 519 -



2000 počet 15 ročných žiakov ako potenciálnych študentov stredných škôl klesal a k jeho 

stabilizácii a postupnému nárastu dochádzalo od roku 2016, pričom tento trend by mal 

pretrvávať do roku 2025 (Kušnirik, 2017). Významným faktorom podieľajúcim sa na 

znižovaní počtu študentov stredných škôl je pokračujúci trend preferovania gymnaziálneho 

štúdia pred odborných vzdelávaním. Gymnáziá  prišli v období 2000 až 2016 o 10 % žiakov, 

zatiaľ čo stredné odborné školy zaznamenali pokles až o 33 % (Kušnirik, 2017). Pritom trh 

práce vyžaduje čoraz viac práve absolventov so stredným odborným vzdelaním, načo sa vláda 

snaží rôznymi spôsobmi reagovať v kreovaní vzdelávacej politiky (pozri. napr. Národný 

program rozvoja výchovy a vzdelávania v SR 2018 – 2027). 

Znižovanie počtu uchádzačov o stredoškolské vzdelávanie  na stredných odborných školách 

spolu so zvyšujúcim sa počtom žiakov, ktorí predčasne opustili školské vzdelávanie, sú dva 

hlavné procesy, ktoré vyvolávajú potrebu intenzívnejšieho rozvoja škôl druhej šance. Stredné 

školy by mohli prostredníctvom rozšírenia ponuky stredoškolského vzdelávania pre 

dospelých čiastočne kompenzovať „straty“ študujúcej mládeže. Zapojenie vyššieho počtu 

dospelých bez vzdelania a so základným vzdelaním do štúdia na strednej škole by mohlo 

pomôcť tak stredným školám (z hľadiska udržateľnosti a financovania študijných odborov) 

ako aj samotným dospelým z hľadiska zvýšenia šance uplatniť sa na trhu práce, ktorý odborne 

vzdelanú pracovnú silu dlhodobo dopytuje. Zároveň by sa tak mohlo dariť viac napĺňať 

predstavy a kritériá stanovené medzinárodným spoločenstvom, ktoré SR adaptovala do 

svojich strategických dokumentov s cieľom dosiahnuť účasť dospelých na celoživotnom 

vzdelávaní na úrovni 15 % do roku 2020 (Education and Training 2020). Adaptácia systému 

celoživotného vzdelávania na meniace sa demografické a technologické podmienky je 

nevyhnutná pre zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily a konkurencieschopnosti 

hospodárstva SR. Podľa výsledkov štúdie Adult Education Survey v súčasnosti dosahuje 

miera účasti dospelého obyvateľstva (25-64 rokov) na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku 

hranicu 4 %. Podľa inej štúdie Labour Force Survey osciluje účasť na úrovni 40 %. Takéto 

veľké rozdiely v štatistickom zisťovaní sú spôsobené odlišnou metodikou oboch zisťovaní. 

Odlišný je vek dospelého účastníka zisťovania, keď v AES sú referenčnou skupinou dospelí 

vo veku od 25 do 64 rokov, v LFS sa pre dospelých uvádza hranica od 15 rokov a v našom 

Zákone č. 568/2008 o celoživotnom vzdelávaní je za dospelého považovaný človek nad 18 

rokov, v PIAAC od 16 rokov. Tiež sa rôzni sledované obdobie (v AES metodike posledných 

12 mesiacov, v LFS metodike posledné 4 týždne), v ktorom sa respondenti zúčastňovali 

vzdelávania (nehovoriac o rozdieloch v chápaní formálneho, neformálneho vzdelávania 

a informálneho učenia sa). Štatistiky o účasti dospelých vo vzdelávaní vyznievajú pre 

Slovensko pozitívne podľa metodiky LFS predovšetkým preto, že je v nej vzdelávacia aktivita 

definovaná širšie a zahŕňa napr. aj školenia na pracovisku (zácvik, zaškolenie). Na druhej 

strane vieme, že účasť dospelých vo formálnom vzdelávaní (najmä v externej forme) je na 

Slovensku dlhodobo nízka, čo súvisí predovšetkým s podmienkami, ktoré sú pre dospelého 

ašpirujúceho na zvýšenie stupňa vzdelania vytvárané v školskom, pracovnom a rodinnom 

prostredí na pozadí existujúceho legislatívneho rámca.  

V školskom roku 2019/2020 realizuje podľa údajov Centra vedecko-technických informácií 

SR (ďalej len CVTI SR) stredoškolské vzdelávanie 438 stredných odborných škôl (spolu 

štátne, súkromné, cirkevné). Aj keď dochádza postupne k zlučovaniu niektorých stredných 

odborných škôl, naďalej je sieť stredných škôl považovaná za dostatočne hustú 

a zabezpečujúcu vo väčšine prípadov optimálnu dostupnosť stredoškolského vzdelávania. Už 

tradične riešenou otázkou je skôr problém vnútornej štruktúry odborov, ktoré školy ponúkajú. 

Podľa Hrabinskej et al. (2015) je naďalej problémom, že školy viac reagujú na dopyt rodičov 

a záujem žiakov o určité odbory a menej reflektujú potreby trhu práce. Aj naše výskumné 

zistenia (Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2019) potvrdili, že v sledovanej škole sa dospelé ženy 

vzdelávali ženy v odbore krajčírka, pričom lokálny trh práce krajčírky aktuálne nedokázal 
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zamestnať. Samozrejme nemôžeme paušalizovať tieto zistenia a určite, aj vzhľadom 

k silnejšej regulácii Krajských rád pre vzdelávanie pri úradoch jednotlivých samosprávnych 

krajov, dochádza postupne k presadzovaniu ponuky tých študijných odborov, ktorých 

absolventi majú lepšie vyhliadky na uplatnenie sa na trhu práce. 

Špecifická situácia z hľadiska geografickej dostupnosti stredoškolského vzdelávania nastala 

po tom, ako došlo k podpore vzniku elokovaných pracovísk stredných škôl v blízkosti 

rómskych komunít. Prostredníctvom Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ 

v operačnom programe Vzdelávanie bola vyhlásená výzva „Podpora vzdelávania príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk 

stredných odborných škôl“. Ako konštatuje Inštitút zamestnanosti: „Je takmer neuveriteľné, 

že náš školský vzdelávací systém vytvoril extra drahé stredoškolské vzdelávanie pre mládež z 

rómskych komunít, aby nemuseli vycestovať ani 1 km zo svojho miesta bydliska“ 

(Geografická dostupnosť stredného vzdelania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych 

komunít, 2019, s. 8). Pritom z analýz UNDP (2010) vyplýva, že geografická dostupnosť nie je 

pociťovaná ako bariéra dochádzky do školy. Už v analýze Balážovej (2015) nachádzame 

veľkú kritiku elokovaných pracovísk, keď autorka upozorňuje na riziká ešte väčšieho 

prehlbovania sociálnej exklúzie. V tomto kontexte sa prikláňame k názoru, že pre inkluzívne 

ciele by bolo oveľa vhodnejšie podporovať rómsku mládež (ako aj dospelých bez vzdelania) 

inými mechanizmami (štipendiá, ktoré už dlhšiu dobu stredoškolská mládež zo sociálne 

znevýhodneného prostredia môže poberať), ktoré by neprehlbovali už tak výraznú segregáciu 

vo vzdelávaní. Považujeme za dôležité, aby mládež aj dospelí kvôli vzdelávaniu boli nútení 

prekročiť hranice svojej komunity (príp. obce v prípade separovaných komunít), čím by došlo 

k potrebnej interkultúrnej komunikácii v podmienkach stredných škôl. Celkovo možno 

konštatovať, že dostupnosť siete stredných škôl je na dostatočnej úrovni, hoci určite existujú 

rezervy v oblasti spojov medzi miestom bydliska a sídlom školy, na ktoré upozorňujú aj 

samotní učiaci sa. 

 

3 PRÍSTUP, INFORMOVANOSŤ A OTÁZKY MOTIVÁCIE 

3.1 Prístup k druhošancovému vzdelávaniu 

V publikácii Dospelí vo formálnom vzdelávaní (2011) je uvedený prehľad o tom, aké 

podmienky sú pre dospelých s chýbajúcim stredným vzdelaním stanovené pre vstup do 

stredného vzdelávania.  
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Obrázok 1 

 

 

Zdroj: Dospelí vo formálnom vzdelávaní. Politika a prax v Európe [online]. Brussels: 

Eurydice, 2011 [cit. 2013-11-05]. s. 26. ISBN 978-92-9201-174-1. 

 

V publikácii Pirohová, Lukáč a Lukáčová (2016) sme chýbajúcu flexibilitu v našom školskom 

systéme pomenovali ako prísnu lineárnosť vzdelávacej dráhy. Naša krajina, ako vidieť na 

obrázku č. 1, je súčasťou väčšej skupiny krajín, kde je úplné ukončené základné vzdelanie 

podmienkou pre vstup do stredoškolského vzdelávania. Pre ľudí s neukončeným základným 

vzdelaním existuje legislatívna možnosť dokončiť základnú školu či už v kurze základného 

vzdelania organizovaného základnou školou, alebo priamo na strednej škole súbežne so 

stredoškolským vzdelávaním. Od roku 2017 je na stole dokonca Návrh krokov na koncepčné 

riešenie podpory mechanizmu doplnenia základného vzdelania (2017), podľa ktorého by 

učiaci sa nemusel dokončovať základnú školu, ale po absolvovaní 1. ročníka stredoškolského 

vzdelávania by absolvoval komisionálne skúšky zo všeobecno-vzdelávacích predmetov. 

Takýto návrh sa javí ako progresívny z pohľadu vyššej priepustnosti vzdelávacieho systému, 

umožňujúc odstrániť jednu z prekážok pre človeka s neukončeným základným vzdelaním.  

Otázky kvality v kurzoch zameraných na získanie základného vzdelania riešila aj Štátna 

školská inšpekcia, ktorá konštatovala, že stredné školy nemajú dostatočné personálne kapacity 

(kvalifikácia pedagógov) na dosiahnutie porovnateľných výstupov z kurzov základného 

vzdelania v porovnaní so vzdelávaním na základnej škole. Navyše ich geografické 

rozmiestnenie je v porovnaní so základnými školami nevýhodné, takže odporúčania smerujú 

k posilneniu úlohy základných škôl v poskytovaní možností dokončiť základné vzdelanie pre 

tých, ktorí v ňom boli neúspešní (Správa o stave a úrovni procesu a podmienok 

organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania, 2018/2019). 

Základné školy sú v zmysle geografického pokrytia v regiónoch najsilnejšie zastúpené. 

V lokalitách, kde žije významná časť obyvateľstva s nízkym alebo žiadnym vzdelaním, 

nadobúdajú základné školy postupne etnicky homogénny charakter. Jedným z dôvodov, prečo 

základné školy neumožňujú systematicky návrat neúspešných do školských lavíc je finančná 

nevýhodnosť až stratovosť takýchto vzdelávacích aktivít (Hall et al., 2019). V externej forme 

štúdia by na jedného dospelého žiaka škola mohla čerpať iba 10 % normatívu, pretože pri 

externej forme štúdia sa tak, ako na stredných a vysokých školách, očakáva finančné 
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spolupodieľanie sa učiaceho sa na nákladoch za štúdiu. A to je od ľudí, ktorí najčastejšie 

patria k marginalizovanej komunite, sú nezamestnaní a často zadĺžení, nereálne očakávať. 

Dostupnosť druhošancového vzdelávania v zmysle geografickej je zabezpečená, niektoré 

dôvody z pohľadu inštitucionálneho zabezpečenia sme pomenovali, vo výsledku je 

dokončovanie základnej školy a vzdelávanie s cieľom získania stredného odborného 

vzdelania využívané nízkym počtom dospelých učiacich sa. Treba tu prirátať aj skutočnosť, 

že ani zriaďovatelia stredných škôl (vyššie územné celky) nemajú výraznú snahu podporovať 

alebo vyžadovať od škôl intenzívnejšie sa zaoberať druhošancovým vzdelávaním dospelých. 

Neexistuje samostatná agenda pre vzdelávanie dospelých, nie je vytvorený systém v rámci 

koncepcií rozvoja stredoškolského vzdelávania, nie sú alokované personálne agendy, ktoré by 

túto oblasť (spolu napr. s ďalším vzdelávaním dospelých) zastrešovali a koordinovali. Podľa 

prieskumu v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých/MOVED 

(Operačný program Efektívna verejná správa, č. 314011K061), VÚC definovali viacero 

prekážok, ktoré sa prejavujú ako nedostatočná podpora vzdelávania dospelých. Išlo najmä 

o politické nominácie vedúcich odborov (výmena vedenia v prípade výmeny vlády), 

nedostatočné alebo chýbajúce personálne zabezpečenie pre oblasť vzdelávania dospelých; 

chýbajúcu víziu či pracovnú skupinu, ktorá by sa tejto oblasti venovala ako aj chýbajúcu 

spoluprácu s ďalšími aktérmi v oblasti vzdelávania dospelých. Treba ale podotknúť, že 

formálne vzdelávanie dospelých je zavedené, inštitucionalizované, kapacitne a personálne je 

ho možné zabezpečiť v existujúcej sieti stredných škôl. 

 

3.2 Motivácia a bariéry účasti na druhošancovom vzdelávaní 

Významnú úlohu v miere účasti dospelých vo formálnom vzdelávaní samozrejme zohrávajú 

aj ďalšie faktory. Tie je možné dávať do súvislosti s úrovňou motivácie dospelého zvýšiť 

svoju vzdelanostnú úroveň. Dostupnosť je však jednou z hlavných požiadaviek na 

vzdelávanie zacieleného na ľudí, ktorí boli v iniciálnom cykle vzdelávania neúspešní (napr. 

Inbar, Sever, 1989; Considine et al., 2005; Savelsberg et al., 2017). Dostupnosť pritom 

nevnímame len v geografickom význame. Dostupnosť alebo prístupnosť vnímame ako také 

nastavenie vzdelávania, ktoré bude čo najviac smerovať k napĺňaniu vzdelávacích potrieb 

učiacich sa, najmä ak ide o zraniteľné či marginalizované skupiny ľudí. Len tak je možné 

hovoriť o skutočnej druhej šanci (Inbar, Sever, 1989). V druhošancovom vzdelávaní je preto 

kritické rozpoznávať a pracovať s často negatívnymi skúsenosťami so znevýhodnením 

učiacich sa (v predchádzajúcom vzdelávaní aj v ostatných oblastiach života), čo je 

predpokladom zlepšovania prístupu dospelých k vzdelávaniu a ich úspešnosti vo vzdelávaní 

(Considine et al., 2005). 

Kľúčové otázky v druhošancovom vzdelávaní súvisia so zapojením dospelých do vzdelávania 

a následne s ich udržaním vo vzdelávaní. Pre zapojenie a úspešné udržanie učiacich sa 

dospelých v druhošancovom vzdelávaní považujú Davies et al. (2011) za nevyhnutné 

zabezpečenie lokálnej dostupnosti a relevantnosti. Bartnett a Spoehr (2008) k tomu dodávajú, 

že vzdelávacie programy pre nízkokvalifikovaných dospelých sa musia stretnúť s ich 

vzdelávacími potrebami a záujmami, potrebná je flexibilita vo vzdelávaní, ktorá je kľúčom k 

relevantnosti vzdelávania pre dospelých. Jednou z najvýznamnejších bariér v prístupe a 

úspešnosti vo vzdelávaní je nízka úroveň základných zručností (čitateľská a matematická 

gramotnosť) (Volkoff et al., 2008) a v našich podmienkach aj nízka úroveň ovládania 

slovenského jazyka, resp. obmedzený jazykový kód (Pirohová, 2019). Častými javmi 

vytvárajúcimi bariéry a prekážky zapojenia a vytrvania vo vzdelávaní patria príslušnosť k 

nižšej sociálnej triede (chudoba, underclass), chýbajúca podpora rodiny (s predpokladanou 

nízkou hodnotou vzdelania), medzigeneračná nezamestnanosť a neúčasť či neúspech v 

povinnom vzdelávaní. Pri prekonávaní bariér zapojenia sa do vzdelávania a následne učenia 
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sa, zohrávajú významnú úlohu sociálne siete jednotlivca, najmä jeho rodina a významné 

sociálne okolie (Barnett and Spoehr, 2008; Volkoff et al., 2008). 

Bartnett a Spoehr (2008) zdôrazňujú potrebu kariérového poradenstva pre učiacich sa, ktoré 

umožní rozpoznať individuálne zručnosti a ašpirácie, čo je potrebné pre vytváranie vhodných 

a relevantných vzdelávacích príležitostí (vo fáze plánovania vzdelávania, diagnostiky 

vzdelávacích potrieb ako aj počas vzdelávania). Významnú úlohu poradenských aktivít 

s dospelými (najmä nízkokvalifikovanými a marginalizovanými) v druhošancovom 

vzdelávaní sme identifikovali aj v našom výskume, keď sa učiaci vyjadrovali o potrebe 

podpory pred aj počas vzdelávania a vyzdvihovali kľúčovú úlohu konkrétnych osôb, ktoré ich 

o možnostiach vzdelávania informovali, poskytli im potrebnú orientáciu a pomoc 

s vybavovaním administratívnych záležitostí a následne im pomáhali aj počas vzdelávania 

(Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2019). 

 

3.3 Informovanosť o možnostiach druhošancového vzdelávania 

Prístup dospelých k druhošancovému vzdelávaniu je v primárnej fáze, kedy sa dospelý môže 

o vzdelávaní rozhodovať, závislý od množstva a kvality informácií, ktoré sú pre neho 

o vzdelávaní dostupné. Nedostatok informácií je jednou z hlavných bariér účasti na 

vzdelávaní dospelých v skupine inštitucionálnych faktorov (Fagan, 1991). 

Prístup k informáciám o formálnom vzdelávaní má úzku spojitosť najmä so stupňom 

vzdelania dospelého ako aj jeho vekom. Stupeň vzdelania v tomto prípade môže vypovedať 

o celkovej úrovni orientácie, motivácii a schopnosti vyhľadávať informácie. Na skutočnosť, 

že prístup k informáciám sa zhoršuje s pribúdajúcim vekom, a znižujúcim sa stupňom 

vzdelania u dospelých, upozornila Kešelová (2013) na základe vtedy dostupných údajov 

z prieskumu AES 2011. Z posledných dostupných štatistických dát o prístupe k informáciám 

vyplýva, že v roku 2016 vyhľadávalo v posledných 12 mesiacoch informácie o možnosti 

vzdelávať sa 21,1 % oslovených dospelých Slovákov. Z nich viac ako 40 % bolo 

vysokoškolsky vzdelaných, pri ľuďoch s ukončenou alebo neukončenou základnou školou 

údaje za rok 2016 chýbajú (posledný údaj je z roku 2011 s hodnotou 6,4 %) (Adult Education 

Survey, 2016). 

Räis et al. (2014) zdôrazňujú úlohu informovanosti dospelých o možnostiach vzdelávať sa, 

pretože len dostatočná informovanosť môže viesť k rozhodnutiu vrátiť sa do školy. Preto 

prístup k informáciám o vzdelávaní, kde vidíme dôležitú úlohu andragogického či 

kariérového poradenstva, je bazálnou podmienkou zvyšovania dostupnosti a prístupnosti 

druhošancového vzdelávania pre dospelých, obzvlášť ak pochádzajú z marginalizovaných 

komunít (často s nízkou alebo žiadnou digitálnou gramotnosťou). Školy uvádzajú medzi 

dôvodmi, prečo neponúkajú kurzy dokončenia základné vzdelania aj nízky záujem 

o vzdelávanie zo strany dospelých. Ten môže byť okrem iného spôsobený aj nízkou mierou 

informovanosti o možnostiach vzdelávania (Hall et al., 2019). Vo svojich odporúčaniach 

k zefektívneniu druhošancového vzdelávania, uvádzajú Rigová, Kováčová a Dráľová (2018) 

aj dôležitosť medzisektorovej spolupráce, ktorá by mala okrem iného viesť k zvýšeniu 

informovanosti o možnostiach vzdelávania, ako jednej z hlavných podmienok zapojenia 

vyššieho počtu ľudí s nízkym alebo žiadnym stupňom vzdelania do druhošancového 

vzdelávania. Okrem toho identifikujú aj problém s nedostatočným oboznamovaním ľudí 

s chýbajúcim vzdelaním rôznymi aktérmi, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu (napr. 

zamestnanci úradov práce, obecní sociálni pracovníci). Najčastejšie sú dospelí v priamom 

kontakte s pedagógmi škôl, kde sa vzdelávajú ich deti. Ak by to bolo v záujme školy 

(strednej, základnej) bolo by najefektívnejšou cestou získať informáciu o možnosti zvýšiť si 

stupeň vzdelania priamo od učiteľov/učiteliek.  

Vyššia miera zapojenia dospelých z nízkym alebo žiadnym vzdelaním stojí na predpoklade 

dostatočnej informovanosti, ktorú je potrebné zabezpečiť konzistentne a to od všetkých 
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aktérov, ktorí prichádzajú s touto potenciálnou cieľovou skupinou dospelých do kontaktu 

(pozri napr. štúdiu Ivančič et al., 2010). Okrem je tiež nevyhnutné zaviesť profesionálny 

systém kariérového poradenstva, ktorý umožní kreovať individuálne vzdelávacie dráhy 

dospelých v súlade s ich potrebami a potrebami lokálneho trhu práce.  

4 ZÁVER 

Dostupnosť vzdelávania druhej šance je ovplyvnená viacerými faktormi legislatívneho, 

organizačného či finančného charakteru. Osobitne v systéme druhej šance vystupujú do 

popredia otázky rovnosti vo vzdelávaní, pretože sa týka predovšetkým tých jednotlivcov, 

ktorým sa z individuálnych alebo štrukturálnych príčin (alebo v ich kombinácii) nepodarilo 

získať vzdelanie. Druhošancové vzdelávanie by malo byť reálnou alternatívou k dosiahnutiu 

vzdelania. Malo by prebiehať za odlišných podmienok ako iniciálne vzdelávanie, pretože 

systém školského vzdelávania môže byť najmä pre ľudí pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia z viacerých dôvodov nevyhovujúci. 

Chceme zdôrazniť aj iné, ako tradične zdôrazňované funkcie stredoškolského vzdelávania, 

ktoré sú smerované k zúročeniu získaných vedomostí a zručností na trhu práce. Obzvlášť 

u dospelých, ktorí boli vo vzdelávaní neúspešní a ktorých život sa odohráva v mantineloch 

sociálneho vylúčenia, má alebo môže mať ich zapojenie do procesu získavania vzdelania aj 

širšie ako len inštrumentálne benefity. Najširšie ich je možné zastrešiť pojmom empowerment, 

ktorý odkazuje na individuálne zmeny v osobnosti učiaceho sa smerom k preberaniu kontroly 

nad vlastným životom. Druhošancové vzdelávanie tak smeruje nielen k získaniu stupňa 

vzdelania ako predpokladu zamestnania sa, ale významne podporuje aj budovanie sociálneho 

kapitálu, ktorý zvyšuje sebavedomie, sebadôveru a osobnú spokojnosť cez rozvoj sociálnych 

zručností, uvedomenia si zvyšujúcej kontroly nad vlastným životom, autonómnosti. Prispieva 

k rozvoju sociálnych vzťahov, nových priateľstiev, upravuje a zlepšuje vzťahy v komunite 

(Ross, Gray, 2005). 

 

Tento príspevok je jedným z výstupov riešenia projektu APVV-18-0018 „Vyučovanie v 

školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa“. 
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BEYOND GRADES: GPA AND ITS RELATIONSHIP TO 

ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND STUDENT 

APPROACHES TO LEARNING 

 

Ivana Mašková, Alena Nohavová 
 

Abstract  

The main purpose of this study is to examine the relationship of university-level GPA to 

achievement goal orientations and student approaches to learning. Self-reported data were 

collected from 124 second-year students enrolled in the Specialization in Pedagogy study 

program at the Faculty of Education, University of South Bohemia in the Czech Republic. 

The results of the correlational analysis showed GPA being weakly yet non-significantly 

associated with mastery goal orientation and with the achieving approach. Contrary to 

prevailing evidence, GPA was virtually unassociated with performance goal orientations. This 

rather unusual finding is discussed in the context of the specific social environment of the 

particular institution. The findings indicate that correlates of GPA do not contradict the 

motivational attributes of the social construct of excellent students. 

Keywords: GPA, grades, academic excellence, achievement goal orientations, student 

approaches to learning 

 

 

1 INTRODUCTION 

Academic achievement, academic success, or academic excellence have been of interest to 

many researchers in the field of educational psychology. These central concepts are mostly 

defined through grades or the grade point average (GPA) (Mašková & Kučera, 2019; 

Mašková & Nohavová, 2019). Therefore, when speaking about “successful“ or “excellent“ 

students it is usually meant students with a high GPA, at least in the area of educational 

research. However, the questions arise as to whether the students with the best grades are 

really the best, what GPA reveals about the students, and what the motivation leading to the 

high grades is. For example, in the case of two students where one is genuinely motivated to 

learn and truly understand the material of her interest, while the other is only motivated by a 

desire to outperform her classmates and therefore strives to achieve the highest grades, the 

latter student will be more likely to obtain the better grades despite the noble motivation of 

the first student (Senko & Miles, 2008). Although most books and articles on the topic of 

“best students” concentrate primarily on grades and GPAs, there are only few researchers who 

refrain from employing the GPA as a main criterion in the search for the best university 

students. For example, according to Bain (2012), grades “say little about who you are, what 

you are likely to do in life, how creative you are likely to be, or about how much you 

understand” (p. 10). Thus, in his research, he chose to focus on students who adopted the deep 

learning approach (explained below) rather than on high grades achievers whose study 

motivation was uncertain.  

The findings of an extensive survey among students and educators at the Faculty of 

Education, University of South Bohemia (USB), revealed that the agreed core psychological 

attribute relating to the social construct of excellent students is a “genuine study motivation”. 

This characteristic involves multiple cognitive and behavioural patterns, including intrinsic 

motivation. This implies that students are enthusiastic about their studies. Such students 

engage in schoolwork out of interest and out of the desire to master the learning material for 

their own personal development rather than for the sole purpose of positive self-presentation 

in front of others. Further, they want to develop a real understanding of what they learn by 
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thinking about the new knowledge acquired, and by interconnecting it with previous or 

simultaneous knowledge in other areas. As a result, the knowledge of these students is 

complex and deep not just memorized without further understanding (Mašková & Nohavová, 

2019). 

The present study, as part of the first author’s comprehensive research on academic 

excellence, serves as a preliminary investigation to challenge the route of measuring academic 

excellence almost exclusively via GPA. The findings of this study aim to help form 

conclusions concerning directions for future methodological choices in the field of academic 

excellence research. In other words, the practical relevance of this study relates to possible 

justifications of GPA as a trustworthy indicator of academic excellence in the settings of the 

Faculty of Education at the USB. Hence, the present study is directed by the following 

underpinning question:  Does a high GPA indicate the presence of genuine study motivation 

attributed to excellent students? In order to test this research question, the proposed central 

attribute was conceptualized as the mastery goal orientation together with the deep learning 

approach. The mastery goal orientation is students’ ability to focus on mastering a task and 

their desire to acquire new skills (Elliot & Harackiewicz, 1996). The deep learning approach 

is students’ intention to form a personal understanding of the topic studied, and it includes 

related learning processes such as integration, synthesis, and reflection (McCune & Entwistle, 

2000; Laird et al., 2008). Both the mastery goal orientation and the deep learning approach 

have been directly linked to intrinsic motivation, or interest in and enjoyment of an activity 

for its own sake (Deci & Ryan, 1985; Entwistle, 1988). 

To gain more insight into the topic, the constructs of mastery goal orientation and deep 

learning approach will to be studied as part of a comprehensive theory. Accordingly, this 

study focuses on the investigation of the mutual relationships between GPA and two complex 

theories of academic motivation and learning – achievement goal orientations and student 

approaches to learning. These theories will be explained in detail in the following 

paragraphs. 

 

1.1 Achievement goal orientations  

The achievement goal theory, introduced in Dweck’s (1986) seminal work and based on the 

social-cognitive approach to motivation, has become a prominent theory of motivation in the 

past three decades. Much of the research conducted in this area highlights the effects of a 

particular class of goals involved in achievement motivation. These goals are called mastery 

(also known as learning or task-oriented) goals, and performance (also called ability or ego-

oriented) goals. Mastery goals have been linked to an individual’s belief that competence is 

malleable; in contrast, performance goals have been associated with an individual’s belief that 

competence is fixed (Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988; Senko, Hama, & Belmonte, 

2013). The performance goal construct has been further divided into two different forms of 

regulation: approach and avoidance. Accordingly, the proposed achievement goal framework 

incorporates mastery, performance-approach, and performance-avoidance goals (Elliot & 

Harackiewicz, 1996; Elliot & Church, 1997). Individuals adopting mastery goal orientation 

(MGO) focus on the task at hand, want to learn and understand the material, strive to increase 

their skills, define success in relation to the task, and measure progress in self-referential 

terms. By contrast, individuals with performance-approach goal orientation (PAPGO) focus 

on achievement by applying only little effort, and demonstrate the core desire to gain 

favourable judgment of their own competence. Individuals adopting performance-avoidance 

goal orientation (PAVGO) strive to avoid demonstrating their lack of ability and receiving 

unfavourable judgment of their competence. In contrast to mastery-oriented individuals, 

individuals with PAPGO and PAVGO tend to focus their attention on the self, and define 
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their success in relation to others (Dweck & Leggett, 1998; Elliot & Harackiewicz, 1996; 

Kaplan et al., 2012; Midgley et al., 2000). 

 

1.2 Student approaches to learning 

The concept of approaches to learning was originally introduced by Marton & Säljö (1976) 

who identified two qualitatively different levels of processing information among university 

students. In their experiment, students were asked to read a text, and to be ready to answer 

questions on it afterward. The results showed that the students who used surface-level 

processing concentrated on rote memorization, whereas those who adopted deep-level 

processing concentrated on the meaning and significance of the text. Biggs (1987) further 

defined students’ approaches to learning as a combination of the motives for learning and the 

accompanying strategies needed to master a task. Along with the two original approaches, a 

third approach, called achieving (or strategic) approach, was also identified. These 

approaches are fairly consistent and may persist over longer periods of time (Kember & 

Leung, 1998; Lonka, Olkinuora, & Makinen, 2004). The deep learning approach comprises a 

deep motive and a deep strategy. The deep motive pertains to an intrinsic interest in what is 

being learned, as well as striving to understand the material and develop competence in 

specific academic subjects. Using a deep strategy involves searching for meaning, inter-

relating new information with previous relevant knowledge and everyday experience, and 

looking for patterns and underlying principles. In the context of the achieving approach, 

achieving motive refers to ego and self-esteem enhancement through competition, and 

striving to obtain the highest possible grades whether or not the material is interesting. The 

achieving strategy includes organizing students’ time and distributing their efforts most 

efficiently, completing all suggested readings, using previous exam papers to predict 

questions, and being aware of marking scheme cues: in other words, they behave as “model 

students”. Regarding the surface approach, the surface motive is merely to cope with the 

course requirements as the students try to balance between failing and working more than 

necessary. Additionally, the surface strategy consists of memorizing the essential information 

needed for assessments. Students employing this strategy focus on discrete elements without 

integration, have difficulty in making sense of new ideas, and fail to distinguish principles 

from examples (Biggs, 1987; Entwistle, McCune & Walker, 2001; Kember & Leung, 1998). 

 

1.3 Interrelatedness and relationship to GPA 

Several studies have demonstrated the association between achievement goal orientations and 

student approaches to learning. While MGO and deep processing show a positive mutual 

association (Ames & Archer, 1988; Dupeyrat & Marine, 2005; Elliot & McGregor, 2001), 

both PAPGO and PAVGO have been linked to surface cognitive processes (Al-Emadi, 2001, 

Elliot & McGregor, 2001; Greene & Miller, 1996).  Only few studies have shown the 

relatedness of PAPGO and deep processing (Archer, 1994; Wolters, Yu, & Pintrich, 1996), 

and the connection of MGO and surface processing (Al-Emadi, 2001). 

The investigation of the relationship among GPA, achievement goal orientations, and student 

approaches to learning in higher education has provided inconsistent results. Although 

PAVGO is often negatively related to academic achievement (Richardson, Abraham, & Bond, 

2012), both PAPGO and MGO have been positively linked to academic achievement in most 

studies. In a Czech student sample, MGO was found to be the strongest predictor of GPA 

among other achievement goal orientations (Kožený & Tišanská, 2010). However, a 

comprehensive meta-analysis performed by Linnenbrink-Garcia, Tylson & Patall (2008) 

confirmed mastery goals to be a weaker predictor of academic achievement in terms of course 

grades, compared with performance-achievement goals. In some studies, mastery goals 

evidenced no reliable effect on grades (e.g. Durik, Lovejoy, & Johnson, 2009; Elliot & 
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McGregor, 2001; Harackiewicz et al., 1997). Regarding student approaches to learning, some 

studies have found the deep learning approach positively associated with GPA (Kožený & 

Tišanská, 2010; Tarabashkina & Lietz, 2011; Zeegers, 2001), yet several other studies have 

found that deep learning strategies failed to predict GPA (Al-Emadi, 2001; Campbell & 

Cabrera, 2014; Elliot, McGregor, & Gable, 1999). The relationship between surface approach 

and GPA was found to be either null (Elliot et al., 1999) or negative (Kožený & Tišanská, 

2010; Tarabashkina & Lietz, 2011).  

 

1.4 The present study  

The findings of previous studies have revealed no definite evidence regarding the associations 

of GPA with achievement goal orientations and student approaches to learning. The positive 

link of GPA to MGO and to the deep learning approach was confirmed by some authors but 

contradicted by others. Moreover, existing literature does not provide sufficient evidence 

about Czech students in particular. Consequently, the current state of research does not bring 

a clear answer to the question whether GPA can serve as an indicator of genuine study 

motivation in the settings of the Faculty of Education, USB. Therefore, this study aims to 

explore the mutual relationships among GPA, achievement goal orientations, and student 

approaches to learning in the Czech student sample.  

 

2 METHOD 

2.1 Participants 

The participants were 124 second-year full-time students of the bachelor degree program 

Specialization in Pedagogy at the Faculty of Education at the University of South Bohemia 

(USB) in the Czech Republic. More specifically, the participants were enrolled on the 

compulsory psychological course designated for their year of study and study program. Out of 

a total of 159 students present, 35 submitted the survey uncompleted or only partially 

completed. These students were therefore excluded from the study (78% response rate). We 

chose to standardize the sample to students of the identical year of study and study program to 

prevent any unexpected effects
1
. 

 

2.2 Procedure 

During the final session of the course, participants were asked to complete a paper-pencil 

survey containing the measures of the achievement goal orientations and the approaches to 

learning. Further, the request to indicate their cumulative GPA was part of the survey. For this 

purpose, participants were informed about the survey already in the pre-final session of the 

                                                 
1
 We were aware of the possible intervening effect of the phenomenon called GPA inflation in university 

students, i.e. an upward shift in GPA of students over an extended period of time without a corresponding 

increase in students’ academic ability. Accordingly, GPA could exhibit an inconsistent pattern of development in 

time, typically a sharp decrease in the second semester followed by a steady increase during the later periods of 

study before repeated drop in the final term. Differences in life-cycle of GPA have been observed among 

students of distinct academic programs in US universities (Grove & Wasserman, 2004). Although evidence of 

GPA inflation has not yet been investigated in the Czech Republic, any possible unexpected trends in GPA 

development in time could not be ruled out. To prevent biased results, we opted for participants of the same year 

of study and study program. An additional reason, besides possible differences in life-cycle of GPA, for building 

the research sample of students enrolled in the same study program, were comparable admission requirements. 

For instance, applicants for the study program of Psychology at the Faculty of Education, USB, undergo much 

stricter admission procedures than students of Specialization in Pedagogy. These differences may in turn lead to 

differential standards in grading. Due to the gradual drop out of students in every year of study, the second-year 

students were chosen as a compromise between a high overall number of students enrolled in the study program 

and the relatively high amount of grades included in the cumulative GPA compared to first-year students. The 

number of re-attending older students is negligible for this particular course. 
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course, and were instructed on how to find the cumulative GPA in the university’s student 

record system. They were asked to find the data themselves and bring it to the final session of 

the course. Participants were also informed that the survey was focused on their attitudes 

toward their studies at the Faculty of Education, USB. Furthermore, the researchers reassured 

the participants that it was anonymous, and that no personal identification was required. After 

the participants completed the survey, they placed it in a sealed box designated for the 

anonymous collection of the surveys. 

 

2.3 Measures 

The cumulative GPA
2
, based on the grades of three previous terms, was self-reported by the 

participants as there was no possibility for the researchers to obtain the data through 

university records. “Personal Achievement Goal Orientations” student scales in the revised 

version from the Patterns of Adaptive Learning Scales 

developed by Midgley et al. (2000) were used to 

measure achievement goal orientations. MGO and 

PAPGO were measured using five items, and PAVGO 

with four items. The shortened 18-item “Study Process 

Questionnaire” (SPQ) was used to assess approaches to 

learning (Fox, McManus, & Winder, 2001). The 

shortened SPQ comprises six subscales with 3 items 

each: surface strategy & surface motive; achievement 

strategy & achievement motive; and deep strategy & 

deep motive. All 32 items were answered on a five-

point Likert-type scale ranging from 1 = “Fully 

disagree” to 5 = “Fully agree”. Prior to the 

administration, the items were translated and 

stylistically adapted into the Czech language. 

 

3 RESULTS 

Statistical analyses were performed using JASP 

software. Firstly, internal consistency reliability was 

estimated. All calculated Cronbach alpha coefficients 

indicated at least an acceptable internal consistency 

(Hair et al., 2006). Further tests for the assessment of 

normality indicated that the variables Surface 

Approach (SA) and MGO slightly deviated from the 

normal distribution. All other variables conformed to 

the normal distribution. As the suitability of the 

variables SA and MGO for applying parametric testing 

was disputable, both parametric Pearson r and non-

parametric Spearman´s ρ were computed for all 

variables correlated. As both correlational coefficients 

yielded very similar results, only the r correlation 

results are reported in Table 1, along with the means, 

standard deviations, and alpha coefficients for all the 

variables analyzed.  

 The associations among GPA and other 

variables were found non-significant on an alpha level 

                                                 
2 According to the Czech university grading system, the best grade is 1 (= A), the worst is 4 (= F). Hence, the 

higher absolute value of GPA indicates poorer performance. 
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of .05. A weak negative relationship, yet non-significant, was detected between GPA and the 

Achieving Approach (AA) (r = -.16), and MGO (r = -.13). However, correlational analysis 

showed several associations among variables significant on an alpha level of .05. In this 

respect, strong positive association was found between PAPGO and PAVGO (r = .62), 

PAVGO was also weakly associated with MGO (r = .20). MGO was weakly negatively 

related to SA (r = -.18). Further, the direction of other associations among achievement goal 

orientations and approaches to learning was positive. A strong association was found between 

MGO and the Deep Approach (DA) (r = .61). The relationship between MGO and AA (r = 

.29) was weak to moderate. PAPGO was moderately linked to AA (r = .54). PAVGO was 

weakly to moderately associated with AA (r = .31), and SA (r = .29). The relationship 

between PAVGO and DA was rather weak (r = .23).  

 

4 DISCUSSION 

The main goal of our study was to examine the relation of GPA to achievement goal 

orientations and approaches to learning in a sample of Czech students. Regarding the 

achievement goal orientations, we found GPA to be reversely linked to MGO, yet this 

relationship was weak (r = -.13) and non-significant. The observed lack of connection 

between PAVGO and GPA (r = -.02) may be interpreted as a rather unusual finding since 

previous research has consistently pointed out the negative effects of PAVGO on academic 

achievement (Richardson et al., 2012). Not less surprising is the virtual absence of association 

between GPA and PAPGO (r = - .03). Although the null relationship was uncommonly 

confirmed in the students of a large US university (Lee, Sheldon, & Turban, 2003), this 

finding is also contradictory to the majority of published literature. Nevertheless, similar 

evidence, unexpected and rare in the context of Western research, has been already proved by 

research conducted in Asia (King, 2015, 2016). Collectivism, a common feature of Asian 

cultures, may actually moderate effects of performance orientations (both PAVGO and 

PAPGO) on academic outcomes. For collectivistic cultures, individuals are more relational 

and deeply connected to significant others, contrary to distinctiveness from significant others 

more typical for individualistic Western countries. Therefore, failure means unfulfillment of 

significant others’ social expectations, and can lead to a “loss of face“ as academic 

achievement is perceived as a social duty. As a result, in collectivist settings, concentrating on 

fitting in with others is likely to make performance-avoidance goals more common, whereas 

performance-approach goals may be less emphasized (King, 2015, 2016). Accordingly, 

PAPGO was found to be only a very weak predictor of GPA in Philippine students. On the 

other hand, PAVGO was surprisingly associated with GPA in a positive direction (King, 

2015). It was as well associated with positive outcomes such as higher levels of cognitive and 

metacognitive strategy use, intrinsic motivation, or engagement (King, 2016).  

Although the Czech cultural background is not expected to promote a collectivistic approach 

in general, the very specific social environment of the particular institution probably does. 

The Faculty of Education at the USB could be classified as a rather small institution with 

approx. 800 full-time students. It is not unusual that no more than only one dozen students 

might be enrolled on a particular course on the Specialization in Pedagogy study program. 

Consequently, a feeling of deeper relatedness to teachers and fellow students, and 

commitment to studies could easily arise in students. As a result, failure could probably 

jeopardize participants’ perceived role as students in a more prominent way than in the 

anonymous environment of a large institution. As the present study found no evidence for the 

inhibiting effect of PAVGO on GPA, it could be presumed that performance-avoidance may 

be seen as more normative in the specific conditions of the Faculty of Education at the USB. 

Possibly, the lack of a confirmed association between PAPGO and GPA may also be 

explained in terms of the specific social environment at the particular institution. The “family-
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like” environment may include both the teachers’ attitudes and the specific social dynamics of 

small groups of students where mastery precedes competitiveness. Thus, the emphasis on 

fitting in, as well as the focus on group cohesion and concordance in mutual relationships, 

may minimize the salience of performance-approach goals.  
Regarding the association between GPA and student approaches to learning, we found a weak 

reverse relationship, yet non-significant on an alpha level of .05, between GPA and the 

achieving approach (r = -.16). The deep approach also tended to be reversely associated with 

GPA (r = -.09), while the surface approach was likely to be positively associated with GPA (r 

= .08). However, these associations were very weak and non-significant.  

The results of our study regarding the mutual relationships between achievement goal 

orientations and approaches to learning are mostly in accordance with previous findings. The 

only exception is the positive association between PAVGO and the deep approach (r = .23). 

This result is contradictory to previous findings, as a negative relationship between PAVGO 

and the deep approach has been typically reported (e.g. Elliot & McGregor, 2001). This 

seemingly anomalous finding was probably mediated by the also unusual inter-correlatedness 

of MGO and PAVGO (King, 2016). In this context, it is worth mentioning the resemblances 

with the Asian research findings and possible causes of these resemblances discussed in the 

previous paragraph (King, 2015, 2016).  

Regarding the associations between GPA and the selected motivational variables, our study 

yielded statistically non-significant results with a p value larger than a conventional alpha 

level of .05. A p-value is a probability that the observed effect occurred due to chance. It is 

worth to remind here that statistical significance is not equivalent to substantial or scientific 

significance. It provides no information about the magnitude or importance of the underlying 

phenomenon. Moreover, p values are considered to be confounded because of their 

dependence on sample size (Sullivan & Feinn, 2012). In this context, we should admit that 

our sample size could be considered inadequately small. Consequently, it is likely that the p 

values were negatively impacted by this small sample size. Although statistically non-

significant, the results of this study suggest that in our student sample, higher GPA 

corresponded to higher orientation towards MGO and the deep learning approach, as GPA 

tended to be reversely linked to MGO and to the deep learning approach. With respect to the 

research question, it can be acknowledged that GPA indicated, at least weakly, the genuine 

study motivation. On the contrary, the variables that were not in accordance with the excellent 

students construct (such as surface approach, PAPGO and PAVGO) tended to be distinct from 

GPA. In this context, the only seemingly controversial finding was the association between 

GPA and the achieving approach. The achieving approach comprises the achieving motive 

and the achieving strategy. The latter is fully compatible with the academic excellence 

construct as one of its aspects is to fulfil study requirements on time and at a high-quality 

level (Mašková & Nohavová, 2019). The accompanying achieving motive refers to 

enthusiasm, the will to succeed, and the intention of obtaining the highest possible grades 

through competition (Biggs, 1987). Whereas the deep approach and the surface approach are 

clearly linked to intrinsic motivation and extrinsic motivation respectively, the achieving 

approach is associated mainly with the need for achievement and vocational motivation 

(Entwistle, 1988). From this point of view, this motivational pattern does not directly mirror 

the genuine study motivation attribute. On the other hand, as the achieving approach often 

occurred in conjunction with the deep approach (r = .21 in our sample), a composite deep-

achieving approach was considered as academically desirable (Biggs, 1987). Therefore, these 

findings reveal that the model of the “pragmatic” student adopting the achieving approach 

does not contradict the construct of a student being academically excellent.  

The most pronounced limitation of this study may be the rather small study sample, which in 

turn might have negatively impacted the level of statistical significance of our results. 
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However, obtaining a larger sample would have been problematic due to the limited number 

of students enrolled at the small institution of the Faculty of Education at the USB. To avoid 

the occurrence of interfering effects, enlargement of the data set at small institutions would 

apparently be possible by collecting data from students of the same study year and study 

program in year intervals. Due to the specificity of the sample, the generalization of our 

findings should be limited to students of similar study years and study programs, and 

particularly to institutions of similar characteristics. 

Despite the statistical non-significance of our results, practical implications of the study can 

be drawn in order to conduct further research. From the findings of the present study, it can be 

concluded that the motivational correlates of GPA may support the construct of excellent 

students to a very limited extent. In this respect, the use of GPA as the sole indicator of 

academic excellence at the Faculty of Education, USB cannot be recommended due to a weak 

and non-significant association with genuine study motivation. Nonetheless, GPA could still 

be used as an auxiliary indicator in a multi-criteria measure of excellent student identification 

in further research at the Faculty of Education, USB. In general, statistically non-significant 

results yielded by the present study, should be interpreted cautiously until corroborated by 

further research.  
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ANALÝZA ZDRAVOTNÍCH RIZIK VZNIKAJÍCÍCH JAKO 

NÁSLEDEK POVODNÍ  

 

ANALYSIS OF HEALTH RISKS AS RESULTING FROM THE FLOOD  

 

Denisa Charlotte Ralbovská   

 
Abstrakt 

Tématem příspěvku jsou zdravotní rizika vznikající v důsledku povodní zkoumané v České 

republice ale i ve světě. Je zde uveden příslušný legislativní rámec a ochrana obyvatelstva 

týkající se problematikou povodní. Dále je popsán vliv povodní na somatický a psychický 

stav zasažených osob. Nedílnou součástí jsou opatření vedoucí ke snížení zdravotních rizik 

povodní, proti epidemiologickým opatřením a problematika poskytování první psychické 

pomoci, psychosociální pomoci a posttraumatické péče.   

Klíčová slova: povodně, zdravotní rizika, epidemiologická opatření, hygienická opatření  

 

Abstract 

The topic of the paper is the health risks arising from the floods surveyed in the Czech 

Republic and worldwide. The relevant legislative framework and population protection 

related to flood issues are presented. Furthermore, the impact of floods on the somatic and 

psychological state of affected people is described. An integral part is the measures leading to 

the reduction of health risks of floods, against epidemiological measures and the issue of 

providing first psychological assistance, psychosocial assistance and post-traumatic care. 

Key words: floods, health risks, epidemiological measures, sanitary measures  

 

 

1 ÚVOD  

Mimořádné události doprovázejí lidstvo po celou jeho historii.  Za první písemnou zmínku o 

povodních na území současné České republiky lze považovat údaj z roku 1118, který je 

uveden v Kosmově kronice české v souvislosti s řekou Vltavou: „V září nastala taková 

povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť naše řeka Vltava náhle prudce 

vyrazila ze svého řečiště a, ach, kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým 

přívalem pobrala!“ (převzato z překladu: Hrdina, Bláhová, Moravcová, 2011, s. 184).  

Povodně se objevují nečekaně, často dochází při nich k ohrožení životů, zdraví i majetku.  Ve 

svém průběhu na sebe navazují řadu dalších mimořádných událostí, jako jsou např. výpadky 

energetických sítí, hromadné havárie, šíření infekčních chorob, výskyt negativních socio-

psychologických jevů (rabování, krádeže) atd. čímž je umocněn jejich dopad. 

Českou republiku v posledních letech postihly velké povodně v letech 1997, 2002, 2006, 2010 

a 2013. Následkem jejich ničivé síly a zejména pak ekonomických a mimoekonomických 

dopadů povodní, se problematika protipovodňových opatření a řešení následků povodní 

dostala do popředí zájmu. 

 

2 SOUČASNÝ STAV 

V následující kapitole budou definovány a rozebrány základní pojmy související s povodněmi 

a zejména pak se zdravotními riziky povodní. Rovněž budou představeny klíčové zahraniční i 

české studie zabývající se touto problematikou. 

- 538 -



Ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2010 s názvem „Mapování dopadů 

přírodních rizik a technologických havárií v Evropě“ (v originále s názvem Mapping the 

impacts of natural hazards and technological accidents in Europe)  plynou následující 

informace:  

 v období 1998 – 2009 vzrostl v Evropě počet přírodních katastrof,  

 bylo zaznamenáno cekem 576 katastrof,  

 katastrofy si vyžádaly téměř 100 000 lidských životů,  

 katastrofy měly negativní dopady na život více než 11 milionů lidí, 

  katastrofy zapříčinily finanční ztrátu ve výši cca 150 miliard EUR. 

Nejčastější živelní pohromou v inklinovaném období byly povodně (výskyt 213 nejrůznějších 

povodní), které způsobily ztráty ve výši cca 52 miliard EUR. 

 

2.1 Legislativní rámec povodní v podmínkách České republiky 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, je mimořádná událost 

definována jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a 

také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací“. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definuje 

povodeň jako „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními 

jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými 

vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo 

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).“ 

Ve výše uváděném zákoně č. 254/2001 Sb. jsou uvedena povodňová opatření, která dělíme na 

přípravná opatření, opatření prováděna při nebezpečí povodně, za povodně a opatření 

prováděna po povodních. V návaznosti na téma příspěvku v okruhu zájmu jsou především 

vybraná opatření při nebezpečí povodně a za povodně mezi které patří:  

 varování při nebezpečí povodně, 

 zřízení a činnost hlídkové služby, 

 vyklizení záplavových území, 

 řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

 povodňové zabezpečovací práce, 

 povodňové záchranné práce, 

 zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

A dále pak opatření po povodni, mezi které patří:  

 evidenční a dokumentační práce, 

 vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, 

 odstranění povodňových škod a obnova území po povodni (zákon č. 254/2001 Sb.) 

Při komplexním hodnocení problematiky povodní na území ČR je vycházeno z platných 

předpisů týkajících se ochrany před povodněmi a jejich souladu s evropskou legislativou. 

Zejména pak ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ ES (v originále Directive 

of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood 

risks) o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (nazývána také jen „Povodňová 

směrnice“).  

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), paragrafem 63 se „Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k 

předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou 
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prevencí a operativními patřeními.  Operativní opatření jsou zabezpečována podle 

povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů“. 

 

2.2 Krizová připravenost zdravotnictví na zvládání povodňových stavů 

„Krizová připravenost zdravotnictví je schopnost poskytovatelů zdravotních služeb a 

zdravotnických zařízení zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu místně příslušného 

správního celku za krizových stavů a za mimořádných událostí v kontinuitě medicínských 

zásad pro poskytování zdravotní péče odborně způsobilými pracovníky“ (Šamaj, 2016, s. 8). 

Ministerstvo zdravotnictví plní funkci ústředního správního úřadu pro oblast zdravotnictví. 

V oblasti krizového řízení prostřednictvím tvorby a prosazování státní zdravotní politiky plní 

úkoly v procesu zajišťování rámcových podmínek pro poskytování zdravotní péče při 

mimořádných událostech a za krizových stavů (Fišer, 2006). 

Při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí jednotlivé složky IZS postupují 

v souladu se STČ 09/IZS a plní jednotlivé fáze taktického postupu, jako jsou: činnosti určené 

k záchraně lidských životů, poskytování zdravotnické péče, identifikaci zemřelých osob, 

spolupráce s médii, vyrozuměním příbuzných zasažených osob a v neposlední řadě i zajištění 

posttraumatické péče a psychosociální pomoci. Při větším počtu raněných je následně 

aktivován traumatologický plán. 

Ve smyslu zákona č. 258/200 Sb. jsou kompetentními orgány zpracovávány plány 

hygienických a protiepidemických opatření. Z těchto plánů plynou v rámci prevence šíření 

infekčních chorob následující povinnosti: detekce osob zasažených infekční chorobou, léčba 

nemocných a efektivní realizace protiepidemických a karanténních opatření. Mezi povinností 

orgánů hygienické služby v návaznosti na povodně patří terénní šetření, odběry vzorků vod, 

potravin a biologického materiálu a jejich rozbory, stanovení režimních opatření a hygienická 

kontrola. 

 

3 ZDRAVOTNÍ RIZIKA POVODNÍ 

Kromě negativních dopadů povodní na životní prostředí, ekonomiku, průmysl atd. představují 

povodně značné zdravotní riziko. Autoři Kříž, Beneš a Daniel (2004) uvádějí následující 

nepřímé vlivy povodní na lidské zdraví:  

 poškození vodovodních rozvodů (nedostatečné zásobování vodou,  kanalizační splašky; 

poškození čističek odpadních vod atd.), 

 rozvrácení dopravy,  

 narušení podzemních potrubí a zásobních nádrží (např. únik chemikálií, zaplavení míst s 

uloženými toxickými odpady atd.), 

 rozšíření oblastí vhodných líhnišť komárů (následné přenášení nákaz), 

 migrace hlodavců,  

 narušení sociální sítě,  

 ztráta majetku, zaměstnání, členů rodiny a přátel, 

 znehodnocení potravin, včetně primárních potravinářských produktů, 

 možné nákazy: E. coli, Shigella, hepatitis A, leptospiróza, giardióza, 

campylobakterióza, dermatitis, conjuctivitis, 

 ztížené podmínky zdravotnické záchranné služby, 

 možné akutní nebo chronické následky působení chemických látek, 

 nákazy přenášené členovci, 

 možný výskyt nákaz šířených hlodavci, 

 možné psychosociální poruchy, 

 poškození pokožky (odřeniny, infekce), 

 poruchy v zásobování 
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3.1 Vliv povodní na somatický stav zasažených osob 

Záplavová voda a zejména pak rychlý tok vody představuje vysoké  nebezpečí utonutí. I 

mělká voda (rychle tekoucí), která sebou navíc strhává různé předměty, může představovat 

vysoké riziko utonutí. Utonutí může rovněž nastat v důsledku fyzického vyčerpání 

zachraňující osoby v rámci záchranné akci. Ze záplavové  vody, vzhledem k tomu, že mnohdy 

obsahuje ostré předměty (střepy skla, ostré hrany kovů atd.) plyne i nebezpečí. Nedílnou 

součástí rizik plynoucí ze záplavové vody jsou různá infekční onemocnění a narušení 

psychické integrity v souvislosti s akutní reakcí na stres nebo na reální a symbolickou ztrátu.  

V průběhu povodní nastává kontaminace zasažených studní a případně dalších lokálních 

zdrojů záplavovou vodou, což představuje vysoké riziko vzniku a šíření infekčních chorob. Je 

důležité si uvědomit, že záplavová voda mnohdy obsahuje fekálie (lidské i zvířecí) a celou 

řadu dalších odpadů, které mohou obsahovat původců infekčních chorob (např. Leptospiroza, 

Vibrio cholerae, Escherichia coli, Shigella, Campylobakter atd.).  Záplavová voda může 

zdroje pitné vody a studny kontaminovat i řadou mikroorganismů a to včetně parazitů. Dalším 

rizikovým faktorem pro vznik a šíření infekčních chorob představuje i konzumace potravin 

zasažených záplavovou vodou. 

Následkem povodní mohou nastat situace, kdy přichází k šíření infekčních chorob, který se 

v lidské populaci označuje jako proces šíření nákazy – epidemický proces. Jak uvádějí 

Göpfertová, Pazdiora a Dáňová (2006), aby mohl být epidemický proces realizován, musí být 

splněny následující podmínky: 

 přítomnost zdroje původce nákazy (infikovaný lidský nebo zvířecí organismus), 

 uskutečnění přenosu původce nákazy (přenos infekčního agens ze zdroje nákazy na 

vnímavého hostitele, přičemž organismus člověka může být exponován těmito 

epitelárními povrchy: kůží, oční spojivkou, sliznicí respiračního, alimentárního a 

urogenitálního ústrojí), 

 přítomnost vnímavého hostitele. 

 

Obr. 1. Lokalizace zasažených zdrojů pitné vody v ČR při povodních v červnu 2013 

 
 

[Zdroj: Daňhelka, Kubát, Šercl, Čekal, 2014, s. 64] 
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Tabulka 1 Příklady infekcí přenášených vodou 
Přenos alimentárním traktem Přenos kůží a sliznicemi 

Cholera Leptospiróza 

Salmonelóza Mykobakteriózy 

Gastroenteritída (Escherichia coli a další Enterobacteriaceae) Infekce vyvolané pseudomonádami 

Shigelóza Legionelóza 

Břišní tyfus Ankylostomóza 

Paratyfus Inkluzní konjuktivitida 

Yersinióza Meningoencefalitída amébová 

Tularémie Schistozomiáza 

Leptospirózy Dermatofytóza 

Mykobakteriózy (atypická mykobakteria)  

Kampylobaktérióza  

Virová hepatitida A, E  

Poliomyelitída  

Infekce vyvolané enteroviry  

Amébová úplavice  

Giardióza  

Ankylostomóza  

Echinokokóza  

Cysticerkóza (Taenia solium)  

Drakunkulióza  

[Zdroj: Göpfertová, Pazdiora, Dáňová, 2006, s. 45] 

 

S ohledem na výskyt povodní v roce 2009 Smíškové (2009) uvádí, že nejčastějšími 

zoonózami hlášenými na území ČR za rok 2009 byly bakteriální střevní infekce. Z výše 

uvedených infekčních chorob uvádí následující výskyt: salmonelóza (10 805 případů), 

kampylobakterióza (20 371 případů), tularemie (65 případů), leptospiróza (32 případů), 

listerióza (32 případů) a legionelóza (25 případů). 

Autoři Kouadio, Aljund, Kamigaki, Hammad a Oshitani (2014) na podkladě analýzy 

odborných článků a hlášení o infekčních chorobách zpracovali přehled epidemií infekčních 

chorob, které se vyskytli ve světě v návaznosti na mimořádné události (povodně, tsunami 

atd.). Autoři poukazují na tyto skutečnosti:  

 v důsledku povodní vznikají okamžitá zranění a utonutí, 

 následky povodní na zdraví obyvatelstva zahrnují vypuknutí a následné šíření 

infekčních chorob způsobených přemístěním zasažených osob do přeplněných táborů a 

kontaminací vodních zdrojů fekáliemi a toxickými chemikáliemi, 

 po povodních obvykle následuje vzestup nemocí přenášených komáry (jako je např. 

malárie), 

 je důležité okamžitě zahájit efektivní protiepidemická opatření a účinnou terapii již 

vzniklých infekčních chorob. 

 

Tabulka 2 Přehled epidemií infekčních chorob ve světě v období 2000 – 2011 v návaznosti na 

mimořádné události 

Country Disaster event Year(s) 
Infectious disease outbreak following natural 

disaster 

USA Tornado 2011 Cutaneous mucomycosis 

Japan Earthquake 2011 Diarrhea (norovirus), Influenza 

Haiti Earthquake 2010 Cholera 
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Cote d´Ivoire Flood 2010 Dengue 

Brazil Flood 2008 Dengue 

USA Hurricane (Katrina) 2005 Diarrhea, TB 

Pakistan Earthquake 2005 
Diarrhea, Hepatitis E, Acute respiratory infections, 

Measles, Meningitis, Tetanus 

Dominican 

Republic 
Flood 2004 Malaria 

Bangladesh Flood 2004 Diarrhea 

Indonesia Tsunami 2004 
Diarrhea, Hepatitis A and E, Acute respiratory 

infections, Measles 

Thailand Tsunami 2004 Diarrhea 

Iran Earthquake (Bam) 2003 Diarrhea, Acute respiratory infections 

Indonesia Flood 2001 -

2003 
Diarrhea 

USA Hurricane (Allison) 2001 Diarrhea 

Taiwan Typhoon (Nali) 2001 Leptospirosis 

China Typhoon (Nali) 2001 Leptospirosis 

El Salvador Earthquake 2001 Diarrhea,  Acute respiratory infections 

Thailand Flood 2000 Leprospirosis 

Mozambique Flood 2000 Diarrhea 

India (Mumbai) Flood 2000 Leptospirosis 

[Zdroj:  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/eri.11.155] 

 

Výše uvedení autoři Kouadio, Aljund, Kamigaki, Hammad a Oshitani (2014) dále poukazují 

na tyto skutečnosti:  

 v důsledku povodní vznikají okamžitá zranění a utonutí, 

 následky povodní na zdraví obyvatelstva zahrnují vypuknutí a následné šíření 

infekčních chorob způsobených přemístěním zasažených osob do přeplněných táborů a 

kontaminací vodních zdrojů fekáliemi a toxickými chemikáliemi, 

 po povodních obvykle následuje vzestup nemocí přenášených komáry (jako je např. 

malárie), 

 je důležité okamžitě zahájit efektivní protiepidemická opatření a účinnou terapii již 

vzniklých infekčních chorob. 

 

3.2 Vliv povodní na psychický stav zasažených osob 

Následkem prožité traumatizující události, kterou povodně bezpochyby představují, můžou u 

zasažených osob vzniknout akutní reakce na stres, ale rovněž i dlouhodobější narušení 

psychického stavu (např. Posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení atd.). 

V období, kdy povodně akutně negativním způsobem zasáhnou do života jedince, můžeme na 

místě mimořádné události pozorovat výskyt akutní stresové reakce. Akutní stresová reakce je 

akutně vznikající psychická porucha, která se u zasažené osoby objevuje v návaznosti na 

bezprostředně prožívající traumatický zážitek (např. mimořádné události, krizové situaci 

atd.). Je to porucha, která následuje po prožití, sledování nebo konfrontování se 

s mimořádnou událostí, při které nastává ohrožení psychické integrity, zranění nebo úmrtí a je 

doprovázena intenzivním pocitem strachu, bezmocnosti anebo hrůzy (Brewin, Bernice, Rose, 

Kirk, Phil, 1999). 

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) vzniká jako forma zpožděné anebo protrahovaná 

reakce na vysoce stresovou událost (prožitek) neobvykle hrozivého nebo katastrofického 

charakteru, která u zasažené osoby vyvolává pronikavou tíseň. Mezi typické symptomy této 

poruchy řadíme: opakované pocity strachu a úzkosti, potíže s usínáním a poruchy spánku, 

emoční otupění, přetrvávající pocit odcizení, vyhýbaní se kontaktu s lidmi, neadekvátní 
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reakce na podněty z okolí, přehnané úlekové reakce, vyhýbání se činnostem a situacím, které 

připomínají prožité trauma, deprese, výskyt sebevražedných myšlenek atd. Typické pro tuto 

poruchu jsou psychotické reminiscence - epizody opakovaného prožívání traumatu (tzv. 

flashbacky), které mají podobu vtíravých vzpomínek nebo se vyskytují ve snech (Mitchell, 

2003). 

Vlivem PTSD se u zasažených osob často objevují pocity neustálého napětí a očekávání 

příchodu ohrožující události. Jedinec se např. vyděsí se při každém neočekávaném zvuku. 

Dochází u něj k pocení, zrychlené srdeční i dechové frekvenci a k bušení srdce. Dále nastává 

bod, kdy se jedinec nápadně vyhýbá podnětům, které traumatizující událost připomínají, nebo 

s ní byť i nepřímo souvisejí. V případě PTSD, která se u zasažené osoby rozvinula následkem 

prožití povodně, může být spouštěčem negativního zhoršení psychického stavu další 

nepříznivá hydrometeorologická předpověď  nebo i silná bouřka spojená s lijákem nebo 

kroupy. 

Výskytem PTSD po povodních v roce 2002 se zabýval Preiss a kol. (2004). Cílem jejich 

zkoumání bylo sledovat frekvenci posttraumatických stresových reakcí a traumatického stresu 

v časovém horizontu 8 měsíců po povodních v Praze v roce 2002.  Z výsledků jejich 

zkoumání uvádím: „Experimentální soubor (N = 71) tvořili lidé, kteří byli přímo postiženi 

povodněmi v roce 2002 z pražského Karlína. Srovnávací soubor (N = 67) se skládal z 

dobrovolníků, kteří nebyli postiženi záplavami a odpovídali experimentálnímu souboru 

pohlavím, věkem a místem bydliště. V experimentálním souboru bylo během povodní 

evakuováno 59 ze 71 osob a 56 uvedlo škody na majetku. Experimentální soubor dosahoval 

oproti srovnávacímu souboru statisticky významně (p < 0,001) vyšší hodnoty ve všech 

parametrech traumatického stresu (škála vlivu události, IES-R). Část experimentálního 

souboru uvedla statisticky signifikantně vyšší počet dní evakuace (64 oproti 34 dnům p = 

0,03), měla významně nižší příjem před povodněmi (p = 0,02) a považovala povodně častěji 

za nejhorší zážitek ve svém životě (p = 0,02). Vyšší míra traumatického stresu měřená IES-R 

je u osob postižených povodněmi varující a ukazuje na možnost dlouhodobého přetrvávání 

psychických dopadů povodní“ (Preiss a kol, 2004, s. 180). 

Vinař (1997) na základě svého výzkumu poukazuje na skutečnost, že povodeň na Moravě a v 

severovýchodních Čechách v červenci 1997 kromě značných materiálních škod způsobila  

psychotrauma u 50 000 – 100 000 zasažených jedinců a 2500 osob z důvodu PTSD užívalo po 

dobu 3 měsíců lék Citalopram.  

V souvislosti s výskytem a následkem povodní na základní životní jistoty zasažené osoby lze 

předpokládat vznik reaktivní deprese. Jak uvádějí Praško, Buliková a Sigmundová (2012) 

„reaktivní deprese je přímým následkem akutního těžkého stresu nebo pokračujícího 

traumatu. Zátěžová událost nebo trvající nepříznivé okolnosti jsou vyvolávajícím faktorem, k 

poruše by nedošlo bez jeho působení. Reaktivní deprese začíná ihned (nebo do jednoho 

měsíce) po výskytu stresující události nebo životní změny. Nejčastěji navazuje na stresovou 

událost, která byla spojena se ztrátou“ (Praško, Buliková, Sigmundová, 2012, s. 40). 

Ztrátu blízkého člověka (např. v případě povodní smrt následkem utonutí)  nazýváme reálnou 

ztrátou. Naproti tomu symbolickou ztrátou nazýváme např. ztrátu naděje a vyhlídek do 

budoucna (např. v případě povodní zničení rodinných fotografií nebo předmětů, které mají 

pro jedince emoční hodnotu nebo představují vzpomínky). V případě povodní lze 

v zaplavených oblastech pozorovat emoční reakce zasažených osob na obě varianty ztrát.  

 

3.3 Opatření vedoucí ke snížení zdravotních rizik povodní   

Povodňovými záchrannými pracemi se ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb. rozumí „technická 

a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již 

zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva 

z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění 
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mimo ohrožené území.  Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské 

životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, 

zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.  

Součástí efektivního zamezení vzniku a následného šíření infekčních chorob po povodních je 

i realizace likvidačních prací. Mezi povodňové likvidační práce lze zařadit: 

 zabezpečení střežení  zaplavených objektů a oblastí (Policie ČR nebo osoby určeny 

kompetentním orgánem), 

 posouzení potřeby a následné poskytnutí psychosociální pomoci HZS kraje a dalšími 

složkami IZS, 

 v kompetenci JPO je realizování těchto činností: 

o odčerpávání vody ze zatopených prostor, 

o odstraňování naplavenin, 

o obnova zdrojů pitné vody, 

o sběr uhynulých zvířat (Adamec a kol., 2012) 

Z dílčí zprávy MZ ČR s názvem Povodně 2013 – činnost Ministerstva zdravotnictví lze uvést 

následující protiepidemickou činnost v průběhu povodní: 

 edukační činnost (prevence šíření infekčních chorob atd.), 

 výkon státního dozoru nad zdravotnickými zařízeními zasaženými záplavovou vodou, 

 sledování zdrojů infekce a jejich přenašečů, 

 surveillance infekčních chorob, 

 sledování kvality zdrojů přírodních minerálních vod, 

 ochrana zdraví dětí a mladistvých (cíleně zaměřeno na mateřské, základní a střední 

školy, ale i na jiné typy školských zařízení), 

 eliminace rizik a následné řešení následků povodní plynoucích z pracovního prostředí 

(zasažení průmyslových, zemědělských a dalších objektů), 

 zprostředkování informace a komunikace s médii. 

Zasaženým osobám na místě mimořádné události (v tomto případe v oblasti zasažené 

povodněmi) je zapotřebí poskytnout posttraumatickou péči, která efektivně napomáhá zvládat 

akutní stresovou reakci a rovněž sehrává důležitou úlohu v prevenci rozvoje PTSD a reaktivní 

deprese.  

Základem poskytovaní posttraumatické péče, je poskytnutí první psychické pomoci, která je v 

Typové činnosti složek IZS při poskytování psychosociální pomoci STČ 12/IZS (2015) 

definována jako „soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu 

tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, zajištění základních lidských potřeb 

včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.“ 

Posttraumatickou péči lze obecně charakterizovat jako podpůrnou přítomnost, která může být 

nápomocna stabilizaci a zmírnění akutní stresové reakce a také k usnadnění přístupu k 

následné psychosociální pomoci. Psychosociální pomocí zasaženým osobám se v návaznosti 

na STČ 12/ IZS se rozumí:  

a) činnost v rámci humanitární pomoci a nouzového přežití,  

b) naplňování zjištěných potřeb v oblasti duševní, duchovní a sociální, a to v souladu s 

hodnotami zasažených osob (MV - GŘ HZS ČR, 2015). 

Při poskytování posttraumatické péče zasaženým osobám lze rovněž vycházet i z Bojového 

řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu s názvem Posttraumatická péče 

hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí, metodická list 

9/ob. 

Při poskytování psychosociální a posttraumatické péče osobám zasaženým povodněmi se 

aktivně využívá příručka s názvem Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných 

událostech z roku 2013. V této příručce jsou uvedeny základní pojmy a principy 

dobrovolnické pomoci, kterou lze efektivně využívat v rámci zvládání mimořádných událostí 
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nebo krizových situací a to včetně kontaktů na organizace poskytující materiální, technickou, 

finanční, právní a humanitární pomoc. Na organizování a distribuci humanitární pomoci se 

v době povodní na území ČR spolupodílejí následující organizace: Český červený kříž, 

ADRA, Člověk v tísni, Česká katolická charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické 

atd. Na poskytování humanitární pomoci se podílejí i další menší nevládní organizace, které 

vypomáhají např. při poskytování psychosociální pomoci, organizování a provozu  

evakuačních center, při organizování finančních sbírek atd. Svoji pozitivní roly při 

poskytování psychosociální pomoci zasaženým osobám sehrává i zabezpečení zasažených 

oblastí příslušníky Police ČR, aby se zamezilo krádežím a rabování. Právě strach z rabování 

zhoršuje psychický stav zasažených osob a kromě jiného způsobuje komplikace při evakuaci 

zasažených osob. Z příkladů rabování lze uvést činy při povodních v roce 2002 na území 

města Prahy, v srpnu v roce 2010 v Libereckém kraji atd. 

Nedílnou součástí posttraumatické péče a psychosociální pomoci je i proces krizové 

komunikace a objektivní sdělování informací ze strany médií. Právě na význam efektivní 

krizové komunikace poukazují výsledky výzkumu, který prezentují autoři Kellens, Terpstra a 

De Mayer (2012). Dospěli k závěrům, že krizová komunikace představuje jeden z klíčových 

faktorů ovlivňujících vnímání a přístup obyvatelstva k rizikům, které z povodní plynou. Dále 

pak poukazují na význam edukační činnosti v problematice protipovodňových opatření ale 

rovněž i na zvládání následků povodní.  

 

4 ZÁVER 

Cílem tohoto příspěvku bylo představit problematiku zdravotních následků povodní na 

zasažené obyvatelstvo. V rámci České republiky jsou povodně přestavující mimořádnou 

událost (potažmo krizovou situaci) častým fenoménem, se kterým se krizový manažeři, ale 

také příslušníci a zaměstnanci složek Integrovaného záchranného systému setkávají, podílí se 

na jejím řešení a na minimalizaci negativních dopadů.  

Výše rozpracované téma propojuje oblast krizového řízení, jako důležitého rámcového 

nástroje pro řešení vzniklých krizových situací (mezi které se povodně řadí jako nejčastější 

důvod k vyhlášení krizových stavů), dále tak oblast ochrany obyvatelstva, plánovaní 

(havarijní, krizové, traumatologické a další), epidemiologie, oblast poskytování první 

psychické pomoci a mnohé další. Jedná se o multidisciplinární problematiku, která zatím není 

v českém prostředí komplexně a uceleně zpracována.  

 

Předložený příspěvek je podporován Studentskou grantovou soutěží ČVUT (výzkumný 

projekt – SGS19/089/OHK4/1T/17) a vychází z textu rozpravy k disertační práci autorky 

příspěvku. 
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PRÁCA UČITEĽA S PREKONCEPTMI NA PRAHU VZDELÁVANIA 

 

TEACHER’S WORK WITH PRECONCEPTIONS  

AT THE THRESHOLD OF EDUCATION 

 

Rebeka Štefánia Koleňáková, Radka Teleková 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá teoretickou analýzou diagnostiky prekonceptov detí a žiakov na prahu 

vzdelávania, ich znakmi, tvorbou a významom v edukácií. Cieľom príspevku je vysvetliť 

význam diagnostiky na prahu vzdelávania a diagnostiky detských prekonceptov ako jej 

súčasti. Poznávanie prekonceptov detí na prahu vzdelávania, ale aj žiakov v primárnom 

vzdelávaní zohráva dôležitú úlohu. Ak chceme žiaka naučiť nový pojem s porozumením, 

musíme začať od známej skúsenosti a toho, s čím už prišiel do kontaktu. Pri dieťati na 

začiatku školskej dochádzky je dôležité venovať pozornosť jeho kvalitnej adaptácii na školské 

prostredie, čo diagnostika prekonceptov umožňuje. Pred vstupom do 1. ročníka sú deti aktívni 

konštruktéri obrazov a očakávaní smerom k škole,  budúcej role školáka. Je dôležité na tieto 

prekoncepty nadviazať a citlivo ich modifikovať správnym smerom so zámerom plynulej a 

jednoduchšej adaptácie. 

Kľúčové slová: konštruktivizmus, diagnostika, prekoncept, adaptácia, dieťa na prahu 

vzdelávania  

 

Abstract 

The subject of this contribution is a theoretical analysis of diagnostics of children’s and 

pupils’ preconceptions at the threshold of education, their characteristics, formation and 

importance in education. This contribution aims to explain the significance of diagnostics at 

the threshold of education and diagnostics of children’s preconceptions as its part. 

Understanding of children’s preconceptions at the threshold of education as well as pupils in 

primary education plays an important role. If we want a pupil to learn and comprehend a new 

term, we have to start with a familiar experience and something he/she has already been in 

contact with. In the case of a child at the beginning of primary education, it is necessary to 

pay attention to his/her good and efficient adaptation to school environment – this is enabled 

by the diagnostics of preconceptions. Before the start in the first grade, children are active 

constructors of images and expectations towards school and their future role of pupils. 

Therefore, it is crucial to build upon these preconceptions and modify them with caution in 

the right direction in order to support fluent and easier adaptation. 

Key words: constructivism, diagnostics, preconception, adaptation, child at the threshold of 

education 

 

 

1 ÚVOD 

Veľmi pretrakovávanou témou ostatných rokov je zmena tradičného vyučovania na 

vyučovanie s aktívne pracujúcim žiakom. Východisko ponúka konštruktivizmus, ktorého 

podstatou je zmysluplné učenie, ku ktorému neodmysliteľne patrí činná a aktívna participácia 

žiakov s dôrazom rešpektovania jeho osobnosti, skúsenosti a dosiahnutého poznania 

z predchádzajúceho vzdelávania.  Dieťa si okolitý svet a realitu vysvetľuje svojím vlastným a 

jedinečným spôsobom odrážajúcim jeho doterajšie skúsenosti a ovplyvnený médiami a 
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dospelými. Vlastné detské vysvetlenia javov objektívnej reality nazývame prekoncepty 

vznikajúce pred správnym a hotovým konceptom. Ako uvádza P. Doulík (2005), prekoncepty 

predstavujú jednoznačný dôkaz, že si dieťa samostatne, tvorivo a flexibilne organizuje svoje 

vedomosti a skúsenosti. Preto je pre dieťa často veľmi náročné sa určitej predstavy vzdať a 

nahradiť ju inou, predkládanou ako správnou. Dieťa na prahu vzdelávania veľmi intenzívne 

vníma rôzne zmeny a prítomnosť rozdielov na začiatku povinnej školskej dochádzky. V tomto 

období je dôležité venovať pozornosť adaptácii dieťaťa na nové školské prostredie a s  ním 

súvisiace školské pravidlá a povinnosti, čím sa prechod do relatívne štruktúrovaného 

školského života stáva jednoduchším. Na tvorbu vhodných podmienok pre plynulý prechod 

dieťaťa je nevyhnutná intenzívna spolupráca predškolského, školského a rodinného 

prostredia, ktoré sa navzájom činnostne a ideovo dopĺňajú. Taktiež vo veľkej miere môže 

adaptáciu a prechod dieťaťa do školy uľahčiť identifikácia a poznanie  predchádzajúcich 

predstáv o škole, na ktoré môže učiteľ nadviazať a tak ďalej so žiakmi pracovať. 

 

2 DETSKÉ PREKONCEPTY  

Konštruktivizmus a jeho zmysluplné učenie počíta so skúsenosťami detí. Jeho fundament je 

postavený na tom, že dieťa neustále poznáva, či už v školskom alebo mimoškolskom 

prostredí. Skúsenosti a vedomosti, ktorými sa dieťa v materskej škole prezentuje majú byť 

východiskovým bodom a od neho by sa malo odvíjať plánovanie i dalšie pedagogické 

pôsobenie so zámerom nielen k celkovému osobnostnému rozvoju, ale pri deťoch na prahu 

vzdelávania aj k plynulej a jednoduchšej adaptácií dieťaťa na školské prostredie. Edukačný 

proces má byť koncipovaný tak, aby každé dieťa malo možnosť modifikovať a rekonštruovať 

svoje poznanie, realizovať jeho výstavbu. Každé dieťa ma vytvorenú určitú predstavu o svete, 

ktorá je základom jeho vnímania a porozumenia ďalším novým informáciám, predstavuje 

základ pre ďalšie učenie, motiváciu a kritické a tvorivé myslenie. I. Turek (2008) tvrdí, že 

efektivne učenie je zdokonaľovaním a modifikáciou tejto prvotnej predstavy. Prekoncept je 

prvotná neujasnená predstava, prvotný neujasnený koncept, s ktorým ďalej pracujeme. Ide o 

cestu od prekonceptu k relevantnému pojmovému poznaniu. Dieťa musí byť vedené k analýze 

svojich pôvodných predstáv a prostredníctvom porovnávania s ostanými a novými nastáva 

uvedomovanie si rozdielov, ujasňovanie pojmov, dochádza k adekvátnemu pojmovému 

poznávaniu a tvorbe komplexných predstáv (Kosíková, V., 2011). 

 

 

 
 

2.1 Vývoj detských prekonceptov a ich význam v edukačnom procese 

Prekoncepty detí sa vyznačujú určitými charakteristikami (Pupala, B., 2001): 

 sú to základné a relatívne koherentné vysvetľovacie schémy, ktorými si dieťa vysvetľuje 

dianie vo svojom okolí; 

 sú výsledkom prirodzenej ľudskej kognitívnej aktivity vyznačujúcou sa tendenciou 

pripisovať dianiu okolo seba určitý význam a robiť si tak svet pre seba zmysluplným. 

Na tvorbe a vývine detských prekonceptov sa podieľa celý rad aspektov, sú to jednak 

exogénne faktory (sociálne, ekonomické, kultúrne, náboženské, etnické a iné vplyvy) a jednak 

faktory endogénne (vychádzajúce zo psychosociálnych charakteristík každého dieťaťa).  

 

 

 

prekoncept 
poznávací 

zlom 
komplexná 
predstava 
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Schéma 1: Faktory vplývajúce na tvorbu prekonceptov 

 

Na základe uvedených faktorov podľa P. Doulika, J. Škodu (2003) a J. W. I. Leeho, A. L. H. 

Panga (2010), v schéme 1 spolu s aktívnym zapojením jednotlivca do činnosti sa uskutočňuje 

modifikácia prekonceptov po kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke. Dieťa, ale aj žiak si 

pozorovaním okolia, experimentovaním s materiálmi a predmetmi, hrou a objavovaním nových 

pojmov a súvislostí medzi nimi utvára ucelenú vedomostnú štruktúru, s ktorou je potrebné ďalej 

pracovať. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť efektívne dosiahnutie učebného výkonu žiaka, to 

znamená, že žiak bude disponovať zmysluplnou a ucelenou vedomostnou štruktúrou (nielen 

vedieť vymenovať pojmy, ale bude rozumieť i vzájomným vzťahom medzi nimi, dokáže ich 

zhodnotiť a vyvodiť záver). Vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých vplyvov podieľajúcich sa na 

utváraní prekoncepcií určitého pojmu, nemôžeme o nich uvažovať iba v rovine kognitívnej. 

Detské prekoncepcie teda nemajú iba charakter znalostí, ale sú štruktúrované omnoho zložitejšie, 

je dôležité ich posudzovať a analyzovať z hľadiska viaczložkovej, tzv. multidimenzionálnej 

entity, ktorá sa skladá z kognitívnej, afektívnej a štrukturálnej zložky (Doulík, P., Škoda, J., 

2003). Tým, že dieťa vždy využíva všetky zložky prekonceptu, tak takto analyzovaný prekoncept 

nám podáva hlbší náhľad do poznania dieťaťa. Vývoj detských prekonceptov je rôzny, avšak 

určité znaky má podobné (Žoldošová, K., 2004): 

 pri málo rozvinutých prekonceptoch si dieťa nedokáže vysvetlit existenciu aj bežne 

pozorovaných javov (fenoménov); 

 pri rozvinutejších prekonceptoch si dieťa spája svoje predstavy s realitou, ktoré sú úzko 

prepojené s vlastnými skúsenosťami s daným javom (fenoménom); 

 ak si dieťa nevie vysvetlit určitý jav (fenomén), tak začne hľadať paralelu práve vo 

vlastnej skúsenosti s daným javom, pričom táto súvislosť nemusí byť kauzálna; 

 rozvoj predstáv prebieha pomaly, je však badatelný; 

 môže nastať štádium, kedy dieťa má naraz niekoľko vzájomne sa vylučujúcich 

prekonceptov o jednom jave (fenoméne), využije ten prekoncept, ktorý mu v danom 

momente poskytne vhodnejšie vysvetlenie;  

 ak dieťa nemá o jave alebo fenoméne dostatok vlastných skúseností, i v prípade 

spochybnenia ich prekonceptu, či navodenia konfliktu prekonceptu s realitou, ponecháva 

si svoj pôvodný prekoncept; 

 každé vysvetlenie nejakého javu alebo fenoménu ovplyvňuje vysvetlenie ďalších. 

PREKONCEPT 
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2.2 Súčasný stav riešenej problematiky prekonceptov v predprimárnom a primárnom 

vzdelávaní 

Problematika detských prekonceptov rezonuje v odborných kruhoch posledné desaťročia. V 

literatúre sa môžeme stretnúť s viacerými prístupmi k chápaniu prekonceptu, ktoré môžu byť 

pre nás podnetnými. Rozličné nazeranie na tento pojem ponúkali a ponúkajú v našich, ale i 

zahraničných podmienkach Peters, P. C., 1982; McClelland, J. A. G, 1985; Gavora, P., 1992; 

Smith, J., DiSessa, A., Roschelle, J., 1993; Pupala, B., 2001; Mareš, J., Ouhrabka, M., 2001; 

Mandíková, D., Trna, J., 2011; Škoda, J., Doulík, P., 2010; 2011; Kasáčová, B., Cabanová, 

M., Babiaková, S., a kol., 2017; Pivarč, J., 2015; 2017 a mnoho ďalších. V domácich a 

zahraničných podmienkach sa môžeme stretnúť s rozličnými výskumnými zisteniami, ktoré sa 

zaoberajú problematikou prekonceptov. Okrem vyššie uvedeného stručného prehľadu štúdií, 

aj obsahová analýza vybraných periodík uskutočnená J. Pivarčom (2017) poukazuje na to, že 

tieto výskumy sú orientované na rôzne vekové úrovne predškolského a školského 

vzdelávania. Pre nás je dôležité predškolské a primárne vzdelávanie, ktoré má podľa 

výsledkov obsahovej analýzy najnižšie zastúpenie, to znamená, že v česko-slovenskej 

literatúre sú výskumy prekonceptov detí v predškolskom vzdelávaní zastúpené len 7,9% a v 

zahraničnej literatúre 6,25%. Štúdie zaoberajúce sa výskumami prekonceptov žiakov v 

primárnom vzdelávaní sú zastúpené 25,64% a v zahraničnej literatúre 18,75%.  

 

2.3 Prekoncepty detí o škole a školskom prostredí na prahu vzdelávania  

V poslednom roku dochádzky do materskej školy vrcholia predstavy a očakávania detí. Ich 

vyjadrenia predstavujú konkretizáciu potrieb, sociokognitívnych a emočných charakteristík 

dieťaťa. B. Pupala a M. Branická (2002) uskutočnili výskumnú sondu realizovanú ročným 

pozorovaním detí v predškolskej triede a v 1. ročníku základnej školy, v doplnení rozhovormi. 

Rozhovory boli základnou metódou výskumnej činnosti aj B. Kasáčovej a kol. (2017), M. 

Franclovej (2013) a W. Griebela, R. Niesela (2001). Výskumnú štúdiu orientovanú na danú 

problematiku uskutočnil aj S. Bronström (2000). Pred vstupom do 1. ročníka základnej školy 

narába dieťa s individuálnou sústavou predstáv o škole na rozličnej úrovni. Jeho náhľad sa 

stáva východiskom pre formovanie obrazu o očakávanej role školáka, čo predpokladá 

vytváranie vzťahu ku škole. Existujúci súbor predstáv a očakávaní reprezentuje prekoncepty 

detí o škole v súvislostiach. V zisťovaní všeobecných asociácií k slovu škola sa vo 

výpovediach objavili najmä spojenia so záujmami, vyučovacími predmetmi a opisy činností. 

B. Kasáčová a kol. (2017) dodáva, že presnosť a konkrétnosť tvrdení detí sa zvýšila v 

požiadavke vysvetlenia významu slova škola. Predstavy o očakávanej charakteristike role 

školáka vyjadrujú deti najmä cez viditeľné znaky a nárast zodpovednosti a samostatnosti, čo 

kopíruje dôraz na dosiahnutý vek šesť rokov. Súvisiace detské vyjadrenia konkretizuje B. 

Pupala a M. Branická (2002) ako „Školák má prezuvky a v taške má úlohu, zošity, prvouku, 

slovenský jazyk...Má školský batoh, nosí v ňom ceruzky, písanky, šlabikár.“ Deti v 

prechodnom období intuitívne opúšťajú rolu predškoláka a postupne si zvnútorňujú pozíciu 

školáka. Ide o prvú, spoločensky povinnú rolu podmienenú komplexom správania. Na 

začiatku školskej dochádzky je potrebná tvorba optimálnych podmienok pre žiaka, čo mu 

umožní vhodne využívať vlastný potenciál. K dominantným ukazovateľom patrí adekvátne 

prispôsobovanie sa novej situácii, prejavy žiackej spokojnosti v triede, vyhovujúce postavenie 

v kolektíve, zvládanie obsahu učiva vlastným úsilím alebo na základe vyžiadanej pomoci. 

(Kurincová, V., Slezáková, T. 2009). Začiatok školskej dochádzky znamená tiež vstup do 

relatívne štruktúrovaného školského života. Nekorešpondovanie podmienok edukačného 

procesu s možnosťami detí vedie k výskytu adaptačných ťažkostí. Jedným z pozitívnych 

signálov pred vstupom do základnej školy sú vyjadrenia radosti z očakávaného nástupu do 1. 

ročníka. Dieťa si uvedomuje osobnostné kvality, ktoré podmieňujú jeho vzťah ku škole 

konkretizovaný zahájením školskej dochádzky ako vnútornej potreby. Z výpovedí detí B. 
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Kasáčová a kol. (2017) porovnáva dominanciu pocitu radosti z vyučovacích aktivít s dôrazom 

na ich dôležitosť u dievčat a radosť chlapcov z činností v klube, cez prestávky alebo na obede. 

K silným dôvodom prežívania radosti patria sociálne vzťahy, kamarátstvo, kolektív 

spolužiakov a učiteľka. W. Griebel a R. Niesel (2001) zdôrazňujú formovanie obrazu školy 

v priebehu školovania. Na pozadí pozitívnych očakávaní je teda prítomný detský obraz 

individuálne nepríjemných a obávaných prvkoch školského prostredia a vzdelávania, ktoré v 

sebe ukrývajú potenciál výskytu adaptačných ťažkostí ovplyvňujúcich zdravie a akademickú 

úspešnosť žiaka na začiatku i v ďalších rokoch školskej dochádzky. B. Kasáčovú a kol. 

(2017) radia k dôvodom neradostných emócií zlé známky, hodnotenie, riziko zlých vzťahov s 

kamarátkami uvádzané najmä u dievčat a učiteľka, resp. vychovávateľka patrí k sociálnym 

faktorom podnecujúcich obavy u chlapcov. Budúci školák je charakteristický zvýšeným 

záujmom o typické školské činnosti. B. Pupala a M. Branická (2002) uvádzajú, že ako 

vonkajší diferenciačný znak komunikujú deti rozdiely obsahu činnosti v základnej škole s 

intenzívnejším zastúpením učenia a v materskej škole s dominanciou hier. V prechodnom 

období sa mení detský pohľad na učiteľky, v základnej škole reprezentujú profesijné 

kompetencie a úlohy, ktoré neboli prítomné u učiteliek materskej školy vzhľadom na hrový 

charakter činností. (Pupala, B., Branická, M. 2002) V prostredí materskej školy prebieha 

príprava dieťaťa na vstup do základnej školy prostredníctvom prirodzených hrových aktivít 

pripomínajúcich činnosti prvákov. V pedagogickej praxi sú prítomné rôzne podoby práce 

učiteľov – návštevy v základnej škole, tematické programy a pod., ktoré podporujú prevenciu 

výskytu adaptačných ťažkostí detí. Svojim obsahom zároveň poskytujú informácie a rozvíjajú 

predstavy detí.  R. Niesela a W. Griebela (2001) radia k zisteným zdrojom informácií o škole 

rodičov, členov rodiny, učiteľky v materskej školy, média, príbehy z kníh a televízie. 

Očakávaný vstup do 1. ročníka je v rodinnom prostredí sprítomňovaný prostredníctvom opisu 

činností, vzťahov, zážitkov a materiálnej prípravy. Predmetom výskumnej činnosti Z. 

Bánovčánovej a L. Krajčovičovej (2016) boli prístupy matiek podľa dosiahnutého vzdelania k 

príprave svojho dieťaťa na vstup do základnej školy. Podľa ich vyjadrení rozprávali svojim 

deťom o plánovanom procese učenia sa, nadobudnutia zručnosti čítať a písať, zdôraznili tiež 

nový kolektív a možnosti budovania vzťahov v triede i v školskom prostredí. Jedna 

vysokoškolská matka informovala dieťa o potrebe vzdelania pre budúce zamestnania, v 

záujme finančného zabezpečenia stálym pracovným príjmom.  

 

3 DIAGNOSTIKA AKO VÝCHODISKO PRÁCE UČITEĽA NA PRAHU 

VZDELÁVANIA  

Na začiatku školskej dochádzky je pedagogický prístup orientovaný na žiaka, čo tvorí 

predpoklad úspešnej adaptácie jednotlivcov podľa ich možností a schopností. V kontexte 

konštruktivistických teórií a moderného ponímania edukačného procesu je súčasťou práce 

učiteľa na primárnom stupni vzdelávania uskutočňovanie pedagogickej diagnostiky.  B. 

Kasáčová a M. Cabanová (2011) považujú za nevyhnutné poznať osobnosť dieťaťa 

v sociálnom kontexte. Ide o detské predpoklady, záujmy, vlastnosti, predstavy o škole a 

obsahu učiva, t. j. prekoncepty, ako východisko tvorby adekvátnych učebných úloh.  

P. Gavora (2010) charakterizuje pedagogickú diagnostiku ako vednú disciplínu s vlastným 

predmetom skúmania a označuje ju ako teóriu diagnostického procesu, ktorý zahŕňa 

plánovanie, prípravu, uskutočnenie, možnosti hodnotenia pokroku žiaka. Poznatkové 

a skúsenostné východisko pre budovanie diagnostickej kompetencie učiteľa primárneho 

vzdelávania je pedagogická diagnostika. Učiteľom uskutočňovanú praktickú, diagnostickú 

aktivitu označuje ako diagnostikovanie. Predmetom jeho záujmu je dieťa mladšieho 

školského veku, ktoré predstavuje komplexného osobnostného jednotlivca, člena sociálnej 

skupiny a rodinného prostredia so špecifickým zameraním na rodinu vo vzťahu k adaptácii na 

školskú inštitúciu. Zmena paradigmy vzdelávania podmienila tiež pohľad na pedagogickú 
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diagnostiku, ktorej pôvodný zmysel sa posúva k zameraniu na podporu učenia dieťaťa 

a komplexný rozvoj ovplyvňujúci budúcu úroveň a kvalitu života. Z. Syslová a J. 

Kratochvílová (2015) v diagnostickej činnosti učiteľky akcentujú spoluprácu s rodičmi, ktorí 

sú participujúcim členom v rámci všetkých činností smerujúc ku konkretizácii vyplývajúcich 

benefitov – napr. poznávanie individuálnych schopností dieťaťa v širšom kontexte, 

diferenciácia edukácie, rozvoj a dobro dieťaťa ako spoločný záujem, vzájomný rešpekt a pod. 

Autorky ďalej zdôrazňujú význam diagnostickej kompetencie učiteľa, ktorá zahŕňa profesijné 

zvládnutie čiastkových diagnostických činností s predpokladom spolupráce s odborníkmi pre 

dosiahnutie adekvátneho rozvoja dieťaťa.  

B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) prisujú učiteľovi primárneho vzdelávania pozíciu 

kvalifikovaného odborníka disponujúceho teoretickými poznatkami z viacerých 

spoločenských vied, ktoré vystihujú interdisciplinárnu povahu pedagogickej diagnostiky. Jej 

praktická realizácia má informatívno – hodnotiacu funkciu a prebieha v sociálnom prostredí 

triedy a v kontexte rodinného prostredia žiaka. Interpretácia zistení zodpovedá úrovni 

pedagóga s cieľom optimalizácie rozvoja žiaka, individualizácie edukačného procesu. 

V zmysle vymedzenia pedagogickej diagnostiky na prahu vzdelávania zdôrazňujeme jej 

dôležité postavenie pre zabezpečenie úspešného adaptačného procesu, resp. prevenciu 

a korekciu adaptačných ťažkostí žiaka na začiatku školskej dochádzky.  

Vzhľadom na zameranie nášho príspevku vidíme smer pedagogickej diagnostiky v stimulácii 

dieťaťa a pozitívnej motivácii rodičov k systematickej práci sledujúc rozvoj dieťaťa, čo 

umožní úspešný prechod z materskej na základnú školu. Medzi piatym a šiestym rokom 

života dieťaťa je vymedzená užšia vývojová etapa, ktorá v rámci uskutočňovania 

pedagogickej diagnostiky stanovuje špecifickú oblasť – školskú zrelosť a školskú 

pripravenosť. Za účelom získania obrazu o aktuálnej úrovni schopností a zručností detí, 

pripravenosti na školu v závere predprimárneho vzdelávania a štartovacej spôsobilosti dieťaťa 

pri vstupe do 1. ročníka, sa používajú pedagogické testy na posúdenie úrovne školskej 

pripravenosti. D. Borbélyová (2014) však uvádza, že východiskom pre učiteľky je 

pozorovanie, vytvorené portfólio dieťaťa, riešenie vytvorených pracovných listov alebo 

vlastné diagnostické materiály. Testovanie u nás sa využíva najmä v psychologickom 

kontexte, zväčša na základe odporúčania pedagógov. Podľa B. Špernáková (2014, in 

Borbélyová, D., Špernáková, B. 2014) je pedagogická diagnostika pred vstupom na základnú 

školu orientovaná na gramotnosť, úroveň vedomostí a vychovanosti, zvládnutie 

sebaobslužných činností a funkčnosti zmyslových orgánov, reč, motoriku, lateralitu a 

sociabilitu. Celkový pohľad do poznania dieťaťa na začiatku školskej dochádzky môžeme 

získať aj na základe diagnostiky jeho prekonceptov o fenoménoch (javoch, predmetoch 

a pod.). 

T.Slezáková (2006) považuje diagnostickú činnosť učiteľa za východisko tvorby 

vyhovujúcich edukačných podmienok, ktoré zodpovedajú charakteristike jednotlivých žiakov. 

Na prahu vzdelávania je špecificky žiadúce rešpektovať schopnosti a možnosti každého 

dieťaťa. Poznanie individuálnych predstáv a skúseností je podmienkou pre získavanie nových 

poznatkov.  

 

3.1 Vybrané metódy diagnostiky detských prekonceptov  

Na identifikáciu prekonceptov detí sa využívajú štandardné výskumné metódy. V príspevku 

charakterizujeme najmä tie, ktoré je možné využiť v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. 

Výber vhodnej diagnostickej metódy prekonceptov ako multidimenzionálnych štruktúr je 

ovplyvnený (Škoda, J., Doulík, P., 2011): 

 cieľom diagnostiky prekonceptov; 

 rozsahom diagnostiky (počtom respondentov a časovými možnosťami); 

 vekom alebo mentálnou úrovňou žiakov (respondentov); 
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 komplexnosťou identifikácie (či sa zameriavame len na určitú zložku daného fenoménu 

prekonceptov alebo je cieľom komplexná identifikácia). 

Medzi najčastejšie zvolenú výskumnú metódu zameranú na identifikáciu detských 

prekonceptov zaraďujeme interwiev. Interview (rozhovor) je diagnostická metóda, ktorú je 

vhodné zvoliť, ak sa chceme dostať hlbšie a bližšie k podstate problému. Výber rozhovoru je 

vhodný najmä pre mladší školský vek alebo aj predškolský vek. Prostredníctvom tejto metódy 

zisťujeme, ako dieťa získava životné skúsenosti, ako si vytvára obsah pojmu a ako chápe 

svoje okolie (skúma rozličné spôsoby akými jednotlivci vnímajú, prežívajú, chápu, osvojujú a 

konceptualizujú rôzne javy a aspekty okolitého sveta) (Marton, F., 1994). Ako ukázala štúdia 

Rye, J. A., Rubba, P. A. a Wiesenmayera, R. L. (1997), prostredníctvom rozhovoru môžeme 

získať komplexné prekoncepty žiakov a nechať si ich vysvetliť. Túto metódu je lepšie 

používať pri menšom počte žiakov, ale zároveň ponúka voľnosť pri identifikácii 

subjektívnych názorov žiakov, dovoľuje nám ísť do hĺbky a pružne reagovať na nečakané 

odpovede žiakov. Dôležité je pri rozhovore používať pojmy, ktoré žiak aktívne používa a 

taktiež je potrebné uhádnuť alebo porozumieť skrytým, ale pritom naznačovaným významom. 

Najčastejšie sa však táto metóda využíva v kombinácii s ďalšími výskumnými metódami, ako 

napríklad analýza kresby. Uvedenú metódu rozhovoru vo svojej výskumnej štúdii uplatnili 

napríklad Žoldošová, K. 2004; Rule, A. C., 2005; Kasáčová, B., Cabanová, M., Babiaková, S. 

a kolektívu autoriek 2017; Lim, E. M., 2017; Belešová, M., 2017.  

Dotazník je založený na spôsobe písomného kladenia otázok a získavania písomných 

odpovedí. V prípade identifikácie prekonceptov je najvhodnejšie používať otvorené alebo 

polouzavreté otázky, ktoré na základe tvorby odpovede žiaka odhaľujú jeho osobnostné 

špecifiká. Otvorené otázky sa používajú hlavne pri identifikácii abstraktnejších a zložitejších 

fenoménov (odhaľovanie prekonceptov o príčinách a následku, vzťahov medzi rôznymi 

fenoménmi a pod.). Svoje opodstatnenie však majú dotazníkové položky vytvorené na 

základe škálovania určujúce parametre afektívnej zložky prekonceptov žiakov (Gavora, P., 

2000; Škoda , J., Doulík, P., 2011). Využitie tohto meracieho nástroja je vhodnejšie v 

kvantitatívnych výskumoch alebo ak je dotazník doplnkový výskumný nástroj, ako napríklad 

vo výskumoch Metiouia, A., Brassarda, C., Lionel-Groulxa, C., 1996; Boyesa, E., 

Stanisstreeta, M., Papantonioua, V. S., 1999; Kubiatko, M., Vaculová, I., Pecušová, E., 2010; 

Pivarč, J., Škoda, J., Doulík, P., 2012; Pivarč, J., 2015b; 2017.  

Medzi významné diagnostické metódy identifikácie prekonceptov detí sa zaraďujú 

projektívne techniky, ktoré predstavujú pre dieťa predškolského veku hravý a nenásilný 

spôsob interpretácie ich postojov a názorov (Čáp, J., Mareš, J., 2007). Poskytujú hĺbkové 

poznanie myslenia a emocionality detského sveta. Ich predpokladom je spontánna reakcia na 

úmyselne nedokončené a neurčité zadanie a snaha vložiť do zadania úlohy zmysel. Deti 

uvádzajú odpoveď, ktorá im je osobne blízka. V odpovedi sa premietajú ich predstavy o 

danom jave (prekoncepty), osobné názory, postoje a presvedčenia, ktoré by priamym 

dotazovaním nemuseli prejaviť (Šepeľáková, L., 2010). Ide o špeciálne metódy zamerané na 

identifikáciu (neúmyselne i úmyselne) nevedomých obsahov myslenia a zobrazenia štruktúry 

osobnosti. Existuje viacero druhov projektívnych techník (Říčan, P., Ženatý, J., 1987): 

 interpretačné: hand test, TAT, ROR; 

 slovno-asociačné: doplňovanie príbehov, viet, AE; 

 imaginatívno-verbálne: projektívne interview, Ashenov test; 

 scénické: test sveta, scenotest Staabsovej; 

 výtvarné: kresba postavy podľa Machoverovej, Baum test Kocha, kresba začarovanej 

krajiny, kresba rodiny, Tylov test čiary života, maľovanie všeobecne, Blochov 

viacdimenzionálny test, Johansonnova technika kruhu, Kreatos; 

 preferenčné techniky: Zazzov test zvierat, farebná pyramída, Luscherov test farieb, 

Szondiho test; 
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 výrazové techniky: psychodráma, analýza mimiky, grafológia. Trojkombináciu 

projektívnych techník vo svojom výskumnom zámere uplatnili Miňová, M., Šepeľáková, 

L., Bobáková, M. a Portík, M. (2015), a to konkrétne metódu slovných asociácií, 

nedokončené vety a kresbovú techniku. 

Pozitívom projektívnych metód, konkrétne metódy slovných asociácií je neobmedzené a 

neštrukturalizované prezentovanie názorov, postojov a hodnôt dieťaťa (Mareš, J., 2013). 

Metóda slovných asociácií predstavuje rýchly, pružný a ekonomicky spôsob, ako so značnou 

mierou objektivity získať hodnotné diagnostické údaje (Šlechta, P., 2002). Na identifikáciu 

kognitívnej a afektívnej zložky prekonceptov je možné použiť metódu nedokončených viet, 

ako súbor nedokončených viet a úlohou dieťaťa je ich po zadaní inštrukcie ústne doplniť. 

Kresbové techniky sú vhodné najmä na identifikáciu afektívnej zložky detských 

prekonceptov. Určitý druh projektívnych techník využili vo svojich výskumných zámeroch aj 

S. Özsoy, (2012) a J. Pivarč (2015; 2017), ktorí okrem mentálneho mapovania a dotazníka 

použili metódu vinety, ktorá sa často používa na diagnostiku prekonceptov v kombinácii s 

rozhovorom (Fox, C., Buchanan-Barrow, E., Barrett, M., 2010) alebo dotazníkom (Manetti, 

M., Schneider, B., Siperstein, G., 2001). Metóda vinety predstavuje krátky príbeh opisujúci 

hypotetickú situáciu, jav, predmet alebo osobu. Na tento príbeh jednotlivci reagujú 

vyjadrením vlastnej úvahy, špecifikujú svoje názory a postoje k danej situácii (Pivarč, J., 

2017). Medzi ďalších odborníkov, ktorí vo svojom výskumnom šetrení uplatnili metódu 

vinety zaraďujeme napr. Lawsa, G., Kellyho, E., 2005.  

Analýza kresby sa využíva pomerne často, najčastejšie však v kombinácii s rozhovorom. 

Opodstatnenie má predovšetkým ak dieťa nie je schopné písomného prejavu (v predškolskom 

období). Vyjadrovanie prostredníctvom kresby je pre deti prirodzené a blízke, môže nám 

povedať veľa o jeho vnútornom svete (Škoda, J., Doulík, P., 2011). Kresbu je vhodne 

uplatňovať, kým je detská kresba výsledkom spontánnej aktivity, tzv. spontánna kresba. 

Obdobie spontánneho kreslenia začína v predškolskom veku a končí v mladšom školskom 

veku dieťaťa (5. - 6. ročník ZŠ). Dieťa si už koncom mladšieho školského veku začína 

uvedomovať, že kreslenie má určitý význam a môže ním vyjadriť vnímanú realitu. Cielene 

môže zobraziť určité skutočnosti, čím sa z kresby vytráca spontánnosť a diagnostická hodnota 

takejto kresby nie je tak hodnotná, ako spontánna kresba (Burkitt, E., Barrett, M., Davis, A., 

2003b). Prostredníctvom detskej kresby a jej analýzy môžeme pozorovať vedomé i nevedomé 

projekcie dieťaťa (Žoldošová, K., 2004). Dieťa do svojej kresby premieta vlastné predstavy o 

okolí a svete, detské fantázie i želania. Na základe vplyvu médií a sociokultúrnych tradícií 

môže dieťa v kresbe zobraziť vytvorené aj celkom všeobecné predstavy (Pivarč, J., Škoda, J., 

Doulík, P., 2012). Prostredníctvom detskej kresby identifikujeme úroveň rozumových 

schopností dieťaťa, umožňujeme nájsť znaky organickosti, vedomé i nevedomé predstavy 

dieťaťa (Pogády, J., 1993). Tento diagnostický nástroj vo svojich výskumoch uplatnili 

napríklad Žoldošová, K., 2004; Doulík, P., Škoda, J., Hajerová-Müllerová, L., 2005; 

Kasáčová, B., Cabanová, M., Babiaková, S. a kolektívu autoriek 2017.  

Myšlienkové mapy sú ďalšou z metód, ako komplexne analyzovať prekoncepty detí. Táto 

metóda veľmi úzko súvisí so štrukturálnou zložkou prekonceptu. Ide o grafické zobrazenie 

časti štruktúry prekonceptov detí k určitému fenoménu. P. Doulík a J. Škoda (2011) uvádzajú, 

že metóda je vhodnejšia pre starších participientov, no s mentálnymi mapami dokážu 

pracovať aj deti v predškolskom veku, napríklad s tzv. obrázkovými mapami. Pojmovým 

mapovaním sa dá overovať, či dieťa chápe zmysel a podstatu daného fenoménu. Nový 

poznatok je preň zrozumiteľný, len ak je začlenený do už existujúcej poznatkovej schémy. 

Výhodou je nielen to, že výskumník môže vidieť, ako žiak chápe určitý pojem, ale aj do 

akých vzťahov s ostatnými pojmami ho zaraďuje. Mentálne mapy znázorňujú určitú štruktúru 

pojmov, hierarchiu a vzájomné vzťahy medzi pojmami (Mandíková, D., Trna, J., 2011). Na 

to, aby sme získali čo najviac informácií, by malo dieťa mentálnu mapu vytvoriť samo, no pre 
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deti v predškolskom veku môže byť práca uľahčená prostredníctvom už predkreslených máp, 

do ktorých majú doplniť vzťahy, či pojmy. Mapy majú podobu kruhových alebo elipsovitých 

buniek, v ktorých sú zaznamenané jednotlivé pojmy a tie sú spojené úsečkami (Mandíková, 

D., Trna, J., 2011). Túto metódu vo svojom výskumnom skúmaní použil napríklad Doulík, P., 

2005; Meier, P., 2007; Kubiatko, M., Vaculová, I., Pecušová, E., 2010; Pivarč, J., Škoda, J., 

Doulík, P., 2012; Pivarč, J., 2015; 2017. 

Mnoho autorov uvádza rôzne diagnostické metódy a každá z nich má určité špecifiká. Preto 

sa odporúča využívať okrem jednej hlavnej metódy aj ďalšie, doplnkové, na komplexnejšiu 

multidimenzionálnu analýzu a diagnostiku detských prekonceptov. 

 

4 ZÁVER 

Vyjadrenie dôvery k dieťaťu v konštuktivizme predstavuje akceptáciu jeho schopnosti 

budovať vlastné chápanie fenoménov a javov, pozitívne ho prekračovať, vytvárať si nové 

významy, predstavy, postoje a presvedčenia (Kikušová, S., Pupala, B., 1994/1995). Žiaci 

disponujú odlišnými prekonceptmi, niektoré sú rovnaké, či podobné alebo tiež protichodné.  

Učiteľ by mal poznať ich podobu u jednotlivých žiakov ako súčasť vlastnej diagnostickej 

činnosti. Následnou úlohou je jeho práca s nimi, s predpokladom poznania a aplikovania  

rôznych metód a foriem práce, v rámci ktorých aktivizuje žiakov k práci, posilní ich vnútornú 

motiváciu a oni sa dostávajú do role objavovateľov a staviteľov vlastného poznania. Pre dieťa 

je vlastné poznanie od vzniku vedomia zmysluplným celkom ovplyvňujúcim nielen jeho 

komunikáciu s okolím, ale aj samotnú adaptáciu pri nástupe do 1. ročníka základnej školy 

alebo do iného nového prostredia. Život dieťaťa na prahu vzdelávania ovplyvňujú 

vyplývajúce zmeny, ktoré formujú kvalitu adaptačného procesu.  Špecifické obodbie vyžaduje 

teoretické a praktické poznávanie, uskutočnenie komplexnej pedagogickej diagnostiky 

s akcentom na osobnosť dieťaťa – žiaka. Školskú prácu je potrebné začať vždy od toho, čo 

deti (všetky a každé zvlášť) vedia, pričom je nevyhnutné pracovať s blízkou skúsenosťou. 

Identifikácia, rešpektovanie a následná práca s prekoceptmi detí sa vo veľkej miere podieľajú 

aj na rozvíjaní ich kognitívnych funkcií. Vzájomnú súvislosť medzi prekonceptmi detí a 

kognitívnymi funkciami je možné vidieť v ich charakteristikách (napr. uplatňovanie vlastných 

predstáv, objavovanie, uvedomovanie si zmeny v predstavách, kritické myslenie a iné.) 

(Tonnuci, F., 1991). Detské prekoncepty o škole, ktorými disponujú počas prechodného 

obdobia, ilustrujú štruktúru očakávaní vzťahujúcich sa na školské prostredie a vzdelávanie. 

Ich obsahovým východiskom je ich tradičné vnímanie v spoločnosti a tiež sociálny priestor 

dieťaťa. Poznanie všeobecných i konkrétnych očakávaní detí na začiatku školskej dochádzky 

sa podieľa na podobe súčasnej školy. 
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K METÓDAM A FORMÁM DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

TOWARDS THE METHODS AND FORMS OF SECOND CHANCE 

EDUCATION 

 

Martina Lenhardtová, Ivana Pirohová  

 
Abstrakt 

Heterogenita cieľovej skupiny druhošancového vzdelávania súvisiaca s vekom, so životnými 

skúsenosťami účastníkov vzdelávania i s doterajšími školskými skúsenosťami, so 

sociokultúrnym prostredím, z ktorého študenti prichádzajú, spolu s prípravou učiteľov 

druhošancového vzdelávania, ktorým absentuje andragogické vzdelanie, predstavujú 

náročnosť i bariéru vzdelávania druhej šance. Úloha učiteľa je v druhošancovom vzdelávaní 

kľúčová. Okrem iného aj od jeho výberu metód, foriem vzdelávania, či výberu stratégií 

k podpore motivácie študentov učiť sa, závisí efektívnosť celého vzdelávacieho procesu. 

Klíčová slova: druhošancové vzdelávanie, metódy a formy druhošancového vzdelávania, 

dospelí so základným alebo žiadnym vzdelaním, kooperatívne vyučovanie, stratégie k zvýšeniu 

motivácie dospelých učiť sa 

 

Abstract 

The heterogeneity of the target group of second chance education related to age, as well as the 

life experiences and to previous school experiences and to socio-cultural environment from 

which the students come from,  along with the training of second chance education teachers, 

whom an andragogical education is missing, represent the difficulty and barrier of second 

chance education.The role of the teacher is crucial in second chance education. Among other 

things, the effectiveness of the whole education process depends on its choice of methods, 

forms of education, or strategies to support students' motivation to learn. 

Key words: second chance education, methods and forms of second chance education, adults 

with or no primary education, co-operative teaching, strategies to support adult students' 

motivation to learn 

 

 

1 ÚVOD 

Postupné starnutie obyvateľstva na Slovensku, ako aj zvyšovanie podielu mladých dospelých 

vo veku 18 – 24 rokov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou zo 4,7 % na 9,3% 

(Education in your Country, Eurostat, 2018), predikujú nárast významu druhošancového 

vzdelávania pre dospelých bez vzdelania a s nízkym stupňom vzdelania. Druhošancové 

vzdelávanie je “príležitosť pre dospelých získať v pokračovacom, kontinuálnom cykle 

vzdelávania taký druh a stupeň vzdelania, ktoré sa normálne nadobúda v detstve alebo 

mladosti počas počiatočného, iniciálneho cyklu vzdelávania...“ (Švec, 2008, s.225). V 

„legislatíve a nadnárodných národných dokumentoch je možné stretnúť sa s termínmi 

„vzdelávanie na získanie základného vzdelania“, „kurzy na získanie vzdelania nižšieho 

stredného stupňa“, „kurzy na doplnenie základného vzdelania“ či „škola druhej šance“ 

(Kešelová, Grandtnerová a Urdziková, 2016, s. 10).  

 

Legislatívnym východiskom zvyšovania stupňa vzdelania je na Slovensku školská legislatíva. 

Získať základné vzdelanie, či vyšší stupeň vzdelania nie je možné mimo školského systému. 
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Zároveň to znamená, že priebeh a organizácia druhošancového vzdelávania vychádza plne 

z podmienok upravených v Zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, hoci cieľové 

skupiny takéhoto druhu vzdelávania majú iné sociálne a psychologické charakteristiky ako 

deti a mládež. 

 

Ako problém vnímame to, že vzdelávanie dospelých študentov bez vzdelania a s nízkym 

stupňom vzdelania  nie je prispôsobené tejto cieľovej skupine druhošancového vzdelávania, 

ktorú charakterizuje heterogénnosť nielen vzhľadom na vek, ale aj životné skúsenosti 

determinované sociokultúrnym prostredím, z ktorého dospelí študenti prichádzajú. Títo 

študenti sú nositeľmi odlišného ekonomického, sociálneho a kultúrneho kapitálu (viď 

Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2016) ako ich učitelia.  Navyše, učitelia druhošancového 

vzdelávania na základných a stredných školách  nie sú pripravení na vzdelávanie dospelých 

s odlišným kultúrnym kapitálom, pretože absolvovali pregraduálne vzdelávanie zamerané na 

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. 

 

V andragogických koncepciách, a to tak v personalistických (napr. Knowles et al., 2005), ako 

aj sociálne kritických (Brookfield, 2005), je zvýrazňovaná orientácia vyučovania na 

dospelého učiaceho sa, rešpekt k osobnosti dospelého, bez ohľadu na sociálny status. 

Brookfield (1996, s. 379) ide do hĺbky problému, keď tvrdí, že: „rozdiely v triede, kultúre, 

etnicite, osobnosti, kognitívnom štýle, vzorcoch učenia sa, životných skúsenostiach a rode 

medzi dospelými sú oveľa viac signifikantné ako fakt, že nie sú deti, ale dospelí“. 

 

Študenti druhošancového vzdelávania so základným vzdelaním alebo bez vzdelania spravidla 

používajú iné spôsoby vyjadrovania a formy jazyka ako ich učitelia. Častokrát ide nielen o 

neznalosť spisovnej slovenčiny, nedostatok slovnej zásoby, ale aj spôsob používania jazyka, 

ktoré sú prekážkou v porozumení výkladu, či demonštrácii postupu vo výučbe. O rozvinutom 

a obmedzenom jazykovom kóde, ako aj o vplyve sociokultúrneho prostredia na úspešnosť 

študenta v škole pojednáva Bernstein (2005), vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých Rómov 

z marginalizovaných komunít autori Pirohová (2019) a Pirohová, Lukáč a Lukáčová (2019). 

Učitelia druhošancového vzdelávania môžu používať slová, ktorými označujú veci, javy, 

procesy, ktoré študenti nepoznajú, nezažili, a preto  ich nevedia ani pomenovať, a teda 

pochopiť ich podstatu, či vzťahy medzi nimi. 

 

2 K METÓDAM A FORMÁM DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA 

Kvalitatívny výskum zameraný na druhošancové vzdelávanie Rómov so základným 

vzdelaním na strednej odbornej škole indikuje (Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2019), že 

v teoretickom vyučovaní  prevládajú výkladovo-ilustračné metódy, ktoré ponechávajú 

dospelého učiaceho sa v pasivite. V domácej príprave síce učitelia apelovali na samostatnú 

prácu študenta, celkovo však malo vyučovanie charakter mechanického osvojovania 

vedomostí. Zároveň výskum odkryl neschopnosť časti študentov študovať samostatne bez 

podpory/sprevádzania učiteľmi.  

 

Dospelí študenti, ktorí nezažili úspech v iniciálnom vzdelávaní a nenadobudli návyky 

a stratégie učenia majú nižšiu schopnosť samostatného učenia sa ako dospelí s vyšším 

vzdelaním a utvorenými návykmi učenia sa v detstve, posilňovanými v dospelosti v kontexte 

požiadaviek plynúcich z vyššieho pracovného či spoločenského statusu. 

 

Ginsberg a Wlodkowski (2009, 2017) zvýrazňujú význam pochopenia vzťahu medzi 

vnútornou motiváciou, učením sa a kultúrou. Zároveň upozorňujú, že ak sú úlohy vo výučbe 
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mimo bežných zručností a predošlých vedomostí týchto študentov, tí potom nie sú schopní ich 

zvládnuť bez ohľadu na to, ako sú motivovaní (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 6). 

 

Na základe vyššie uvedeného je dôležité v cykle vzdelávania venovať sa výberu metód  

a foriem pre druhošancové vzdelávanie vo vzťahu k špecifikám cieľových skupín 

vzdelávania. Ginsberg a Wlodkowski
1
 (2009, 2017) zvýrazňujú význam skúseností a zážitkov 

v druhošancovom vzdelávaní, využiteľnosť zážitkového spôsobu vzdelávania Kolba (1984) a 

determináciu  štýlov učenia učiacich sa kultúrou (Gardner, 2006), ako aj význam poznania 

“praxis” učiacich sa rôznych kultúr, s rôznym sociálnym zázemím (Freire, 1970). 

 

Fundamentom kultúrne citlivého vzdelávania je dialóg podobne ako v Freireho emancipačnej 

koncepcii vzdelávania dospelých (1970) aktivita dospelého študenta ako opozitum monológu 

učiteľa a pasivity študenta kultúry ticha (Freire, 1970). 

 

Podobne ako Gingsberg a Wlodkowski (2009, 2017), považujeme i my, za účinný spôsob 

vzdelávania dospelých kooperatívne vyučovanie a kolaboratívne učenie sa. Samotná 

kooperácia je v rámci edukačného prostredia vnímaná ako schopnosť členov skupiny sledovať 

spoločný cieľ, zamerať k nemu svoje konanie s cieľom jeho splnenia, s uplatnením 

adekvátnych spôsobilostí každého člena skupiny (Turek, 2008). Opierajúc sa o 

Sobinkovičovú (2013) môžeme tvrdiť, že kooperatívne vyučovanie je charakteristické 

vytvorením príjemnej, pozitívnej atmosféry a klímy, v ktorej môžu študenti s rôznymi 

vstupnými determinantmi (napr. schopnosťami, záujmami, postojmi, vekom, socio-

kultúrnymi charakteristikami a pod.) pomocou vzájomnej spolupráce realizovať a rozvíjať 

svoj potenciál, uspokojovať svoje sociálne potreby a zdokonaľovať sociálne kompetencie.  

 

Podľa Gerlacha (1994, s. 8) kooperatívne vyučovanie „je založené na predpoklade, že učenie 

predstavuje prirodzené sociálne dianie, pri ktorom účastníci spolu komunikujú a vzájomne sa 

podporujú“. 

 

Hlavnými znakmi kooperatívneho vyučovania sú podľa Hoffmann (2010, s. 8-10): 

štrukturovanie skupinovej práce, tj. učiteľ musí študentom zadať jasné pokyny, úlohy, aby 

študenti vedeli ako majú postupovať, pracovať a kto z nich je zodpovedný za ktorú úlohu; 

zloženie skupiny má byť na základe vedomostí, výkonu študentov, pôvodu, pohlavia a 

temperamentu študentov; pozitívna vzájomná závislosť, ktorá znamená to, že len spoločne 

môžu členovia skupiny dosiahnuť úspech; priama interakcia (interakcia tvárou v tvár); 

individuálna zodpovednosť, kde každý študent je takisto zodpovedný nielen za svoju vlastnú 

úlohu v skupine, ale aj za celkový výsledok skupiny; formovanie sociálnych zručností (žiaci 

sa učia v skupine vzájomne rešpektovať, vážiť si jeden druhého a v tejto súvislosti sa učia 

komunikovať, predchádzať konfliktom, vysporiadať sa s frustráciou, stresom, vybudovať si 

dôveru a pod.); spätná väzba o výkone, správaní. 

 

                                                 
1 Ginsberg a Wlodkowski (2009, 2017) sú tvorcami koncepcie kultúrne citlivého vyučovania, ktorá vznikla ako 

reakcia na problém, že školu často predčasne opúšťajú a sú oveľa menej úspešní študenti z nízko príjmových 

skupín a z niektorých etnických skupín. Podľa Ginsberg a Wlodkowského (2009, s. 24) je kultúrne citlivé 

vyučovanie všade tam, kde je prítomný rešpekt k zázemiu a možnostiam študenta bez ohľadu na jeho/jej 

individuálny status a moc a kde je utvárané učenie, ktoré obsahuje skupinu potrieb, záujmov a orientácií celej 

skupiny učiacich sa. Nastolenie inklúzie, rozvoj postoja, zvýšenie významu, rozvoj schopností sú podmienky 

vnútornej motivácie učiacich sa rôznych kultúr. 
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Ištvan (2016, s. 57-58) na základe sumarizácie výsledkov viacerých štúdií (napr. Johnson 

1981; Sharan 1980; Slavin 1983 a iní) usudzuje, že kooperatívna výučba je efektívnejšia 

v porovnaní s tradičnými metódami, formami vzdelávania a vymedzuje jej pozitíva: 

 

 študenti dosahujú lepšie výsledky pri osvojovaní učiva; 

 dochádza k rozvoju kritického myslenia, k hlbšiemu porozumeniu; 

 zvyšuje sa sebadôvera vzdelávaných a vnútorná motivácia k učeniu; 

 vytvárajú sa pozitívne vzťahy medzi študentmi, učia sa pracovať v tíme, navzájom si   

 pomáhať,   

 vcítiť sa jeden do druhého, rozvíjajú sa sociálne a komunikačné zručnosti; 

 dochádza k lepšej integrácii študentov z iných etnických, národnostných skupín; 

 znižuje sa úroveň strachu a stresu žiakov; 

 môže mať silný výchovný-afektívny efekt. 

 

Kooperácia a kolaborácia sú úzko prepojené. Kooperácia zvyčajne vyžaduje aspoň určitú 

mieru kolaborácie, ktorá spočíva v spoločnom pochopení zadania, rozdelenia úloh medzi 

členov skupiny a nakoniec spôsobe zhrnutia výsledkov jednotlivých členov do spoločného 

výsledku (Baker, 2015). Základným nástrojom kolaboratívneho učenia je dialóg, pri ktorom si 

účastníci vzdelávania osvojujú vedomosti a zručnosti (Houšek, 2001).  

 

Schopnosť učiteľa viesť dialóg s dospelými s odlišným kultúrnym kapitálom je rovnako 

dôležitá ako jeho odbornosť. Dialóg je zároveň vstupnou bránou pre pochopenie odlišnej 

„praxis“ dospelých študentov tak, ako vizualizácia slov, javov, procesov a postupov pre 

pochopenie nových vedomostí a zručností a učenie sa v činnosti  pre ich osvojenie a použitie. 

Aj metóda výkladu môže byť účinná, ak ju sprevádza dialóg a vizualizácia slov, javov, 

činností a postupov.  

 

„Vzdelávací proces v druhošancovom vzdelávaní nie je len o transfere súboru poznatkov 

a zručností, ale zahŕňa tiež spôsoby, ako dosiahnuť plnohodnotnú účasť učiacich sa na 

vzdelávaní“ (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2016, s. 156). V dialógu je možné individualizovať 

vzdelávanie. Napr. diferencovať vyučovanie v zmysle tempa učebnej činnosti študentov, ako 

aj ich vzdelávacích potrieb. S tým súvisí aj úprava obsahu a stanovených cieľov tak, aby boli 

dosiahnuteľné vzhľadom na aktuálne myslenie sa učiacich sa a ich spôsoby správania. „Ľudia, 

ktorí zo vzdelávania vypadli, potrebujú nielen druhú šancu, ale i nové príležitosti, ktoré budú 

adresne zamerané na ich špecifické potreby“ (Pirohová, Lukáč, Lukáčová 2016, s. 152). 

 

Dospelí študenti chcú zvyčajne vedieť čo najviac o benefitoch vzdelávania. Často chcú byť 

lepší, rýchlejší a viac kreatívni v tom, čo robia. Učitelia druhošancového vzdelávania by si 

mali položiť v tejto súvislosti nasledujúce otázky: 

 

 Aké skutočné výhody ponúka vzdelávacia skúsenosť pre konkrétnu cieľovú skupinu? 

 Ako môžem ako učiteľ dospelých zviditeľniť a sprístupniť tieto výhody? 

 

Schopnosť učiteľa dospelých zodpovedať si jasne na tieto otázky mu dáva príležitosť pre 

posilnenie ich záujmu o vzdelávanie  (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 253-254). 

 

Študenti druhošancového vzdelávania bývajú sklamaní z tradičného spôsobu vyučovania, 

ktoré zažili v iniciálnom vzdelávaní a ktoré predčasne ukončili z rôznych príčin. Preto je 

dôležité zamerať sa na budovanie ich dôvery vo vzdelávanie a zároveň zvyšovať ich 

motiváciu k učeniu sa. Inšpiráciou by mohli byť v tomto smere stratégie k zvýšeniu motivácie 
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dospelých učiť sa autorov Wlodkowski a Ginsberg (2017, s. 254-299). Ide o stratégie, ktoré 

ponúkajú spôsoby, ako vyvolať situačný záujem, tj. záujem, ktorý sa u študenta vyvíja a je 

posilňovaný tým, že sa učí nové a nečakané informácie prostredníctvom animovaných 

obrázkov, či podnetných príbehov. S tým súvisia aj nasledovné odporúčania:  

 

 pri výučbe používať humor – byť spontánny, byť otvorený neočakávanej situácii, 

ktorú život ponúka každý deň, 

 používať príklady, metafory a príbehy – pre učiacich sa znamená príklad využiteľnosti    

teórie v praxi „moment pravdy“, kedy sa informácie alebo demonštrácia stávajú  

zrozumiteľnými; metafora znamená príležitosť poskytnúť učiacim sa nové idey 

„farebnejšie“; príbeh nesie väčšinou so sebou emocionálny náboj, preto je pre 

študentov pútavý, a je pre učiacich sa zároveň tiež príležitosťou pre vyjadrenie sa, 

 využívať úlohy na predvídanie situácií, 

 používať mentálne mapy k rozvoju ich záujmu, mapy slúžia k hlbšiemu pochopeniu  

informácií a myšlienok, 

 do výučby zaradzovať problémové metódy, prípadové štúdie, hranie rol, 

 v nie poslednom rade autori odporúčajú používať vo výučbe vynálezy, umenie, 

fantáziu pre zapojenie emócii do učenia sa a tým aj hlbšie ukotvenie významu 

odovzdávaných poznatkov. 

 

3 ZÁVER 

Metódy a formy vzdelávania dospelých vnímame ako prostriedky rozvoja podmienok pre 

vnútornú motiváciu učiacich sa. Príspevok nemal za cieľ analyzovať jednotlivé metódy 

vhodné pre druhošancové vzdelávanie, ale zámerom autoriek bolo načrtnúť iné možnosti 

hľadania spôsobov ako učiť dospelých bez vzdelania alebo so základným vzdelaním 

v druhošancovom vzdelávaní tak, aby bolo vzdelávanie pre dospelých študentov zrozumiteľné 

a zmysluplné. 

 

Príspevok je výstupom projektu APVV-18-0018 Vyučovanie v školách druhej šance 

z perspektívy učiteľov a dospelých učiacich sa. 
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OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA 

NA SLOVENKU A V ZAHRANIČÍ 

 

EDUCATIONAL CONTENT OF THE SUBJECT ELEMENTARY 

REALIA IN SLOVAKIA AND ABOARD 

 

Alexandra Nagyová 

 
Abstrakt 

Na začiatku školskej dochádzky je edukačná pozornosť venovaná najmä predmetom trívia – 

čítaniu, písaniu a počítaniu, pričom však nie je možné potláčať prírodovedné a sociálne učenie 

žiaka. Poznanie a porozumenie najbližšieho environmentu sprostredkuje žiakovi mladšieho 

školského veku obsah vzdelávania vyučovacieho predmetu Prvouka. V príspevku venujeme 

pozornosť analýze a komparácii vzdelávacích obsahov Prvouky v Slovenskej republike, 

Českej republike a v Maďarsku vo vzťahu k rozvíjaniu prírodovednej a sociálnej gramotnosti 

žiaka mladšieho školského veku. 

Klíčová slova: Obsah vzdelávania, Prvouka, Česká republika, Maďarsko, Slovenská 

republika 

 

Abstract 

At the beginning of school attendance, the educational attention is focused especially to the 

subjects of trivia – reading, writing and counting but at the same time it is not possible to 

neglect the science and social learning of the pupil. Knowing and understanding the closest 

environment provides the pupil of the younger school age with the content of the educational 

subject Elementary realia. In the paper we focus on the analysis and comparison of the 

educational content of Elementary realia in the Slovak Republic, the Czech Republic and 

Hungary in a relation to the development of science and social literacy of a pupil of a younger 

school age.  

Key words: Educational content, Elementary realia, Czech Republic, Hungary, Slovak 

Republic 

 

 

1 ÚVOD 

Žiak prichádzajúci do základnej školy sa nachádza v novej životnej etape, ktorá so sebou 

prináša rôznorodé zmeny, viažuce sa k jeho novej role školáka. Žiak sa zoznamuje s novým 

prírodným a spoločenským prostredím, stotožňuje sa s novou rolou, spoznáva doposiaľ 

nepoznané učebné a životné situácie. Podnety, s ktorými prichádza do kontaktu musí 

spozorovať, spracovať, vyhodnotiť, porozumieť im, aby následne dokázal adekvátne na ne 

reagovať. Práve vyučovanie prvouky vytvára priestor k tomu, aby žiak poznal a porozumel 

najbližšiemu environmentu, aby sa dokázal adaptovať a aktívne zúčastňovať v spoločenskom 

živote. Toto elementárne vzdelávanie popisuje Spilková (In Kolláriková – Pupala, 2010) ako 

proces tvorenia základov celoživotného vzdelávania, osvojovania si gramotností, vytváranie 

prvotného pohľadu na svet s vyznačením základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožňujú 

orientáciu žiaka v okolitom svete. To dokumentuje významné postavenie prvouky v kurikule 

primárneho vzdelávania. 
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2 VYUČOVACÍ PREDMET PRVOUKA 

Ako uvádzame vyššie, v príspevku venujeme pozornosť  komparácii obsahov vzdelávania 

vyučovacieho predmetu Prvouka, ktorý žiaka mladšieho školského veku oboznamuje s dianím 

v prírode a spoločnosti. Komparácii podrobujeme obsahy vzdelávania Prvouky vybraných 

krajín, konkrétne Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Z tohto dôvodu 

uvádzame opis vyučovacieho predmetu Prvouka, ktorý vychádza z legislatívne záväzných 

kurikulárnych dokumentov vyššie uvedených krajín. 

Pre primárne vzdelávania na území Slovenskej republiky je záväzným dokumentom 

Inovovaný štátny vzdelávací program pre primárne 2015 (ďalej len iŠVP) a v ňom obsiahnutý 

Vzdelávací štandard predmetu Prvouka. Spomínaný vzdelávací štandard tohto predmetu 

opisuje, „že prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva 

nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na 

poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s 

fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti 

poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov, oboznamuje žiakov 

s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných 

javov“ (Vzdelávací štandard Prvouka, 2015, s. 1).  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2017 (ďalej len RVP ZV) je záväzným 

kurikulárnym dokumentom Českej republiky, ktorý vzdelávaciu oblasť Človek a jeho svet, 

teda aj vyučovací predmet Prvouka charakterizuje ako oblasť pojednávajúcu o človeku, 

rodine, spoločnosti, vlasti, prírode, kultúre, technike, zdraví, bezpečí a ďalších. Popisuje 

prvouku ako vyučovací predmet, na ktorom sa žiak učí pozorovať a pomenovať veci, javy 

a deje, ich vzájomné súvislosti a vzťahy, vytvára si tak prvotný ucelený obraz o svete. Ďalej 

tiež uvádza, že žiak spoznáva sám seba a postupne svoj environment. Učí sa vnímať ľudí, 

vzťahy medzi nimi, všímať si kultúru a prírodné javy a vedie žiaka k ich ochrane. Na základe 

poznania seba, svojich potrieb a porozumenia sveta okolo seba sa žiak učí vnímať základné 

vzťahy v spoločnosti, porozumieť súčasnému spôsobu života (RVP, 2017). 

Legislatívne záväzný kurikulárny dokument Maďarska definuje Prvouku ako vyučovací 

predmet primárneho vzdelávania, prostredníctvom ktorého žiak spoznáva najskôr svoje 

najbližšie prírodné a spoločenské prostredie a postupne sa tiež oboznamuje so vzdialenejším 

environmentom. Prírodovedný a spoločenskovedný obsah vzdelávania prvouky má vo 

vyučovacom procese stavať pred žiaka vybrané problémy z uvedených oblastí, čím ho vedie 

k znalosti a pochopeniu nových pojmov a vzťahov medzi nimi, k porozumeniu prírodným 

a spoločenským javom a dejom, k sebapoznaniu a tiež k budovaniu pozitívneho vzťahu 

k sebe, k ľuďom a k prírode (Kerettanverv az általános iskola 1.- 4. évfolyamára, 2012). 

V uvedených charakteristikách môžeme vidieť zhodu v nazeraní na Prvouku, ako na 

vyučovací predmet elementárneho vzdelávania, ktorého obsah tvoria učivá o prírode 

a spoločnosti. Súhlasne opisujú Prvouku aj autori Doušková (2003), Podroužek (2003), Tupý 

(1984) a tiež Navrátilová (1986) ako vyučovací predmet obracajúci pozornosť žiaka na svet, 

ktorý ho obklopuje, na reálie, čím ho vedie k spoznávaniu vecí a dejov v prírode a spoločnosti 

vo vzájomných vzťahoch a súvislostí medzi nimi. 

Po analýze jednotlivých kurikulárnych dokumentov nachádzame tiež určitú homogénnosť 

v spôsobe vyučovania tohto predmetu. Dôraz je kladený na žiaka ako na aktívneho aktéra 

výučby, ktorý získava nové poznatky prostredníctvom vlastného hľadania, bádania, skúmania 

a objavovania. Žoldošová (2011), Doušková, Kružlicová (2012) rovnako odporúčajú, aby sa 

už deti v predškolskom vzdelávaní v podmienkach materskej školy učili cez vlastné 

pozorovanie, experimentovanie, tvorili a overovali predpoklady a kládli otázky. Z tohto 

dôvodu je teda úlohou učiteľa stavať vyučovací proces prvouky na aktivizujúcich metódach, 

ktorých jadro tvoria bádateľské metódy. 

 

- 570 -



1.1 Prírodovedný obsah vzdelávania Prvouky 

Prírodovedný obsah vzdelávania Prvouky sprostredkuje žiakovi mladšieho školského veku 

základné prírodovedné poznatky o rastlinách, živočíchoch, živej a neživej prírode a tiež 

o skúmaní prírodných javov. Koncepcia obsahu vzdelávania má viesť k modernému 

prírodovednému vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého dochádza k rozvoju prírodovednej 

gramotnosti žiaka mladšieho školského veku, ktorú definuje aj štúdia OECD PISA 2006 

nasledovne „prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky, získavať 

nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi 

podložené závery pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom 

nastali v dôsledku ľudskej aktivity“. Prírodovedná gramotnosť má rozličné stupne a formy, 

ktoré sa prehlbujú počas celého života (National Academy of Science, 1996), z uvedených 

dôvodov je dôležité venovať pozornosť jej rozvoju už od 1. ročníka základnej školy. Podľa 

Tomkuliakovej (2011) má žiak primárneho vzdelávania zastávať rolu malého vedca 

a vlastným aktívnym manipulovaním, komunikovaním a bádaním rozvíjať svoje prírodovedné 

kompetencie (In Gašparová, 2012). Z tohto dôvodu je nutné, aby učiteľ koncipoval obsah 

vzdelávania prvouky tak, aby v interakcii s procesom prírodovedného vzdelávania umožňoval 

rozvoj prírodovedného myslenia žiaka, ktoré predpokladá nielen poznatky žiaka 

o environmente, ale aj ich funkčné využitie v konkrétnej situácii. 

 

1.2 Spoločensko - vedný obsah vzdelávania Prvouky 

Význam sociálneho, resp. kultúrno-spoločenského obsahu prvouky spočíva v potrebe naučiť 

žiaka mladšieho školského veku orientovať sa a adaptovať sa na jeho najbližší environment, 

s ktorým je denne konfrontovaný. Žiak prostredníctvom týchto tém získava predstavu o sebe, 

v rôznych situáciách a vzťahoch, nadväzuje kontakty so životom a rozvíja vlastný 

sebasystém, sociálne vzťahy, toleranciu a kooperáciu (Doušková, 2001). Cieľom 

spoločensko-vedného obsahu je prispieť k rozvoju sociálnej gramotnosti žiaka. 

Odborná literatúra operuje s pojmom sociálna kompetencia, pričom však, aby sme zdôraznili 

jej činnostný charakter, prikláňame sa k pomenovaniu sociálnej gramotnosti. Sociálnu 

gramotnosť chápeme ako schopnosť žiaka efektívne využívať sociálne zručnosti 

(sebakontrola, sebaúcta, schopnosť porozumieť a riadiť sa pokynmi a pravidlami, riešiť 

konflikty, komunikovať a spolupracovať) s cieľom dosiahnuť svoj zámer v rozličných 

sociálnych interakciách (Forget, Dubois, 2007). Rovnako tiež Gillernová a kol. (2012) 

vymedzujú sociálnu gramotnosť ako schopnosť adekvátne reagovať a komunikovať 

v sociálnej interakcii, pričom rozlišujú dve kategórie sociálnych zručností – vzťahujúce sa 

k sebe (sebapoznávanie, sebareflexiu, rozlíšenie a adekvátne prejavy svojich emócií) 

a vzťahujúce sa k medziľudským vzťahom (empatia, schopnosť načúvať, nadväzovať 

kontakty, rešpektovanie iných názorov, medziľudská komunikácia, riešenie konfliktov a iné). 

Takéto vymedzenie sociálnej gramotnosti v intenciách vyučovacieho predmetu prvouka značí, 

že prostredníctvom spoločenskovedného obsahu žiak nemá len poznať svoje kultúrno-

spoločenské prostredie, ale vedieť tieto poznatky funkčne využiť v každodenných životných 

situáciách. Vyučovací proces má teda za úlohu smerovať k rozvoju spoločensko-kultúrneho 

myslenie žiaka, ktoré umožňuje vnímanie a porozumenie kultúrno-spoločenským 

súvislostiam v najbližšom environmente. 

Autori staršej literatúry Tupý a kol. (1984), Zelina (1987), Navrátilová (1986), Mihálik 

(1989), Fabiánková (1996), Podroužek (1996), v doplnení s autormi súčasných publikácii – 

Klusák (2002, 2010), Doušková (2001, 2003), Podroužek (2003,2013) hovoria o obsahu 

vzdelávania prvouky ako o prostriedku rozvoja prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka 

v rovnakej miere. Vychádzajúc z týchto teoretických poznatkov je naším zámerom 

v nasledujúcich kapitolách poukázať na štruktúru obsahu vzdelávania Prvouky vo vzťahu 

k rozvíjaniu prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku. Analýze 
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a následnej komparácii podrobujeme záväzné kurikulárne dokumenty vybraných krajín – 

Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko. 

 

3 OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Obsah vzdelávania vyučovacieho predmetu prvouka, ktorý je záväzný pre všetky základné 

školy na území Slovenskej republiky, je stanovený vyššie spomínaním legislatívnym 

dokumentom iŠVP 2015. Rámcový učebný plán obsiahnutý v iŠVP 2015 stanovuje, že časová 

dotácia prvouky je: 

 v 1. ročníku - 1 vyučovacia hodina za týždeň, 

  2. ročníku - 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

Obsah vzdelávania je ďalej konkretizovaný vo vzdelávacom štandarde prvouky, ktorý prepája 

poznatky z dvoch vzdelávacích oblastí „Človek a príroda“ a „Človek a spoločnosť“. 

Jednotlivé oblasti sú ďalej špecifikované konkrétnymi výkonovými štandardmi, ku ktorým má 

žiak v 1. a 2. ročníku smerovať, teda čo má vedieť a dokázať. Obsahové štandardy majú 

učiteľovi pomôcť voliť vhodné edukačné činnosti k napredovaniu žiaka.  

Pomer výkonových štandardov žiaka v 1. a 2. ročníku ZŠ smerujúcich k rozvoju jeho 

sociálnej a prírodovednej gramotnosti uvádzame v nasledujúcich grafoch.  

 

Graf 1 Graf 2 

Pomer výkonových štandardov Pomer výkonových štandardov 

žiaka v 1. ročníku žiaka v 2. ročníku 

               
 

V percentuálnom rozlíšení uvedených grafov je jednoznačne viditeľná preferenčnosť 

prírodovednej zložky predmetu prvouka v 1. aj 2. ročníku ZŠ. Jej zastúpenie predstavuje 

nadpolovičnú väčšinu, kedy sú prírodovedne orientované výkonové štandardy zastúpené v 1. 

ročníku 82,20% a v 2. ročníku 74,20% z celkového počtu výkonových štandardov. 

 

4 OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA V ČESKEJ 

REPUBLIKE 

Záväzný obsah vzdelávania Prvouky pre základné školy na území Českej republiky stanovuje 

dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). V tomto dokumente 

nie je učenie sa žiaka mladšieho školského veku o prírode a spoločnosti ukotvené konkrétnym 

názvom Prvouka, ale je zasadené do vzdelávacej oblasti Človek a jeho svet. Následne je 

prírodovedný a spoločensko-vedný obsah vzdelávania konkretizovaný do očakávaných 

výstupov žiaka na konci 1. obdobia (1.-3. ročník ZŠ) a 2. obdobia (4.-5. ročník ZŠ). Analýze 

podrobujeme očakávané výstupy na konci 1. obdobia, nakoľko RVP ZV (2017) uvádza, že v 

1.-3.ročníku je možné pre vzdelávaciu oblasť Človek a jeho svet tradične vytvárať jeden 

82,20% 

17,80% 

Výkonové štandardy žiaka  

v 1. ročníku 

Prírodovedne orientované VK 

Spoločenskovedne orientované VK 

74,20% 

25,40% 

Výkonové štandardy žiaka  

v 2. ročníku 

Prírodovedne orientované VK 

Spoločenskovedne orientované VK 
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vyučovací predmet integrujúci prírodovedné a spoločensko-vedné štúdie. 

Pomer očakávaných výstupov žiaka na konci 1. obdobia smerujúcich k rozvoju jeho sociálnej 

a prírodovednej gramotnosti uvádzame v nasledujúcom grafe.  

 

Graf 3  

Pomer očakávaných výstupov žiaka na konci 1. obdobia (3. ročník ZŠ) 

  

 
 

V uvedenom grafe môžeme vidieť percentuálne zastúpenie prírodovedných 

a spoločenskovedných očakávaných výstupov žiaka na konci 1. obdobia, teda na konci 3. 

ročníka ZŠ.  Z celkového počtu očakávaných výstupov žiaka na konci 1. obdobia predstavujú 

prírodovedne orientované očakávané výstupy žiaka 26,70% a spoločenskovedne orientované 

očakávané výstupy žiaka 73,30%. 

 

5 OBSAH VZDELÁVANIA VYUČOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA 

V MAĎARSKU 
Ministerstva ľudských zdrojov, pod ktoré patrí rezort školstva, vydalo v roku 2012  

legislatívne záväzný kurikulárny dokument pod názvom „Nemzeti alaptanterv“. Súčasťou 

tohto dokumentu sú tzv. „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára“, ktoré 

predstavujú vzdelávacie obsahy jednotlivých vyučovacích predmetov v 1- 4. ročníku 

základnej školy. Vychádzajúc z vyššie uvedenej definície vyučovacieho predmetu Prvouka, 

ktorá je ukotvená v rámcovom vzdelávacom obsahu tohto predmetu (HU), venujeme 

pozornosť obsahu vzdelávania vyučovacieho predmetu „Környezetismeret“. Spomínaný 

predmet je v Maďarsku ekvivalentom vyučovacieho predmetu Prvouka. Kurikulum predmetu 

„Környezetismeret“, teda Prvouky, stanovuje že Prvouka sa vyučuje v 1. až 4. ročníku 

základnej školy a jeho časová dotácia je 1 vyučovacia hodina za týždeň. Prírodovedný 

a spoločenskovedný obsah tohto predmetu je následne konkretizovaný do výchovno-

vzdelávacích cieľov, ktoré má žiak dosiahnuť na konci 2. ročníka a na konci 4. ročníka 

základnej školy. Z tohto dôvodu je naším zámerom analyzovať práve uvedené výchovno-

vzdelávacie ciele žiaka v záujme vyjadrenia ich pomeru vo vzťahu k rozvoju sociálnej 

a prírodovednej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku.   
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Výkonové štandardy žiaka  

v 1. ročníku 

Prírodovedne orientované OV 
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Graf 4      Graf 5 

Pomer výchovno-vzdelávacích cieľov Pomer výchovno-vzdelávacích cieľov žiaka na 

konci 2. ročníka ZŠ    žiaka na konci 4. ročníka ZŠ 

                      
 

V percentuálnom rozlíšení uvedených grafov je viditeľné, že výchovno-vzdelávacie ciele 

žiaka, ktoré má dosiahnuť na konci 2. ročníka a na konci 4. ročníka sú vo vzťahu k rozvíjaniu 

jeho prírodovednej a sociálnej gramotnosti v relatívne vyváženom pomere. Počas prvých 2 

rokov primárneho vzdelávania je k rozvoju prírodovednej gramotnosti žiaka orientovaných 

56,00% výchovno-vzdelávacích cieľov a k rozvoju jeho sociálnej gramotnosti smeruje 

44,00% z celkového počtu výchovno-vzdelávacích cieľov. V nasledujúcom období, teda v 3. 

a 4. ročníku ZŠ smeruje z celkového počtu výchovno-vzdelávacích cieľov k rozvoju 

prírodovednej gramotnosti žiaka 44,40% a k rozvoju sociálnej gramotnosti je sústredených 

55,60% výchovno-vzdelávacích cieľov. 

 

 

6 ZÁVERY Z ANALÝZY A KOMPARÁCIE VZDELÁVACIEHO OBSAHU 

VYUĆOVACIEHO PREDMETU PRVOUKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, 

ČESKEJ REPUBLIKE A V MAĎARSKU 

Analýzou legislatívne záväzných kurikulárnych dokumentov krajín Slovenskej republiky, 

Českej republiky a Maďarska, konkrétne vzdelávacích obsahov vyučovacieho predmetu 

Prvouka sme dospeli k záveru, že v jednotlivých krajinách sa štruktúra vzdelávacích obsahov 

vo vzťahu k rozvoju prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka na primárnom stupni 

vzdelávania výrazne odlišuje. 

 

Tabuľka 1: Komparácia vzdelávacích obsahov Prvouky vo vybraných krajinách 

S
K

 

1. ročník ZŠ 2. ročník ZŠ 

Prírodovedný 

obsah 

Spoločensko- 

vedný obsah 

Prírodovedný 

obsah 

Spoločensko-

vedný obsah 

17,80% 82,20% 25,40% 74,20% 

C
Z

 1.-3. ročník ZŠ 

Prírodovedný obsah Spoločensko-vedný obsah 

26,70% 73,30% 

H
U

 

1.-2. ročník ZŠ 3.-4. ročník ZŠ 

Prírodovedný 

obsah 

Spoločensko-

vedný obsah 

Prírodovedný 

obsah 

Spoločensko-

vedný obsah 

56,00% 44,00% 44,40% 56,60% 

 

56,00% 44,00% 

Výchovno-vzdelávacie ciele na 

konci 2. ročníka 

Prírodovedne orientované VVC 
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Z uvedených tabuliek je zjavné, že najvyváženejším obsahom vzdelávania vo vzťahu 

k rozvoju prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku je kurikulum 

Prvouky v Maďarsku. Vo svojom obsahu vzdelávania zahŕňa učivá, ktoré vytvárajú taký zdroj 

edukačných poznatkov, ktoré v rovnakej miere prispievajú k rozvoju prírodovednej 

a sociálnej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku, pri jeho sprostredkovaní vo 

vyučovacom procese.  

Obsah vzdelávania Prvouky v Českej republike oproti obsahu vzdelávania Prvouky 

v Maďarsku, akcentuje viac na spoločensko-vedný obsah, prostredníctvom ktorého je na 

vyučovacom procese prvouky v prvých 3 ročníkoch základnej školy možné u žiaka vo vyššej 

miere rozvíjať jeho sociálnu gramotnosť. Štruktúra obsahu vzdelávania Prvouky v Českej 

republike vo významnej miere reflektuje názory Beňuškovej, Douškovej (1997), Podroužka 

(2003) a tiež Navrátilovej (1986), ktorí na Prvouka nazerajú ako na aktívne sociálne učenie, 

v ktorom sa žiak učí konať v súlade s pravidlami slušného správania, osvojovať si zásady 

správania sa v rozličných spoločenských podmienkach, spolupracovať, prehlbovať schopnosť 

empatie, asertívneho a prosociálneho správania, kultivovať medziľudské vzťahy a rozvíjať 

vzťah k práci, kultúre, okolitému svetu a prírode. 

Obsah vzdelávania Prvouky na Slovenku oproti dvom vyššie spomínaným, jasne poukazuje 

na preferenčnosť rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiaka v 1. aj 2. ročníku ZŠ. Takúto 

koncepciu obsahu vzdelávania kritizoval už Černý (1930, In Čábalová, Podroužek, 2013), 

Podroužek (1996) a tiež Klusák (2010). Dovolíme si tvrdiť, že dochádza tak k potláčaniu 

rozvíjania afektívnej stránky osobnosti žiaka (vzťah k prírode, ochrana životného prostredia, 

hodnotová orientácia žiaka) a tiež k poklesu činností stimulujúcich rozvoj sociálnej 

gramotnosti žiaka, ktorej súčasťou nie je len poznanie spoločenského prostredia ale i rozvoj 

emocionality a jej jednotlivých komponentov – schopnosť empatie, vyjadrovanie a chápanie 

pocitov, ovládanie nálady, schopnosť prispôsobenia sa, riešenia medziľudských vzťahov, 

vytrvalosť, priateľskosť láskavosť a úcta (Salovey, Mayers In Shapiro, 2009). Z tohto dôvodu 

je v súčasnej edukačnej praxi Slovenskej republiky  úlohou učiteľa, aby tieto nedostatky 

obsahu vzdelávania Prvouky kompenzoval vlastnou tvorivou činnosťou a svojou 

individuálnou koncepciou vyučovania. 

 

7 ZÁVER 

Analýzou a následnou komparáciou obsahu vzdelávania predmetu Prvouka sme prispeli 

k záveru, že jeho štruktúra vo vzťahu k rozvíjaniu prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka 

mladšieho školského veku je najvyváženejšia v Maďarsku. V Českej republike sa obsah 

vzdelávania Prvouky vo vyššej miere sústreďuje na spoločenskovednú oblasť, čo značí, že 

v edukačnom procese Prvouky je výraznejšia pozornosť venovaná rozvoju sociálnej 

gramotnosti žiaka. Obsah vzdelávania Prvouky v Slovenskej republike považujeme za 

proporčne nevyvážený, nakoľko výrazne preferuje učenie sa žiaka o prírode, teda vo 

vyučovacom procese smeruje k rozvoju jeho prírodovednej gramotnosti. Sme toho názoru, že 

obsah vzdelávania smerujúci k rozvoju sociálnej gramotnosti žiaka je v kontexte Prvouky 

v Slovenskej republike potláčaný. Na záver pripomíname, že tieto zistenia o koncepcii obsahu 

vzdelávania vyučovacieho predmetu Prvouka predstavujú podnety pre naše ďalšie vedecké 

bádanie. 

 

Tento výstup bol podporený Univerzitnou grantovou agentúrou pod registračným číslom 

projektu V/12/2019 – Interdisciplinárne presahy prvouky v krajinách V4. 
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EVIDENCE-BASED PRACTICE AND AUDITORY-VERBAL THERAPY 

 

Adéla Hanáková, Eva Urbanovská, Miloň Potměšil 
 

Abstract 

The terms EBT – evidence based practice, EBT – evidence based therapy and EBA – 

evidence based approach have been declining in all disciplines over the past few years, and it 

is not otherwise in auditory-verbal therapy. The philosophy of auditory-verbal therapy is 

based on the use of even minimal amounts of amplified hearing residue (using quality hearing 

aids, cochlear implant, etc.) and works with the opportunity to develop their ability to listen 

and use verbal communication in family and society. The aim of the article is to point out the 

sources and researches that publish systematic review studies from individual areas of 

auditory-verbal therapy. 

Keywords: auditory-verbal therapy, evidence-based approach 

 

 

In 2019, the World Health Organization estimated that 466 million people worldwide had 

hearing loss (it is 6.1% of the wold´s population) (WHO, 2019). Early detection through 

newborn hearing screening and hearing technology provide most children with the option of 

spoken language acquisition. (Fitzpatrick, 2016) 

Auditory-verbal therapy is an early intervention education option that facilitates optimal 

acquisition of spoken language through listening by young children with hearing loss. It 

promotes early diagnosis, one-on one therapy, and state-of-the-art audiological management 

and technology for example cochlear implant). Parents and caregivers actively participate in 

therapy. Through guidance, coaching, and demonstration, parents become the primary 

facilitators of their child's spoken language development. Ultimately, parents and caregivers 

gain confidence that their child can have access to a full range of academic, social, and 

occupational choices throughout life. (www.agbellacademy.org) 

Cochlear implants are hearing devices comprised of an external microphone and speech 

processor worn just behind the ear that converts sound into electrical stimuli, which are 

captured electromagnetically by a surgically implanted antenna. The antenna directs the signal 

to the internal electrodes, which in turn stimulate the auditory nerve. (WHO, 2019) 

When patients are selected for cochlear implantation, they are evaluated according to medical, 

audiological, language development and psychological qualities. Appropriate identification of 

implant candidates can result in considerable progress in their hearing and speaking abilities 

after cochlear implantation when compared with the situation before implantation. Studies 

conducted show us that auditory perception and expressive speech development of the 

children using cochlear implant can be better than the children using hearing instrument. 

(Inscoe, 1999; Robbins, 1995; Sahli, Belgin, 2011) 

Recent developments in implantable hearing technology have created opportunities for 

children with all degrees, types, and configurations of hearing loss to develop age-

appropriate auditory skills and spoken language that are commensurate with their peers with 

typical hearing. (Wolfe, Neumann, 2016) 

In the 21st century, auditory-verbal therapy has grown along with advances in newborn 

hearing screening, sophisticated hearing technologies, and family-centred intervention. The 

AG Bell Academy for Listening and Spoken Language offers continuing certification of listen 

and spoken language professionals. As auditory-verbal continues to transform the lives of 

children whose parents commit to the demands of being the primary agents of change, more 

evidence-based information about auditory-verbal therapy, and more immediate and direct 
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access to programs based on best practices will be needed. (Estabrooks, MacIver-Lux, & 

Rhoades, 2016) 

Evidence-based practice is defined as the conscientious and judicious use of current best 

evidence in conjunction with clinical expertise and patient values to guide health care 

decisions. (Titler, 2008; Cook, 1998; Jennings, Loan, 2001; Sackett, Straus, Richardson, 

2000; Titler, 2006) 

As Pring and Thomas (2004) state, many kinds of evidence are available to practitioners in 

support of ideas and propositions that arise as part of their worth: from observation, from 

documents, from the word of others, from reason of reflection, from research of one kind or 

another.  

However, there is a variety of rating systems and hierarchies of evidence that grade the 

strength or quality of evidence generated from a research study or report. Being 

knowledgeable about evidence-based practice and levels of evidence is important to every 

clinician as clinicians need to be confident about how much emphasis they should place on a 

study, report, practice alert or clinical practice guideline when making decisions about a 

patient's care. (www.nurse.com) 

All scientists – whether physicists, chemists, biologists, audiologists, speech and language 

therapists – use particular kinds of evidence and meld it in particular ways relevant to their 

fields of work and the methodological traditions that have developed there. Aside from 

significance of sufficiency, another strand has to be drawn out of this overview, and this is the 

social and interpretative context of evidence. (Thomas, 2004) 

In the context of the above, it plays a large role systematic reviews and evidence-based policy 

and practice. Ungvarsky (2017) defines a systematic review as a carefully organized and 

structured assessment of all completed research on a specific topic. The term refers to both the 

process of conducting the review and the final document produced from the review process. 

The review establishes a specified objective and protocols to identify and evaluate all relevant 

primary literature, verify the validity of previous findings, and assemble and present the 

conclusions in a cohesive way that allows others to reproduce or confirm the findings. 

Performing a systematic review is less time-consuming and less expensive than conducting 

new studies. In addition, systematic reviews are generally more accurate than any individual 

study and the results can be more widely applied. 

Kaipa and Danser (2016) published a systematic review from 1993 to 2015 of auditory-verbal 

therapy in children with hearing impairment. Their systematic search was conducted in six 

databases. Fourteen articles that met the final inclusion criteria were grouped under three 

categories based on the outcome measures: receptive and expressive language development, 

auditory/speech perception and mainstreaming. Articles under “receptive and expressive 

language development” category indicated auditory-verbal therapy can even help children 

with hearing impairment beyond three years of age to develop age appropriate language skills 

and catch up with their hearing peers. Articles under “auditory /speech perception” category 

suggested that children receiving auditory-verbal therapy can learn to recognize words 

accurately even in the presence of background noise. Articles grouped under “mainstreaming” 

category indicated that children receiving auditory-verbal therapy can be successfully 

mainstreamed. Kaipa and Danser (2016) mention – although studies suggest that auditory-

verbal therapy can have a positive impact on developing speech and language skills in 

children with hearing impairment, it is difficult to generalize findings due to limited evidence. 

Future studies should utilize well-controlled group designs to minimize the role of external 

variables as well as strengthen the evidence-base for auditory-verbal therapy. 

According Josvassen et al. (2019) most parents from Denmark found participating in 

auditory-verbal therapy rewarding and useful. Parents’ primary reason for participating in 

auditory-verbal therapy was to help their child reach his/her fullest listen and spoken language 
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potential. Most parents believed that they became better at providing core support, at 

collaborating with professionals, at supporting their child’s development, and gained greater 

consciousness of their child’s hearing loss when participating in auditory-verbal therapy. 

Most parents focused on achieving the goals for their child, therefore they were happy to 

spend time on auditory-verbal therapy and they thought the primary responsibility of teaching 

their child to listen and speak was theirs. Some parents found auditory-verbal therapy 

somewhat stressful while other parents experienced a bad conscience for not having enough 

focus on auditory-verbal therapy. Most parents had realistic expectations to their child’s 

future, but there seemed to be increasing uncertainties among the parents, maybe related to 

school start. Many parents wanted to be a part of their child’s listen and spoken language 

development. It seems that professionals should not be reticent in engaging parents to 

whatever extent possible. Parents need to be aware of what difficulties their children can 

encounter because that is what drives the continuing development for these children. If 

parents and professionals in collaboration raise the bar for children with hearing loss and are 

aware of how to diminish the impact of difficulties encountered in the everyday life, then 

parents and professionals help the children to reach their fullest potential in respect of whom 

they are and what they want for their lives. Families with children who have additional 

disabilities can participate in auditory-verbal therapy and gain from it. Children with hearing 

loss had social well-being comparable to that of children with typical hearing. On matters of 

social well-being and future expectations for the children, the parents’ ratings for children 

with additional disabilities were generally lower. Auditory-verbal therapy works in a country 

like Denmark. Parents evaluated this approach as a feasible way to carry out rehabilitation.  

As Eriks-Brophy, Ganek, DuBois (2016) write, it would be useful for researches in auditory-

verbal therapy to come to a consensus on the demographic information to be reported for all 

participants in order to eventually be able to carry out systematic reviews leading to 

conclusive results. Consistency in reporting information including age at diagnosis, age at 

amplification/implantation, hearing age, length and amount of time spent in auditory-verbal 

therapy, language(s) used in home, and socioeconomic status would permit greater 

generalization of findings across comparable groups. Socioeconomic status in particular has 

been identified as a potentially key variable influencing communication outcomes for children 

with and without communication disorders, and reporting this information in a consistent 

manner across studies would permit its impact to be examined more carefully. There continue 

to be a large number of studies that use convenience samples and do not include a control 

group, an important limitation to the existing evidence base. 

We agree with statement (Lim and Hogan, p. 62), "auditory-verbal practice is viewed by 

many practitioners and families as a highly desirable, viable, and effective approach within 

the family-centered early intervention model. Evidence-based findings regarding its 

effectiveness are lacking. Such evidence as exists is largely based on studies with small 

sample sizes and restrictive inclusion criteria. Moreover, auditory-verbal practice continues to 

be misunderstood and misrepresented by some practitioners, academics, and researchers. 

With our expanding knowledge regarding hearing technologies and evidence-based 

information on speech processing and language acquisition, it is critical to understand how 

family-centered early intervention programs and hearing technology interact and influence 

developmental outcomes. It is time for auditory-verbal practice to transition from best 

practice to evidence-based practice." 
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ROZVOJ ŽÁKA S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU 

BAZÁLNÍ STIMULACE A MULTISMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ 

 

DEVELOPMENT OF PUPIL WITH MULTIPLY DISABILITY IN THE 

CONTEXT OF BASAL STIMULATION AND THE MULTISENSORY 

ENVIRONMENT 

 

Eva Urbanovská, Adéla Hanáková, Miloň Potměšil 
 

Abstrakt 

Setkávání se, komunikace a práce s žákem s kombinovaným postižením může pro pedagoga 

znamenat příležitost ke vzájemnému obohacení stejně jako výzvu. S respektem 

k holistickému pojetí osobnosti každého z nás, tedy i žáka s kombinovaným postižením, 

docházíme při své praxi k základní otázce: Jaký přístup k žákovi zvolit, aby byl zachován 

respekt, úcta k člověku a zároveň jsme dosáhli maximálního možného rozvoje žáka? Jednou 

z možných odpovědí je koncept bazální stimulace a využití multismyslového prostředí. 

Klíčová slova: bazální stimulace, Snoezelen, multismyslové prostředí, kombinované postižení 

 

Abstract 

Meeting, communication and working with a pupil with multiple disabilities can be an 

opportunity for the teacher to enrich each other and as well as challenge at the same time. 

With respect to the holistic concept of personality of each of us, including personality of the 

pupil with multiple disabilities, the basic question is coming: What approach to the pupil 

should be chosen to maintain esteem and respect for pupil and, at the same time, achieve the 

pupil's maximum of development? One possible way is the concept of basal stimulation and 

the use of a multisensory environment. 

Key words: basal stimulation, Snoezelen, multisensory environment, multiply disability 

 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE A 

MULTISMYSLOVÉHO PROSTŘEDÍ 

1.1 Koncept bazální stimulace 

Od počátku vzniku a rozvoje konceptu bazální stimulace (70. letech 20. století) byl kladen 

důraz na holistické pojetí a pohled na osobnost člověka. Při zachování tohoto principu a 

s úctou k člověku bez ohledu na přítomnost zdravotního postižení, nemoci či deficitních 

funkcí, byly hledány a představovány cesty rozvoje v oblasti pohybu, vnímání a komunikace. 

Vnímání je představováno jako jistý transfer k osvojení si pohybu (Friedlová, 2007). Jak 

podotýká Friedlová (2015a, 31), „vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je 

umožněna díky pohybu a vnímání“. Koncept Bazální stimulace tak můžeme chápat jako 

podporu a využití vzájemné determinace percepce, lokomoce a komunikace. Tuto spojitost 

potvrzuje také Vítková (in Valenta 2014, 41–42): „Tyto zkušenosti a vjemy je třeba pečlivě 

sledovat a promyšleně plánovat programy. Bereme v úvahu individuální vývoj dítěte, nikoliv 

vývoj, který odpovídá kalendářnímu věku. Vycházíme z toho, že každý člověk má 

naprogramovaný jemu vlastní vývoj, který je možné při jeho diferencování vhodným 

způsobem podpořit. Je třeba, aby podpora spočívala ve společném zaměstnávání, 

podněcování a komunikaci“. Holistický přístup, který je v konceptu bazální stimulace 
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reflektován, zmiňuje také Vítková (in Müller 2014) a Opatřilová (2013). Autorky upozorňují 

na nemožnost oddělení či vytvoření striktních hranic mezi jednotlivými složkami osobnosti 

člověka, mezi jeho tělesnem a duchovnem. Na základě Adlerovy holistické teorie můžeme 

nahlížet na uvědomění si a rozvoj „svého já“ na podkladě zkušeností o sobě samém díky 

somatickým, vibračním a vestibulárním informacím získaným v prenatálním období 

(Friedlová, 2009). 

Koncept je užíván při práci s člověkem s omezením v oblasti vnímání, pohybu a komunikace, 

ať už vlivem kombinovaného postižení nebo úrazu či nemoci. Je tedy na místě vždy, kdy 

potřebuji zachovat kontakt s člověkem, podporovat jeho rozvoj a běžně využívané cesty či 

postupy v danou chvíli nevyhovují. Nezáleží na tom, zda se jedná o stav setrvalý nebo pouze 

přechodný. Vždy nám záleží na respektu a komunikaci s úctou k lidské bytosti. 

Vzhledem omezením v oblasti vnímání, komunikace a pohybu se zaměřujeme na stimulaci a 

rozvoj bazálních oblastí. Friedlová (2017, 3) zmiňuje „stimulaci vnímání vlastního těla, 

rozvoj vlastní identity, umožnění vnímání okolního světa, umožnění navázání komunikace se 

svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšení funkcí 

organismu, psychomotorický vývoj člověka, respekt autonomie člověka, důstojné prožívání, 

umožnit prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality (i v těžkých stavech se špatnou 

prognózou)“. Vycházíme tak z poznatků vývojové psychologie a znalostí prenatálního vývoje. 

V prenatálním období dochází k postupnému rozvoji vnímání somatického (tlak stěny uteru a 

plodové vody, cucání palce), vibračního (hlas matky, tlukot jejího srdce a střevní peristaltika) 

a vestibulární (změny polohy svého těla a změny polohy těla matky) (Friedlová, 2009; 

Teusen, Goze-Hänel, 2015). Rozvíjí se také vnímání auditivní, olfaktorické, taktilně-haptické, 

optické a orální (Friedlová, 2007; Friedlová, 2015b, Friedlová, 2017). Tato posloupnost je 

patrná v rozdělení a respektování základních a nástavbových prvků bazální stimulace. 

Fröhlich (in Friedlová, 2015a, 13) upozorňuje na jistou posloupnost, respektující právě 

vývojovou linku. Nejprve je proto potřeba „zprostředkovat vjemy ze svého těla, stimulovat 

vnímání vlastního těla (vnímání tělesného schématu) jako předpoklad vývoje jedince pro 

udržení pohybových, kognitivních a komunikačních schopností“. Ve shodě s tímto pojetím je 

také Valenta (2013) a Fabiánová (2014). Vnímání vlastního těla můžeme podpořit využitím 

základních prvků – tedy stimulace somatické, vibrační a vestibulární. Výhodou je možnost 

integrace těchto prvků v rámci běžných sebeobslužných a hygienických úkonů, ale také v 

rámci aktivizační a pedagogické nabídky při vzdělávání žáků s kombinovaným postižením 

(Friedlová, 2015a). Přístupnost konceptu je podpořena také jednoduchostí využívaných 

pomůcek, ve většině případů snadno dostupných (froté ponožky, žínky, houbičky, štětce, 

kožešinové rukavice, dětské oleje, pleťové krémy a mléka apod.). V pedagogické praxi jsou 

využívány principy polohování (hnízdo, mumie) a masážních technik na podporu vnímání 

tělového schématu (relaxační nebo aktivizující masáž). Vibrační stimuly jsou vhodné u žáků 

s hlubokou mentální retardací nebo žáků se sluchovým postižením. Mimo podporu vnímání 

pohybu totiž budujeme cestu komunikace, vzájemného kontaktu a sdílení. V návaznosti na 

prenatální vývoj se také jedná o zklidňující vjem (tlukot srdce matky, vibrace jejího hlasu). 

Jak podotýká Fábianová (2014), díky vibrační stimulaci máme možnost pocítit tělesnou 

hloubku a vnitřní stabilitu. Nápomocny nám mohou být elektrické vibrační přístroje (vibrátor, 

holicí strojek, elektrický zubní kartářek), vibrační hračky, vibrační hadice, hudebními nástroji 

a v neposlední řadě lidský hlas (Friedlová, 2007; Rüller-Peters in Becker; Steding-Albrecht, 

2015). Poznatky o poloze těla v prostoru a jeho možných změnách zprostředkováváme díky 

vestibulární stimulaci. Jak podotýká Friedlová (2015b), významná je v tomto ohledu 

stimulace a aktivizace vestibulárního aparátu, respektive rovnovážného ústrojí. Můžeme tak 

eliminovat nejen výskyt kolapsů, pocitu nauzey, ale také narušení orientace na vlastním těle a 

zmatenost člověka (Friedlová, 2017). Využíváme dostupných pomůcek - houpaček, 

- 584 -



houpacích křesel, závěsných látkových vaků nebo trampolín (Fábianová, 2014; Friedlová, 

2017). V pedagogické praxi je často využívána také metoda ovesného klasu – 

Kornfieldübung, která nevyžaduje pomůcky (Friedlová, 2015b). Konvičná (2014) doporučuje 

gymnastické míče (ve tvaru osmičky pro společné pohupování terapeuta a žáka) nebo ve tvaru 

koule (při napolohování žáka na břicho). Pro ukotvení žáka ve vnímání „tady a teď“, tedy pro 

podporu jeho orientace v okolním světě využíváme stimulaci nástavbovou – prvky optické, 

auditivní, orální, olfaktorické a taktilně-haptické. Tyto prvky zasazujeme do celkového rámce 

konceptu bazální stimulace, tedy ve vzájemném působení se stimuly somatickými, vibračními 

nebo vestibulárními (Friedlová, 2015a). Pro zajištění orientace v prostředí a čase využíváme 

podněty, které žák zná. Udržujeme jej tak v kontaktu se známým prostředím – fotografie 

rodiny, spolužáků, známých míst, chutě a vůně spojené s určitým ročním obdobím nebo denní 

dobou (Gangale, 2004; Fábianová, 2014). Podporujeme schopnost diferenciace směru, 

intenzity a kvality vizuálního nebo auditivního stimulu (fotografie, světelný paprsek, 

videoprojekce, mluvená řeč, hudební nástroje, nahrávky zvířat). Orální a olfaktorická 

stimulace má potom velký význam pro orientaci v rámci obličeje (především dutině ústní), 

rozvoj komunikace a příjem potravy, a to i u žáků vyživovaných nazogastrickou sondou nebo 

perkutánní endoskopickou gastrostomií (Friedlová, 2015a). Podporujeme vnímání 

libého/nelibého, jednotlivých chutí a vůní a také teploty stimulu. Ve shodě s Gangale (2004) 

vidí také Friedlová (2015a) jako přínosné masáže v dutině ústní s využitím prstu nebo vatové 

či molitanové štětičky nebo orofaciální stimulaci dle metodiky Castillo Morales.  

Pro kvalitní uplatnění konceptu bazální stimulace je třeba vycházet z jedinečnosti každého 

žáka, a tedy ze znalosti jeho biografie. Bez této podmínky nenalezneme odpovídající stimuly, 

které podpoří jeho rozvoj. Odpovědné a účelné sestavení biografie žáka vyžaduje od 

terapeuta/pedagoga komunikační zdatnost, empatii, trpělivost, schopnost vnímat jemné 

nuance a „číst i mezi řádky“ při kontaktu s rodinou a blízkými. Friedlová (2015, 57) 

podotýká, že „získávání biografických údajů od klienta a jeho rodiny může být dlouhodobým 

procesem, protože ani klient sám a ani příbuzní nemusí poskytnout všechny údaje hned při 

prvním rozhovoru. Výrazným faktorem je také forma, jakou terapeut vysvětlí klientovi a 

příbuzným, proč se ho ptá na určité věci a co od něho očekává. Důvěru lze budovat již při 

prvním kontaktu klienta a jeho příbuzných se zařízením“.  

1.2 Multismysluvé prostředí – Snoezelen 

Přestože se principy výše uvedeného konceptu bazální stimulace uplatňují v průběhu celého 

dne a devízou přístupu je možnost zasazení do běžného denního režimu a prostředí, je možné 

využít také speciálně upravených místností, které rozvoj osobnosti žáka s kombinovaným 

postižením podporují. Jedná se o multismyslové prostředí místností Snoezelen. Na blízkost 

obou přístupů a jejich možnou provázanost poukazuje stejné období jejich vzniku – tedy 70. 

léta 20. století. Smyslem těchto místností je podpora vnímání, aktivizace a rozvoj žáka, radost 

z objevování, ale také prostor pro odpočinek a relaxaci. První místnosti s názvem „Sensory 

cafeteria“ (Smyslová samoobsluha) byly zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností a 

změny chování jedince (Filatová, Janků, 2010). Později dali Ad Verheul a Jan Hulsegge 

vzniknout výrazu Snoezelen („snuffelen“ - čichat a „doezelen“ - dřímat či relaxovat). 

Podpořili tak vnímání multismyslových místností jako prostoru pro relaxaci a odpočinek za 

působení příjemných okolních podnětů. V rámci vývoje konceptu došlo k rozšíření možností 

využití prostředí Snoezelenu, proto v dnešní době není vnímán pouze jako místo pro 

volnočasovou relaxaci, ale jako prostor pro cílený a plánovaný rozvoj klienta – tedy i žáka 

s kombinovaným postižením (Filatová, 2014). Dnes je Snoezelen chápán jako „koncept – 

filozofie realizovaná ve speciálně upraveném prostředí, které vytváří pocit pohody, uvolnění, 

zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje a probouzí zájem, řídí a klasifikuje podněty, vyvolává 
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vzpomínky, organizuje komplexní rozvoj, snižuje pocity strachu a úzkosti, vyvolává pocity 

jistoty a bezpečí, podporuje socializaci a rozvoj vztahů, přináší radost.“ (Filatová, 2014, s. 13) 

Autorka (2014, s. 11) dále podotýká: „Snoezelen-MSE je terapeutický, vědecký koncept na 

pomezí speciální pedagogiky a psychologie, který prokazatelně zlepšuje zdravotní stav 

klientů. Podmínkou je zvláštní prostředí, kompetentní a vzdělaný terapeut společně s 

klientem, který mu věří.“ 

Snoezelen je aktuálně vnímán ve třech rovinách – podle způsobu využití: 

 Snoezelen jako terapeutická metoda  

 Snoezelen jako podpůrná edukační metoda  

 Snoezelen jako prostor pro relaxaci 

Využití Snoezelenu jako prostoru pro terapii vymezuje Filatová (2014, s. 87): „Snoezelen 

terapií můžeme nazvat takový způsob práce s klientem, kterou řídí kompetentní proškolený 

odborník, jeho jednání vede ke zmírnění nebo odstranění potíží klienta. Nezbytnou součástí 

Snoezelen terapie je plán terapie přiměřené délky s jasně specifikovaným cílem vycházející z 

komplexní diagnostiky.“ Pro stanovení plánu je nezbytným východiskem komplexní 

diagnostika, a tedy znalost žáka. Hlavním principem terapeutického působení ve Snoezelenu 

je potom individuální přístup, kdy reflektuji a respektuji žákovi potřeby, předpoklady a 

schopnosti. Důležitá je nejen znalost žáka, ale také schopnost empatie a aktuálního naladění 

se na něj. Jen tak může být pedagog partnerem a průvodcem v multismyslovém prostředí. 

Důležitým faktorem je také možnost volby a výběru, tedy zachování autonomie žáka. Tento 

princip se zakládá na vztahu mezi žákem a pedagogem, který jej respektuje a přizpůsobuje se 

jeho volbě (Fajmonová, Chovancová, 2008; Filatová, Janků, 2010). Jak podotýká Filatová, 

Janků (2010), důležité je vytvoření harmonického vztahu uspořádaného prostoru, pedagoga a 

žáka. Tím je dán předpoklad pro vznik pozitivního Snoezelen efektu.  

Možnost využít Snoezelen jako podpůrnou edukační metodu, jsou tyto místnosti budované 

v řadě škol u nás i v zahraničí. Naskýtá se nám tak možnost prožít tematicky zaměřené hodiny 

či bloky v prostředí odlišném od běžné třídy. Multismyslové prostředí poskytuje prostor dané 

téma prožít a prozkoumat více smysly a motivuje žáky k vlastnímu objevnému procesu. 

Atmosféra Snoezelenu navíc podporuje pocity pohody a uvolnění, eliminuje stres a napětí. 

Žáci proto nemají obavy a zábrany v průzkumné činnosti. Koncept Snoezelen podporuje cíle a 

úkoly výchovně vzdělávacího procesu. Filatová, Janků (2010) shrnují edukačně zaměřené cíle 

koncepce Snoezelen:  

 relaxace a zklidnění žáka 

 podpora seberealizace 

 pokles agresivního a autoagresivního chování dítěte 

 podpora kognitivních funkcí, vnímání, emocionality 

 rozvoj motoriky 

 podpora a rozvoj komunikace 

 rozvoj soustředění a pozornosti 

 pozitivní socializace 

2 ODRAZ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE A MULTISMYSLOVÉHO 

PROSTŘEDÍ V PRAXI 

Přínos konceptu bazální stimulace a multismyslového prostředí Snoezelen se nám podařilo 

ověřit v bakalářských a diplomových pracích vedených v letech 2014–2018. Dílčí výsledky 

těchto prací uvádíme v následující tabulce. Při využití konceptu bazální stimulace dochází k 

propojování jednotlivých prvků a stimulací. Nejčastěji se jedná o prvky základní stimulace 

- 586 -



(somatické, vibrační, vestibulární). Daná skutečnost může vyplývat z převahy pracovníků 

s absolvovaným základním kurzem bazální stimulace, opravňujícím k aplikaci základní 

stimulace. V jednotlivých případech byl pozorován pozitivní vývoj klienta. Pracovníci kladně 

hodnotili myšlenku holistického pojetí a pohledu na osobnost klienta. Snoezelen pak bývá 

chápán jako vhodné prostředí pro práci v rámci konceptu bazální stimulace. Žáky, rodiči i 

pracovníky bývá vnímán jako vhodný prostor pro relaxační i aktivizační činnosti. Důraz je 

kladen na plánovanost, přesnou zacílenost a promyšlenost pobytové lekce v multismyslovém 

prostředí. 
 

Tab. 1: Shrnutí výsledků prací z let 2014–2018 

T
y

p
 

p
rá

ce
/ 

o
b

h
a

jo
b

a
 

Název Autor Dílčí výsledky prací 

D
P

 (
2

0
1

7
) 

Využití bazální 

stimulace u 

myofunkčních 

poruch z 

pohledu 

logopeda 

Braunerová I. 

Cucací váčky a cílené směrování ochucených tyčinek vede 

ke specifické stimulaci jazyka a ostatních svalů dutiny 

ústní a přispívají k nácviku správné klidové polohy 

jazyka; BS rozvíjí mimiku obličeje. Zkvalitnění fonace, 

artikulace a užívání rezonančních dutin. Relaxace 

hlasivek, jazyka a ostatních svalů dutiny ústní. 

Správným stereotypem dýchání dochází k posílení svalů 

posturálních a ke zvýšení kvality dýchání. Respirační 

svaly zvětšují svou aktivitu i elastičnost, což zvyšuje sílu 

výdechového proudu a hlasitost řeči, z důvodu zvýšení 

subglotálního tlaku. Svalová reaktivace správného 

pohybového vzoru posiluje svaly hypotonické a relaxuje 

svaly hypertonické. 

D
P

 (
2

0
1

8
) 

Základní a 

nástavbové 

prvky konceptu 

Bazální 

stimulace a 

možnosti jejich 

využití u dětí s 

tělesným a 

mentálním 

postižením na 1. 

stupni základní 

školy 

Grulichová T. 

Převaha základních prvků konceptu bazální stimulace a 

to hlavně v rámci somatické stimulace v rámci polohování. 

Propojování Bazální stimulace s canisterapií, 

muzikoterapií a návštěvou Snoezelenu. 

B
P

 (
2
0
1
4
) Bazální 

stimulace a její 

využití na 

základní škole 

speciální 

Konvičná M. 

Dlouhodobou stimulací a poskytováním kvalitních podnětů 

dochází k rozvoji osobnosti žáků se zdravotním 

postižením. 

Došlo k rozvoji zachovalých schopností, komunikace a 

vnímání. 

Zlepšení respondenta v pohybových a hmatových 

schopnostech; lepší reakce na smyslové podněty; rozvoj 

hmatového a sluchového vnímání u klientů s ROP; 

auditivní stimulace zlepšuje sluchovou paměť. 

Úchop pomůcky se díky taktilně – haptické stimulaci 

stává zvladatelnější. 

Jednotlivé metody konceptu bazální stimulace přinášejí 

žákům se zdravotním postižením radost a výchovně 

vzdělávací proces se tak pro ně stává smysluplnějším. 
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D
P

 (
2

0
1

6
) 

Somatická 

stimulace jako 

rozvoj vnímání, 

komunikace a 

zachovalých 

schopností v 

kontextu bazální 

stimulace 

Konvičná M. 

Respondenti (terapeuti, pedagogové) vnímají rozdíl mezi 

svými uspokojenými potřebami a uspokojenými 

potřebami svých klientů se zdravotním postižením. 

Přestože se respondenti snaží v rámci svých možností 

podporovat uspokojování potřeb svých klientů, stále existují 

potřeby, které se v rámci péče, kterou terapeuti případně 

pedagogové klientům poskytují, nemohou z etického 

hlediska naplnit, a to potřebu tělesného naplnění. Odlišná 

je také míra přisuzované důležitosti jednotlivých lidských 

potřeb v žebříčku hodnot respondentů v porovnání s jejich 

klienty, kdy podle respondentů jsou pro klienty 

nejdůležitější uspokojené fyziologické potřeby, které staví 

na první místo. Respondenti těmto potřebám přisuzují váhu 

druhého místa v žebříčku hodnot. Na prvním místě je totiž v 

jejich životě potřeba bezpečí a jistoty. Ačkoliv tedy existují 

zřejmé rozdíly mezi uspokojenými potřebami intaktní 

populace a klientů se zdravotním postižením, vždy bude 

snaha tyto rozdíly minimalizovat doceněná. 

B
P

 (
2

0
1

4
) Využití konceptu 

Bazální 

stimulace ve 

zdravotnickém 

zařízení 

Weiserová H. 

Koncept BS poskytuje ošetřujícímu personálu zcela nový 

humánní přístup k péči o své pacienty. Personál vybraného 

oddělení udává, že zavedení BS do péče má na pacienty 

pozitivní vliv, jako negativum uvádí časovou náročnost a 

potřebu pomocného vybavení pro úspěšnou aplikaci technik 

konceptu. 

Pomocí prvků a technik konceptu můžeme pacientům 

zlepšit jejich zdravotní stav, ať už po fyzické či psychické 

stránce. 

Vybrané oddělení využívá veškeré základní i nástavbové 

techniky konceptu. 

V rámci základních technik se na oddělení nejvíce využívá 

somatická stimulace, a to techniky polohování, koupele a 

masáž stimulující dýchání. 

D
P

 (
2

0
1

5
) 

Význam 

Snoezelenu u 

dětí 

s kombinovaným 

postižením – 

stanovisko 

rodičů 

 

Hajdová Z. 

Rodiče i děti s kombinovaným postižením vnímají pobyt ve 

Snoezelenu příjemně, cítí se uvolněně. Také rodiče dětí se 

svalovými spasmy potvrzují, že při pobytu ve Snoezelenu 

dochází k uvolnění těla a ke kladnému prožitku 

z terapie. 

V průběhu času stráveném v tomto prostředí dochází 

k uvolnění napětí u rodičů a tento klidný stav těla a mysli 

se přenáší na dítě. Vytváří se tak prostor a zázemí pro 

společné sdílení a prožívání, propojení s dítětem. Velkým 

přínosem je tedy také možný vliv na upevnění vztahů 

v rodině. 

 

D
P

 (
2
0
1
5
) 

 

Snoezelen jako 

podpůrná 

metoda při 

výchově a 

vzdělávání žáků 

s kombinovaným 

postižením 

Mrhálková L. 

Pobyty ve Snoezelenu mají pozitivní účinek na celkové 

zklidnění a relaxaci žáků. Působení vhodně zvolených 

smyslových podnětů vedlo k navození příjemných pocitů 

jistoty, bezpečí a ponoření se do atmosféry. Při nabídce 

vhodně zvolených činností se daří rozvíjet komunikativní 

dovednosti. Vytvoření individuálního plánu práce ve 

Snoezelenu se ukazuje jako důležitá fáze plánování a 

přípravy hodiny/lekce. Taková může být přesně zacílená a 

smysluplná. Eliminujeme tak riziko chaotického 

nekoordinovaného působení, které by mohlo mít za následek 

nervozitu, zmatenost, případně agresivitu žáka. 
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3 ZÁVĚR 

Koncept bazální stimulace a využití multismyslového prostředí nám pomáhá nalézt cestu. 

Cestu k porozumění žákovi s kombinovaným postižením, jeho potřebám a biografii. 

Nalézáme tak cestu k rozvoji žáka v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Jak uvádí 

Friedlová (2007, 153): „Porozumět znamená chápat, co nám někdo sděluje. Abychom 

pochopili, musíme se naučit naslouchat, vnímat a vidět to, co třeba druhý nevidí.“  

Vstupujeme tak na cestu spolubytí pedagoga/terapeuta a klienta a s respektem k lidské 

důstojnosti a holistickému pojetí naplňujeme slova Hippokrata: „Je zbytečné léčit oko bez 

hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“ 
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ANGAŽOVANÉ MYSLENIE V EDUKAČNEJ PRAXI  

 

CARING THINKING IN EDUCATIONAL PRACTICE 

 

Simona Borisová 

 
Abstrakt 

Diskusia v kontexte programu Filozofia pre deti je navrhnutá pre rozvíjanie úrovne kritického, 

tvorivého a angažovaného myslenia s prihliadnutím na praktickosť každodenného života, 

ktorým máme na mysli osvojovanie si nových zručností, vhodného správania a postojov 

smerujúcich k celoživotnej trvácnosti. Predmetom záujmu príspevku je angažované myslenie 

ako dosiaľ nízko prebádaná oblasť a zobrazenie možného efektu v edukačnej praxi. 

Kľúčové slová: Filozofia pre deti, angažované myslenie, edukačná prax 
  

Abstract 

The discussion in the context of the Philosophy for Children program is designed to develop a 

level of critical, creative and caring thinking, with the view into the practicality of everyday 

life, which means learning new skills, appropriate behaviour and attitudes leading towards 

lifelong durability. The subject of interest of the paper is caring thinking as a poorly explored 

area and to show the possible effect of caring thinking in the educational practice.  

Key words: Philosophy for Children, caring thinking, educational practice 
 
 

Úvod 

Matthew Lipman, zakladateľ programu Filozofia pre deti, formuloval teóriu pojednávajúcu o 

pôsobení programu na kritické, tvorivé a angažované myslenie, ktoré sú nazývané dimenzie 

myslenia (Lipman, M. 2003). V literatúre sú často označované aj skratkou CCC – z 

anglického critical, creative, caring thinking. Na ich označenie sa vo Filozofii pre deti sa 

využíva spojenie multidimenzionálne myslenie z dôvodu, že pri filozofickej diskusii ide o 

prelínanie kritického, tvorivého a angažovaného myslenia. M. Lipman (2003, s. 1991) poníma 

multidimenzionálne myslenie ako dosahovanie rovnováhy medzi kognitívnou a afektívnou 

zložkou myslenia. Témou príspevku je angažované myslenie, jeho kategórie a možné prínosy 

v edukácii. 

 

1 FILOZOFIA PRE DETI A ROZVOJ ÚROVNE MYSLENIA 

Program Filozofia pre deti bol navrhnutý primárne ako nástroj pre rozvíjanie úrovne myslenia 

v 60. rokoch 20. storočia, no jeho presné ciele boli formulované až po aktívnom uplatnení 

programu v rôznorodých podmienkach. V prvej edícii knihy s názvom Myslenie v edukácii 

(Lipman, M. 1991, voľne preložené z angl. Thinking in Education) bola formulovaná teória 

vzhľadom ku kritickému a tvorivému mysleniu, vyplývajúca z praktického implementovania 

programu. Vo Filozofii pre deti sa realizuje čítanie literárneho príbehu, nasleduje tvorba 

otázok, diskusia a špeciálne aktivity podporujúce myslenie a rečový prejav. Vplyvom otázok 

v edukácii v období vydania prvej edície Thinking in Education sa M. Lipman začal zaoberať 

tým, či kritické a tvorivé myslenie komplexne popisuje myslenie človeka vo všetkých 

kontextoch ľudského bytia a následne doplnil do vyšších kognitívnych schopností angažované 

myslenie. 

Angažované myslenie ku kritickému a tvorivému mysleniu autor pridal v roku 1995 

v odbornom článku, v ktorom angažovanosť dáva do súvislosti s hodnotami, podporuje 
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myslenie v hodnotách oproti mysleniu o hodnotách (Lipman, M., 1995, In Inquiry. Critical 

Thinking Across the Disciplines, s. 8). J. C. L. Bornstein (2003, In Thinking: The Journal of 

Philosophy for Children, s. 18) vykonal kritickú úvahu nad uvedeným Lipmanovým článkom 

a angažované myslenie považuje za hodnotiace, poskytujúce úsudok o ľudskej bytosti, o jej 

činoch, správaní a vzťahu k svetu, ktorý ju obklopuje a zapája túto ľudskú bytosť do 

súčinnosti s jej prostredím. 

V druhej edícii knihy Thinking in Education (Lipman, M., 2003) je popri kritickom 

a tvorivom myslení predstavené aj angažované myslenie, napriek tomu autor nepodáva tému 

angažovaného myslenia v takom rozsahu a komplexnosti ako v prípade kritického a tvorivého 

myslenia. Vydanie druhej edície bolo publikované vo vysokom veku M. Lipmana (autor mal 

v tom čase 80 rokov), čo mohlo byť dôvodom, prečo ďalej nepokračoval v práci 

o angažovanom myslení. Napriek tomu jeho teórie v tejto oblasti pokladáme za hodnotné 

a hodné ďalšieho skúmania. Rozvoj angažovaného myslenia autor popisuje ako výsledok 

pravidelného filozofovania v skupine, aj ako súčasť cieľov Filozofie pre deti. Základnou 

podstatou angažovaného myslenia vo Filozofii pre deti je, že angažovane mysliaci ľudia sú 

vedení k prejavovaniu záujmu o seba navzájom a o svet okolo seba, angažované myslenie sa 

odráža v empatii a rešpekte k rôznym názorom. Ide o myslenie neľahostajné k diskutovanému 

problému, k priebehu dialógu a účastníkom skupiny. Angažované myslenie predpokladá 

spoluúčasť, vzájomnosť, pretože aj ľudská existencia je vsadená do dialógu (Zbudilová, H. In 

Bauman, 2013, s. 146). 

 

1.1 Angažované myslenie 

„Úlohou vzdelávania je naučiť človeka myslieť intenzívne a kriticky. No vzdelávanie končiace 

len pri týchto výsledkoch môže pre spoločnosť znamenať veľkú hrozbu. Najnebezpečnejší 

zločinec môže mať skvelé myslenie, ale môže mu chýbať morálka... Musíme si uvedomovať, že 

inteligencia nestačí. Skutočnou úlohou vzdelávania je rozvíjanie ako myslenia, tak aj 

charakteru“ (Martin Luther King, Jr.,1947, In Grigg, R. – Lewis, H. 2019, s. 49). 

Autori R. Grigg a H. Lewis (2019, s. 50) vyššie uvedený výrok doplňujú komentárom, 

v ktorom hodnotia, že existuje mnoho ľudí, ktorých myslenie je bystré a kritické, ale bez 

morálneho účelu sa váha ich myslenia znižuje. Tvorivé a kritické myslenie dopĺňa v procese 

filozofovania aktívna snaha o vyriešenie problému a ochota zapojiť sa, čo čiastočne vystihuje 

rovina angažovanosti. V efektívnom myslení sa prejavuje aspekt kritickosti, tvorivosti 

i angažovanosti a každá časť je súčasťou celku a, zdôrazňujeme, nie vždy je možné dané 

oblasti úplne odčleniť. Napriek tomu vyčlenenie jednotlivých kategórií angažovaného 

myslenia považujeme za nevyhnutné. 

Pojem angažovanosť sa môže v anglickej aj slovenskej (podobne v českej) literatúre líšiť. 

V prvom rade je nevyhnutné upozorniť na obrovský počet synoným uvádzaných M. 

Lipmanom, ktoré v mnohých prípadoch majú len minimálne významové odtiene. Najčastejšie 

sú v súvislosti s angažovanosťou uvádzané pojmy: starostlivý, pozorný, rešpektujúci, úctivý, 

milujúci, ľudský, morálny, súcitný, nesebecký, vľúdny, odpúšťajúci, zmierlivý, kultivovaný, 

lojálny, tolerantný, spolupracujúci, povzbudzujúci, podporujúci, ohľaduplný, všímavý, milý, 

veľkorysý, zhovievavý a podobne. Z uvedených pojmov je evidentné, že angažované 

myslenie z pohľadu M. Lipmana (2003, s. 137) sa zameriava na skupinu, na iných ľudí, nie na 

vlastnú osobu.  

Autor ďalej uvádza presnejšiu charakteristiku a klasifikáciu angažovaného myslenia, avšak, 

ak chceme dôkladne preskúmať podstatu angažovaného myslenia pre budúci empirický 

výskum, musíme brať do úvahy aj vnímanie pojmu angažovanosť/angažované myslenie 

v slovenskom jazyku. Pokiaľ sa zameriame na slovenčinu, prvotná konotácia významu 

angažované myslenie sa spája s aktivitou a záujmom o problém. Uvádzame základné 

charakteristiky a upozorňujeme na široký výskyt synoným. Slovník súčasného slovenského 
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jazyka (2006, s. 129) zachytáva adjektívum „angažovaný“ ako aktívne zapájajúci sa subjekt 

do verejnej a politickej činnosti. Zdôrazňuje sa činnosť človeka na verejnosti. Slovník cudzích 

slov (2008, s. 63) adjektívum „angažovaný“ popisuje ako subjekt, ktorý sa exponuje, teda sa 

o niečo usiluje. Oba slovníky uvádzajú ako príklady osôb angažujúcich sa v určitej oblasti 

umelca, novinára, autora, a teda osoby spájané s verejnou tvorivou činnosťou. Z porovnania 

vyplýva, že v anglickom aj slovenskom jazyku sa angažovanosť spája s určitým 

spoločenským osohom, v anglickom jazyku dominuje chápanie angažovanosti vo význame 

starať sa o niečo, niekoho. Sloveso „to care“ sa doslovne prekladá vo význame „starať sa“, 

adjektívum „caring“ vo význame starostlivý, láskyplný, humánny, súcitný. V niektorých 

kontextoch môžeme hovoriť o starostlivom myslení, no M. Lipman (2003, s. 261) poníma 

angažované myslenie z viacerých hľadísk. Vo svojich prácach uvádza päť častí angažovaného 

myslenia, ktoré interpretujeme: 

a) oceňujúce, uznávajúce myslenie (z anglického appreciative thinking) 

M. Lipman (2003, 265) oceňovanie opisuje ako venovanie pozornosti tomu, čo je dôležité. 

Upozorňuje na kruhovitosť – to čo je dôležité, je dôležité presne preto, lebo tomu venujeme 

pozornosť. Označuje to zároveň za čiastočnú pravdu, pretože naše uznávanie a oceňovanie 

niečoho závisí od našich hodnôt. Angažujeme sa v tom, čo je pre nás dôležité, tak, ako sa 

doktori starajú o zdravie, správcovia galérie o umelecké diela, rodičia pre svoje deti 

a podobne. Táto angažovanosť, respektíve starostlivosť, nemá len emotívnu hodnotu, ale 

v tomto prípade nadobúda aj pravú kognitívnu hodnotu.  

Angažované myslenie sa z troch dimenzií najviac vzťahuje k oblasti hodnôt a k hodnoteniu. 

Hovoríme síce o myslení, ale prejavuje sa v ňom vyjadrenie záujmu k tomu, na čom nám 

záleží. A. M. Sharp (2004, In The Australasian Journal of Philosophy for Children, s. 12) 

vyzdvihuje hľadanie zdroja kritérií, ktoré používame na hodnotenie myšlienok, osôb, udalostí, 

vecí a ich dôležitosť v našich životoch. Práve tieto kritériá napomáhajú rozhodnutiam, ktoré 

bežne robíme. Vo filozofickej diskusii sa angažované myslenie u jednotlivca prejavuje 

napríklad tým, že mu záleží na tom, či mu ostatní rozumejú. Filozofia by mala byť niečo, čo 

by malo byť diskutabilné, blízke nášmu životu – musí to byť pre nás dôležité a práve z toho 

vyplýva angažovanosť. Angažované myslenie je podľa M. Lipmana (2003, s. 130) primárne 

myslenie v hodnotách, v procese diskusie ide o „hodnotenie hodnôt.“ 

b) afektívne, emočné myslenie (z anglického affective thinking) 

Emócie a ich uplatnenie nejde podceňovať v súvislosti s dôležitosťou morálnej výchovy. Naša 

schopnosť myslieť správne je ovplyvňovaná tým, ako sa cítime, činy teda často podliehajú 

našim emóciám. M. Lipman (2003, s. 267) uvádza niekoľko príkladov, napríklad: niekto sa 

správa deštruktívne, niekto nenávidí, niekto miluje, niekto je priateľský a tak ďalej.  

Podstata tejto časti angažovaného myslenia súvisí s tým, že pokiaľ dokážeme kontrolovať 

antisociálne emócie, sme spôsobilejší kontrolovať antisociálne správanie. K tomu nás vedie aj 

proces filozofovania podľa metodiky Filozofie pre deti. M. Lipman (2003, s. 130) uvádza, že 

angažované myslenie je forma emotívneho myslenia (z anglického emotive thinking), ale nie 

všetko emotívne myslenie môžeme považovať za prejav angažovaného myslenia. 

c) aktívne myslenie (z anglického active thinking) 

Aktívne myslenie je považované za štádium konania smerujúceho k vyjadreniu sa k tomu, čo 

si ceníme alebo na čom nám záleží. Angažovanosť sa prejavuje už pri tvorbe a výbere otázky 

súvisiacej s literárnym príbehom. Ide teda o to, aký problém jednotlivých členov zaujíma a čo 

chcú vyriešiť. Pri prejave angažovanosti je badateľný aspekt dynamickosti a aktivity, môžeme 

ho reflektovať v obmedzenej miere počas diskusie pri zúčastnenom pozorovaní alebo 

pomocou záznamu z videokamery, ktorou dokážeme zachytiť neverbálne prejavy ako pohyby, 

gestá aj mimiku. Autorka Sarah Davey Chesters (2012, s. 149) vysvetľuje, že aktívne 

myslenie obsahuje reflektívny komponent spájajúci akciu a starostlivosť. Aktívnym je preto, 
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lebo je to spôsob myslenia vyžadujúci konanie, čo v diskusii predstavuje tvorbu úsudku 

v rečovom prejave. 

d) normatívne myslenie (z anglického normative thinking) 

Ten, kto je starostlivý/angažovaný, sa zároveň zaoberá ideálnymi možnosťami 

starostlivosti/angažovanosti, takže rozmýšľanie nad ideálom sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 

pozornosti venovanej tomu, čo sa práve deje. Normatívny element je vždy kognitívny, to 

dokážeme vysvetliť na príklade M. Lipmana (2003, s. 269) – tí, ktorí uvažujú nad tým, kto sú, 

musia brať na vedomie aj to, akým človekom chcú byť a akým by mali chcieť byť. Tí, ktorí sú 

schopní bádať nad svetom takým, aký je, musia byť schopní brať do úvahy zváženie toho, 

v akom svete chcú žiť a v akom svete by mali chcieť žiť. Angažované myslenie teda súvisí 

s postojom a podnecuje istý „postoj k životu.“  

e) empatické myslenie (z anglického empathic thinking) 

M. Lipman (2003, s. 269-270) sa zameriava na empatické myslenie z pohľadu vciťovania sa 

do roly niekoho iného, kedy dokážeme jeho pocity vnímať ako naše vlastné. Znamená to, že 

jedným spôsobom angažovanosti je na určitý moment vzdať sa našich vlastných pocitov, 

uhlov pohľadu a predstaviť si, že máme pocity, uhol pohľadu a obzor druhej osoby. 

Pochopenie mnohokrát zlyháva kvôli tomu, že zapojené strany sú schopné oceniť len 

lingvistické alebo kognitívne faktory zapojené v interakcii strán, no nie sú schopné dosiahnuť 

výmenu emócií potrebných pre ich vzájomné pochopenie. J. C. L. Bornstein (2003, In 

Thinking: The Journal of Philosophy for Children, s. 23) nadväzujúc na M. Lipmana 

v súvislosti s empatickou zložkou angažovaného myslenia podáva názor, že angažované 

myslenie v poňatí empatického myslenia znamená na jednej strane vcítiť sa do situácie druhej 

osoby a na druhej strane znamená vedieť sa v tejto situácii adekvátne zachovať, nezabúdať na 

druh osobnosti, ktorou chceme byť a na svet, ktorý chceme tvoriť. S. D. Chesters (2012, s. 

150) dopĺňa, že empatické myslenie v ponímaní Lipmanom predstavuje rozmer súcitnosti. 

Pokiaľ sa vrátime k multidimenzionálnemu CCC modelu myslenia, M. Lipman podporuje 

zaradenie angažovaného myslenia ku kritickému a tvorivému mysleniu pre zlepšenie edukácie 

z dvoch hlavných dôvodov. Prvý z nich popisuje to, že angažovanosť má dostatočné 

vlastnosti k tomu, aby mohla byť kognitívnou činnosťou (napriek tomu, že občas obsahuje 

ťažko rozpoznateľné myšlienkové úkony). Druhý dôvod popisuje, že bez angažovanosti je 

myslenie ochudobnené o hodnotovú časť. Ak myslenie neobsahuje hodnotenie alebo 

ohodnocovanie, je podrobené tomu, že k mysleniu pristupujeme apaticky, ľahostajne, 

nestarostlivo, bez zámeru, čo znamená, že nedôverujeme samotnému hľadaniu. Tieto 

kategórie považujeme za prejavy neangažovaného myslenia. Rola emócií je podľa autora 

dôležitá pri myslení, ktoré nás vedie k úsudku a rovnako aj pri myslení, ktoré nás k úsudku 

nevedie (Lipman, M., 2003, s. 270-271). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pojem angažované myslenie nesie viacero významov, pričom 

autor O. Brenifier (2008, s. 1-2) za základnú podstatu tohto pojmu chápe to, že angažovane 

mysliaci ľudia prejavujú záujem o seba navzájom a o svet okolo seba, angažované myslenie 

sa odráža v empatii a rešpekte k rôznym názorom. Podobný názor zdôrazňujúci sociálny 

rozmer angažovaného myslenia vyjadruje J. Buckley (2018, s. 31), podporujúci myšlienku, že 

filozofovanie podnecuje u detí záujem o problémy sveta navôkol a záujem o globálne témy. 

Pri postupnom prispôsobení sa na diskusiu o náročnejších témach začnú deti samé seba 

vnímať ako ľudí, na ktorých názore záleží, a to podľa autora posilňuje ich sebadôveru. 

Spoluzakladateľka Filozofie pre deti, Ann Margaret Sharp (2004, In The Australasian Journal 

of Philosophy for Children, s. 10) popisuje angažovanosť ako zdroj priateľstva, 

medziľudského porozumenia, ľudskosti a súcitu. „Angažovať sa“ podľa autorky znamená 

vždy záujem starať sa o niečo. Náš záujem nás podnecuje k aktivite, k zmene situácie. Ako 

môžeme vidieť z predchádzajúceho tvrdenia, A. M. Sharp tu oproti predchádzajúcim autorom 

okrem sociálneho rozmeru pridáva aj rozmer aktivity. 
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Myslieť angažovane znamená myslieť vzhľadom k skupine oceňujúco, afektívne, normatívne, 

empaticky, pripája sa k tomu aktívna participácia v skupine so zameraním na hľadanie 

„spoločného dobra“ skupiny. To, v čom sa angažujeme, manifestuje spôsob nášho správania, 

participácie, tvorenia, prispievania a toho, ako dokážeme spolupracovať s inými. Kritické 

a tvorivé myslenie môže byť v diskusii prejavené aj bez spolupráce, naproti tomu angažované 

myslenie je kolaboratívne (z angl. collaborative), vyznačujúce sa aktivitou smerujúcou 

k spolupráci v skupine. P. Cam (2014, In Journal of Philosophy in Schools, s. 15) považuje 

angažované myslenie za druh „kolaboratívneho myslenia“.  

 

2 VÝSKUMNÁ ROVINA ANGAŽOVANÉHO MYSLENIA 

Angažované myslenie predstavuje tretie „C“ vo vyššie charakterizovanom triadickom CCC 

modeli myslenia a v edukačnej praxi známejším dvom druhom myslenia (tvorivému 

a kritickému) dodáva nový rozmer. Problematika angažovaného myslenia je v súčasnosti 

mimo záujmov pedagogických odborníkov, na druhej strane je možné nájsť niekoľko štúdií 

venujúcich sa angažovanému mysleniu, poskytujúcich základ pre ďalšie výskumné 

overovanie. 

Vplyvy programu Filozofia pre deti na úroveň angažovaného myslenia sledovala Asha 

Lancaster-Thomas vo výskume kvalitatívneho charakteru. Autorka vychádzala zo zistení, že 

väčšina súčasných výskumov v oblasti edukácie je zameraná skôr na rozvoj kognitívnych 

zručností, preto sa zamerala na rovinu afektívnych zručností (Lancaster-Thomas, A., 2017, s. 

103). Vo výskumnej vzorke participovalo 75 žiakov vo veku od 14 do 15 rokov počas 

dvanástich stretnutí v rámci predmetu náboženská výchova. Stretnutia viedli traja vyučujúci, 

vyškolení v oblasti metód Filozofie pre deti. Výskum sa zameriaval na emocionálnu 

a interpersonálnu angažovanosť žiakov. Dáta boli zhromaždené prostredníctvom 

videozáznamov, ďalej prostredníctvom interview s učiteľmi participantov a vo fokusných 

skupinách s participantmi. Autorkine závery uvádzajú, že Filozofia pre deti dokáže poskytnúť 

mnohým žiakom príležitosť k sebavyjadreniu, ktoré by im zvyčajne nebolo poskytnuté 

v organizácii klasickej triedy (Lancaster-Thomas, A., 2017, s. 108-117). 

Čiastkovo dokážeme nájsť parciálne zmienky o angažovanom myslení vo výskumoch 

dotýkajúcich sa problematiky kritického a tvorivého myslenia pri pôsobení programu 

Filozofia pre deti. Nemáme poznatky o štúdii zameriavajúcej sa na skúmanie angažovanosti 

spôsobom, o ktorý sa zaujímame a usilujeme. Z toho však nevyplýva, že o angažovanom 

myslení neexistuje žiadna štúdia. V súčasnosti je k dispozícii nízky počet znalostí 

a explanačných štúdií o oblasti angažovaného myslenia, no L. Šmehilová a G. Pintes (2019) 

v rámci diplomovej práce riešili problematiku angažovaného myslenia a ponúkli tak podnet 

pre ďalšie skúmanie. Vo výskumnej rovine práce sa autori sústredili na implementáciu daného 

programu v podmienkach prvého stupňa základnej školy a vykonali kvalitatívnu analýzu 

údajov s nadviazaním na angažované myslenie. Ďalšie realizované výskumy spracovávajúce 

problematiku angažovaného myslenia sme dosiaľ nenašli, čo je pre nás výzvou. Výsledky 

kvantitatívnych výskumov prevedených od obdobia, kedy program Filozofia pre deti vznikol, 

významne prispeli k nahliadaniu daného programu ako na jeden z nástrojov pri rozvíjaní 

úrovne myslenia. Žiada sa však uskutočnenie rozsiahlejšieho kvalitatívneho výskumu z tejto 

oblasti edukácie. Dosiaľ publikované výskumy nám napriek tomu ponúkli základ pre ďalšie 

smerovanie výskumu. 

 

2.1 Návrh skúmania angažovaného myslenia 

Nie je jednoznačné, aká je teoretická základňa angažovaného myslenia. Problémom môže byť 

aj spôsob reflektovania angažovaného myslenia a zistenie efektov programu Filozofia pre deti 

na úroveň angažovaného myslenia. Cieľom budúceho výskumu je rozpracovať problematiku 

angažovaného myslenia, zachytiť jeho teoretický rámec, kategórie a koreláciu s kritickým 
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a tvorivým myslením. Zaujíma nás vplyv programu Filozofia pre deti na úroveň 

angažovaného myslenia a rovnako aj spôsob, akým je možné reflektovať prejavy 

angažovaného myslenia v konkrétnych aktivitách programu Filozofia pre deti a zároveň aj 

v bežných aktivitách. Z analýzy výskumných správ sme dospeli k záveru, že angažované 

myslenie nie je primárnym predmetom veľkého počtu výskumov, preto si táto oblasť žiada 

hlbšie vypracovanie.  

S prihliadnutím na oblasť angažovaného myslenia sa z doterajších výskumov pre výskum 

v oblasti angažovaného myslenia javí hľadanie, nachádzanie a formulovanie novej teórie. 

Kritické a tvorivé myslenie dokážeme zachytiť pomocou kvantitatívnej aj kvalitatívnej 

metodológie, charakter angažovaného myslenia predurčuje predovšetkým kvalitatívnu 

stratégiu z dôvodu, že jeho prejavy dokážeme (ak vôbec) zachytiť len veľmi ťažko. 

Angažovanému mysleniu sa plánujeme venovať prostredníctvom empirického výskumu 

k dizertačnej práci. Za vhodnú metodologickú preferenciu pre náš výskum považujeme 

etnografiu, prostredníctvom ktorej pozornosť zameriame na podrobný popis spôsobu života 

v oddelení školského klubu detí (prvý stupeň základnej školy), pričom využijeme ďalšie 

výskumné metódy, ktoré budú sprostredkovateľom zberu dát, a tak dokážeme preskúmať 

oblasť angažovaného myslenia.  

Participáciou na väčšine aktivít využijeme zúčastnené pozorovanie doplnené videozáznamom, 

a po zaradení aktivít Filozofie pre deti využijeme pološtruktúrované interview s učiteľmi 

participantov. Výhodu videokamery pre náš výskum vidíme hlavne v tom, že prostredníctvom 

videa dokážeme zachytiť neverbálnu zložku komunikácie participantov, čo vo veľkej miere 

súvisí so skúmaním angažovaného myslenia, pretože jeho súčasťou sú mimické prejavy, 

pohľad, pohyby tela, postoj, prípadne gestikulácia. 

 

3 ZÁVER 

Spôsob rozvíjania filozofie je mnohotvárny a jedným z variantov praktického uplatnenia 

filozofie, resp. filozofovania je program Filozofia pre deti. Daným programom sa vo väčšine 

prípadov prekonáva tradičný filozofický vysoký stupeň abstrakcie, zdoláva sa prílišná 

terminologická odbornosť a zdôrazňuje sa, že pokiaľ vychádzame zo záujmov detí alebo 

žiakov, filozofovanie dokáže pozitívne ovplyvňovať úroveň myslenia a správania.  

Zvyšovanie úrovne kritického a tvorivého myslenia prostredníctvom metód programu 

Filozofia pre deti je výskumne dostatočne prepracovanou oblasťou, avšak oproti daným dvom 

dimenziám myslenia výrazne zaostáva angažované myslenie. Za nevyhnutné považujeme jeho 

hlboké preskúmanie z mnohých aspektov. To sa nezaobíde bez určenia kategórií a vlastností 

angažovaného myslenia, ktoré môžu viesť potenciálnemu zovšeobecneniu a vytvoreniu novej 

teórie. 

V budúcom výskume pôjde o snahu porozumieť konceptu, myšlienke a potrebnosti rozvíjania 

angažovaného myslenia. Oblasť angažovaného myslenia pre empirický výskum vyberáme aj 

z dôvodu, že v procese realizácie metód Filozofie pre deti dopĺňa kritické a tvorivé myslenie, 

ktoré aj naďalej (oproti ostatným rokom) tvoria popredné výzvy pre súčasnú výchovu a 

vzdelávanie. 
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POVERTY AMONG YOUNG PEOPLE IN THEIR OWN LIVES OR IN 

THE VICINITY 

 
Barbora Antolová 

 
Abstract 

As part of this research paper, we present part of the research that focused on young people's 

views and poverty. The first part of the paper deals with the theoretical definition of the basic 

concepts of poverty. In the second part of the paper, we present and analyse data from young 

people, whether they have experienced poverty in their own lives or in their surroundings. 

Key words: poverty, young person, research, opinion 

 

 

1 INTRODUCTION 

According to the authors, the concepts of poverty are different and everyone is inclined to a 

different division. Some describe so-called hidden poverty when an individual who has the 

right to claim benefits or assistance services is ashamed or ignorant, uneducated. It is a so-

called latent poverty in society and according to the authors it is not possible to measure 

poverty. In our society, we may encounter the opposite term of so-called visible poverty; It is 

clearly visible to the person that he is poor or at the poverty line. Furthermore, some authors 

focus on poverty caused by man or by himself. It is the so-called culpable poverty where the 

person is alone and directly responsible for the condition in which she is. In contrast, the 

authors point to the opposite so-called unconscious poverty for which a person is not 

(Matiová, Krajčíriková, 2010). The authors define so-called political poverty, focusing on 

social need and its limits. They distinguish it as an absolute, relative and subjective 

phenomenon (Tokárová, 2007). 

“Generational and situational poverty are two different things. Generational poverty is 

defined as poverty affecting two or more consecutive generations. Situational poverty lasts for 

a shorter time and is caused by circumstances such as death of a loved one, illness, divorce” 

(Payne, DeVol, Smit, 2010, p. 13). 

 

2 POVERTY CONCEPT 

We can say that defining poverty is complex, diverse and each author has a specific 

description. Individual definitions, however, have a common basis and this is the word 

scarcity. Poverty has a number of definitions and cannot be reduced to one definition that 

applies equally to everyone. 

"Poverty is generally understood to be a social phenomenon characterized by a lack of the 

means of subsistence of an individual or group. In this sense, poverty is considered a social 

problem” (Šlosár, 2010, p. 51). People in society are adversely affected by this social 

phenomenon, whether it is an actor or an observer. For comparison by Konečného (2010, p. 

14) poverty, "as a social event, an abstract social or statistical category cannot be 

constructed on the basis of a few easily identifiable features." 

Novotná, Žilová (2011) and Tokárová (2007) they point out that the poor man and the word 

poverty in our countries are despised and rejected. This often leads to human rights violations, 

but in democratic states, everyone has the right to a good life. Poverty is not only a marginal 

phenomenon in society, but affects a large population of humanity. 

We believe that in today's society, authors tend to have multiple forms of poverty. Some 

experts classify it into subjective, objective, absolute, relative poverty: 
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Old poverty 

Krebs (2007) and Novotná, Žilová (2011) they agree that it is situational poverty that occurs 

according to the situation in human life. This may be a short or long term event, such as a 

family in which a child was born, a mortgage. Old poverty is associated primarily with the life 

cycle and life situation of a person for whom he himself is not responsible. 

The term “old poverty” is also referred to as demographic or horizontal poverty and its 

existence is not dependent on the labour market. This poverty is threatened by social 

categories characterized by age, life and family cycles, inability to work” (Novotná, Žilová, 

2011, p. 32). 

In the past, those people who lived in the poor living conditions that were visible to them 

were considered poor. This group included, for example, seniors, people with severe 

disabilities, widows and orphans (Stanek, 2006). 

 

New poverty 

Stanek (2006) and Novotná, Žilová (2011) they are of the same opinion that it is a modern 

poverty of society (systemic poverty), where one is dependent on the labor market. It is 

endangered by single-parent families, unemployed people, employed people with low 

incomes, groups disadvantaged in the labour market. New poverty is linked to the position of 

man in the labour market and his status in society. 

“New poverty is referred to as vertical poverty and is linked to the position of the individual 

and the whole social categories in the labour market. New poverty is said to be new because 

there was no pre-industrialization of society because: there was no paid work, there was no 

danger of losing paid work, and there was also no labour market in the present sense” 

(Novotná, Žilová, 2011, p. 32). 

New poverty is a new concept in our society. At the same time, as well-being and abundance 

in society, new poverty also tends to grow. It is characterized by a new dynamic in society. 

Many people in the state receive social support, which was not the case in the past (Tokárová, 

2007). 

 

Subjective poverty 

As defined by the authors Novotnej and Žilovej (2011, p. 38) is, "subjective poverty is a 

condition where one who is in such a situation thinks he is poor because he cannot satisfy his 

needs according to his ideas." For comparison Matiová and Krajčíriková (2010, p. 153) they 

think that "subjective poverty has a very variable nature, which is given not only personally 

but also according to traditions, geographical, climatic, cultural conditions." 

Ondrejkovič (2009) and Matiová, Krajčíriková (2010) they agree that subjective poverty is 

determined by indicators of living standards in society. It is about the human value system 

and its fulfilments of needs. 

By Krebs (2007) some people may feel poor, but they are not, for example, a person wants to 

achieve a higher social status in society. On the other hand, other people may be poor, but 

they do not feel it, for example, a person who is voluntarily modest. The entity evaluates itself 

its own situation in which it is located. This is related to whether the individual in society 

feels poor. For each person there are other factors that affect their subjectivity. This concept 

of poverty does not serve to establish the official limits of poverty in society. The importance 

of this kind is above all that the social worker can get to know the client's problem more 

deeply. 

 

Objective poverty 

Objective concept "defines poverty through specific criteria (mainly by specifying actual 

income or assets)" (Kmec, 2010, p. 22). 
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By Želinský (2014) the measurement of poverty, according to this concept, is based on the 

establishment of a reference value of income, consumption and other indicators needed to 

ensure individual well-being. 

Šlosár (2010) and Ondrejkovič (2009) report that the objective scenario seeks to define 

poverty through factors that do not depend on the individual's opinion and feelings. Objective 

poverty is based on analyses of socio-economic information on households in Slovakia. This 

concept is connected with the amount of material need and it is a state in which the basic 

human needs are not met, at an acceptable level, according to the state of the SR. 

 

Absolute poverty 

It is poverty where an individual cannot satisfy their basic needs on the edge of survival. This 

phenomenon is more common in third world developing countries. Poverty associated with an 

endangered person on the edge of death. It is poverty that does not meet the basic needs of a 

person, such as food, water, clothing and a roof over his head (Krebs, 2007 and Novotná, 

Žilová, 2011). 

Matiová, Krajčíriková (2010) and Tokárová (2007) they agree that the term absolute or even 

radical poverty in our society is primarily associated with homeless people. Homeless people 

who depend on lack of poverty and defensiveness. These are people who do not have a 

minimum standard of living in our society. For comparison by Ondrejkovič (2009) they are 

people who have reached a state of material need, which is based on recognized standards in 

Slovakia. For comparison Dudová (2010) he thinks that he is a person who, because of lack of 

resources, insufficient property, has endangered his own existence. It is connected with the 

term of survival, fulfilment of the necessary conditions for the man not to die. 

 

Relative poverty 

Relative poverty occurs earlier in developed countries of the world. Family needs are not met 

to a certain standard in the country. Adult members are working, but their income is 

insufficient to cover the basic resources, such as new clothes, better food, trips, vacations 

(Novotná, Žilová, 2011). 

By Krebs (2007, p. 109) is relative poverty “based on the distribution of household income 

and is variable depending on the evolution of the overall income level in society. It is usually 

determined from the distance from a certain, usually average, standard of living. It allows a 

person to live, but still one is unable to provide his or her life needs to the extent that is 

common to the society in which he or she lives.” 

It is associated with the standard of living of the people in the country in which they live. We 

combine this poverty with a lifestyle that is recognized in society, such as education, health 

habits, family background, leisure (Stanek, 2006). 

It applies to any person who does not meet a certain average in society, given the social 

attitudes, by country. So the poor in the rich country can be considered in the poorer country 

as the middle class of society (Matiová and Krajčíriková, 2010). 

People meet their needs at a much lower level than that set in society. Man is not threatened 

by existential risk in society (Dudová, 2010). For comparison Ondrejkovič (2009) states that 

anyone who does not surely meet the standards set by the society of the entity in which he or 

she lives is considered a poor person. 

To conclude, poverty can be divided into groups. Poverty threshold indicators are based on 

different criteria set by authors or individual helping institutions or states. We can conclude 

that there are several possible understandings of the concepts of poverty. 

 

 

 

- 600 -



3 YOUNG PEOPLE AND POVERTY 

In this paper we focused on a young person in relation to poverty. In our society, there is a 

growing phenomenon of so-called generation poverty. It is this particular poverty that most 

often affects a young person. In a family whose parents are long-term unemployed, it affects 

its development and life experience. This young person is most at risk of falling into poverty, 

compared to peers from ordinary families. Growing up in poverty can have lifelong 

consequences. Often times individuals are socially excluded from society because they come 

from a poor family, that is, a young person lives in a family in which his parents work at a 

lower wage or are unemployed (Balážová, 2014). 

Generally, if a young person lives with adult people who work, respectively. Increase 

household income and the risk of poverty decreases. Conversely, if a young person living 

with children, such as siblings and adult people who are out of work, decreases household 

income, the risk of poverty increases. Of course it's not individual, but the whole family is at 

risk. Young adults in today's society are protected by their parents and trying to help them 

financially, for example in their studies or in finding their first job (Lacovou, Aassve, 2007). 

According to the authors, the playing factor why young people are at risk of poverty is 

Lacovou and Aasvee (2007) that their financial income is on average lower than that of older 

workers. Living conditions for young people in society and the state of their activities vary 

widely. The differences are influenced by various life events and factors in the lives of 

individuals. Young people do not have a job or are students. Employment tends to protect 

people from poverty. In almost all EU countries, the risk of poverty decreases with age over 

20. This threat is the lowest in thirty years, as opposed to in twenty. This is partly due to 

changes in occupations during the life of an individual, more advanced experience, career 

growth, and career change. Everything is individual and unique; it cannot be generalized to 

the whole group of young people in society. However, it can be noted that the role in which a 

person grows up and what social habits he has acquired during adolescence plays an 

important role. 

Slovakia can turn young people into it, but the necessary measures. The author Gigac (2016) 

thinks that the main requirements include independent education, reduced student fees, free 

choice to graduate, change in vocational certificates. 

Young people are part of our society and this generation is a substantial group of people. Very 

influential factors on them are in what family they grow up and what values have been 

presented to them. A young person should know what the value of work and humbleness in 

itself is (Kuzmyk, 2010). 

By Bárdy (2016) the phenomenon in today's European society is that young people are poorer 

than their parents. He called this generation of young people as the millennium generation. He 

explained that, after seventy years, it is the first generation of people to be poorer than their 

own parents. A young person from the Slovak Republic usually has to travel outside the 

border to find a job. Insufficient practice, inexperience and lack of skills discourage 

employers to employ them, and young people in turn are discouraged by low wages for work. 

Many young people have difficulty finding a job after graduation. We can say that young 

people remain poor despite finding a job and starting to work. This is because they are 

employed in precarious jobs, as opposed to other age groups. 

Unemployment among young people is increasing. As for the state to increase the 

employment of young people, it is not only important to create new jobs, but above all to 

increase the financial security for the performance of work (Sladkovská, 2017). 

At the end of this chapter we can summarize that, according to the authors, young people are 

at risk of poverty in our society. They see the danger in particular from what family 

individuals come from. Of course we cannot generalize, we are unique and we can change our 

own world. 

- 601 -



4 REALIZED RESEARCHES 

In Slovakia, we conducted research to determine subjective opinions on poverty among young 

people. To explore how participants perceive poverty, as a social phenomenon and a social 

problem in society and individuals. Further to explore their views on poverty in their own 

lives and in the neighbourhood. In this paper we elaborate and present one research question 

from the research, namely: "What experiences do young people have with poverty in their own 

lives or in the vicinity?" 

 

Subject of research 

Young people's views on poverty were the subject of research. 

 

Object of research 

The subject of our research was young people aged 20 to 30 years, who came from 

Ružomberok and the surrounding area. 

 

Objective of research 

The aim of our research was to find out subjective opinions on poverty among young people. 

 

Research methodology 

During the research we chose qualitative research in the form of an individual, semi-

structured interview. 

 

Interpretation of research results 

The research table was created through the last research question. For this table, the research 

question was formulated as follows: 

What is the experience of young people with poverty in their own lives or in the vicinity? 

That is why the research table has the title “Poverty of young people in their own 

neighbourhood or in the vicinity.” We have identified 37 codes that we have categorized into 

12 subcategories and have also been assigned to 4 subcategories. We collected data from ten 

young people after asking a few questions in the context of the interview. 

 

Table 1: Poverty among young people in their own lives or in the vicinity 

 

Central category Category Subcategory Codes 

Poverty 

At a young 

person 

Need 

Family 

Friends 

health 

Meal 

employment 

Money 

property 

Satisfied life 

Material items 
Housing 

Money 

Intangible items 

Health 

Love 

Authority 

Poverty 

prevention 
Farming 

Money saving 

Financial literacy 
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Employment Permanent working activity 

Course 

At work retraining 

Driving course 

Crane license 

Above-standard 

needs 

The cinema 

A restaurant 

The clothes 

Package 

engineering 

Car 

Holiday 

At his family 

Yes 

Seizure 

Unemployment 

Dependence 

Not 
Growing up in more modest 

conditions 

In the nearby 

area 

A friend 

Neighbour 

People 

Suicide 

Low pension 

Liabilities 

Dependence 

Seizure 

Unemployment 

Generational poverty 

Source: Custom processing, 2018. 

 

Based on the fourth research question, we found out: "What experiences do young people 

have with poverty in their own lives or in their vicinity." Our nine research participants agreed 

that they did not feel poor. One participant said that he feels poor sometimes. It was a 

participant of Michael, his answer was “sometimes, but not so much. Rather, I have that 

mental poverty. Sometimes I feel alone, even though I have people around me, even when I 

have money. Especially when I have to force myself and I do not want it at all, I feel anxious 

and sometimes I get moneyless. Laughter.” We think it was a very honest answer for our 

research. The four participants responded very curtly and vigorously that they did not 

perceive poverty on themselves. The other five participants were also those who did not 

perceive poverty on themselves, but expressed us why. After asking the question, Ema said, 

"No, I have a place to live, what to eat." I have something to eat. I have a place to live. In my 

opinion, it is not poverty.” We can say that three of the five young people answered more 

comprehensively and explained their answer. The first interesting answer was from Lukáš. He 

said that “my problem is, as I would call it, I cannot compare myself to the poor. I can earn 

4000 € abroad but also 300 € in Slovakia. I don't feel poor; my problem is that I can't save. 

For the money I am, but I saw things I am proud of.” 

Furthermore, Mária answered the question of whether she perceived poverty as a problem. 

“Not really, I'm young and I work, I can afford to buy what I need. Of course, I have to save 

money, I can't just throw money. For example, I certainly don't have a house and an 

expensive car now, but nice clothes, a ticket to school, I have the money.” Some of the 

participants' answers were very interesting and profound. From the testimonies, we found that 

our young people are not poor or perceive poverty rather than a problem. This has shown us 

that our participants do not feel poverty, even if they may live in more modest conditions. 

In the table we have created a subcategory need. The codes for this category are family, 

friends, health, food, employment, money, wealth and a happy life. The coding was based on 
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the testimonies of our ten participants. After asking the young people what they need to live 

in order not to feel poor, they usually responded in a similar way. Lukáš said that, “but 

probably only the family. Having a family, offspring, and having them to secure.“ In 

comparison, Michal responded more comprehensively. “Definitely a big family, a loving 

woman, healthy children, a house. A job that I enjoy and that will give me a normal human 

life. When can I buy normal things in my life and once in a while afford what I want.” The 

other seven participants responded in a similar vein. From Natália, we had a very deep and 

sincere response. Before the interview, we found out that she was a full-time mom. She takes 

care of her son, who has autism. She told us that she would need in her life not to feel poor: “I 

certainly a healthy child.” For us, this was the most honest answer between all the young 

people we interviewed. The other six young people responded in a similar vein, with one 

participant saying he needed nothing. 

Participants have expressed to us whether they prefer material or immaterial items. The 

testimony revealed that material things are also necessary, as well as immaterial things in 

human life. The material items they cited were mainly housing and money. In general, five 

participants said that immaterial things were needed in human life, but without material 

things, it would not have been possible. Dalibor, for example, told us that he attaches the 

importance of, “well, well. I attach importance to material, to have a roof over my head, but 

certainly also immaterial, to respect people. Nowadays, young people do not know what it is 

to have authority over the elderly.” According to Mária, it was a difficult question and she 

answered, "Certainly immaterial, I would like everyone to be healthy in the world. It is 

important, in my opinion, to acquire material things as well, but surely the basis is that one 

should remain human because health, decent behaviour and love cannot be bought.” The 

intangible items they cited were primarily health, love, and authority. According to Ema, he 

prefers immaterial items. "Health, you don't buy, nor love, if you don't, that's not true love." 

By comparison, Kristián replied, "I am immaterial, so I build on health." You can't buy any 

health for money and on my family and my girlfriend.” We gave a speech by Natalia. For her, 

it was a very honest and remarkable answer, "immaterial, they have no material meaning to 

me." When we asked her if she was more specific, she said, “because I have a sick baby and 

I'd rather be as healthy as other children. Well, when we bought a car for his needs, I was 

happy to have a car and I could drive it to the doctors. But then, when I thought why we had 

the car, I'd rather not want it and want a healthy child and maybe a more modest car.” The 

other participants expressed the same opinion. Our participants agreed that management was 

needed to prevent poverty, as we set the codes for deferring money and financial literacy. 

Employment and permanent work are also needed. From the participant of Kristián was the 

fact, “I am saving for saving. I have a saving account and I save, even in the far future, in my 

opinion. I also have a pension savings. ”By comparison, Luke said,“ It doesn't matter to me 

whether I earn 300 € or 5000 €. I can live the life of a millionaire, or more modest. I can take 

a stick in my hands, but I can also enjoy the money.” An interesting answer was from a 

student Mária, who is just finishing college, “I get an orphan's pension and I have a social 

scholarship from school. During school I also work to make money. I put down my money 

every month. I have to save the data package now because I do not know how fast and where I 

will work after school.” Also Michal said interestingly, it is rather that “I have to enjoy my 

work and not have a high income at the expense of me. So normal to be like everyone else. 

Every month I keep my money, or I have to.” Six participants said to us in a similar vein that 

they were economical and putting money into the future. 

To prevent poverty, our young people reported having taken various courses. Dalibor said, in 

the robot “I am still on some course. Tastes send us something, and we have to go for it.” An 

interesting testimony was from Lukáš, “I only have a life practice.” The other eight 

participants agreed that they had a driving license that helped them to make their lives easier. 
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For the category of poverty prevention, we have created a subcategory of extra needs. Codes 

for this subcategory are cinema, restaurant, clothing, flat rate, technology, car and vacation. 

Mária says during the month, according to the answer, “yes, I go to the cinema or the 

restaurant to eat. I can buy clothes that are all extraordinary for me, as I have experienced 

my childhood.” For comparison, Natália explains, "Yes, I give money for a mobile flat rate, 

it's a flat rate." Tomáš named, as his above-standard needs, "car, housing, holidays, all of 

which I think is above standard in Slovakia." Seven participants said they would spend money 

on their needs during the month. 

We tried to find out if they perceived poverty as a problem for their family. Nine participants 

said they had not experienced poverty in their own family. The eighth responded vigorously 

and unilaterally, saying no, they had not experienced poverty in their own family. Natália said 

more broadly that, no, “I don't see poverty as a problem for my family. As I grew up in more 

modest conditions, but I had a roof over my head to eat and to wear. And especially my 

mother always cared for me.” Mária replied that she had experienced poverty in her own 

family. “Yes. But my mom has debts, executors. She does not go to work, she lives only from 

the widow's pension, which I think is insufficient to keep her family. But especially when I was 

little, I felt it. She got an orphan's pension on us and she got her widow, as if she had bought 

food, but every time she had alcohol and cigarettes. I felt bad because my mother was always 

different from other mothers, always smoking and drunk. I was helped by moving to my 

grandfather's father's side. Unfortunately, his brother stayed with his mother and pulled him 

enough into debt, he started to take out loans when he was eighteen. Now, I'm making money 

on myself and I'm not addicted to Mom. The grandmother helped me by cooking and not 

asking for food from me. Now we run together.” In response, we learned that she was saved 

from poverty by moving to her grandmother. Interestingly, Nikola said that “poverty, as a 

problem for my family, we do not feel poor. There are so many people in the world who are 

worse off than we are, but I am not saying that man does not want something better in places, 

but as I mentioned, I am glad to live as I live, although we cannot always afford everything." 

All our ten participants agreed that they had experienced poverty in the neighbourhood. The 

people they mentioned were friends, neighbours and people in general. Debt, execution, low 

pensions, various dependencies and unemployment were mentioned as signs of poverty 

among these people. One participant had the experience that his friend had committed suicide 

because of being in poverty. When asked whether he had experienced poverty in the vicinity, 

Dalibor answered “yes, so close friend. But he died because there was no money in the family, 

and Mum wasn't psychologically well, it had a big impact on him, and he killed himself 

because of it. Well, I regret her less than I have. So I know she didn't blame her for her 

parents to drink and not drink her like I and my brother. Now, fortunately, her situation has 

changed.” Lukáš also expressed and explained, “Yes, a friend. But I had to lend him, and so 

far he has not returned my money, but it does not matter.” In comparison, Thomas “said, a 

close friend. But I regret that he wasted his life opportunities, which led him to debt, or 

poverty.” Natália revealed “yes, I experienced it. It was my neighbour who made many debts 

and drank alcohol. I felt sorry for her. Now I live with a man and I don't have such 

neighbours here, I'm new to the village, so I don't know so many people here.” Five 

participants experienced poverty in the vicinity, with similar responses. 

At the end of the fourth RO we learned that our participants do not perceive poverty as their 

problem. We can mention, but that young people have experience of poverty, especially in the 

immediate vicinity. Our ten participants were able to list the groups of people at risk of 

poverty they know from their close surroundings. When they answered what they needed to 

live, they expressed themselves more broadly. It was interesting that everyone said 

appropriate life requirements, such as family, friends, health, food, employment, money, 

wealth and a happy life. Young people understand that it is necessary to go to work, work, go 
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to school, educate and desirable to save money, or to manage it properly. The answers 

indicate that it does not matter the gender or age of the participants. The answers were the 

same or similar. Our ten young people are aware of what poverty is and have close 

experiences with it. The participants answered according to the question asked, but always 

clearly. We changed the names of the participants to preserve their identity. 

 

Discussion on the topic 

In this area we have drawn attention to the experiences of young people with poverty in their 

own lives or in their surroundings. We have found that our nine research participants do not 

feel poor. One of the participants honestly told us that he sometimes feels poor. We think it 

was a very immediate answer for our research. We received austere statements from four 

participants who do not perceive poverty on themselves. The other five participants do not 

feel poor, but they explained why. We can say that from the testimonies we have found that 

our young people are not poor or do not perceive poverty rather than their problem. This has 

shown us that our participants do not feel poverty on themselves, even if they may live in 

more modest conditions. We have noticed that, in some places, one wants more money, but 

not everything can afford what he wants. According to them, one should be able to save and 

show modesty in some decisions. 

We found out whether they perceived poverty as a problem for their family. Nine participants 

said they had not experienced it and one participant, although living in a modest condition, 

does not think it was poverty. Eight young people answered this question vigorously and with 

one word. One participant expressed a sincere response that she had survived poverty in her 

own family and had been rescued from poverty by moving to her grandmother. 

From the statements of the nine participants, we deduced the means they would need to live in 

order not to feel poor. Based on the testimonies of the participants, we have created codes for 

this category: family, friends, health, food, employment, money, wealth and a happy life. We 

can say that the participants' answers were consistent in this sense. We saw a very honest 

expression from one participant. At the beginning of the meeting, we found out that she was a 

full-time mother and cared for her son, who had autism. We can say that he only wants health 

for his child. For us, this was the most impressive answer between all the young people we 

interviewed. We learned from one participant that he needed nothing. We think that our 

participants have expressed reasonable life demands for a better life. 

We asked the participants whether they prefer material or intangible items. The testimony 

revealed that material things are necessary, as well as immaterial in human life. The material 

things they listed are housing and money. In general, five participants said that immaterial 

things were needed in human life, but without material things it would not have been possible. 

The intangible items they mentioned were mainly health, love and authority. Based on the 

answers we defined 14 codes. Although one feels happy with love, health, embrace, money is 

important to ensure all of this. 

In relation to these statements, we have found that farming is needed to prevent poverty. 

Based on the testimonies, we have identified 2 codes, namely, deferral of money and financial 

literacy. Young people understand the need for education, employment and permanent work. 

Six participants said they were economizing and putting their money in the future. We can say 

that, according to young people, they took various courses to prevent poverty in their own 

lives. Eight participants replied that they had a driving license. Since our young participants 

do not feel poor, we have found out what extra needs they have during the month. Most 

frequently mentioned, for example, cinema, lunch in restaurants, clothing, lump sum, car, 

vacation. We have created 7 codes based on their statements. 
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5 CONCLUSIONS 

From the testimonies of the participants, we found that they experienced poverty in the 

vicinity. The poor people they know are friends, neighbours and acquaintances. Poverty signs 

have been reported by these people, such as debt, execution, low pensions, various 

dependencies and unemployment. Our young people know people who have executions or are 

unemployed. According to them, but each person is individual. For example, while someone 

owns a car and another doesn't mean they feel poor. 
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Abstrakt 

Geriatrický maladaptačný syndróm je klinický prejav zlyhania adaptácie vo vyššom veku. 

Etiológiou adaptačného zlyhania je chronický stres, pričom stresory môžu byť biologické, 

psychické a sociálne, napr. zhoršenie zdravotného stavu, ovdovenie, presťahovanie do 

zariadenia pre seniorov. Prejavuje sa patologickými zmenami v somatickej a psychickej  

oblasti. Na príklade konkrétneho pacienta popisujeme priebeh a komplikácie adaptácie 

seniora v ústavnej starostlivosti. 

Kľúčové slová: Geriatrický maladaptačný syndróm, adaptácia, senior, kazuistika 

 

Abstract 

Geriatric maladaptative syndrome is a clinical manifestation of failure of adaptation at an 

older age. The etiology of adaptive failure is chronic stress, and stressors may be biological, 

psychological and social:  deterioration of health, widowing, moving to facilities for seniors. 

It is manifested by pathological changes in the somatic and mental area. On the example of a 

particular patient we describe the course and complications of the adaptation of a senior in a 

facility for seniors. 

Key words: Geriatric maladaptive syndrome, adaptation, senior, case report 

 

 

1. CHRAKTERISTIKA GERIATRICKÉHO MALADAPTAČNÉHO SYNDRÓMU 

(GMS) 

Osoba v ošetrovateľskom chápaní je biopsychosociálna bytosť s nepretržitými vzťahmi 

a meniacim sa prostredím. Podľa Royovej je osoba ako prijímateľ ošetrovateľskej 

starostlivosti adaptačný systém s vnútornými procesmi. Zdravie pokladá za stav a proces, 

odraz adaptácie s prostredím, t.j. interakcie s prostredím. Meniace sa prostredie stimuluje 

adaptačné reakcie človeka (1). Na základe vysoko vyvinutého nervového systému a intelektu 

môže človek využívať zvyčajne niekoľko alternatívnych adaptačných mechanizmov. Zvlášť 

významné sú rozdiely medzi reakciami organizmu na udalosti, ktoré ohrozujú fyzickú 

integritu jedinca a tými, ktoré ohrozujú jeho psychosociálnu integritu. Narušenie 

psychologických procesov nie je regulované s rovnakým stupňom špecificity 

a spätnoväzobnej kontroly. Preto výsledok pôsobenia psychologických stresorov môže byť 

neprimeraný a maladaptačný (2). Podľa pôvodnej Selyeho teórie sa môžu neprimerané 

adaptačné reakcie podieľať na vzniku viacerých chorôb (3). Adaptácia umožňuje organizmu 

vytvoriť novú rovnováhu aj keď naň pôsobí stresor, ktorý túto rovnováhu narušuje. 

Prostriedky použité na dosiahnutie tejto rovnováhy sa označujú ako vyrovnávacie stratégie 

(coping strategies) alebo vyrovnávacie adaptačné mechanizmy. Adaptačné mechanizmy sú 

behaviorálne a emočné reakcie, využívané na zvládnutie ohrozenia fyziologických a 

psychologických aspektov homeostázy. Fyziologická rezerva, čas, genetická výbava, vek, 

zdravotný stav, cyklus spánok-bdenie, vnútorná odolnosť a psychosociálne faktory 

ovplyvňujú to, ako jedinec stresor posudzuje a tiež aký mechanizmus na zvládnutie použije v 

rámci adaptácie na pôsobiacu situáciu (2,3).  
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Prijatie seniora do zariadenia sociálnej starostlivosti predstavuje pre klienta výrazne záťažovú 

situáciu, ktorá mu radikálne mení súčasný zabehnutý životný štýl a núti ho k výraznej zmene 

doterajších zvykov.  Veľkú úlohu tu má jeho adaptačná kapacita – „je to schopnosť jedinca 

vysporiadať sa s problémami, prispôsobiť sa im, riešiť ich a zvládať nové situácie. Je 

individuálna, závisí od mnohých faktorov, vrátane genetickej výbavy, vývoja jedinca a jeho 

osobnostnej štruktúry“ (4).  

V období staroby za prítomnosti rizikových faktorov môže vzniknúť klinický prejav zlyhania 

adaptácie,  ide o tzv. „geriatrický maladaptačný syndróm“. Pôvodcom vzniku geriatrického 

maladaptačného syndrómu je chronický stres. Stresor syndrómu je obvykle psychosociálny, 

vznikajúci napríklad z hospitalizácie a zmeny bydliska, ktorý sa klinicky prejaví v 

kardiovaskulárnom systéme, imunitnom systéme, psychickou poruchou a môže sa prejaviť 

ohrozením zdravia a života seniora (5).  

 

1.1 Príčiny vzniku a klinický priebeh GMS 

Rizikovými faktormi geriatrického maladaptačného syndrómu sú faktory psychické, sociálne 

alebo biologické. 

Medzi psychické riziká patria: stavy zmätenosti, duševná choroba, pasívny postoj k životu, 

submisívny typ osobnosti. 

Medzi sociálne riziká patria: strata sebestačnosti, hrozba vzniku odkázanosti, osamelosť, 

strata partnera, život v izolácii, nízky príjem, hrozba inštitucionalizácie, zmena bydliska, 

zmena životného štýlu, zrútenie platných hodnôt, strata programu. 

Medzi biologické riziká patria: vysoký vek, ťažká choroba, imobilita, inkontinencia. 

Geriatrický maladaptačný syndróm sa manifestuje patologickými zmenami v somatickej a 

psychickej  oblasti. Obvykle má nasledujúci klinický priebeh: 

1. Fáza vzniku syndrómu - prebieha s úzkostnými stavmi, pithiatickými reakciami (ľahko 

ovplyvniteľné správanie), agraváciou somatických ťažkostí a orgánovou dekompenzáciou. 

2. Fáza rozvoja syndrómu - sa prejavuje úzkostnými a depresívnymi reakciami, hostilitou, 

agresivitou, abúliou (príznak patologickej poruchy psychickej regulácie činnosti - prejavuje sa 

ako nedostatok podnetov k činnosti, ako neschopnosť až ľahostajnosť jedinca rozhodovať sa a 

správne konať napriek tomu, že si uvedomuje nevyhnutnosť tejto činnosti) a apatiou, 

samovražednými tendenciami, kardiovaskulárnym zlyhaním, infarktom myokardu, náhlou 

cievnou mozgovou príhodou, pneumóniou, uroinfektmi. 

3. Následná fáza adaptačnej reakcie - pri priaznivom priebehu ide o doznievajúci stres s 

postupnou úpravou ťažkostí. Pri nepriaznivom priebehu dochádza k postupnému zlyhaniu 

adaptácie s rezignáciou, sociálnou dezintegráciou osobnosti, suicidálnym tendenciám a 

orgánovej dekompenzácii (6). 

 

1.2 Diagnostika a liečba GMS 

Funkčné geriatrické vyšetrenie je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu seniora, ktoré je 

doplnené posudzovaním fyzickej výkonnosti a sebestačnosti, ale aj zhodnotenie psychických 

funkcií v súvislosti s jeho sociálnou situáciou. Zameriava sa na špecifické potreby rizikových 

seniorov, ktorí pre klinické postihnutie a stratenú alebo ohrozenú sebestačnosť vyžadujú 

individuálny prístup a starostlivosť. Cieľom geriatrického asesmentu je posúdiť zdravotný a 

funkčný stav seniora, zistiť možnosti jeho zlepšenia a možnosti jeho rodiny a následne 

vypracovať optimálny spôsob starostlivosti. Vhodné testy na zhodnotenie sebestačnosti sú: 

Test inštrumentálnych denných činností (I-ADL), hodnotíme komplexne celkový funkčný 

stav aj schopnosť vykonávať konkrétne činnosti v prostredí, v ktorom pacient žije. Test 

denných sebaobslužných činností (ADL), ktorý zahrňuje zhodnotenie schopností prevádzať 

šesť bežných činností spojených so samoobsluhou a mobilitou. Pre zhodnotenie mentálnych 
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funkcií seniora sa používajú najčastejšie testy: MMSE (Mini Mental State Exam)  a GDS -

Škála depresie pre geriatrických pacientov (7). 

Súčasťou posudzovania je získať informácie o osobnosti seniora, jeho životnom štýle, postoj 

k životu a motivácii (8).  Zaujímame sa o sociálnu anamnézu, ktorú  v rozšírenej forme 

nazývame ,,perignóza“. V nej sa zameriavame na:  

 Sociálne vzťahy  

 Sociálnu patológiu   

 Sociálne úlohy  

 Životný program  

 Bývanie  

 Sebestačnosť  

 Čerpanie sociálnych dávok (9).  

Liečba: 

Kauzálna terapia nie je možná, pretože nevieme ovplyvniť adaptačné mechanizmy. 

Prevencia:  

Spočíva v odstránení rizikových faktorov, včasnej diagnostike a liečbe prítomných chorôb, 

starostlivosti o psychické zdravie, napr. liečba depresie a v ovplyvnení negatívnych 

sociálnych faktorov. Geriatrický maladaptačný syndróm je typickým ochorením staršieho 

veku s výrazným zdravotno-sociálnym charakterom a dôsledkami. Znižuje kvalitu života, 

ovplyvňuje morbiditu a mortalitu a zvyšuje tým náklady na starostlivosť o starých ľudí. K 

prevencii a liečbe je potrebná tímová práca odborníkov a spolupráca príbuzných a okolia 

seniora. 

 

2. OŠETROVATEĽSKÁ KAZUISTIKA U SENIORA S GMS 

V uvedenej ošetrovateľskej kazuistike opisujeme prípad 78 - ročného pacienta, ktorý bol 

prijatý na oddelenie dlhodobo chorých dňa pre celkovú slabosť, nechutenstvo, sťaženú 

chôdzu a bolesti chrbta, zostrené dýchanie a kašeľ. Pacient je vdovec, starobný dôchodca. 

Býva so svojou dcérou a jej rodinou v rodinnom dome, s ktorou má veľmi úzky citový vzťah. 

V roku 2010 bol u neho zistený diabetes mellitus, toho času odmietal aplikáciu inzulínu. V 

súčasnosti si už inzulín aplikuje bez odmietania. Od roku 2013 je dispenzarizovaný na 

onkologickej ambulancii. 31.8.2015 bola vykonaná operácia chrbtice v driekovej oblasti, kde 

bol zistený histologicky verifikovaný malígny melanóm. V roku 2016 prekonal NCMP, 

v dôsledku čoho má problémy s chôdzou, tŕpne mu pravá dolná končatina a nepostaví sa na 

pravú pätu. Následne bol diagnostikovaný vaskulárny Parkinsonov syndróm, ktorý sa 

prejavuje trasením horných končatín. Kvôli depresívneho syndrómu užíva antidepresíva. 

V minulosti sa u neho neprejavil geriatrický maladaptačný syndróm, až počas hospitalizácie 

na oddelení dlhodobo chorých. Priebeh syndrómu opisujeme v katamnéze tejto kazuistiky, 

kde informácie boli získané z dokumentácie, pozorovania a rozhovoru s pacientom a jeho 

dcérou. 

 

2.1 Anamnéza 

Rodinná anamnéza: 

Otec sa liečil 10 rokov na DM. Keď mal 56 rokov zomrel na infarkt myokardu. Matka 

pacienta zomrela ako 69-ročná na rakovinu prsníka. Ani u jedného z rodičov sa neprejavili 

psychiatrické problémy. Mal 2 bratov. Jeden zomrel ako 46 ročný po prekonaní náhlej cievnej 

mozgovej príhody a druhý zomrel ako 43 ročný, nevie udať dôvod. Pacient má 1 dcéru, ktorá 

je zdravá, vydatá, má 2 deti a pracuje ako zdravotná sestra.  

Osobná anamnéza:  

V roku 2010 bol u neho zistený diabetes mellitus, po ordinácii lekára odmietal aplikáciu 

inzulínu. V súčasnosti si inzulín aplikuje sám alebo s pomocou dcéry. Pacient je od roku 2013 
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sledovaný na onkologickej ambulancii. 31.8.2015 absolvoval operáciu chrbtice v driekovej 

oblasti, kde bol zistený histologicky verifikovaný malígny melanóm. V roku 2016 prekonal 

náhlu cievnu mozgovú príhodu, od vtedy má problémy s chôdzou, tŕpne mu pravá dolná 

končatina a nepostaví sa na pravú pätu. Má diagnostikovaný vaskulárny parkinsonov 

syndróm, ktorý sa u neho prejavuje trasením horných končatín. Podávajú sa mu psychiatrické 

lieky pri liečbe depresívneho syndrómu. 6 rokov sa lieči na vysoký krvný tlak. Iné ochorenia 

a operácie okrem uvedených neudáva. 

Farmakologická anamnéza: 

Pacient pravidelne užíva tieto lieky: Eliquis, Valzap, Aspirinproteckt, Cordarone, Famosan, 

Kventiax, Escitalopram, Atorvastatin, Enelbin, Korbylta, Asilect, Pirabene, Geroprostan 

a inzulíny: Novorapid a Levemir. 

Alergologická anamnéza: 

Nie je alergický. Neguje alergiu na lieky, potraviny a iné alergény. 

Sociálna anamnéza: 

2 roky vdovec, má 1 dcéru. S dcérou a jej rodinou býva v rodinnom dome. Má úzky citový 

vzťah s rodinou. Vyžaduje jej prítomnosť. O pacienta sa doma starajú, s hospitalizáciou 

súhlasia len v nevyhnutných prípadoch. O umiestnení do inštitucionálneho zariadenia zatiaľ 

neuvažovali. Od roku 2010 poberal invalidný dôchodok, nasledovne po dovŕšení veku poberá 

starobný dôchodok.  

Psychologická anamnéza: 

U pacienta je diagnostikovaný depresívny syndróm, liečený antidepresívami. V prítomnosti 

dcéry je pacient kľudný a komunikatívny. Po odchode dcéry sa u neho prejavujú psychické 

problémy, ošetrujúci lekár konštatoval, že ide o  geriatrický maladaptačný syndróm. 

Spirituálna anamnéza: 

Pacient je katolík. Keď bol sebestačný, navštevoval kostol, teraz už k nemu raz za mesiac 

chodí kňaz. 

Abúzy: 

Pacient nefajčí. Alkohol si dá príležitostne. Kofeín, drogy a iné omamné látky neguje. 

Terajší stav: (stav pri príjme na ODCH) 

Prijatý na oddelenie dlhodobo chorých pre zhoršený zdravotný stav, slabosť nechutenstvo, 

sťaženú chôdzu, bolesti chrbtice, zostrené dýchanie a kašeľ. Pri príjme pacienta prítomná 

dcéra. Namerané FF pri príjme: TK: 150/75 mmHg, P: 59/min, TT:36,5°C, D:17/min. Podľa 

výpočtu BMI bola u pacienta diagnostikovaná obezita. Je liečený na psychiatrickej 

ambulancii pre depresívny syndróm. 

Hlavná lekárska diagnóza: Následky mozgového infarktu s pravostrannou symptomatológiou 

Vedľajšie lekárske diagnózy: 

 Diabetes Mellitus 2.typu 

 Melanoma malignum reg. Lumbalis I.sin. 

 Diabetická nefropatia 3.št. 

 Primárna artériová hypertenzia 

 Obezita 

 Multiinfarktováencefalopatia. Vaskulárna demencia 

 VaskulárnyParkinsonov syndróm 

 Depresívny syndróm 

 Cystitída 

 

2.2 Katamnéza 

Pacient žijúci so svojou dcérou a jej rodinou v rodinnom dome prijatý na oddelenie dlhodobo 

chorých pre zhoršený zdravotný stav. Pacient je slabý, nechutí mu jesť, pociťuje bolesť 

chrbtice. V minulosti až doteraz sa u ňho geriatrický maladaptačný syndróm neprejavil. 
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S dcérou majú úzky citový vzťah, čo vidieť v správaní pacienta. Počas 14 - dňovej 

hospitalizácie sme sledovali jeho zdravotný stav a správanie, psychické a emocionálne 

prežívanie, vývoj a priebeh geriatrického maladaptačného syndrómu. 

Priebeh adaptácie: 

1. deň – na oddelenie dlhodobo chorých je prijatý 78 - ročný pacient, ktorého doprevádza jeho 

dcéra. Je umiestnený na jednolôžkovú izbu. Po odchode dcéry je pacient apatický. 

Komunikuje iba po výzve. Pred večerou sa pacientovi aplikoval inzulín Novorapid. Kľudne 

sa sám navečeral, užil lieky. O 20:00 sa bol podaný inzulín Levemir podľa ordinácie lekára. 

Večer je kľudný, spal celú noc. 

2. – 3. deň – ráno pacient vstal v dobrom emocionálnom rozpoložení, orientovaný, 

komunikuje. S pomocou personálu vykonáva hygienu, používa absorpčné pomôcky pre 

inkontinenciu moču. Cez deň je kľudný, bez komplikácii. Stravu prijíma bez komplikácií sám. 

4. deň – pacient z rána kľudný. Poobede, po odchode dcéry pacient bol nekľudný. Večer 

odmietal stravu, pomočil celú plachtu na posteli. Po večernej hygiene uložený na spánok. 

O 3:00 ráno pacient nájdený na vedľajšej izbe s paplónom ležiaci na zemi. Pacient je 

pomočený a nevládze sa postaviť na nohy. Zdvihnutý zo zeme a uložený na vozík. Vykonaná 

hygiena, pacient za pomoci ošetrujúceho personálu prezlečený. Na posteľ pripevnené bočnice, 

kvôli riziku schádzania z postele a tým aj riziku pádu a úrazu. Pacient kľudne spal do rána. 

Ráno si nepamätal na nočné udalosti. 

5. - 6. deň – pacient leží na posteli, má bočnice,  aby nemohol zísť z postele a tiež ako 

opatrenie proti pádu a úrazu pacienta. Odmieta sa sám najesť. Strava podávaná personálom. 

Odmieta komunikovať. Počas návštevných hodín prichádza dcéra, komunikuje s ňou, nechá 

sa osprchovať, prechádza sa s dcérou po izbe. S dcérou vykonáva všetko čo od neho žiada, 

k personálu má odmietavý postoj. 

7. deň – pacient je nepokojný, roztrhal plachtu na zábrane, schádza z postele. Pred obedom 

pacient nájdený na izbe pomočený a pošpinený stolicou na zemi. Nevie sa sám postaviť na 

nohy. Preložený na posteľ, vykonaná celková hygiena na posteli, vysadený k stolu a za 

pomoci personálu zje obed. Podaný inzulín Novorapid. Poobede pacient znova nájdený na 

zemi, je agresívny, napáda personál. Je nutná fixácia končatín. Pred večerou podal inzulín 

Novorapid. Odmieta večeru, po dohovorení personálom trochu zjedol. Následne odmieta 

užitie ordinovaných liekov. Pacient znova inkontinentný, vykonaná hygiena a výmena 

posteľnej a osobnej bielizne. Stále agresívny, nespolupracuje, negativistický. Podarilo sa mu 

vyvliecť z popruhov, znova nájdený na zemi. Znova je uložený na posteľ a fixovaný na všetky 

končatiny. Je agresívny, vykrikuje, je sním sťažená komunikácia. Po premeraní tlaku krvi, 

nameraná hodnota: 190/90 mmHg. Privolaný službukonajúci lekár z neurologického 

oddelenia. Podľa ordinácie lekára vysadené psychiatrické lieky (Kventiax) a podaný 

intravenózne Tiapridal. Znova agresívny, neskôr plakal. V noci nespal, ale po podaní 

ordinácie pacient kľudný. O 01:00 znova pacient nekľudný, vyvliekol sa z popruhov, a chce 

schádzať z postele. Znova je fixovaný a podľa ordinácie podaný Tiapridal intravenózne. 

O 2:00 pacient spí a vykrikuje zo sna. 

8. -13. deň – pacient tlmený liekmi podľa ordinácie. Dcéra nechodí k pacientovi, pretože je 

odcestovaná. Pacient sa na ňu každý deň pýta. Je kľudný, no ťažko sa s ním komunikuje, 

nezrozumiteľne vyslovuje slová. Pacient z časti zje raňajky, obed a večeru. Fyziologické 

funkcie má už v norme. 

14. deň – pacient je prepustený domov. Nevie sa dočkať svojej dcéry. Dcéra si ho berie 

domov. Pacient je nastavený na liečbu.  

O 2 týždne neskôr – zistené od dcéry: pacient je kľudný, komunikatívny, prijíma stravu, 

spolupracuje. Prejde sa po izbe, nepomočuje sa. Je spokojný, že je so svojou rodinou. Pacient 

tvrdí, že si nespomína nato, čo sa dialo počas hospitalizácie, že bol agresívny 

a nespolupracoval (10). 
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2.3 Analýza a diskusia 

Na tomto prípade je dobre vidieť ako geriatrickí pacienti umiestnení v inštitucionálnom 

zariadení môžu podľahnúť maladaptácii a aký nesmierný význam má prítomnosť rodinných 

príslušníkov. V prvých dňoch hospitalizácie bol pacient kľudný, komunikatívny. Po 

niekoľkých dňoch došlo u pacienta k zmenám správania. Bol agresívny, nespolupracoval, 

odmietal akúkoľvek liečbu, prechodne bol inkontinentný. Stále vykrikoval, že chce ísť 

domov. Pacient sa nechcel prispôsobiť daným okolnostiam, hospitalizácii a liečebnému 

režimu. Náhla zmena situácie a vytrhnutie zo stereotypu bežného dňa sú pomerne často 

spúšťačmi geriatrického maladaptačného syndrómu. U daného pacienta sa GMS rozvinul iba 

počas hospitalizácie na oddelení dlhodobo chorých, keď bol odlúčený od svojej rodiny, bol 

v novom a pre ňho neznámom prostredí. Každý deň sa ošetrovateľský personál menil, čo ešte 

znásobovalo prejavy zmätenosti. Mal odmietavý prístup k zdravotníckym pracovníkom a pri 

prítomnosti dcéry spolupracoval. Po prepustení z nemocnice, po príchode domov k svojej 

rodine, k známemu prostrediu, je pacient kľudný, komunikatívny, relatívne sebestačný. 

Prechodné stavy zmätenosti u pacienta môžeme pripísať aj k ďalším faktorom, ako sú nielen 

odlúčenie od rodiny a neznáme prostredie, ale aj dôsledkom multiiinfarktovej encefalopatie 

a vaskulárnej demencie. Tu sa vyžaduje multiprofesionálna starostlivosť. Zgola (2003) 

uvádza praktické návrhy ako pristupovať k pacientom s demenciou. Pri tejto diagnóze 

dochádza k zmene vnímania a postupnému zhoršovaniu kognitívnych funkcií (11). Ďalšou 

zmenou je  neprimeraná reakcia na okolie a množstvo podnetov, ktoré pacient nevie 

spracovať, čo sa prejavuje úzkosťou, zraniteľnosťou a neistotou. To často vedie k blúdeniu, 

agresii až bojovnosti. Pre zlepšenie orientácie seniora by sme mali dávať pokyny verbálne a 

neverbálne, ktoré zapájajú viac zmyslov a udržiavať nemenné a bezpečné prostredie. Pre 

zaistenie bezpečnosti a uľahčenie orientácie pacienta pomáha aj zaistenie kvalitného 

osvetlenia s plným spektrom a odstránenie ostrého svetla a tieňov. Po vylúčení všetkých 

somatických príčin, môžeme skonštatovať záver, že prechodné stavy zmätenosti až delirantné 

stavy a negativizmus mohlo spôsobiť odlúčenie od rodiny a známeho prostredia, strata pocitu 

bezpečia a istoty v neznámom prostredí s neznámymi ľuďmi a tiež pokles adaptácie vo 

vyššom veku. 

Sestra má v prevencii geriatrického maladaptačného syndrómu dôležitú, nezastupiteľnú 

úlohu, ktorú začína napĺňať už od svojho prvého kontaktu so seniorom. Najčastejšie 

intervencie sestry spočívajú v eliminácií rizikových faktorov a v starostlivosti o psychický 

stav. U seniora s geriatrickým maladaptačným syndrómom v súvislosti s psychickými 

zmenami reflektujeme aj zmätenosť, ktorú charakterizujeme ako stav s náhlymi poruchami 

pozornosti, vnímania, kvality vedomia a cyklu spánku a bdenia. Etiologicky zmätenosť 

podmieňujú metabolické poruchy, demencia, silné bolesti, ale aj poruchy spánku a vplyv 

liekov, alebo abúzus alkoholu. Patologický stav sa u seniora prejavuje zrakovými 

a sluchovými halucináciami, intenzívnymi emotívnymi reakciami, dochádza k zmene cyklu 

spánku a bdenia, evidujeme zmeny vedomia, zvýšený nepokoj a agitáciu. Cieľom 

ošetrovateľskej starostlivosti je dosiahnuť stav, v ktorom senior bude orientovaný v mieste, 

čase a osobe, bude preukazovať pravidelný cyklus spánku a bdenia. Rodina seniora musí 

akceptovať jeho prejavy ochorenia a všetky opatrenia, ktoré si jeho stav vyžaduje. Rovnako 

k psychickým potrebám seniora s geriatrickým maladaptačným syndrómom patrí potreba 

bezpečia a istoty. Potreba bezpečia a istoty je základnou psychickou potrebou, ktorá je pre 

jedinca esenciálna a má pudový charakter v záujme prevencie nebezpečenstva. Medzi stavy 

absencie potreby bezpečia a istoty patria záťažové situácie, akými sú napr. strata životného 

partnera, choroba, bezvýchodisková, beznádejná situácia, ekonomická kríza a podobne. 

K prejavom nedostatočného uspokojenia potreby bezpečia a istoty patrí stres, strach, úzkosť 

a hnev. Medzi najčastejšie prediktory geriatrického maladaptačného syndrómu u seniora v 

inštitucionálom zariadení patrí: strata životných aktivít, pocity izolácie od najbližších osôb, 
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zmeny vzhľadu vlastného tela, strach z bolesti, smrti a umierania, strach z liečebných 

postupov a prognózy ochorenia. 

Eliminovať strach a úzkosť u seniora má byť prioritnou intervenciou sestry. To je možné 

dosiahnuť aj podporou spoločenských kontaktov. V opačnom prípade vzniká sociálna 

izolácia. Sociálna izolácia sa vníma ako stav osamelosti, ktorá sa považuje za nanútenú 

ostatnými alebo je dobrovoľná a je vnímaná ako škodlivá a ohrozujúca. Vzniká dôsledkom 

zhoršenej komunikácie spôsobenej zmyslovými poruchami, ale aj zmien telesného vzhľadu 

a duševného stavu. Keď dôjde k sociálnej izolácii senior si uvedomuje, že došlo k zmene 

v jeho vzťahoch, konštatuje svoju neschopnosť udržať stabilné vzťahy a nadviazať nové. 

Senior má pocit osamelosti, ale aj vyhľadáva samotu. Má neisté a impulzívne konanie, 

prejavy egocentrizmu, odkladá rozhodnutia, tiež jeho aktivita je znížená, nekomunikuje 

a uhýba sa pohľadom. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je zistiť zdroj izolácie, skúsiť 

nájsť prijateľné riešenia novej situácie, nadviazať sociálne kontakty a predchádzať vzniku 

izolácie. K sociálnym zmenám patrí aj narušená adaptácia, keď senior nie je schopný 

prispôsobiť svoje správanie zmenám zdravotného stavu alebo životnej situácii. Príčinami sú 

často chronické ochorenia, keď senior má poruchu adaptačných mechanizmov vo vyššom 

veku  a nie je schopný zmeniť doterajší spôsob života, sú zmenené životné podmienky 

v starobe, býva zmenený funkčný stav organizmu seniora, poruchy zmyslových orgánov, 

nadmerná psychická záťaž, pocit menejcennosti, a nedostatočná podpora zo strany rodiny 

a priateľov. Porucha adaptácie sa u seniora prejavuje popieraním zmeny zdravotného stavu, 

odmietaním liečby a vyliečenia, je neschopný vyriešiť nejaký problém a prejavuje nezáujem 

o dosiahnutie pocitu kontroly nad samým sebou. Cieľ ošetrovateľskej starostlivosti o seniora 

spočíva v dosiahnutí zvýšeného záujmu seniora na starostlivosť o seba, o zvládanie 

stresových situácií a dosiahnutiu adaptácie (12).  

 

3. ZÁVER 

Geriatrický maladaptačný syndróm je typickým syndrómom vyššieho veku s výrazným 

zdravotno-sociálnym charakterom a dôsledkami. Znižuje kvalitu života, ovplyvňuje morbiditu 

a mortalitu a zvyšuje tým náklady na starostlivosť o starých ľudí. K prevencii a liečbe je 

potrebná tímová práca odborníkov a spolupráca príbuzných a okolia seniora. 
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KVALITA ŽIVOTA SENIOROV 

 

QUALITY OF LIFE OF SENIORS 
 

Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, František Németh, Alexander Kiško, Lucia 

Kendrová, Jakub Čuj 
 

Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme hodnotením kvality života seniorov žijúcich v zariadeniach  

sociálnej starostlivosti. Na získanie informácií o kvalite života seniorov sme použili 

štandardizovaný dotazník kvality života WHOQOL-OLD.  Prieskum bol realizovaný u 150 

respondentoch žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Na základe výsledkov prieskumu 

môžeme konštatovať, že seniori lepšie hodnotili oblasť senzorické schopnosti. V doménach 

(fyzická oblasť, sociálna oblasť, sociálna participácia) sme významné rozdiely nezistili. 

Najlepšie hodnotenou oblasťou bola spokojnosť s možnosťami voľnočasových aktivít. 

Napriek tomu, že v jednotlivých doménach hodnotili seniori kvalitu života v rámci populačnej 

normy pre danú vekovú populáciu, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť seniorom žijúcich 

v zariadeniach pre seniorov. 

Kľúčové slová: kvalita života, seniori, zariadenie pre seniorov 

 

Abstract 

The article deals with the evaluation of the quality of life of seniors living in social care 

facilities. We used the standardized WHOQOL-OLD Quality of Life Questionnaire to obtain 

information on the quality of life of seniors. The pilot survey was carried out in 150 

respondents living in facilities for seniors. Based on the results of the survey we can conclude 

that seniors better rated the area of sensory abilities. We did not find statistically significant 

differences in domains (physical area, social area, social participation). Despite the fact that in 

individual domains seniors evaluated the quality of life within the population standard for a 

given age population, it is necessary to pay increased attention to seniors living in facilities 

for seniors. 

Key words: quality of life, seniors, facilities for seniors 

 

 

1 KVALITA ŽIVOTA  

Svetová zdravotnícka organizácia v Ženeve definuje kvalitu života tak, ako človek chápe 

svoje postavenie v živote v kontexte svojej kultúry, v ktorej žije, a vo vzťahu k očakávaniam, 

cieľom, záujmom a životnému štýlu (1). Hartl a Hartlová (2010) ponímajú kvalitu života ako 

prejav pocitu životného šťastia (2). K charakteristickým znakom patrí miera sebarealizácie 

a duševnej harmónie. Snahou každého jedinca je prežiť kvalitný a plnohodnotný život. Každý 

jedinec má pri hodnotení kvality života iné meradlo a taktiež aj iný stupeň vnímania. 

Nachádza v sebe životnú spokojnosť aj nespokojnosť, čo je výsledkom vzťahu jedinca a jeho 

okolia v ktorom žije (3).  

 

1.1 Kvalita života seniorov 

V seniorskom veku je možné identifikovať dva hlavné prúdy kvality života. Prvý vníma 

hodnotenie kvality života ovplyvnené správaním druhých ľudí k skupine starších ľudí, druhý 

poníma zhoršovanie kvality života seniorov ako potrebnú súčasť procesu starnutia. Najviac 

spoločnosťou zdôrazňovaný faktor ovplyvňujúci kvalitu života (hlavne u seniorskej 

- 617 -



populácie) je dobré zdravie. Zdravie je výsledok viacerých faktorov, ktoré sú vo vzájomnej 

interakcii. Ide napríklad o interakciu s emóciami človeka, prostredím, nachádzaním zmyslu 

života, postojmi k smrti, k starnutiu a starobe (4). 

V geriatrickom ošetrovateľstve má kvalita života významné ukazovatele a to autonómiu, 

neprítomnosť bolesti a dizability, nezávislosť, zachovanie zmyslov na primeranej úrovni, 

zachovanie sociálnej podpory, pocit prospešnosti a pocit šťastia. Dôležitým cieľom v 

ošetrovateľstve je preto dosahovanie kvality života u všetkých pacientov (5). 

Kvalita života seniorov sa neodvíja priamo od stupňa vývoja spoločnosti a ani od rodinnej 

ekonomicko-hospodárskej situácie. Rozhodujúce pre kvalitu života seniorov je aj rodinná 

celistvosť, religiozita alebo medzigeneračné rešpektovanie. Hodnotiť kvalitu života nie je 

možné ani na základe sociálneho statusu rodiny starého človeka (6). 

Kvalita života seniorov je najčastejšie ovplyvnená rodinou. Starý človek očakáva od rodiny 

pomoc a podporu, a preto má rodina pre neho veľký význam. Pre správnu starostlivosť 

o svojich starých rodičov je dôležité predovšetkým chcieť, môcť a vedieť. Senior môže prežiť 

bez rodiny, pretože spoločnosť je schopná sa o neho postarať. Vie mu poskytnúť stravu, 

ubytovanie a zdravotnú starostlivosť. A však nedokáže naplniť potrebu jeho emocionálnych 

vzťahov. Potreba byť niekým milovaný, niekoho milovať, byť pre niekoho dôležitý a nežiť 

sám, dokáže naplniť najmä rodina. Zlé medziľudské vzťahy vplývajú veľmi ťažko na starého 

človeka. Môže dôjsť k duševnému trápeniu, deprimovanosti a konfliktom (7). 

 

1.2 Indikátory kvality života 

Plán svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL z roku 1997 výstižne zachytáva podstatu 

výskumu a medicínskeho prístupu ku kvalite života. Určuje, že kvalitu života tvorí 6 domén 

s rôznymi indikátormi kvality života. Ide o tieto domény: 

1. telesné zdravie – indikátory: energia, únava, bolesť, diskomfort, spánok, odpočinok,   

2. psychické funkcie – indikátory: imidž vlastného tela a vzhľadu, pozitívne emócie, 

negatívne emócie, sebahodnotenie, učenie, myslenie, pozornosť aj pamäť, 

3. úroveň nezávislosti – indikátory: pohyb, aktivity každodenného života, závislosť na 

liekoch, pracovná kapacita,  

4. sociálne vzťahy – indikátory: sociálna opora, súkromné vzťahy a sexuálna aktivita, 

5. prostredie – indikátory: sloboda, financie, zdravie a starostlivosť o zdravie, domáce a 

fyzikálne prostredie, sociálna starostlivosť, cestovanie, 

6. spiritualita – náboženstvo / osobné presvedčenie (8). 

 

1.3 Hodnotenie kvality života 

Na základe konceptu kvality života rozlišujeme činitele kvality života: 

 vnútorné činitele: psychická pohoda a somatické činitele, ktoré sú ovplyvňované poruchou 

funkcie alebo chorobou, 

 vonkajšie činitele: výchovno-vzdelávacie, ekonomické, spoločensko-kultúrne či pracovné 

faktory. 

Dotazníky kvality života od Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization 

Quality of Life Assessment – WHOQOL) boli vytvorené v 90,-tych rokoch. Dotazníky sú 

štandardom na meranie kvality života. Pozostávajú z dvoch verzii dotazníkov - WHOQOL – 

100, ktorý obsahuje 100 položiek a skrátený WHOQOL – BREF obsahuje 26 položiek. Na 

meranie a hodnotenie kvality života seniorov sa v súčasnosti používa spolu s inými škálami 

dotazník WHOQOL – OLD. Tento dotazník je výsledok medzinárodného projektu 

výskumných centier v rámci WHO. Dotazník obsahuje šesť domén, ktorými sú: psychická, 

telesná, doména nezávislosti, sociálnych vzťahov, doména prostredia a spirituálnych 

osobných hodnôt (9). 
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Dotazník WHOQOL – OLD je určený osobám starším ako 60 rokov a obsahuje 24 otázok. 

Pozostáva zo 6 hlavných domén, ktoré sú v meraní kvality života seniorov veľmi podstatné. 

Patrí tam: 

 fungovanie zmyslov – vplyv ubúdania zmyslových schopností, vplyv na komunikáciu, 

vplyv na vykonávanie bežných denných činností v závislosti od kvality života seniorov, 

 nezávislosť – schopnosť slobodne rozhodovať bez pomoci iných a taktiež schopnosť 

rozhodovať o vlastnej budúcnosti, venovať sa veciam, ktoré seniorov tešia, 

 naplnenie – uspokojenie s tým, čo senior dosiahol vo svojom živote,  

 sociálne zapojenie – účasť v spoločenskom živote, trávenie voľného času a spokojnosť 

s aktivitou, 

 smrť a umieranie – predstavy a postoje o umieraní, 

 blízke vzťahy – schopnosť získať nové priateľstvá a vzťahy (9). 
 

2 PILOTNÁ ŠTÚDIA KVALITY ŽIVOTA SENIOROV 

Hlavným cieľom pilotného prieskumu bolo zistiť a analyzovať subjektívnu spokojnosť 

seniorov s kvalitou života. Na základe stanovenia hlavného cieľa sme následne stanovili 

čiastkové ciele: zistiť mieru vplyvu zhoršenia zmyslových orgánov na každodennú činnosť 

a komunikáciu u seniorov, zistiť mieru spokojnosti so slobodou rozhodovania, zistiť mieru 

spokojnosti s dostatkom uznania v živote, zistiť mieru spokojnosti s možnosťami realizovať 

voľnočasové aktivity, zistiť mieru spokojnosti v oblasti blízkych vzťahov u seniorov. 

 

2.1 Charakteristika respondentov, metodológia a realizácia prieskumu 

Skupinu respondentov tvorili 150 seniori z viacerých zariadení pre seniorov v Prešovskom 

kraji (Prešov, Michalovce, Stará Ľubovňa, Lipany) v SR, z toho 67 mužov a 83 žien vo 

vekovom rozmedzí 65-90 rokov. Použili sme štandardizovaný dotazník kvality života 

WHOQOL-OLD (11). Výsledky sú predbežne spracované iba v absolútnej a relatívnej 

početnosti.  

 

2.2 Analýza predbežných výsledkov prieskumu 

Tab. 1 Miera vplyvu zhoršenia zmyslových orgánov na každodenný život  

 

Možnosti 

Respondenti zo zariadenia 

pre seniorov 

Počet % 

1 - vôbec nie 27        18 

2 - trochu 45 30 

3 - stredne 44 29 

4 - veľmi 29 20 

5 - maximálne 5 3 

SPOLU 150 100% 

Aritmetický priemer 2,6 
 

Smerodajná odchýlka 14,53 

 

Tab. 2 Miera v slobode rozhodovania sa 

 

Možnosti 

Respondenti zo zariadenia 

pre seniorov 

Počet % 

1 - vôbec nie 4 3 

2 - trochu 21 14 
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3 - stredne 47 31 

4 - veľmi 47 31 

5 - maximálne 31 21 

SPOLU 150 100% 

Aritmetický priemer 3,5 
 

Smerodajná odchýlka 16,34 

 

Tab. 3 Dostatok uznania v živote 

 

Možnosti 

Respondenti zo zariadenia 

pre seniorov 

Počet % 

1 - vôbec nie 13 9 

2 - trochu 35 23 

3 - stredne 43 29 

4 - veľmi 41 27 

5 - maximálne 18 12 

SPOLU 150 100% 

Aritmetický priemer 3,1 
 

Smerodajná odchýlka  12,23 

 

Tab. 4 Spokojnosť s trávením svojho voľného času 

 

Možnosti 

Respondenti zo zariadenia 

pre seniorov 

Počet % 

1 – vôbec nie 8 5 

2 – trochu 18 12 

3 – stredne 29 19 

4 – veľmi 70 47 

5 – maximálne 25 17 

SPOLU 150 100% 

Aritmetický priemer 3,6 
 

Smerodajná odchýlka 21,23 

 

Tab. 5 Subjektívna miera v oblasti prežívania lásky v živote 

 

Možnosti 

Respondenti zo zariadenia 

pre seniorov 

Počet % 

1 - vôbec nie 6 4 

2 - trochu 25 17 

3 - stredne 48 32 

4 - veľmi 49 33 

5 - maximálne 22 14 

SPOLU 150 100% 

Aritmetický priemer 3,4 
 

Smerodajná odchýlka 16,43 
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Tab. 6 Celková analýza domén u respondentov zo zariadenia pre seniorov 

 

Respondenti zo zariadenia pre seniorov 

 
Doména Otázky Aritmetický priemer 

1 

Miera vplyvu zhoršenia 

zmyslových orgánov na 

každodennú činnosť 

a komunikáciu u seniorov. 

1, 2, 6, 16 2,43 

2 
Miera spokojnosti so slobodou 

rozhodovania. 
3, 4, 5 3,56 

3 
Miera spokojnosti s dostatkom 

uznania v živote. 
8, 9, 11 3,60 

4 
Miera spokojnosti s možnosťami 

realizovať voľnočasové aktivity. 
7, 10, 12, 13, 14, 15 3,74 

5 
Miera spokojnosti v oblasti 

blízkych vzťahov u seniorov. 
17, 18, 19, 20 2,50 

 

2.3 Diskusia 

Pilotný prieskum bol zameraný na hodnotenie kvality života seniorov žijúcich v zariadení 

sociálnej starostlivosti. V zariadení pre seniorov sme prieskum realizovali osobne. Niektorí 

respondenti zo zariadenia pre seniorov vypĺňali dotazník samostatne, avšak väčšina 

s pomocou administrujúcich osôb.  

Vplyv zhoršenia zmyslových orgánov na každodennú činnosť a komunikáciu seniorov bol 

prvou sledovanou doménou. Miera vplyvu zhoršenej funkcie zmyslových orgánov na 

každodenný život bola prevažne slabá až stredná. Najčastejšími odpoveďami boli možnosti 

trochu(30%) a stredne (29%) Na otázku do akej miery ovplyvňuje strata sluchu, zraku, chuti, 

čuchu schopnosť seniorov zapojiť sa do rôznych činností odpovedali trochu 22%% a 31% 

stredne. Ťažkosti so zmyslami ovplyvňujú komunikáciu s ostatnými ľuďmi v 36% len trochu 

a 37% stredne a 12% veľmi. Funkciu zmyslov hodnotia oslovení seniori v 28% odpoveďou 2, 

čo znamená trochu a stredne hodnotí 41%. V starobe má porucha zmyslových orgánov 

významný vplyv či už na každodennú činnosť seniorov alebo bariéru v komunikácii. Poruchy 

sluchu a hluchota sú štvrtou najčastejšou chronickou chorobou vo vyššom veku (po artróze, 

hypertenzii a chorobách srdca). Ide o najčastejšiu senzorickú poruchu so značným 

invalidizujúcim potenciálom. Dôsledkom porúch sluchu  je obmedzenie komunikácie, strata 

kontaktu s okolím, sociálna izolácia a osamelosť. Časté sú depresie, poruchy správania 

s paranoidnými rysmi, niekedy výskyt sluchových halucinácií (10). 

Mierou spokojnosti so slobodou rozhodovania sme sa zaoberali v ďalšej doméne.  Možnosť a 

schopnosť rozhodovania  podľa svojho slobodného výberu je naplnením pre každého jedinca. 

V záujme zdravotníckych pracovníkov by mala byť snaha o dosiahnutie čo najdlhšej 

samostatnosti seniorov a každodenné rešpektovanie a povzbudzovanie seniorov. Na otázku do 

akej miery môžu slobodne rozhodovať o svojich záležitostiach odpovedala tretina seniorov 

stredne a veľmi, teda vyjadrujú vcelku spokojnosť s možnosťou slobodného výberu. O svojej 

budúcnosti môže slobodne rozhodovať viac ako polovica oslovených seniorov, uvádzajú pocit 

rešpektu okolia pri slobode rozhodovania. Princíp autonómie (svojbytnosti) znamená rešpekt 

k stavu nezávislého, samostatného konania, bez vonkajšieho ovplyvnenia. Je formou 

slobodnej aktivity, v ktorej jednotlivec určuje spôsob svojho jednania v súlade so svojimi 

plánmi, podľa svojho vlastného výberu, svojich vlastných preferencií, prianí, hodnôt 

a ideálov. Princíp autonómie vyžaduje rešpektovanie rozhodnutí pacienta na základe jeho 

informovanosti a slobodnej voľby. Schopnosť autonómie u seniorov úzko súvisí s ich 

fyzickým a psychickým zdravím a úrovňou sebestačnosti.  
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Miera spokojnosti s uznaním znamená u seniorov potrebu ocenenia, ktorá spočíva v 

očakávaniach rešpektu, dobrého hodnotenia, úcty, v dožadovaní sa potvrdenia hodnoty 

vlastnej osoby od druhých ľudí. Spokojnosť so svojimi možnosťami naďalej v živote niečo 

dosiahnuť vyjadrilo odpoveďou iba trochu 33% a stredne 36%. 23% seniorov si myslí, že sa 

im v živote dostáva uznanie, ktoré si zaslúžia iba trochu, 29% stredne a veľmi 27%. Takmer 

9% tento pocit vôbec nezdieľa. Spokojnosť s dosiahnutými cieľmi v živote odpoveďou veľmi 

vyjadrilo 33% seniorov, úplnú nespokojnosť vyjadrilo 11% a 16% odpovedala trochu.  

Miere spokojnosti s možnosťami realizovať voľnočasové aktivity bola venovaná značná časť 

otázok.  Zaoberali sme sa možnosťami venovať sa obľúbeným záujmom a dostatkom činností 

na každý deň, spokojnosťou s trávením voľného času a aktivitou, spokojnosťou s mierou 

zapojenia do spoločenského (miestneho) diania a spokojnosťou s vecami, na ktoré sa môžu 

seniori tešiť. Miera zapojenia do spoločenských a voľnočasových aktivít súvisí s úrovňou 

sebestačnosti seniorov. Priemerne je miera spokojnosti s voľnočasovými aktivitami spomedzi 

všetkých domén najvyššia (14,15,16). 

Zistenie miery spokojnosti v oblasti blízkych vzťahov u seniorov, subjektívna miera 

prežívania lásky v ich živote je v strednej miere. Miera príležitosti niekoho milovať,  

príležitosť byť niekým milovaný/á u seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti je podľa 

výsledkov pomerne nízka.  

Santos, Oliveira (12) sledovali kvalitu života seniorov s priemerným vekom 71 rokov. 

Väčšina seniorov hodnotila svoju QoL ako dobrú alebo veľmi dobrú,  ale takmer všetci z nich 

neboli spokojní so svojím zdravím. Navrhujú, aby sa v rámci podpory zdravia 

uprednostňovali riešenia v rôznych aspektoch QoL starších ľudí, najmä tých, ktoré súvisia so 

sociálnou účasťou a nadviazaním / udržiavaním medziľudských vzťahov. Sociálna skupina  je 

zdrojom, ktorý by mali zdravotnícki pracovníci využívať na podporu a ochranu zdravia 

starších ľudí, pretože umožňuje prelomiť bariéru osamelosti a dáva starším ľuďom príležitosť 

nadviazať nové zväzky priateľstva (12).  

 

2.4 Záver 

Predlžovaním dĺžky života a starnutím populácie sa zväčšuje význam skúmania faktorov, 

ktoré ovplyvňujú starnutie a kvalitu života v starobe. Kvalita života je pojem používaný v 

mnohých oblastiach - môže zahŕňať otázky zmyslu života, charakteristiku prírodného a 

sociálneho prostredia človeka, fyzický a psychický stav človeka a taktiež subjektívne 

hodnotenie života - osobnú pohodu a spokojnosť. Hodnotenie QoL stanovuje stratégiu, ktorú 

môže použiť zdravotnícky pracovník a ktorá koordinuje činnosti na identifikáciu aspektov 

života seniorov a teda umožňuje implementáciu účinných zásahov podľa požiadaviek týchto 

klientov (12). Môže sa preto použiť na hodnotenie kvality života vo vzťahu k rôznym 

zdravotným podmienkam zistenými medzi seniormi, ako taký môže pomôcť pri zvažovaní 

potreby, vnímania a záujmov pri ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti o seniorov (13). 
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KAZUISTIKA U PACIENTA V BEZVEDOMÍ ZAMERANÁ NA 

HODNOTENIE STAVU NUTRÍCIE 

 

CASE STUDIES IN THE UNCONSIDIED PATIENT FOCUSED ON 

EVALUATION OF THE NUTRITION STATE 

 

Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, Jana Cinová, Ľubica Derňárová, Andrea 

Obročníková 

 
Abstrakt 

Výživa patrí medzi základné potreby človeka. Výživa je súbor procesov, prostredníctvom 

ktorých organizmus prijíma a zužitkuje látky nevyhnutné k energetickému výdaju, na stavbu a 

obnovenie tkanív a na zabezpečenie fyziologických funkcií. Výživa je jednou z 

najdôležitejších zložiek vonkajšieho prostredia ovplyvňujúcich zdravie a je neoddeliteľnou 

súčasťou liečby. Metódou voľby pre určenie optimálnej energetickej potreby je metóda 

nepriamej kalorinutrie. Nadmerný, alebo nevyrovnaný prívod živín má za následok 

nadprodukciu CO2, hyperkapniu, respiračnú acidózu a nutnosť zavedenia  umelej pľúcnej 

ventilácie. Hyperkatabolický pacient v bezvedomí, ktorý nemá dokonalú nutričnú podporu 

stráca 10 % netukovej hmoty tela za jeden týždeň. Prívod aminoroztokov musí byť veľmi 

vyrovnaný. Tolerancia glukózy u pacientov v bezvedomí je znížená a preto je nutné trvalý a 

veľmi vyrovnaný prívod glukózy a normoglykémie.  

Kľúčové slová:  výživa, bezvedomie, parenterálna výživa, enterálna výživa, intenzívna 

starostlivosť 

 

Abstract 

Nutrition is among the basic needs of man. Nutrition is a set of processes through which the 

body receives and takes advantage of substances essential to energy expenditure, the 

construction and restoration of tissues and the provision of physiological functions. Nutrition 

is one of the most important components of an external environment influencing health and is 

an integral part of treatment. The method of choice for determining optimal energy needs is 

the method of indirect calorinutria. Excessive or uneven nutrient supply results in 

overproduction of CO2, hypercapation, respiratory acidosis and the necessity of the 

introduction OF UPV-artificial pulmonary ventilation. A hypercatabolic patient unconscious 

who does not have the perfect nutritional support loses 10% of the unbody mass in one week. 

The intake of aminamflows must be very balanced. Glucose tolerance in patients with 

unconscious is reduced and therefore a permanent and very balanced intake of glucose and 

normoglycaemia is necessary. 

Key words: nutrition, unconscious, parenteral nutrition, enteral nutrition, intensive care 

 

 

1.VÝŽIVA U PACIENTOV V BEZVEDOMÍ  

Na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny sú hospitalizovaní pacienti v 

bezvedomí. Títo pacienti si vyžadujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá okrem 

iného zahŕňa hodnotenie stavu nutrície a nastavenie vhodnej parenterálnej a enterálnej výživy 

(1). 
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1.1 Parenterálna výživa  

Parenterálna výživa je výživa podávaná mimo tráviaci trakt, teda priamo do cievneho 

systému. Pristupujeme k nej ak perorálna výživa nie je možná, alebo nepokrýva energetické a 

nutričné potreby pacienta (2). Má nevýhody a riziká. Je nefyziologická, dochádza pri nej k 

rýchlej atrofii črevnej sliznice. Je potrebné zaviesť CVK- centrálny venózny katéter. Môžu sa 

vyskytnúť infekčné a trombotické komplikácie. Zavedenie a udržiavanie centrálneho 

venózneho katétra vyžaduje dodržiavanie aseptických podmienok. Parenterálna výživa je 

pomerne  nákladnejšia ako enterálna výživa (3).  

Indikácia parenterálnej výživy:  nepriechodnosť tráviaceho ústrojenstva,  paralytický ileus, 

krvácanie do GIT, akútne zlyhávanie pečene a obličiek, malabsorbcia a syndróm krátkeho 

čreva,  cronova choroba, ulcerózna kolitída, kachexie, mentálna anorexia, nádorové 

ochorenia, popáleniny a trauma. 

 

1.2 Enterálna výživa 

 Enterálna výživa zahŕňa podávanie výživy do tráviaceho traktu. Úlohou tráviaceho traktu je 

prenos živín do vnútorného prostredia za pomoci resorpcie. Jedná sa o prirodzenejší spôsob 

vyživovania, pretože živiny sú privádzané črevom a včleňujú sa do metabolických pochodov. 

Enterálna výživa je fyziologickejšia, jednoduchšia, bezpečnejšia, stimuluje črevnú sekréciu a 

motilitu, redukuje vznik infekčných a iných komplikácii, podporuje procesy hojenia a je 

prevenciou proti vzniku stresového vredu. V neposlednom rade skracuje dĺžku hospitalizácie 

a znižuje celkové náklady na liečbu. Je dôležité zabrániť atrofii črevnej sliznice a vzniku 

ďalších možných komplikácii včasným podávaním enterálnej výživy. Enterálnu výživu 

môžeme podávať perorálne alebo cez zavedenú sondu v závislosti od stavu pacienta. Druh 

výživy volíme podľa stavu pacienta a podľa ochorenia pričom zohľadňujeme aj pridružené 

ochorenia. Ak pacient môže prijímať stravu per os využívame ochutené prípravky. Pri 

nedostatočnom perorálnom príjme dopĺňame výživu cez sondu (4). 

Indikácie enterálnej výživy sú: predchádzanie nutričnému deficitu,  ochrana slizničnej a 

systémovej imunity, prevencia pomnoženia patogénov v čreve,  ochrana sliznice pred 

vznikom stresových vredov, znovu obnovenie aktívnej telesnej hmoty. Kontraindikácie 

enterálnej výživy sú:  náhle príhody brušné (krvácanie, perforácia), krvácanie do GIT, 

peritonitída,  silné zvracanie,  stenóza tráviaceho ústrojenstva, tracheoezofageálne fistuly, 

enterokutánna fistula, akútne pankreatitídy, kóma, toxický megakolón. Komplikácie 

enterálnej výživy sú:  metabolické zmeny (hyperglykémia, porucha minerálov, 

hyperosmolárna kóma),  riziko aspirácie, intolerancia zo strany tráviaceho ústrojenstva.  

Podľa miesta zavedenia sondy delíme enterálnu výživu na gastrickú, duodenálnu a jejunálnu. 

Sonda sa zavádza nosom, zavedenie sondy je nutné overiť (5). V súčasnej dobe sa používajú 

tenké sondy z materiálov, ktoré sa pri dlhodobom zavedení dobre znášajú. Moderné 

polyuretánové sondy môžeme ponechať i niekoľko mesiacov a pre kratšie použitie sa dávajú 

sondy vinylové. Sondy zavedené nosom pacienti lepšie znášajú než sondy zavedené ústami. 

Nosová sonda je kontra indikovaná u chorých so zlomeninou spodiny lebečnej. Je to vyššie 

riziko vzniku sekundárnej infekcie mozgových blán. Výživa sa podáva janettovou striekačkou 

(pri bolusovom podávaní do žalúdka), alebo pomocou pumpy pre enterálnu výživu. Použitie 

pumpy je nevyhnutné pri použití tenkých črevných sond. Pri aplikácii výživy do žalúdka 

môžeme zvoliť aplikáciu intermitentnú, alebo kontinuálnu (6). 

 

2.KAZUISTIKA 

2.1 Anamnéza  

Meno pacientky: XY. Vek: 29 rokov. Oddelenie: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej 

medicíny. Stav: vydatá. Národnosť: slovenská.  
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Stav pri prijatí: kontakt: bezvedomie, mobilita: imobilná, hmotnosť a výška: nie je možné 

zistiť (odhaduje asi na 63 kg), vitálne funkcie: TT 36°C, TK 110/70, P77´, D 18´ min - UPV,  

reč a spôsob komunikácie: pacientka v bezvedomí, analgosedovaná a relaxovaná.  

Vyšetrenia pri prijatí:  

hematologické, hemokoagulačné a biochemické, ABR, krvná skupina, moč chemický + 

sediment, CT vyšetrenie mozgu, pľúc, EKG, neurologické vyšetrenie.  

Terapia pri prijatí, pohybový režim a diéta:  

Plazmalyte 1000 ml, Voluven 500 ml, Manitol 20% 125ml, Pamba 3x1 amp, Kanavit 3x1 

amp, Dicynone 2x1 amp, Dexazon 2x16 ml, Oxantyl 1 amp, MgSO4, Lucetam 1 amp,  

diéta: do sondy nepodávame enterálnu výživu, sondu pri príjme ponecháme na odtok,  

pohybový režim: pacientka je uložená na antidekubitárny matrac.  

Osobná anamnéza  

Lieči sa na autoimunnú thyreotídu. Je sledovaná na hematológií pre anémiu. Má zvýšené 

lipidy a hepatopátiu. Fajčí 4-6 cigariet na deň, pije kávu 2x denne. Tieto informácie nám 

doplnil manžel s jej matkou. Doplnili sme si aj informácie o výške a váhe pacientky na 

základe, ktorých vypočítame hmotnostný index. Výška: 174 cm Váha: 65 kg BMI: 21,52 

Bio-psycho-sociálne posúdenie  

Pri bio-psycho-sociálnom posúdení pre bezvedomie nemôžeme posúdiť bolesť, odpočinok, 

spánok,  psychický stav, správanie v oblasti bezpečia a ani vedomostnú úroveň pacientky. 

Posúdením sme zistili problémy v oblasti výživy, vyprázdňovania a sebaopatery. Dýchanie s 

poruchou vedomia- je dýchanie neúčinné  

Dýchanie. V súvislosti s poruchou vedomia pacientka analgosedovaná napojená na UPV . 

Odsávanie z dýchacích ciest zabezpečujeme uzavretým odsávacím systémom podľa potrieb 

pacientky (3). 

Výživa. V deň prijatia žiaden príjem potravy a tekutín per os, žalúdočná sonda ponechaná na 

odtok. Výživu zabezpečujeme parenterálnou cestou podľa ordinácie lekára. Sledujeme a 

zaznamenávame bilanciu tekutín a krvné straty hradíme podľa ordinácie lekára.  

Vyprázdňovanie. Pacientka má pri prijatí zavedený permanentný močový katéter. Diurézu 

sledujeme a zaznamenávame každú hodinu. Vyprázdňovanie stolice zaznamenávame do 

denného záznamu.  

Sebaopatera. Pacientka je závislá na ošetrujúcom personáli, zabezpečujeme príjem potravy, 

umývanie a hygienu prevádzame počas rannej a večernej toalety a aj v priebehu dňa podľa 

potreby. Polohujeme pacientku s použitím pomôcok.  

Fyzikálny asesment  

Fyzikálne vyšetrenie u pacientky robíme posluchom, pohmatom, poklepom a pohľadom.  

Všeobecná prehliadka: - pacientka v bezvedomí, poloha pasívna v leže.  

Vitálne funkcie: - TT 36,1°C, TK 100/60, P 86´, D 18´ min - UPV.  

Koža: ružová bez ikteru a patologických eflorescencií.  

Hlava: mezocefalická, spojovky bledé, zrenice miotické FR sa nedá posúdiť, uši a nos bez 

sekrécie. V pravej nosnej dierke zavedená NGS- nasogastrická sonda, jazyk pohryzený.  

Krk:  pulzácia karotíd symetrická, náplň krčných žíl nezvýšená, lymfatické uzliny a štítna 

žľaza nezväčšené.  

Hrudník:  súmerný, dýchanie čisté, vesikulárne, obojstranne počuteľné. Akcia srdca 

pravidelná, ozvy ohraničené.  

Končatiny: bez opuchov a varixov.  

Invazívne vstupy: pacientka má pri prijatí zaistené dve periférne žily na PHK- pravej hornej 

končatine. Pri prijatí na oddelení kanylujeme aj centrálnu žilu - vena jugularis vpravo 

dvojcestným katétrom.  rušíme večer periférne vstupy na PHK, CVK je plne funkčný a miesto 

zavedenia katétra bez prítomnosti známok infekcie. CVT- centrálny venózny tlak meriame a 
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zaznamenávame každé dve hodiny. CVT + 8cm H2O.  pri prijatí zavádzame permanentný 

močový katéter č.16, ktorý napájame na uzavretý zberný systém a hodinovú diurézu.  

 

2.2 Katamnéza  

Príjem pacientky. 29-ročná pacientka  udáva bolesti hlavy, užila Ibalgin, poobede pociťovala 

tŕpnutie ľavej polovice tela. Matka zavolala RLP- rýchla lekárska pomoc. Pacientka bola pri 

vedomí, ale v sanitke náhle upadá do bezvedomia a má kŕče celého tela typu GM - grand mal. 

Je intubovaná OTI č.7 a napojená na UPV, GCS - 4, TK 100/70, P 75´. Bol jej podaný 

Diazepam 10mg iv. kŕče ustúpili, ale pacientka v bezvedomí dovezená na OAIM. Na oddelení 

OAIM preberá pacientku lekár a realizované urgentné CT vyšetrenie mozgu. Má zavedenú 

druhú periférnu venóznu linku, odobraná krv na základné vyšetrenia (KO, biochémia, HKF, 

KS, vzorka na objednávku krvných derivátov, ABR). Podľa ordinácie lekára podávame 

Plazmalyte 1000 ml a Voluven 500 ml. Následne pacientku prevážame na CT vyšetrenie 

mozgu, kde pacientka má ďalší záchvat typu GM. Podľa ordinácie lekára podávame 

Diazepam 10 mg iv. a Manitol 20% 125 ml iv. Pokračujeme v analgosedácií - Thiopentalom a 

lekár ordinuje aj podanie nedepolarizujúceho myorelaxancia Trácrium 50mg. Počas celej 

doby monitorujeme vitálne funkcie. Po CT vyšetrení prevezieme pacientku na oddelenie 

OAIM. Na oddelení je pacientka napojená na UPV - dychový režim SPC- bilevel, dychová 

frekvencia 18 min, dychový objem 50 ml, FiO2 0,8 (80%), PEEP + 8 cm H2O. Odsávanie z 

dýchacích ciest zabezpečujeme podľa potreby uzavretým odsávacím systémom. Sledujeme 

kontinuálne monitoring vitálnych funkcií. Pacientka má na PHK dva periférne vstupy. Lekár 

za asistencie sestry zavádza CVK dvojcestný, ktorý fixuje o kožu dvoma stehmi a následne 

sterilné krytie. Napojíme F 1/1 500ml a meriame centrálny venózny tlak +8 cm H2O. 

Asistujeme lekárovi pri zavedení PK- č.16, ktorý napojíme na uzavretý systém. Vyteká číry 

moč 250 ml. Zavádzame NGS č.18 cez pravú nosnú dierku do žalúdka. Sondu fixujeme 

obväzom a sledujeme návrat žalúdočného obsahu. Po zrealizovaní CT vyšetrenia privoláme 

na konzílium neurológa. Podávame lieky : Lucetam, Oxantil, MgSO4 20%, do Plazmalyte 

1000 ml iv., Dexazón 2x16 mg iv., Pamba 3x1 amp., Kanavit 3x1 amp., iv., Dicynone 2x1 

amp., iv., Manitol 20% 125 ml á 8 hod. Sledujeme a zaznamenávame bilanciu tekutín. 

Zisťujeme výsledky hematologických a biochemických vyšetrení. Lekár ordinuje podanie 

jednej transfúznej jednotky. Odoberáme aj krv na glykemický profil. Polohovanie pacientky 

je obmedzené a preto je na lôžku daný antidekubitárny matrac.  

Priebeh hospitalizácie. V priebehu hospitalizácie zabezpečujeme potreby pacientky v 

bezvedomí zamerané na výživu. Realizujeme plán na oddelení anesteziológie a intenzívnej 

medicíny v spolupráci s kolektívom sestier pracujúcich na lôžkovej časti v nepretržitej 

prevádzke.  

2. deň je pacientka napojená na UPV a na silnejší algický podnet sa budí, otáča hlavou a hýbe 

končatinami. Pacientka je bez meningeálnych príznakov, dýchanie má oslabené a akcia srdca 

je pravidelná.  

7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity pri lôžku a vykonávame rannú toaletu, 

meníme osobnú a posteľnú bielizeň, odsávame dýchacie cesty uzavretým systémom, 

ošetrujeme centrálny venózny katéter.  

8:00 hod. meriame u pacientky CVT + 8 cm H2O a sat.O2 99%, monitorujeme TK 107/67, 

P80´min, D16´ min.  

9:00 hod. pripravujeme pacientku a dokumentáciu na vizitu a asistujeme pri vizite, 

pripravujeme a podávame roztoky a lieky podľa ordinácie lekára do (CVK)- Aminomix 1000 

ml+16 jednotiek Inzuman Rapid+ 1amp. MgSO4 + 7,5% KCL/24 hod,Voluven 500ml/6 hod., 

Plazmalyte 1000ml, Pamba 1 amp., Kanavit 1 amp., Dycinone 1 amp., Dexazon 4 mg ā 6 hod. 

Objednávame 2 transfúzne jednotky erytrocytov a asistujeme lekárovi pri ich podávaní. Pred 

podaním a po podaní transfúznych prípravkov vyšetrujeme a zaznamenávame hodnoty TK, P, 
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TT a moč chemicky pomocou indikátorového diagnostického prúžku. Zaznamenávame 

priebeh podávania do denného záznamu.  

11:00 hod. pripravujeme pomôcky vrátane sterilného stolíka na zavedenie hrudného drénu, 

asistujeme lekárovi a hrudný drén napájame na uzavretý systém s aktívnym satím. Priebežne 

sledujeme krvné straty z hrudného drénu- 210 ml.  

12:00 hod. odoberáme krv na ABR a pokračujeme v podávaní parenterálnej výživy a liekov 

podľa ordinácie lekára.  

18:00 hod. robíme priebežne bilanciu tekutín príjem- 2825 ml, výdaj 2065 ml+340 ml hrudný 

drén, sonda 50 ml.  

3. deň je pacientka analgosedovaná na UPV. Pacientka pootvára oči, zrenice izokorické, 

dýchanie obojstranne počuteľné. Perilstaltika prítomná a dolné končatiny sú bez edémov a 

zápalov. - 7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity pri lôžku, vykonávame toaletu 

a dôkladnú hygienu ústnej dutiny nakoľko je pacientka intubovaná a má zavedenú 

nazogastrickú sondu NGS, odsávame dýchacie cesty uzavretým systémom. CVK je funkčný, 

ošetrený bez lokálnych prejavov infekcie.  

8:00 hod. meriame fyziologické funkcie TK 120/70, P 80´min, D 18´ min Sat. O2 99%, CVT 

+ 7 cm H2O.  

9:00 hod pripravujeme pacientku na vizitu a asistujeme lekárovi pri vizite. Pripravujeme a 

podávame parenterálnu výživu a lieky ordinované lekárom- Plazmalyte 1000 ml+ 2 amp. 

7,5% KCL, Aminomix 1000ml + 12 jednotiek Insuman Rapid+ 1 amp. MgSO4/24 hod., 

Hartman 500 ml, Pamba 1 amp., Kanavit 1 amp., Dycinone 1 amp., Manitol 20% 125ml ā 8 

hod. Odoberáme krv na krvný obraz a ABR, urobíme aj výter z nosa, dutiny ústnej, kanyly, 

recta a moč na K+C ( kultiváciu a citlivosť). V priebehu dňa sledujeme možný výskyt 

alergických reakcií pri podávaní infúznych roztokov. Príjem a výdaj tekutín zaznamenávame 

každé 2 hodiny a sumarizujeme priebežne za 12 hodín pri odovzdávaní služby.  

10:00 hod. podávame enterálnu výživu podľa ordinácie lekára- Pulmocare 50 ml+ Ringer 

50ml. sledujeme toleranciu podanej enterálnej výživy. Pacientka nemá návrat žalúdočného 

obsahu.  

12:00 hod. podávame znova enterálnu výživu podľa ordinácie lekára- Pulmocare 50 ml+ 

Ringer 50ml. meníme polohu NGS sondy a fixujeme ju leukoplastom.  

14:00 hod. kontrolujeme polohu NGS a podávame enterálnu výživu.  

18:00 hod. zisťujeme výsledky vyšetrení Le 11,38, Eryt 3,91, Hb85, HCT 0,28, Trm 280.  

Robíme bilanciu príjmu a výdaja tekutín- príjem 2340 ml i.v ,sonda 400 ml, výdaj 2115 ml + 

drén 280 ml. Pacientka je po 3 dňoch stále plne závislá a potrebuje pomoc pri uspokojení 

potrieb výživy a hydratácie.  

4. deň u pacientky znižujeme dávku liekov na tlmenie, dá sa zobudiť, hýbe všetkými 

končatinami, zaostáva jej ľavá horná končatina. Pacientka je naďalej intubovaná a napojená 

na UPV.  

7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity pri lôžku, vykonávame rannú toaletu, 

kontrolujeme permanentný močový katéter- je funkčný, miesto zavedenia je bez prejavov 

infekcie, vyteká číry moč. Kontrolujeme správnosť zavedenia NGS a miesto zavedenia CVK- 

je funkčný bez známok infekcie.  

8:00 hod. meriame fyziologické funkcie TK 115/70,. P 106´min, D 16´min Sat. O2 98% a 

CVT + 7 cm H2O, TT 38,3°C. hodnoty sme zaznamenali do denného záznamu a informovali 

lekára pre vzostup TT. Bol podaný Perfalgán 100ml a Novalgin 1 amp. i.v podľa ordinácie 

lekára.  

9:00 hod. pripravujeme pacientku a dokumentáciu na vizitu a asistujeme lekárovi pri vizite. 

Pripravujeme a podávame parenterálnu výživu podľa ordinácie lekára- Plazmalyte 1000 ml + 

2 amp. 7,5 % KCL + 1 amp. MgSO4/ 24 hod., Aminomix 1000 ml + 14 jednotiek Insuman 
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Rapid + Syntophylin 1 amp. /24 hod., F1/1 500ml + 2 amp. 7,5% KCL, Voluven 500 ml, 

Manitol 20% 125 ml ā 12 hod.  

10:00 hod. podávame enterálnu výživu pomocou infúznej pumpy Nutrison 1000 ml/ 24 hod, 

kontinuálne. U pacientky sledujeme tolerovanie podanej enterálnej výživy. Pacientka nemá 

návrat žalúdočného obsahu, nemá pocit na zvracanie. Zisťujeme výsledky krvného obrazu a 

pre pokles hemoglobínu 86 bola ordinovaná lekárom jedná transfúzna jednotka erytrocytov.  

18:00 hod sledujeme a zaznamenávame bilanciu tekutín- príjem 1540 ml i.v ,sonda 500 ml, 

výdaj 1020 ml, drén 500 ml, sonda 50 ml.  

5. deň pacientka je bez analgosedácie odpojená od UPV a extubovaná. Je pri vedomí, 

rozpráva, nepamätá sa na okolností príchodu do nemocnice. Sťažuje sa na bolesti v oblasti 

drénu a bolesti brucha. Spolupracuje a hýbe všetkými končatinami, ale zaostáva jej ľavá 

horná končatina, stisk ruky má výrazne oslabený a má parézu ťažšieho stupňa.  

7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity a vykonávame rannú toaletu. Pacientku 

dávame do sedu a tým ju mobilizujeme.  

8:00 hod. meriame a zaznamenávame fyziologické funkcie TK 122/80, P 81´min, D17´min, 

CVT + 5 cm H2O, Sat. O2 98%.  

9:00 hod. pripravujeme pacientku aj jej dokumentáciu na vizitu. Konzílium neurológa pre 

ďalšiu liečbu a následne vykonáme kontrolné CT vyšetrenie.  

10:00 hod. pripravujeme a podávame parenterálnu výživu a lieky ordinované lekárom- 

Plazmalyte 1000 ml + 2 amp. 7,5 % KCL + 1 amp. MgSO4/ 24 hod., F1/2 500ml + 1 amp. 

Syntophylin, Voluven 500 ml, Clexane 0,4 ml s.c ,Controloc 40 mg ā 12 hod, Sulperazol 2 g ā 

12 hod. odoberáme krv na vyšetrenie.  

12:00 hod. podávame enterálnu výživu pomocou infúznej pumpy Nutrison 1500 ml/24 hod 

kontinuálne. Sledujeme tolerovanie enterálnej výživy- pacientka dobre toleruje dávky 

Nutrisonu. Pri každom podávaní enterálnej výživy upravujeme polohu pacientky.  

13:00 hod. pacientke meriame obvod paže ( 30 cm) a hodnoty zaznamenávame do denného 

záznamu. Pacientke dáme vyplniť skreeningový dotazník pre hodnotenie rizika malnutricie. 

Po vyhodnotení je stav výživy u pacientky veľmi dobrý.  

14:00 hod. sledujeme hodnoty sérových bielkovín 84, albumín 47 a zápalové markery CRP 

31,78 prokalcitonín v norme. Výsledky zaznamenávame a hlásime ich lekárovi.  

18:00 hod. odoberáme krv na glykemický profil 6,40 mmol/l v priebehu 12 hodín urobíme 

priebežnú bilanciu tekutín- príjem 1215 ml i.v sonda 750 ml, výdaj 1100 ml, drén 210 ml, 

sonda 100ml.  

6. deň pacientka je pri vedomí, dýcha O2 maskou, Sat. O2 98%.  

7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity a vykonávame rannú toaletu. Pacientku 

vysadzujeme na posteli do sedu. Ošetrujeme centrálny venózny katéter- je funkčný bez 

lokálnych prejavov infekcie.  

8:00 hod. pokus o zatvorenie drénu avšak pre klinické známky kolapsu pľúc opäť pacientku 

napájame na hrudné odsávanie. Odoberáme krv na ABR. Meriame fyziologické funkcie TK 

130/80, P 74´min, D 18´min, TT 37°C, CVT + 2 cm H2O.  

9:00 hod. pripravujeme pacientku a jej dokumentáciu na vizitu a asistujeme lekárovi pri 

vizite. Pripravujeme a podávame parenterálnu výživu podľa ordinácie lekára- F1/1 500ml + 1 

amp. Syntophylin ā 12 hod, Voluven 500ml, Plazmalyte 1000ml + 2 amp.7,5 % KCL, 

Controloc 40 mg i.v, Clexane 0,4 ml s.c.  

10:00 hod. rušíme nazogastrickú sondu podľa ordinácie lekára. Pacientka začína popíjať čaj 

po lyžičkách. Stolicu ešte nemala preto sme podali glycerínový čípok.  

12:00 hod pacientke podávame čaj, ktorý dobré toleruje nezvracia a preto lekár do poručil 

vypiť aspoň jeden Nutridrink na deň. V priebehu dňa sme zaznamenávali príjem tekutín per 

os. Pacientka je dobre hydratovaná. Priebežná bilancia tekutín - príjem 1220 ml i.v per os 300 

ml výdaj 1320 ml.  
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17:00 hod. je pacientka psychomotoricky nekľudná a preto podávame Thiapridal 1 amp. i.v 

podľa ordinácie lekára.  

7. deň pacientka dýcha spontánne kyslík maskou, rozpráva, ale nepamätá sa na okolností 

príchodu, je psychomotorický nekľudná a preto je nutná fixácia.  

8:00 hod. meriame a zaznamenávame fyziologické funkcie TK 135/75, P 74´min,D 18´min, 

CVT + 2 cm H2O, Sat. O2 98%.  

9:00 hod. pacientku pripravíme na vizitu a asistujeme lekárovi pri vizite. Pripravujeme a 

podávame parenterálnu výživu podľa ordinácie lekára- Aminomix 1000 ml + 12 jednotiek 

InsumanRapid/24 hodín, Hartman 500 ml , Syntophylin 3x1 tbl, Nemotam 3x1 tbl, Clexane 

0,3 ml s.c, Nolpasa 3x1 tbl, Sulperazol 2 g ā 12 hod. sledujeme u pacientky či nemá prejavy 

alergickej reakcie pri podávaní parenterálnej výživy.  

12:00. hod upravujeme polohu pacientky pred podávaním tekutín per os. Pacientka je dobre 

hydratovaná, nemá opuchy dolných končatín a náplň jugulárnych žíl je nezväčšená. Bilancia 

tekutín za 12 hodín- príjem 1500ml i.v, per os 1020 ml, výdaj 1010 ml.  

8. deň pacientka je pri vedomí bez dušnosti a bolesti, dýcha spontánne, vitálne funkcie sú v 

norme. Má prítomnú parézu ľavej hornej končatiny a slabšieho stisku.  

7:00 hod. preberáme službu formou sesterskej vizity pri lôžku, vykonávame rannú toaletu, 

kontrolujeme permanentný močový katéter - je funkčný bez prejavov infekcie, vyteká číry 

moč, kontrolujeme a ošetrujeme centrálny venózny katéter- je funkčný bez známok infekcie.  

9:00 hod. pripravujeme pacientku na vizitu. Po vizite je naordinované kontrolné CT 

vyšetrenie. Za asistencie lekára rušíme hrudný drén. Ranu sterilne prekryjeme a sledujeme či 

nekrváca. V prípade krvácania informujeme lekára.  

10:00 hod. pacientku odošleme na rtg. pľúc a odoberáme krv na ABR, krvný obraz a 

biochémiu. Podávame parenterálnu výživu do CVK- Plazmalyte 1000 ml, Hartman 500 ml, 

Syntophylin 3x1 tbl, Nemotam 3x1 tbl, Clexane 0,3 ml s.c, Nolpasa 3x1 tbl, Sulperazol 2 g ā 

12 hod.  

12:00 hod. pacientka prijíma potravu per os- diéta č.3. Zisťujeme výsledky krvi 

zaznamenávame ich do denného záznamu a hlásime ich lekárovi. Pacientka mala biochemické 

vyšetrenie krvi v norme.  

17:00 hod. robíme priebežnú bilanciu tekutín- príjem 1520 ml i.v, per os 1200, výdaj 1000 ml, 

stolicu pacientka mala- hnedá bez zápachu, formovaná.  

 

2.3 Analýza a diskusia 

Po zvládnutí úvodnej kritickej fázy, stabilizácií životných funkcií a doplnení krvných strát 

postupne dochádza k úprave stavu pacientky. Pacientka bola plne závislá a potrebovala 

pomoc pri uspokojení potrieb výživy, hydratácie a ostatných bio-psycho-sociálnych potrieb. 

Znížený objem telesných tekutín, ktorý vznikol následkom krvných strát bol doplnený podľa 

ordinácie lekára transfúziami (7). Pri  podávaní parenterálnej výživy sa u pacientky nevyskytli 

žiadne alergické reakcie a ani prejavy zápalu v mieste zavedenia centrálneho venózneho 

katétra, ktorý sme ošetrovali a sterilne kryli štvorcom. Pacientka bola po troch dňoch stále 

plne závislá a potrebovala pomoc pri uspokojení potrieb výživy, hydratácie a ostatných bio-

psycho-sociálnych potrieb.  Počas  hospitalizácie pacientka nemala známky dehydratácie a 

krvné straty, ktoré nastali boli hradené transfúznymi jednotkami (8). 

V akútnej fáze sa u pacientky s hemorágiou   aplikovala  parenterálna výživa cez CVK a po 

stabilizácii stavu pacientky sme začali s nutričnou podporou. Štvrtý deň hospitalizácie sa 

začína u pacientky podávať enterálne výživa Nutrison 1000 ml. Pacientka dobre tolerovala 

dávky Nutrisonu podávané enterálnou pumpou do NGS. Pri podávaní enterálnej výživy 

pacientka nezvracala a dobre tolerovala aplikáciu výživy do sondy.  Zabezpečili sme 

rehydratačný režim a prívod iónov, nahradili sme krvné straty a zabránili zlyhaniu obehu. 

Základná energetická potreba je u pacientky v bezvedomí zvýšená približne na 1,5 násobok 
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príslušnej hodnoty, potreba bielkovín sa zvyšuje v rozmedzí 1,2-1,9 g /kg/za 24 hod. 

(4).Zohľadnili sme  nutnosť  UPV a užívanie opiátov a relaxancií, ktoré nepriaznivo vplývajú 

na tráviaci trakt (5). Deviaty deň hospitalizácie je pacientka pri vedomí bez dušnosti a bolesti. 

Dýcha spontánne. Prítomná paréza ľavej hornej končatiny.  Počas hospitalizácie na oddelení 

OAIM  zrealizované  CT vyšetrenie mozgu. Výsledky konzultované s prednostom 

neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorý odporúča po 14 dňoch 

od vzniku hemorágie realizovať kontrolné MRI- vyšetrenie s kontrastom a následne 

konzultovať ďalší postup liečby  29 ročnej pacientky.  Pacientka prijíma stravu podávanú per 

os. Centrálny venózny katéter ponechaný pre potrebu podávania antibiotík a liečiv 

podávaných i.v.  Zrealizovaný preklad na neurologické oddelenie na JIS. 

 

2.4 Záver  

Starostlivosť o pacientov zahŕňa podrobnú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a 

uspokojovanie všetkých bio-psycho. sociálnych potrieb vrátane výživy a hydratácie. 

Adaptácia na ochorenie nie je jednoduchá a existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú 

tento proces. Centrálna parenterálna výživa je vhodný spôsob podávania výživy ak je 

potrebná totálna parenterálna výživa a ak je predpoklad dlhodobého použitia.(9) Výhodami 

podávania výživy do centrálnych žíl je podávanie aj koncentrovaných roztokov pri 

obmedzenom objeme, bez rizika vzniku zápalových prejavov v mieste zavedenia katétra. 

Enterálna výživa zahŕňa podávanie výživy do tráviaceho traktu.  Enterálna výživa je 

fyziologickejšia, jednoduchšia, bezpečnejšia, stimuluje črevnú sekréciu a motilitu, redukuje 

vznik infekčných a iných komplikácii, podporuje procesy hojenia a je prevenciou proti vzniku 

stresového vredu. V neposlednom rade skracuje dĺžku hospitalizácie a znižuje celkové 

náklady na liečbu (10). 
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VYUŽITIE V. A. C. TERAPIE V KLINICKEJ PRAXI 

 

USING V. A. C. THERAPY IN CLINICAL PRACTICE 

 

Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, František Németh, Ľubica Derňarová, 

Lucia Kendrová, Jakub Čuj 
Abstrakt  

Chronická rana sa od akútnej odlišuje v základnej patológii, jej vzniku ako aj v samotnom 

procese hojenia. Vyznačuje sa tým, že neprechádza riadnym procesom hojenia, alebo 

prechádza procesom, ktorého výsledkom nie je anatomická a funkčná integrita tkaniva 

Podtlaková terapia rán - vacuum-assisted closure (ďalej len V.A.C.) je neinvazívna metóda 

aktívneho uzáveru rany. V  európskych krajinách sa považuje za štandard liečby 

komplikovaných rán. Pred aplikáciou tejto metódy je dôležitý debridement, nemusí však byť 

nevyhnutne chirurgický. Liečba umožňuje hojenie komplikovaných a doteraz zle riešiteľných 

rán. Môže predstavovať konzervatívne východisko v prípade rán, ktoré bolo v minulosti 

možné riešiť len chirurgicky (4). Označenie V.A.C. je všeobecnou značkou pre podtlakový 

systém vyrábaný firmou KCI. Negative pressure wound therapy (ďalej len NPWT) alebo  

liečba riadeným podtlakom predstavuje dôležitý postup pri liečbe problematických rán(5). 

Kľúčové slová : chronická rana, vlhké hojenie rán, podtlaková terapia, využitie v klinickej 

praxi, možnosti podtlakovej terapie, využitie V.A.C. terapie v klinickej praxi, prieskum 

 

Abstract  

The chronic wound differs from acute in basic pathology, its formation as well as in the 

healing process itself. It is characterized by the fact that it does not pass through a proper 

process of healing, or passes through a process that does not result in anatomical and 

functional tissue integrity. Vacuum-assisted closure (V.A.C.) is a non-invasive method of 

active wound closure. In European countries, it is considered a standard of treatment for 

complicated wounds. Before application of this method is an important debridement, but it 

does not necessarily be surgical. Treatment allows for the healing of complicated and yet 

poorly solvable wounds. It can reconstitute a conservative starting point in the case of 

wounds, which in the past can only be tackled surgically (4). The V.A.C. designation is a 

general label for the vacuum system produced by KCI. Negative Pressure Wound Therapy 

(hereinafter referred to as NPWT) or controlled subpressure treatment is an important 

procedure for the treatment of problematic wounds(5). 

Key words: chronic wound, wet wound healing, vacuum therapy, use in clinical practice, 

possibilities of vacuum therapy, use of V.A.C. therapy in clinical practice, research 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA CHRONICKÝCH RÁN 

Na rozdiel od akútnych rán chronické nevznikajú len pôsobením vonkajších faktorov, ale aj 

v dôsledku miestnych porúch vyživovania kože, ktoré sú vyvolané cievnymi alebo 

neurologickými poruchami a dlhodobo miestnym tlakom. Môžu byť prejavom nádorového 

procesu alebo aj pôsobením mikroorganizmov (14). Ak sa rana ani pri ideálnom ošetrovaní 

nehojí, dá sa predpokladať, že v rane došlo k narušeniu normálneho reparativného procesu. 

Chronické rany rozdeľujeme na: nekrotické, povlečené, granulujúce a epitelizujúce. Podľa 

prítomnosti klinických  známok infekcie na spodine rany hovoríme o infikovaných 

a neinfikovaných ranách hlbokých a povrchových (12).  
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1.1Výskyt chronických rán a faktory ovplyvňujúce proces hojenia 

Medzi najčastejšie vyskytujúce chronické rany zaraďujeme:  

 predkolenné ulcerácie venóznej etiológie,                                                                                      

 predkolenné ulcerácie arteriálnej etiológie,                                                                            

 tlakové vredy – dekubity,  

 diabetické defekty (syndróm diabetickej nohy), 

 exulcerujúce malignity, 

 kožné vredy v teréne lymfedému, 

 per secundam sa hojace operačné rany.  

Z tejto klasifikácie možno odvodiť hlavné príčiny vzniku nehojacej rany a na ich základe 

potom stanoviť, plánovať a realizovať intervenčnú stratégiu s cieľom zhojenia rany. Pre 

pochopenie patofyziológie hojenia rán je dôležitá znalosť faktorov, ktoré hojenie rán 

ovplyvňujú. Proces hojenia môže byť ovplyvnený v ktorejkoľvek fáze, ako lokálnymi, tak 

hlavne celkovými faktormi, čiže celkovým stavom organizmu (8). 

Najvýznamnejšie faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú proces hojenia delíme 

na systémové a lokálne. K systémovým faktorom patrí: základná príčina poruchy integrity 

kože, pridružené ochorenia, vek, nutričný stav, farmakoterapia, hematologické poruchy, 

centrálna hypoxia, imunita, nádorové ochorenia, spánok, psychický stav, systémová infekcia, 

abúzus návykových látok, spôsob života. K lokálnym faktorom patrí: porucha 

hemodynamiky, hĺbka rany, veľkosť rany, spodina rany, lokalizácia rany, okraje a okolie 

rany, mikrobiálna infekcia, lokálna hypoxia, teplota rany, cudzie telesá, stav tkaniva v okolí 

rany (8).    

 

1.2 Liečba chronických rán 

Liečba rán prešla  mnohými výraznými zmenami. Objavilo sa množstvo nových lokálnych 

prostriedkov, ktoré umožňujú vlhké hojenie rán. Avšak bez poznatkov o hojení rán, o fázach 

hojenia, zložení a účinku jednotlivých prostriedkov nemusia byť pre pacienta prínosom. Pri 

nesprávnej liečbe a výbere prípravkov na vlhkú terapiu môže dôjsť k zbytočnej traumatizácii 

rany (9).  

Ich použitie rešpektuje fázový postup pri ošetrovaní chronických rán. Ak sú tieto  

materiály správne indikované a použité, skráti sa doba hojenia a redukuje sa  

frekvencia preväzov (13). Ďalším  spôsobom liečby chronických rán je použitie systému 

V.A.C. Ide o neinvazívnu liečebnú metódu, pri ktorej je lokálny tlak využívaný na podporu 

hojenia rán a drenáže tekutín či infekčných sekrétov z rany. Podtlak v rane pomáha odstrániť 

edém, zvyšuje prekrvenie tkaniva, obmedzuje osídľovanie baktérií a podporuje granuláciu 

tkaniva. 

 

1.3 Ošetrovanie a špecifické činnosti sestry v starostlivosti o chronické rany 

Medzi špecifické činnosti sestry zaraďujeme: 

 zhodnotenie celkového stavu chorého (vrátane hodnotenia negatívnych prejavov 

a dôsledkov ochorenia – napr. bolesti, svrbenia, porúch spánku, nechutenstva), 

 zhodnotenie charakteru rany, 

 zhodnotenie procesu hojenia, 

 výber a aplikácia terapeutických prostriedkov, 

 plánovanie nadväzujúcej a dlhodobej starostlivosti vrátane preventívnych postupov, 

 edukácia chorého i jeho blízkych (7). 

Za veľmi dôležité v procese ošetrovania chronických rán považujeme aj kvalitu 

ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrujúci personál musí správne zhodnotiť ranu, základné 

a pridružené ochorenia, fázové hojenie rán a musí mať dostatok informácií  

o účinkoch moderných obväzových materiálov (13). 
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1.4 Charakteristika vlhkej terapie 

Vlhké hojenie rán nielen spoľahlivo absorbuje exsudáty, zabraňuje macerácií a iritácií 

jemných granulácií, epitelizácie a okolia rany, ale podporuje tiež aj granulačný a epitelizačný 

proces, pričom dodané substancie môžu mať spoľahlivý, dezinfekčný a analgetický účinok . 

Materiály vlhkej terapie: 

 optimalizujú proces hojenia, 

 zaisťujú vlhké prostredie počas procesu hojenia, 

 netraumatizujú ranu behom preväzu, 

 ochraňujú granulujúcu ranu pred mechanickým poškodením, 

 znižujú frekvenciu preväzov, 

 obsahujú špeciálne jadro, ktoré pohltí mikroorganizmy a neuvoľní ich späť do rany, 

 rešpektujú fázu hojenia rany, 

 majú spongiózny efekt, čo znamená, že po absorpcii exsudátu materiálom nedochádza 

k jeho spätnému uvoľneniu do spodiny defektu, 

 selektívne prepúšťajú plyny a vodné pary, 

 tvoria účinnú bariéru proti infekcii, 

 variabilita materiálov umožňuje ich cielené použitie podľa fázového hojenia rán, 

 zabraňujú macerácii kože v okolí rany (13). 

 

2. PODTLAKOVÁ TERAPIA A JEJ VYUŽITIE V KLINICKEJ PRAXI 

Podtlakové systémy na liečbu rán boli navrhnuté ako alternatívne postupy klasického 

chirurgického ošetrovania najmä ranných dehiscencií a traumatických rán. S ohľadom na 

etiológiu a charakter spodiny rany je možné definovať štyri základné typy rán, kde podtlaková 

terapia dosahuje najväčšiu účinnosť. Patria sem dehiscencie, stratové poranenie kožného 

krytu a popáleniny, trofické ulcerácie a paliatívna terapia kožných defektov.   

 

2.1 Podtlaková terapia a jej v klinických odboroch:  

V brušnej chirurgii sa podtlaková terapia najčastejšie využíva ako konzervatívna liečba 

gastrointestinálnych a črevných fistúl. Pomocou podtlakovej terapie sa fistula dokáže sama 

spontánne uzavrieť, kedy sa podtlakom podporuje jej uzavretie bez chirurgického zákroku, 

chráni okolitú kožu pred podráždením fekaloidným obsahom a v neposlednom rade znižuje 

riziko komplikácii, predovšetkým rozvoja sepsy, čo je prvotnou príčinou smrti u pacientov 

s enterokutánnou fistulou.Podtlaková terapia má ďalej význam pri hojení operačnej rany per 

secundam alebo priamo pri dehiscencii rany po rôznych operáciách realizovaných na brušnej 

stene. Podtlaková terapia je jednou z možností liečby aj pri difúznej peritonitíde a akútnej 

nekrotizujúcej pankreatitíde, kedy sa jedná o liečbu komplikovaného stavu open abdomen. 

Použitie podtlakovej terapie pri liečbe metódou otvoreného brucha dosahuje zníženie 

mortality až o 40% oproti štandardným postupom (10). 

V oblasti kardiochirurgie sa podtlaková terapia využíva pri komplikovanom hojení 

sternotómie, kedy sa jedná o infekcie rôzneho rozsahu, od povrchového postihnutia tkaniva až 

po hlboký zápal sternálych kostí (11).  

Aplikovaný podtlak zmenšuje veľkosť rany, stabilizuje hrudný kôš, uľahčuje ventiláciu, 

pozitívne ovplyvňuje hemodynamiku, čím sa umožňuje aj včasná rehabilitácia (10).  

V oblasti cievnej chirurgie je  podtlaková terapia aplikovaná na dermatofasciotómiu na 

zníženie intersticiálneho edému tkaniva po revaskularizácii. Ďalej je využívaná k terapii 

ulcerácii žilového aj arteriálneho pôvodu. 

V popáleninovej a rekonštrukčnej medicíne sa podtlaková terapia aplikuje k prevencii 

progresie hĺbky popálenín a zlepšení odvodu sekrétu z rany a redukcie edému postihnutej 

oblasti a to pri použití do 12 hodín po úraze. V ďalšej fáze starostlivosti o popálené plochy 

a defekty je podtlaková terapia využívaná k podpore tvorby granulačného tkaniva (10). 
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V ambulantnej sfére by sa použitie podtlakovej terapie malo riadiť podľa doporučení 

amerických quidelines z roku 2013 s ohľadom na  výber pacientov. Ošetrujúci lekár má 

kontrolovať pacienta každý týždeň v závislosti od stavu pacienta. Sestry z ADOS alebo 

rodinní príslušníci musia byť riadne zaškolení o prevádzke prístroja a dodržiavania 

režimových opatrení. Ambulantná podtlaková terapia by mala byť použitá na dobu 

maximálne 30 dní. Ak je liečba efektívna je možné pokračovať v terapii. Avšak v súčasnosti 

chýbajú ďalšie informácie o tom, že by aplikácia podtlaku prinášala pacientovi benefit 

v terapii dlhšej než 3 mesiace.  Najčastejšie sa ambulantná podtlaková terapia využíva 

u pacientov s ulceráciou syndrómu diabetickej nohy. Ambulantná terapia skracuje dĺžku 

hospitalizácie, znižuje náklady s ňou spojené a v neposlednom rade zlepšuje kvalitu života 

pacientov (12).  

 

2.2 Základné mechanizmy účinku podtlakovej terapie 

 Redukcia bakteriálneho osídlenia rany - nadmerné osídlenie rany mikróbmi môže viesť 

k stagnácii hojenia. Infekcia v rane inhibuje proces hojenia a môže dôjsť k sepse u pacienta. 

Podľa výskumov s inokuláciou baktérií do rany následnej liečenej podtlakovým systémom 

bola redukcia baktérií v rane v priebehu 2 dní liečby až 1 000 násobná. Ukázalo sa, že 

niektoré baktérie sú na pôsobenie podtlaku naozaj citlivé a hynú.  

 Redukcia opuchu okolo rany a exsudácie - pri opuchu v okolí defektu dochádza 

k zhoršenému krvnému zásobeniu a tým k ischemizácii tkaniva, čo narušuje proces hojenia 

a môže zvyšovať exsudáciu rany. Exsudát z rany je vhodným prostredím pre rast baktérií, čím 

predisponuje ranu ku vzniku infekcie a má negatívny vplyv na aktivitu buniek zapojených do 

procesu hojenia.  

 Vytvorenie vhodného mikroprostredia rany - rana vyžaduje na hojenie konštantnú teplotu 

a vlhkosť, len krátke ochladenie rany (napríklad preplach studeným roztokom) zastaví proces 

hojenia na niekoľko hodín. Aplikáciou uzavretého podtlakového systému je zabezpečené 

primerané vlhké prostredie a je trvalo udržiavaná aj konštantná teplota. 

 Priama stimulácia rastu granulačného tkaniva a zlepšenie perfúzie - pôsobením 

mechanických síl možno donútiť nervy, cievy a iné tkanivá, aby sa predĺžili (4).  

 

2.3 Intervencie sestry počas V. A. C. terapie 

Úlohou sestry je dôkladný monitoring prístroja a samotného pacienta. Sestra sa zameriava na: 

 tvrdosť peny, 

 celistvosť tesniacej fólie, 

 nedokonalosti v priľnavosti peny k rane,  

 množstvo a charakter sekrétu vo zbernej nádobe, 

 monitoring bolesti počas terapie. 

Intervencie sestry ďalej spočívajú v monitoringu nasledujúcich oblastí: 

 Vývoj hojenia - spolu so zlepšeným prekrvením v postihnutej oblasti má rana postupne 

vykazovať tmavočervené sfarbenie a zmenšovanie rozmeru postihnutej oblasti. Defekt pri 

každom preväze je potrebné merať a výsledky dokumentovať. 

 Kvantum a charakter sekrétu - pri tejto terapii by množstvo sekrétu malo vykazovať 

klesajúcu tendenciu. Charakter sekrétu má byť serózny až serózne hemoragický. Pri náhlom 

vzostupe prímesi krvi je potrebné informovať lekára a vykonať revíziu rany.  

 Dĺžka terapie - dĺžka terapie sa odvíja od viacerých faktorov, záleží na veľkosti defektu, 

celkovom stave pacienta a patológii defektu (15). 

 Ukončenie V.A.C. terapie - ukončenie podtlakovej terapie nie je časovo limitované. 

K ukončeniu terapie pristupujeme v prípade priaznivého stavu rany, keď sú pri preväze 

opakované stery zo spodiny rany z mikrobiologického hľadiska negatívne spolu s poklesom 

zápalových parametrov.(3) 
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 Zhoršenie stavu rany: a) Minimálne zmeny vo veľkosti plochy rany,  Prudké zhoršenie 

stavu rany počas 48 hodín, Zmeny sfarbenia rany, Zápach z rany. Funkčnosť podtlakovej 

terapie - vykonávame pohľadom na displej, kde sa kontrolujú nastavené parametre, či je 

terapia aktívna a musí byť aj jasne viditeľná kompresia peny. S kontrolou kompresie peny 

zároveň sledujeme stabilné umiestnenie peny, či nedochádza k jej posunu (2). 

 

2.4 Komplikácie podtlakovej terapie 

Závažné masívne krvácanie v priebehu podtlakovej terapie je život ohrozujúca komplikácia. 

Nejde len o masívnu krvnú stratu ale aj o pokračujúcu krvnú stratu nad 100ml/h do kanistra, 

takáto situácia je indikáciou k revízii a vykonaniu hemostázy. Dôvodom častého zlyhania 

podtlakovej terapie býva väčšinou predčasný uzáver rany alebo nekompletnosť 

v debridemente.  Príčinou nezhojenia rany a zdrojom prípadnej infekcie sa tak stávajú 

ponechané avitálne alebo infikované časti tkaniva. V neskoršom období môže vzniknúť 

chronická fistulácia, ktorá je najčastejšie viazaná na cudzorodý implantovaný materiál alebo 

ložisko chronického zápalu v hlbokých tkanivách. K prevencii komplikácií sú nutné 

pravidelné kontroly pacienta a prístroja, za nevyhnutné sa považuje zaistenie funkčnosti 

systému a dobrá tolerancia pacientom (10). 

 

3. VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI SESTIER V STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÉ 

RANY S VYUŽITÍM VLHKEJ TERAPIE 

Hlavným cieľom bolo zistiť, analyzovať a zhodnotiť aké vedomosti a skúsenosti majú sestry 

v oblasti chronických rán a využitia vlhkej terapie v praxi. Zistiť  úroveň vedomostí v oblasti 

starostlivosti o chronické rany, zistiť,  aké sú doterajšie skúsenosti s využitím vlhkej terapie 

v praxi. 

 

3.1Charakteristika respondentov, metodológia a realizácia prieskumu 

Reprezentatívnu vzorku tvorilo 40 respondentov – sestier pracujúcich na chirurgických 

oddeleniach. Prieskum bol realizovaný na chirurgických oddeleniach v Prešove vo Fakultnej 

nemocnici J.A. Reimana  Prieskum sme realizovali dotazníkovou metódou. Distribuovaných 

bolo 50 dotazníkov, návratnosť bola 80%. Získané údaje sme matematicky spracovali  

a zaznamenali do tabuliek. 

 

Analýza výsledkov prieskumu 

 

Tab.1 Najčastejšie chronické rany na chirurgických oddeleniach 

Možnosti n % 

Vredy predkolenia 0 0 

dekubity 9 22,5 

sekundárne sa hojace operačné rany 27 67,5 

nádorové ochorenia kože 3 7,5 

syndróm diabetickej nohy 1 2,5 

Spolu 40 100% 

 

Možnosť dekubity označilo (22,5%) respondentov.  (7,5%) respondentov označilo možnosť 

nádorové ochorenia kože. A syndróm diabetickej nohy označilo (2,5%) respondentov. 

Z analýzy získaných údajov vyplýva, že na chirurgických oddeleniach sa na najčastejšie 

vyskytujú sekundárne sa hojace operačné rany a najmenej syndróm diabetickej nohy. 
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Tab. 2 Dôležitosť prihliadania na fázu hojenia 

Možnosti n % 

určite áno 14 35 

fázy hojenia nemajú žiadny súvis s výberom materiálu 7 17,5 

iba pri niektorých typoch chronických rán 7 17,5 

nie je potrebné prihliadať na fázu hojenia 8 20 

neviem to posúdiť 4 10 

Spolu 40 100% 

 

Pri výbere prípravkov vlhkej terapie je potrebné prihliadať na fázu hojenia rany a práve táto 

položka nám poukazuje na to, či sestry vedia, že sa to považuje za dôležité pri výbere 

správneho prípravku vlhkej terapie.  (35%) respondentov označilo možnosť určite áno. Druhý 

najväčší počet  (20%) respondentov označilo možnosť nie je potrebné prihliadať na fázu 

hojenia  Možnosť neviem to posúdiť označili 4 (10%) respondentov. sestry vedia, že je 

potrebné prihliadať na fázu hojenia ale je potrebné podotknúť, že veľký počet si myslí, že nie 

je potrebné brať do úvahy fázu hojenia pri výbere týchto prípravkov. 

 

Tab. 3 Realizácia preväzu 

Možnosti n % 

klasické obväzové materiály 5 12,5 

dezinfekčné roztoky s následným sekundárnym krytím 20 50 

materiály vlhkej terapie so sekundárnym krytím 15 37,5 

iné 0 0 

Spolu 40 100% 

 

Prostredníctvom tejto položky sme chceli zistiť čo používajú sestry pri realizácií preväzu 

chronickej rany. Možnosť dezinfekčné roztoky s následným sekundárnym krytím označilo 

(50%). respondentov. Materiály vlhkej terapie so sekundárnym krytím používa  (97,5%) 

respondentov. (12,5%) respondentov používa pri preväze klasické obväzové materiály. 

Z analýzy vyplýva, že pri preväze chronickej rany sa najčastejšie na chirurgických 

oddeleniach používajú dezinfekčné roztoky s následným sekundárnym krytím.  

 

Tab. 4 Použitie vlhkej terapie pri chronických ranách 

Možnosti n % 

áno 13 32,5 

nie 10 25 

záleží od typu chronickej rany 16 40 

neviem 1 2,5 

používame inú metódu 0 0 

Spolu 40 100% 

  

 Najviac respondentov označilo možnosť záleží od typu chronickej rany (40%). Možnosť áno 

označilo  (32,5%) respondentov. Možnosť nie označilo  (25%) respondentov a možnosť 

neviem označil (2,5%) respondentov. Z analýzy zistených údajov vyplýva, že prípravky 

vlhkej terapie sa na chirurgických oddeleniach aplikujú v závislosti od typu chronickej rany.  

 

 

- 638 -



Tab. 5 Najčastejšie používané prípravky 

Možnosti n % 

hydrogély 33 30 

hydrokoloidy 13 12 

algináty 10 9 

polyuretánové peny a hydropolyméry 4 3,6 

filmové krytie 16 14,5 

obväzy s aktívnym uhlím a striebrom 17 15,5 

antiseptické materiály 15 13,6 

hydrovlákna 2 1,8 

nepoužívame žiadne 0 0 

iné 0 0 

Spolu 110 100% 

 

Sestry na chirurgických oddeleniach najčastejšie používajú pri liečbe chronických rán 

hydrogély  a túto možnosť označilo  (30%) respondentov. Druhou najčastejšie používanou 

skupinou sú obväzy s aktívnym uhlím, (15,5%). Treťou najpoužívanejšou skupinou sú filmové 

krytia, a túto možnosť označilo  (14,5%) respondentov.  Možnosť antiseptické materiály 

označilo  (13,6%) respondentov, možnosť hydrokoloidy označilo (12%) respondentov. 

Algináty používa  (9%) respondentov. Polyuretánové peny a hydropolyméry označili (3,6%) 

respondentov. Najmenej používané sú hydrovlákna a túto možnosť označili (1,8%) 

respondentov.  

 

Tab. 6 Účinnosť a efektívnosť prípravkov 

Možnosti n % 

určite áno 19 47,5 

áno 16 40 

skôr nie 3 7,5 

nie 0 0 

neviem to posúdiť 2 5 

Spolu 40 100% 

 

(47,5%) označilo určite áno. Možnosť áno označilo (40%) respondentov. (7,5%) 

respondentov si myslí, že skôr nie. Možnosť nie označilo 0 respondentov  (5%) respondentov 

označilo neviem to posúdiť. Z analýzy získaných údajov vyplýva, že väčšina sestier si myslí 

že prípravky vlhkej terapie v liečbe chronických rán naozaj preukazujú účinnosť 

a efektívnosť.  

 

Tab. 7 Kombinácia prípravkov 

Možnosti n % 

rýchlejšie hojenie rany 21 52,5 

traumatizáciu rany 0 0 

spomalenie hojenia 5 12,5 

nenapomáha hojeniu 5 12,5 

neviem to posúdiť 9 22,5 

Spolu 40 100% 
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V liečbe chronických rán by sa prípravky vlhkej terapie nemali kombinovať. 12,5 % označilo 

že kombinácia prípravkov spôsobuje spomalenie hojenia, a ďalších 12,5% si myslí že 

kombinácia prípravkov  nenapomáha hojeniu. Možnosť neviem to posúdiť označilo (22,5%) 

respondentov. Z analýzy daných výsledkov vyplýva, že až  (52,5%) respondentov si myslí, že 

kombináciou prípravkov spôsobíme rýchlejšie hojenie rany ale práve kombináciou sa spôsobí 

väčšia traumatizácia a hojenie sa spomalí.  

 

4. DISKUSIA  

Starostlivosť o pacienta s chronickými ranami je náročná vo všetkých oblastiach a vyžaduje si 

multidisciplinárny prístup. Sestry v  95% uvádzajú že používajú metódu vlhkého hojenia rán 

na svojom oddelení.  Pri realizácií preväzu chronickej rany, sestry uvádzajú že používajú 

dezinfekčné roztoky s následným sekundárnym krytím, a to v počte 50% a iba 37,5% 

respondentov uviedlo, že pri realizácií preväzu používa materiály vlhkej terapie(1). Pri 

preväze chronickej rany sa neustále využívajú aj klasické gázové krytia, ktoré spôsobujú 

traumatizáciu rany. Túto skutočnosť potvrdilo 55% sestier môžeme porovnať aj s výsledkami 

práce Macháčkovej (6), kde sestry  súhlasia s týmto tvrdením. V súčasnosti sú na trhu 

prípravky vlhkej terapie od rôznych farmaceutických firiem. 30% respondentov sestier 

používa prípravky zo skupiny Hydrogély a tieto výsledky môžeme porovnať s výsledkami 

Macháčkovej (6), kde rovnako najčastejšie používanými prípravkami sú práve Hydrogély. 

Sestry považujú prípravky vlhkej terapie za účinné a efektívne, ako to uvádza aj Molčanová 

(7). 87,5% respondentov sa s týmto tvrdením stotožňuje a 77,5% respondentov sa stretlo 

s viditeľným efektom účinnosti počas hospitalizácie pacienta. Ak chceme pacientovi 

poskytnúť adekvátnu liečbu prostredníctvom vlhkej terapie, musíme brať do úvahy fázu 

hojenia rany a podľa nej zvoliť vhodný prípravok. Sestry v starostlivosti o chronické rany 

prihliadajú aj   na fázu hojenia. 35% to považuje za dôležité a 20% respondentov nepovažuje 

za potrebné prihliadať na fázu hojenia. Najviac sestier 27,5% uviedlo, že  nemajú dostatok 

potrebných materiálov vlhkej terapie  na svojom oddelení. Toto zistenie môžeme porovnať 

s výsledkami práce Wilczkovej (16) kde naopak sestry pre svoju prácu s vlhkou terapiou majú 

dostatok potrebných materiálov. Vlhká terapia sa v súčasnosti využíva pomerne často a sestry 

prichádzajú do styku s týmito prípravkami. Pozitívnym zistením bolo, že 57,5% respondentov 

uviedlo, že má dobré skúsenosti s využitím tejto terapie v praxi. Škochová (13) uvádza, že pri 

častej frekvencii preväzov dochádza k ochladzovaniu rany, čo spôsobuje stagnáciu hojenia. 

Prípravky vlhkej terapie je možné ponechať v rane aj niekoľko dní, čím sa frekvencia 

preväzov znižuje a nedochádza tak k úniku tepla.  67,5% respondentov si myslí, že 

každodenný preväz urýchľuje hojenie čo je v protiklade s tvrdením Škochovej (13).  

 

5. ZÁVER 

Chronické rany predstavujú v súčasnosti závažný medicínsky a ošetrovateľský problém, 

s ktorým sestry prichádzajú do styku takmer každodenne počas svojej praxe. Súčasná 

medicína nedokáže úplne vyliečiť všetky chronické rany, ale správnym výberom prípravkov 

vlhkej terapie a stanovením adekvátnej liečby dokáže pacientovi zlepšiť kvalitu jeho života. 

Je potrebné si uvedomiť, že v liečbe chronickej rany je prvotné rozpoznať a eliminovať 

základnú príčinu ochorenia, pretože bez toho sa nemôže vlhká terapia stať účinnou. Za 

vhodnú metódu liečby infikovaných rán sa považuje podtlaková terapia, ktorá spočíva práve 

v odsávaní infekčného materiálu z rany, čo veľmi urýchľuje fázu hojenia a chráni ranu pred 

ďalším vstupom infekcie z vonkajšieho prostredia. Podľa súčasných skúseností je metóda 

vhodná pri liečbe akútnych, ale aj chronických rán. V súčasnosti sú klinické skúsenosti 

s využitím V.A.C. terapie  dobré a v skúsených rukách predstavuje táto metóda často 

jednoduché riešenie zložitého problému (4).Podtlaková terapia má nezastupiteľné miesto 

v terapii komplikovaných operačných rán.V terapii komplikovaných rán sa využívali len 
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štandardné prístupy, ale zvolil sa taký spôsob terapie ako je spôsob vlhkého hojenia rán , 

V.A.C. terapie ktorý dokáže pozitívne ovplyvniť proces hojenia, skrátiť dĺžku hospitalizácie 

a v neposlednom rade urýchliť návrat pacienta do bežného života.  
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VZDELÁVANIE DETÍ CUDZINCOV NA SLOVENSKU OPTIKOU 

SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

EDUCATION OF CHILDREN OF FOREIGNERS IN SLOVAKIA 

THROUGH THE PERSPECTIVE OF SOCIAL WORK 

 

Silvia Morávková, Veronika Šimonová, Martina Mojtová 
 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je zmapovať aktuálnu situáciu začleňovania a vzdelávania detí cudzincov 

na slovenských školách, vymedzenie konkrétnych problematických oblastí a navrhnutie 

adekvátnych riešení. Výskum sa realizoval v roku 2019 v okrese Nitra na 3 zo 4 základných 

škôl, ktoré navštevujú deti irackých utečencov. Zber dát sa realizoval pološtrukturovanými 

rozhovormi s 12 učiteľkami a vychovávateľkami. Výsledky poukazujú na: absentujúcu 

pripravenosť škôl, chýbajúce materiály k vzdelávaniu cudzincov, nedostatok financií na 

zamestnanie ďalších odborníkov v škole. Učitelia boli odkázaní na hľadanie vlastných riešení, 

pričom pociťovali nedostatočnú možnosť pomoci a konzultácie. Ocenili spoluprácu s rodičmi, 

kresťanský a sociálny rozmer školy. Odporúčaním je realizovanie intenzívneho a dlhodobého 

vzdelávania v slovenskom jazyku nielen pre deti utečencov, ale aj pre deti všetkých 

cudzincov, ktoré sa majú úspešne integrovať do vzdelávacieho systému na Slovensku. 

Klúčové slová: edukácia, integrácia, vzdelávanie cudzincov, utečenci, základné školy, školský 

zákon, sociálna práca 

 

Abstract 

The aim of the paper is to map the current situation of integration and education of children of 

foreigners at Slovak schools in order to identify specific problem areas and propose adequate 

solutions. The research was carried out in 2019 in the Nitra district of 3 out of 4 elementary 

schools attended by children of Iraqi refugees. Data was collected through semi-structured 

interviews with 12 teachers and educators. The results point to: lack of preparedness of 

schools, lack of materials for the education of foreigners, lack of funding for the employment 

of other experts in the school. Teachers were reliant on finding their own solutions, feeling a 

lack of help and consultation. They appreciated cooperation with parents, Christian and social 

dimension of the school. The recommendation is to implement intensive and long-term 

education in the Slovak language not only for refugee children, but also for children of all 

foreigners who are to be successfully integrated into the education system in Slovakia. 

Key words: education, integration, education of foreigners, refugees, primary schools, 

education law, social work 

 

 

1 ÚVOD 

Problematika migrácie cudzincov medzi rôznymi štátmi a najmä utečenecká problematika sú 

v posledných rokoch neustále rezonujúcou témou. Jednotlivé krajiny a ich predstavitelia sa 

k týmto otázkam stavajú odlišne. V poslednom období bol najväčší počet cudzincov, ktorých 

prijala Slovenská republika v roku 2015, kedy prišlo do Nitry 145 utečencov z Iraku. Išlo 

o celé rodiny, ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc a realizovala sa ich integrácia v našich 

podmienkach. Veľmi dôležitou oblasťou bolo zaradenie detí do škôl a ich edukácia v novom, 

inokultúrnom prostredí. V súčasnosti je do vzdelávacieho procesu zapojených 29 detí, z toho 
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navštevuje základné školy 13 detí. Kládli sme si otázky ako prebieha edukácia detí cudzincov 

na slovenských školách, aká je východisková situácia škôl, ako je nastavený školský zákon 

v oblasti vzdelávania cudzincov či a aké podporné materiály majú učitelia pri výučbe 

k dispozícii. 

 

1.1 Teoretické východiská edukácie cudzincov 

Potreby detí cudzincov sú komplexné. V literatúre sa zdôrazňuje význam vzdelávania pri 

určovaní budúcnosti mladých utečencov a ich potenciálu pretvárať svoje životy pre tých, 

ktorí k nemu majú prístup“ (Thomas, 2016, s. 193). Odborníci, ktorí sa zaoberajú 

vzdelávaním detí cudzincov (Dráľ, 2011; Průcha, 2006; Mojžíšová, 2015) používajú pojem 

deti cudzincov, deti migrantov/imigrantov, deti s migrantským pôvodom, žiaci - cudzinci. V 

našom výskume ide konkrétne o skupinu cudzincov - utečencov z Iraku.  

Pri edukačnom procese prebieha interakcia medzi  učiteľom a žiakom. Teda v 

medzinárodných terminológiách edukačný proces zahŕňa najmä vzdelávanie a výchovu. 

Edukáciu teda môžeme nazvať aj ako zámerné pôsobenie učiteľa (pedagóga) na objekt 

vzdelávania a hlavne výchovu žiaka. Kľúčovým predpokladom na plnohodnotné vzdelávanie 

je ovládanie vyučovacieho jazyka (Fulková, 2010). 

Presídľovanie migrantov je spojené tiež s edukačnou sférou, nakoľko okrem osvojovania si 

jazyka dospelými cudzincami, ide predovšetkým o vzdelávanie ich detí. Tieto deti sa 

začleňujú do škôl spoločne s domácou mládežou a pre učiteľov nastáva povinnosť vyučovať 

deti prisťahovalcov, ktoré pochádzajú z takých etnických skupín a odlišných kultúr, s akými 

sa väčšinou predtým nestretli. Napr. situácia v Čechách je taká, že školy a učitelia nie sú 

väčšinou vybavení interkultúrnou kompetenciou, a tak si musia určitým spôsobom s novou 

situáciou poradiť. S podobnou realitou sme sa stretli aj na Slovensku. Integrácia migrantov 

a ich vzdelávanie predstavuje v európskych krajinách obrovský problém – pedagogický, 

sociálny, ekonomický. Vo väčšine krajín Európskej únie zaručuje školská legislatíva právo 

na povinné vzdelávanie pre deti cudzincov v rovnakom rozsahu ako pre domáce deti. Tieto 

deti majú možnosť využívať služby školy (školská jedáleň, mimoškolské akcie, zdravotné 

ošetrenie a pod.) ako ostatní žiaci (Průcha, 2006; Dráľ a kol., 2011a). 

Všetky deti, ktoré sú v cudzej krajine majú právo na vzdelávanie v danej krajine. Každé jedno 

dieťa na základe jeho dosiahnutej jazykovej úrovne a vzdelania by malo byť pridelené do 

školského systému v novej krajine. Dieťa či už pochádzajúce z našej krajiny alebo z inej má 

právo na bezplatné vzdelanie, ktoré môže byť na základných alebo stredných školách. 

Povinná školská dochádzka sa vzťahuje na deti do 16 rokov. Väčšina týchto detí pri integrácii 

nemá žiadne platné dokumenty ani vysvedčenia o ich doterajšom dosiahnutom vzdelaní. 

Ďalším negatívnym činiteľom je, že nemajú základy jazyka danej krajiny, v ktorej by mali 

byť skúšaní a preverení z prislúchajúcich predmetov. Ťažkosti im robí aj príliš veľa odlišností 

v učebných osnovách (Divinský, 2007). 

Zákon č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pojednáva  v §146 

o vzdelávaní cudzincov. V úvode vymedzuje kto sú to cudzinci na účely tohto zákona. 

V našom prípade sú to deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu, s povoleným pobytom na 

území Slovenskej republiky – deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu. Podľa tohto paragrafu sa ďalej deťom cudzincov 

s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky poskytuje výchova a vzdelávanie, 

ubytovanie a stravovanie v školách podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako 

občanom Slovenskej republiky. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér 

organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka. Deti žiadateľov o 

udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, 

zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a 

ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. 
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Ohľadom zaraďovania do ročníkov zákon ďalej uvádza, že z dôvodu nedostatočného 

ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa 

veku, a to najviac na jeden školský rok. U detí irackých utečencov prebiehali jazykové kurzy 

ešte v záchytnom tábore v Humennom a intenzívne pokračoval aj po ich príchode do Nitry. 

Do škôl v Nitre a okolí boli tieto deti zaradené, tak ako uvádza zákon do troch mesiacov. Do 

jednotlivých ročníkov ich zaradili podľa individuálnych možností, teda vedomostí a znalosti 

jazyka, s prihliadnutím na vek (prípadne o ročník nižšie, čo sa ukázalo ako dobrá voľba). 

Čo sa týka úrovne znalosti vyučovacieho jazyka danej krajiny odborníčka Mojžíšová In 

Bendl a kol. (2015) uvádza, že táto býva často nedostatočná alebo žiadna, a napriek tomu sa 

od nich očakáva, že sa v relatívne krátkej dobe zapoja do vzdelávacieho systému. Táto 

situácia nie je jednoduchá ani pre deti - cudzincov, ani pre ich učiteľov. Pri ich integrácii do 

školského prostredia je dôležité zohľadniť:  

 mieru znalosti slovenčiny,  

 mieru odlišnosti od ich materinského jazyka, 

 vek, v ktorom prišli do novej krajiny, 

 dĺžka pobytu na Slovensku 

 predchádzajúce skúsenosti a úspechy, 

 predchádzajúce skúsenosti so vzdelávacím systémom. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov podľa zákona 

organicky, odborne, metodicky a finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva. 

Ďalším dôležitým dokumentom pri vzdelávaní detí cudzincov je Metodický pokyn MŠ SR 

(č. 1/2009-R, č. 11 - Hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom), 

ktorý stanovuje pravidlá na hodnotenie žiaka, práve aj na deti cudzincov. Ako konkrétne 

uvádza aj Dráľ a kol. (2011), Metodický pokyn neumožňuje nehodnotiť žiaka z dôvodu jeho 

nedostatočnej znalosti vyučovacieho jazyka. Žiak má dva roky, aby sa naučil po slovensky, 

dovtedy v predmete slovenský jazyk nie je hodnotený podľa bežných kritérií. Pokyn dáva 

iba nejasné návody a je na učiteľovi na čo bude pri hodnotení prihliadať. Po preštudovaní 

daného Metodického pokynu sa prikláňame k tomuto názoru, nakoľko o hodnotení žiaka – 

cudzinca pojednáva veľmi málo a skôr veľmi všeobecne a neurčito. 

Všetky krajiny v Európskej únii sa snažia o integráciu detí cudzincov do vzdelávacích 

systémov. Podmienkou je znalosť vyučovacieho jazyka hostiteľskej krajiny. Jednotlivé štáty 

sa líšia v tom, akú podporu pre osvojenie jazyka deťom ponúkajú (Průcha, 2006).  

 

1.2 Výskumný problém a cieľ skúmania 

V dôsledku zvyšujúcej sa medzinárodnej migrácie (Dráľ a kol, 2011a; Mojžíšová In Bendl 

a kol., 2015), základné školy na Slovensku navštevuje čoraz viac detí cudzincov a čoraz viac 

pedagógov sa v praxi stretáva s deťmi, ktorých vzdelávanie si vyžaduje špecifické postupy z 

dôvodu ich pôvodu. Oblasť vzdelávania detí cudzincov nie je v slovenskej štátnej správe 

inštitucionálne vyčlenená. Žiaden orgán sa nevenuje špecificky vzdelávaniu tejto cieľovej 

skupiny a štát ani nevytvára školy, triedy či vzdelávacie programy špecificky zamerané na 

vzdelávanie detí cudzincov (Dráľ a kol., 2011a).  

Inšpiráciou pre náš výskum a stanovenie cieľov bol výskum, ktorý realizovala Nadácia 

Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Zistenia výskumu rozpracovali 

v príručke a vo vzdelávacom programe, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie a rozvinúť 

zručnosti učiteľov, aby mohli cieľavedome a efektívne prispievať k začleneniu detí 

cudzincov do výučby, školskej a  triednej komunity. V prvej publikácii (Vzdelávanie detí 

cudzincov na Slovensku. Potreby a riešenia) uvádzajú poznatky a výskumné zistenia 

o podmienkach, možnostiach a problémoch pri vzdelávaní a začleňovaní detí cudzincov 

v slovenských školách (Dráľ a kol., 2011a). Vo výskume napr. zistili, že: 
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 Riaditelia a učitelia v praxi pri vzdelávaní detí cudzincov zažívajú neistotu, i keď 

poznajú legislatívu, často im nie je jasné, ako ju interpretovať a na koho sa obrátiť. 

 Deti, ktoré nedostatočne ovládajú vyučovací jazyk bývajú spravidla zaraďované do 

nižších tried. Na mnohých školách sa pri zaraďovaní zvažuje celkový počet detí v 

triede, skúsenosti učiteľa a jeho ochota pracovať s týmito deťmi. 

 Jazyková bariéra je hlavná prekážka, ktorej deti cudzincov pri nástupe do školy čelia.  

 Problematické je zabezpečenie učebných pomôcok pre vzdelávanie detí, ale v 

súčasnosti už metodické materiály neabsentujú úplne. Zistilo sa, že učitelia o 

dostupných materiáloch väčšinou nevedia a nemajú ich k dispozícii. Nie je efektívna 

komunikácia medzi školami a inými inštitúciami zodpovednými za metodické a 

didaktické zabezpečenie vzdelávania. Vo vzdelávacom programe z dielne Nadácie 

Milana Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry bolo cieľom praktické 

využitie princípov inkluzívneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy v programe 

kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov (Dráľ, P. a kol., 2011b). 

 Výskum ukázal, že riaditelia uplatňujú rôzne postupy pri zaraďovaní detí do 

ročníkov: niektorí podľa veku, iní o ročník nižšie. Stretli sa aj s prípadom, kedy žiak, 

ktorý vekom patril na druhý stupeň, bol zaradený do druhého ročníka, čím sa 

zásadne narušila jeho vzdelávacia dráha. 

 Ďalším praktickým problémom je hodnotenie týchto žiakov. Podľa platného 

metodického pokynu deti musia byť klasifikované a  ich hodnotenie ovplyvňujú 

vysvedčenia z  predošlej školy. Neskôr majú byť hodnotené podľa vecných 

vedomostí bez ohľadu na  jazykovú správnosť. Prax na jednotlivých školách je však 

rôzna. Viaceré sa rozhodnú žiaka z cudziny neklasifikovať vôbec, lebo to najviac 

zodpovedá ich potrebám v danej situácii. V iných prípadoch si učitelia vytvoria 

vlastné pravidlá a stanovia požiadavky, ktorých splnenie od žiakov očakávajú a na 

základe nich ich hodnotia. Učitelia vzdelávajúci deti cudzincov sa zhodujú v tom, že 

pri príprave by im veľmi pomohli špeciálne učebnice, metodické pomôcky a  

zvyšovanie kvalifikácie v tejto oblasti. Ponuka je však nedostatočná a Metodicko-

pedagogické centrum neponúka programy kontinuálneho vzdelávanie zamerané na 

deti cudzincov. Vzhľadom k týmto zisteniam sme formulovali nasledujúce ciele, 

ktorými sme zisťovali situáciu v oblasti edukácie detí cudzincov na školách v Nitre 

a okolí. 

Hlavný cieľ: Zmapovať aktuálnu situáciu týkajúcu sa začleňovania a vzdelávania detí 

cudzincov na slovenských školách za účelom vymedzenia konkrétnych problematických 

oblastí a navrhnutiu adekvátnych riešení. 

ČC1: Zmapovať pripravenosť škôl na vzdelávanie detí cudzincov (podmienky a možnosti). 

ČC2: Zmapovať postupy pri vzdelávaní detí cudzincov: zaraďovanie do ročníkov, 

klasifikovanie, podporné materiály, spolupráca s inými odborníkmi. 

ČC3: Identifikovať problematické oblasti pri vzdelávaní detí cudzincov. 

 

2 METÓDY 

V časti metód sme bližšie popísali výskumnú vzorku, zvolenú metodiku skúmania a spôsob 

analýzy získaných dát. 

 

2.1 Výskumná vzorka 

Nakoľko bolo naším cieľom zmapovať aktuálnu situáciu týkajúcu sa začleňovania a 

vzdelávania detí cudzincov na slovenských školách, výber výskumnej vzorky bol zámerný.  

Cieľu výskumu sa prispôsobuje výber výskumnej vzorky, i rozhodovanie o metódach 

výskumu (Ferjenčík, 2010). Konkrétne išlo o učiteľov a vychovávateľov základných škôl, 

ktorí vyučujú deti irackých utečencov v okrese Nitra. Výskumnú vzorku tvorilo 12 
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participantiek z 3 základných škôl. Vo väčšine prípadov išlo o učiteľky a vychovávateľky na 

prvom stupni základnej školy, dve participantky boli učiteľky na druhom stupni základnej 

školy. Počet participantov nebol ohraničený. Našim cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet 

učiteľov a vychovávateľov, ktorí priamo pracujú s deťmi irackých utečencov a získať čo 

najkomplexnejší obraz o integrácii týchto detí a priebehu ich edukácie v systéme slovenského 

školstva. Napokon sa do nášho výskumu sa zapojilo 75% zo všetkých základných škôl, kde sa 

vzdelávajú deti irackých utečencov v okrese Nitra. Zvolili sme zámerný výber participantov 

nášho výskumu (Miovský, 2006; Ferjenčík, 2010) a išlo o adekvátny výber výskumnej 

vzorky, nakoľko z väčšej časti reprezentoval populáciu, ktorá nás zaujímala.   

 

2.2 Metodika výskumu 

Výskum mal kvalitatívny dizajn prostredníctvom metódy pološtrukturovaného rozhovoru. 

Podľa Ferjenčíka (2010; Hendl, 2008) rozhovor je sprostredkovaný a vysoko interaktívny 

proces získavania dát. V Pološtruktúrovanom rozhovore sa aktivita interviewujúceho ďalej 

zvyšuje. Má pripravený zoznam otázok. Spôsob, forma odpovedí na tieto otázky zostáva 

naďalej voľná. Participant si môže sám vybrať štýl odpovede.  

Vybrané školy sme oslovili prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Po úvodnej 

komunikácii s vedením školy, sme kontaktovali dané učiteľky/vychovávateľky. 

Rozhovory sme realizovali priamo na školách, kde pôsobia participantky. Participantky 

prejavovali veľký záujem o skúmanú problematiku a rozsiahlo odpovedali na otázky a 

uvádzali príklady zo svojej praxe. Pridŕžali sme sa stanovených cieľov, avšak smerovanie 

rozhovorov si určovali samotné participantky. Stratégiu vedenia rozhovorov sme im 

špecificky prispôsobovali – vzhľadom na pracovnú pozíciu, dĺžku práce s irackým dieťaťom, 

dĺžku praxe (Miovský, 2006). Pri vedení rozhovoru sme sa teda snažili „vytvoriť rovnaké 

štandardné podmienky pre všetkých (Ondrejkovič, 2007, s. 150), očistené od emócií, 

interpretácií a inter-subjektívnej interakcie, s výnimkou otázok, v ktorých sú respondenti 

vyzvaní k subjektívnym, príp. Hodnotiacim výpovediam“ 

Dĺžka rozhovorov závisela od vyťaženosti participantiek a ich výučby. Ak participantka 

považovala edukáciu za úspešnú a bezproblémovú a nemala ďalšie návrhy na zlepšenie alebo 

zmeny, či nevenovala sa tejto téme doteraz do hĺbky, rozhovor prebehol rýchlejšie. 

Ako metódu vyhodnocovania a interpretácie dát výskumu sme použili obsahovú analýzu. Ide 

o významnú metódu, ktorá sa sústreďuje na rozbor (väčšinou) písomných tvrdení – textu 

(Ferjenčík, 2010). V našom prípade sme analyzovali prepísané dáta z rozhovorov. Ďalej autor 

píše, že v rámci obsahovej analýzy sa následne definujú kategórie. Jednotky analýzy – 

kategórie si môžeme zvoliť zo 4 možností: slovo – symbol, téma, osoba, odstavec – položka. 

V našom výskume sme sa orientovali na jednotlivé témy s použitím konkrétnych slov. 

 

3 VÝSLEDKY 

V tejto časti uvádzame výsledky, získané prostredníctvom obsahovej analýzy jednotlivých 

rozhovorov. Stručne sme ich rozdelili na základe cieľov nášho výskumu. 

V prvom čiastkovom cieli sme mapovali pripravenosť škôl na vzdelávanie detí cudzincov 

(podmienky a možnosti). V rozhovoroch sme zisťovali: z čoho participanti čerpali 

skúsenosti, ako postupovali pri vzdelávaní detí, či mali materiály, učebnice, školenia a ako 

boli pripravení na vzdelávanie detí utečencov na školách. 

 

Tab. 1 Podmienky a možnosti škôl 

Indukované 

kategórie 

Aká bola príprava vašej školy na prijatie detí cudzincov? Dostali ste 

materiály o utečencoch, či informácie ako s nimi pracovať?  Bolo vám 

ponúknuté nejaké školenie, či podobne? (ukážky z rozhovorov) 

Nepripravený „Nikto nás na to nepripravoval, neboli sme informovaní o tom ako 
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školský 

systém 

rodičia rozumejú, akú majú mentalitu.“  

„Školský systém bol nepripravený, nebolo nič nachystané.“ 

Absencia 

materiálov, 

školení 

„Nič špeciálne som nedostala, ani informácie, ale ja som predtým 

pracovala s týmito detičkami, ja som bola úvodný pedagóg, takže ich 

poznám osobne aj rodinu.“ 

„Nie, s ničím takým som sa nestretla, ale mám kamarátku, ktorá pracuje 

v organizácii, ktorá pomáhala utečencom, takže skorej od nej som 

dostala zhruba nejaké informácie.“ 

Riešenie 

situácie za 

pochodu  

„Boli sme hodení do vody, všetko sme šili na mieru podľa potreby.“ 

„Riešili sa len krízové veci, nepripravovali sme sa dopredu, lebo sme 

nastúpili do rozbehnutého procesu.“ 

Dobrovoľná 

báza štúdia 

materiálov 

„Bolo potrebné si niečo naštudovať, našli sme voľne dostupné materiály 

na internete.“  

„Organizácia nám ponúkla zopár prednášok o irackej kultúre, tiež 

školenie dobrovoľníkov.“ 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Druhým čiastkovým cieľom bolo zmapovať postupy pri vzdelávaní detí cudzincov: 

zaraďovanie do ročníkov, klasifikovanie, podporné materiály, spolupráca s inými odborníkmi. 

V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli výsledky z rozhovorov. 

 

Tab. 2 Postupy pri vzdelávaní 

Indukované 

kategórie 

Ako ste postupovali pri úvodnom zaradení detí do jednotlivých ročníkov? 

Aké špecifické metódy vzdelávania využívate pri práci s nimi? Ako 

postupujete pri ich hodnotení? Máte vo vašich osnovách zaradenú alebo 

zaraďujete predmet multikultúrnej výchovy? (ukážky z rozhovorov) 

Absentujúca 

komunikácia 

pred prijatím 

žiakov 

„Absentovala komunikácia medzi učiteľmi a vedením školy pred 

prijatím týchto žiakov.“ 

„Nás učiteľov sa nikto nepýtali na názor, bolo nám len oznámené, že 

prijali irackých žiakov“ 

Zaraďovanie 

do nižších 

ročníkov 

„Žiaci boli zvyčajne zaradení do nižších ročníkov, aj keby podľa veku 

mohli byť zaradení vyššie.“ 

„Iracké deti mali spočiatku problém so slovenčinou, a tak boli niekedy 

zaradené do nižšieho ročníka, aby sa vyrovnali rozdiely.“ 

Informačno-

komunikačné 

technológie  

„Starší žiaci mali dovolené používať ako pomôcku napr. mobilný 

telefón na preklad, ak nerozumel.“ 

„Často využívame interaktívnu tabuľu v triede.“ 

Zmierlivé 

hodnotenie 

„Hodnotenie týchto žiakov nebolo nijako presne vymedzené, dávali sme 

im miernejšie hodnotenie na vlastnú zodpovednosť.“ 

„Nehodnotili sme na prvý raz, dali sme im opätovnú možnosť si učivo 

ešte precvičiť.“  

Multikultúrn

a výchova 

„Čo sa týka multikultúrnych tém, venovali sme sa tomu skôr pri 

náhodných situáciách v rámci modlitby alebo v rámci preberanej témy 

na náboženstve či prvouke.“ 

„Deťom sme dali priestor, aby rozprávali o situácii v ich krajine, 

slovenské deti sa ich tiež pýtali, viaceré rozhovory prebiehali 

v školskom klube, aj  učitelia ostatným deťom hovorili o náročnej 

situácii utečencov.“ 
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Individuálna 

práca učiteľa 

„Skôr individuálne sme sa snažili irackých žiakov opravovať, keď sa 

mýlili alebo niečomu nerozumeli, bol na to priestor skôr v školskom 

klube alebo cez prestávky.“ 

„Deťom som vysvetľovala pomocou obrázkov, tiež si iracké deti mohli 

vzájomne vysvetliť zadanie v materinskom jazyku, kreslili sme na 

tabuľu.“  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V treťom čiastkovom cieli sme chceli identifikovať problematické oblasti pri vzdelávaní detí 

cudzincov. Výsledky sme zhrnuli do obrázku, na ktorom je znázornené akú východiskovú 

situáciu mali školy, na ktorých sú integrované deti cudzincov a s akými problémami sú 

najčastejšie konfrontované. 

 

 
 

Obrázok 1 Škola integrujúca deti cudzincov  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4 DISKUSIA 

V našom príspevku sme sa zaoberali vzdelávaním detí cudzincov na Slovensku, konkrétne 

deťmi irackých utečencov, ktoré sú integrované na školách v Nitre a okolí. Proces integrácie 

detí – cudzincov do školského prostredia je zložitý, dlhotrvajúci proces, na ktorom sa 

podieľajú žiaci, ich rodičia, učitelia i spolužiaci (Mojžíšová In Bendl a kol., 2015). 

Náš výskum sme si rozdelili na 3 čiastkové ciele, v rámci ktorých sme sa pokúsili zmapovať 

aktuálnu situáciu týkajúcu sa začleňovania a vzdelávania detí cudzincov na slovenských 

školách za účelom vymedzenia konkrétnych problematických oblastí a navrhnutiu 

adekvátnych riešení. 

Prvým čiastkovým cieľom bolo zmapovať pripravenosť škôl na vzdelávanie detí cudzincov. 

Z rozhovorov s učiteľkami a vychovávateľkami na školách, kde sa vzdelávajú deti cudzincov 
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sme zistili aké majú školy podmienky a možnosti na vzdelávanie týchto detí – aká je ich 

východisková situácia. Participantky výskumu sa zhodli, že škola a celkovo školský systém 

nie je pripravený na vzdelávanie detí cudzincov. Absentujú materiály a školenia ako pracovať 

so žiakmi – cudzincami na škole. Situácia ohľadom vzdelávania detí na týchto školách sa 

riešila „za pochodu“ – až keď sa vyskytli konkrétne problémy a ťažkosti. Chýbala akákoľvek 

príprava týchto škôl a učiteľov pred prijatím týchto detí. Štúdium potrebných materiálov bolo 

na dobrovoľnej báze a záujme učiteľov, či sa s danou problematikou oboznámia a prichystajú 

sa na vzniknutú situáciu. 

Druhým čiastkovým cieľom bolo zmapovať postupy pri vzdelávaní detí cudzincov: 

zaraďovanie do ročníkov, klasifikovanie, podporné materiály, spolupráca s inými odborníkmi. 

Zistili sme, že pred prijatím detí cudzincov na danú školu – do konkrétnej triedy chýbala 

komunikácia s vedením školy a učiteľkami. Bolo im len priamo oznámené, že budú mať 

v triede nové dieťa – cudzinca. Zaraďovanie detí do ročníkov bolo s čiastočným prihliadnutím 

na vek, ale celkovo boli skôr zaradení o ročník nižšie aj kvôli jazykovej bariére. S hodnotením 

detí cudzincov mali učiteľky tiež problém, nakoľko ich hodnotenie nie je nikde presne 

vymedzené. Hodnotenie teda bolo skôr zmierlivejšie, na vlastnú zodpovednosť učiteliek. 

Konkrétny predmet multikultúrnej výchovy sa na školách nerealizoval - tieto témy sa 

preberali skôr náhodne v rámci predmetov ako prvouka alebo náboženstva. V školskom klube 

sa deti cudzincov niekedy rozhovorili o ťažkej situácii ich rodiny ako utečencov. Ostatné deti 

boli vedené k prijatiu týchto detí, k pochopeniu ich situácie. Špecifické metódy vyučovania 

u tejto cieľovej skupiny boli v rámci individuálnej práce učiteľa či vychovávateľa v rámci 

prestávok alebo v školskom klube – kde učivo dieťaťu vysvetľoval, používali obrázky, 

kreslenie na tabuľu, vysvetlenie si irackých detí navzájom (ak jedno z detí pochopilo učivo – 

vysvetlilo ho druhému v ich materinskom jazyku). Aj autori Dráľ a kol. (2011b) píšu 

o dilemách pri vzdelávaní detí cudzincov. Medzi dilemy patrí aj zaraďovanie detí 

do ročníkov. Školský zákon nariaďuje, aby riaditeľ zaradil dieťa podľa doterajšieho vzdelania 

a ovládania slovenčiny. Vzhľadom na jazykovú bariéru však nemožno v každom jednotlivom 

prípade zistiť doterajšie znalosti dieťaťa v  jednotlivých predmetoch. Aj bez ohľadu 

na jazykovú bariéru vedomosti žiakov z cudziny nie vždy zodpovedajú vedomostiam, ktoré 

majú mať žiaci podľa slovenských učebných osnov. Autori vo svojej príručke, a tiež vo  

vzdelávacom programe na základe ktorého príručka vznikla, mali za cieľ zvýšiť povedomie 

a rozvinúť zručnosti učiteľov, aby mohli cieľavedome a efektívne prispievať k začleneniu detí 

cudzincov do výučby, školskej a  triednej komunity. Tento cieľ možno postupne dosiahnuť, 

iba ak je začleňovanie (integrácia) viacstranná. Inými slovami, plnohodnotné vzdelávanie 

tejto špecifickej skupiny žiakov si vyžaduje nielen ochotu a snahu na strane samotných detí, 

ale aj na strane ich rodičov, učiteľov, spolužiakov a vedenia školy. 

Tretím čiastkovým cieľom bolo identifikovať problematické oblasti pri vzdelávaní detí 

cudzincov. Zistili sme, že najčastejšími problémami, ktorým školy, ktoré vzdelávajú deti 

cudzincov čelili sú: 

 chýbajúca príprava škôl na vzdelávanie detí cudzincov, 

 absentovali materiály o vzdelávaní detí cudzincov – resp. neboli im žiadne poskytnuté, 

bolo to na individuálnom záujme učiteliek a vychovávateliek, 

 učiteľky sa tiež vyjadrili, že tieto deti by potrebovali asistentov pri vyučovaní, no 

nebolo dostatok financií na zamestnanie týchto asistentov, 

 problémom bolo tiež, že celá situácia sa riešila až za pochodu – teda, keď sa začali 

objavovať už konkrétne problémy vo vzdelávaní, 

 komunikácia s inými odborníkmi a organizáciou, ktorá zabezpečovala integráciu 

cudzincov bola nedostatočná, 

 jazyková príprava týchto detí bola tiež nedostatočná a práve od nej sa odvíjalo ďalšie 

vzdelávanie týchto detí a ich úspešná integrácia. 
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Treba spomenúť, tiež pozitíva, ktoré učiteľky a vychovávateľky uviedli. Tými bola napr. 

veľmi dobrá spolupráca s rodičmi  detí cudzincov, ktorí sa o svoje deti zaujímali, zisťovali 

denne ako sa deťom darí. Treba podotknúť, že pri zaraďovaní detí do konkrétnych škôl 

v Nitre a okolí to nebolo jednoduché, nakoľko väčšina škôl nebola otvorená pre prijatie týchto 

detí. Detí tiež nastúpili v zabehnutom školskom roku – v druhom polroku v roku 2016. 

Napokon tieto deti prijali cirkevné školy. Zároveň to aj bolo plusom pre deti cudzincov aj ich 

rodiny. Boli tu bez problémov prijatí vďaka kresťanskému rozmeru škôl. Aj samotné 

slovenské deti a ich rodičia sa zaujímali a priamo pomáhali rodinám cudzincov. 

Z nášho pohľadu – optikou sociálnej práce môžeme v kontexte vzdelávania týchto detí 

hovoriť o ich integrácii na školách. Cudzinci sú nielen v našej spoločnosti, ale aj v našich 

školách stále častejším javom a ich integrácia do našej spoločnosti je z veľkej časti 

podmienená úspešným absolvovaním vzdelávacieho procesu. V poslednej dobe sa vedľa 

integrácie začína presadzovať trend označovaný ako inklúzia. Jedným z najdôležitejších 

princípov inklúzie a inkluzívneho prostredia školy je poznanie, že všetky deti majú nejaké 

vlastnosti alebo nadanie, ktoré môžu byť prínosom pre ostatných a ich odlišnosť obohacuje 

učenie a vyučovanie. Inkluzívny vzdelávací systém je typický dôrazom na dostupnosť čo 

najvyššej formy vzdelávania pre každého žiaka. Základnou myšlienkou je snaha poskytnúť 

všetkým deťom adekvátnu a čo najlepšiu úroveň vzdelávania nezávisle na   podobe ich 

špeciálnych potrieb,   pôvodu   a pod. (Mojžíšová In Bendl a kol., 2015). 

Celkovo možno skonštatovať, že riaditelia škôl a učitelia sú pri nástupe dieťaťa cudzincov na 

školu odkázaní do veľkej miery sami na seba. Legislatíva, ktorá túto oblasť upravuje je v 

mnohých ohľadoch nedostatočná a v praxi nefunguje. Preto musia riaditelia aj učitelia 

improvizovať a postupovať intuitívne podľa svojich doterajších skúseností (Dráľ a kol. 

2011b). 

 

Príspevok vznikol ako súčasť projektu UGA č. IX/6/2019 Analýza vybraných oblastí 

integrácie irackých kresťanov na Slovensku pomocou indikátorov integrácie. 
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OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA A ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ  

 

PERSONAL DEVELOPMENT OF PUPIL AND SCHOOL RULES 

 

Jana Hanuliaková 

 
Abstrakt 

Osobnostný rozvoj žiaka v podmienkach školy je intencionálne orientovaný na komplexný 

rozvoj žiackej osobnosti. Z hľadiska tvorby, zavádzania a rešpektovania pravidiel v školskom 

prostredí sa orientujeme na morálny vývoj žiaka, mravné vedomie a usudzovanie a výchovu 

charakteru. Teoretické vymedzenie morálneho vývinu podľa Piageta, Kohlberga, Lickona  

tvoria východisko pri práci so žiakmi na tvorbe pravidiel. Poznanie jednotlivých fáz a etáp 

pomáha učiteľovi v praxi projektovať edukačnú prácu tak, aby efektívne pracoval so 

školskými pravidlami. Ambíciou je    naučiť žiaka samostatne rozmýšľať, mať vlastný názor, 

kriticky sa vyjadrovať a komunikovať slobodne, k mnohým pre žiakov a mladých ľudí  

zložitým otázkam pri zachovaní mravných princípoch správania, konania a charakteru.   

Klíčová slova: morálny vývin, výchova charakteru,disciplína,  školské a životné pravidlá  

 

Abstract 

The pupil's personal development in the conditions of the school is intentionally oriented 

towards the complex development of the pupil's personality. In terms of creating, 

implementing and respecting of the rules in the school environment, we focus on the moral 

development of the pupil, moral consciousness and reasoning and character education. The 

theoretical definition of moral development according to Piaget, Kohlberg, Lickon is the 

starting point for working with pupils in the development of rules. Knowing the different 

phases and stages helps the teacher in practice to design the educational work so that it works 

effectively with school rules. The ambition is to teach the pupil to think independently, to 

have his own opinion, to express himself critically and to communicate freely, to many 

difficult questions for pupils and young people, while preserving the moral principles, 

behavior and character. 

Key words: moral development, character education, discipline, school and life rules 

 

 

1 OSOBNOSTNÝ ROZVOJ ŽIAKA 

Osobnostný rozvoj žiaka sa prelína celým proces výchovy a vzdelávania. Zacieľuje sa na 

komplexný rozvoj životných kompetencií žiaka. Komplexnosť zahŕňa v sebe sociálny, 

emocionálny ako aj mravný rozvoj žiackej osobnosti. V kontexte s pravidlami školy sa 

orientujeme primárne na mravný rozvoj žiaka. Vo vzťahu k vlastnej osobnosti žiaka je 

potrebné orientovať sa na vzťah k sebe samému – sebapoznávanie,  pozitívny postoj k sebe, 

zvládanie vlastného správania, kompetenciu pracovať ako člen kolektívu, skupiny a 

akceptovanie pravidiel práce a života školy a i.Vo vzťahu k iným ľuďom ide o formovanie 

dobrých medziľudských vzťahov, získanie zručností pri riešení konfliktov, pri reakciách 

v stresových situáciách, spôsobov komunikácie, postoj ku škole ako inštitúcii, vzájomnú 

spoluprácu, dokázať vyhodnotiť etiku svojho správania a konania a posúdiť, čo je dobré, zlé  

a schopnosť regulácie svojho správania. Mravný rozvoj žiaka úzko korešponduje 

s každodenným rešpektovaním a dodržiavaním pravidiel, rešpektovaním istých normy 

školského života, ktoré sú následne prítomé aj v mimoškolskom živote. Vedenie žiakov 
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k školským pravidlám úzko súvisí s moralným rozvojom žiakov. Morálny vývin žiaka, 

prejavy správania v jednotlivých fázach vývinu žiakov je nevyhnutné reflektovať v práci 

učiteľa pri tvorbe a  zavádzaní pravidiel, ako aj pri sankcionovaní za ich porušenie. Teoretické 

vymedzenie podľa Piageta, Kohlberga, Lickona,  tvoria východisko pri práci so žiakmi na 

tvorbe pravidiel. Prostredie školy svojím špecifickým charakterom si vyžaduje zabezpečenie 

takých podmienok, v rámci ktorých žiaci aktívne participujú na tvorbe, rešpektovaní, ale aj pri 

ukladaní sankcií pri porušení pravidiel. Nevyhnutnou súčasťou práce učiteľa a žiaka pri 

školských pravidlách je docenenie disciplíny a  dsicplinovanosti žiakov ako uvedomelej 

aktivity, ktorá vplýva na kvalitný školský život.   

Teória morálneho vývoja podľa Piageta  

Morálny vývoj Piaget diferencoval do troch štádií: štádium heteronómnej morálky,  štádium 

hetero-autonómnej morálky, štádium autonómnej morálky. 

Štádium heteronómnej morálky je do 7 rokov dieťaťa. Morálne pravidlá sú určované 

autoritou. Konanie dieťaťa, alebo iných ľudí je hodnotené ako dobré alebo zlé, na základe 

noriem ktoré určil učiteľ alebo rodič. Heteronómna morálka vychádza z rešpektu pred 

dospelými. Dieťa, žiak akceptuje pravidlá dospelých. Za správne je považované také konanie, 

ktoré je v súlade s pravidlami a konanie, ktoré porušuje pravidlá je chápané ako zlé  (Piaget, 

1997).  

Štádium hetero-autonómnej morálky  trvá približne od 7 do 11 rokov. Vymedzené pravidlá 

platia bez ohľadu na rôznorodosť situácií. Dieťa začína chápať normy skôr ako prejav 

dohody, ktorú dobrovoľne akceptuje. Autonómia sa tu uskutočňuje len z časti, pretože je stále 

vnímaná ako niečo vnútené zvonku. Rôzne typy situácií nevie  dieťa  hlbšie morálne 

zhodnotiť.  

Štádium autonómnej morálky. Vekovo ide o deti od 12 rokov. Pravidlá vychádzajú z  dohody 

a je možné ich meniť, dospievajúci považuje určité konanie za správne alebo nesprávne bez 

ohľadu na dospelého, berie do úvahy aj motiváciu daného konania a konkrétnu situáciu. 

Autonómna morálka je charakteristická tým, že jednostranná úcta k autorite je nahradená 

vzájomným rešpektom. Objavuje sa a postupne začína dominovať nad poslušnosťou a 

rešpektom cit pre spravodlivosť (Piaget, 1999, s.132). 

Štádiá morálneho vývinu podľa Kohlberga 

Kohlberg v nádväznosti na Piagetovu teóriu definuje morálny vývin prostredníctvom troch 

rovín morálneho usudzovania, ktrých súčasťou je šesť fáz. Ide o predkonvenčnú rovinu, 

konvenčnú rovinu a postkonvenčnú rovinu.  

Predkonvenčná rovina 

Spoločenské normy sú vnímané ako niečo vonkajšie. V rámci predkonvenčnej roviny je 

vyčlenená fáza heteronómnej morálky a fáza inštrumentálne relativistickej orientácie. Pre 

heteronómnu morálku je charakteristická orientácia dieťaťa na trest a poslušnosť. Dieťa sa 

vyhýba trestu. V tomto štádiu si ešte neuvedomuje, že urobilo niečo zlé, kým nepríde trest. 

(Lickona, 1989, s. 53 - 146). V druhej fáze inštrumentálne relativistickej orientácie sa správne 

konanie vyznačuje tým, že účelovo uspokojuje vlastné potreby – a niekedy aj potreby 

druhých. Dobro dieťa hodnotí na základe výhod a najmä materiálnych odmien.     

Konvenčná rovina  

V rámci konvenčnej úrovne je stotožňovanie sa s normami zvlášť, ak sú predkladané 

inštitucionálnou alebo fyzickou autoritou. 3. fáza neosobného súhlasu, je charakteristická 

konaním, ktoré je orientované na získanie uznania a vyhnutie sa kritike zo strany skupiny. 

Výhoda a odmena pretrváva ako základ morálneho úsudku. Jednotlivec sa identifikuje so 

skupinou, orientuje sa na jej normy a prijíma ich za svoje vlastné. Identifikuje svoje chápanie 

toho, čo je správne, s názorom skupiny (Heindbrink, 1997, s. 78). Ďalším stupňom v rámci 

konvenčnej roviny je 4. fáza sociálneho systému. Fáza je charakteristická spoločenským 

usporiadaním a svedomím. Dieťa je vo svojom konaní vedené nielen osobnými výhodami, ale 
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aj presvedčením, že v inštitúcii, v spoločnosti sa musí rešpektovať a zachovávať existujúci 

poriadok. Zovšeobecnené morálne zásady si preberá do konania a správania, či už  pri plnení 

povinností voči autorite aj voči spoločenskému poriadku. Autorita, pevné pravidlá a 

zachovávanie sociálneho poriadku tvoria orientačný rámec. Správne konanie znamená konať 

svoju povinnosť, rešpektovať autoritu a v jej záujme hájiť dané sociálne usporiadanie 

(Fedorko, 2015).   

Postkonvenčná rovina 

Človek v postkonvenčnej rovine morálneho vývoja dokáže spoločenské normy nielen príjmať, 

ale taktiež vyhodnocovať podľa vnútorných zabudovaných morálnych princípov, ktoré sú 

súčasťou jeho „ja“ (Kohlberg, 1976, s. 33). Piatou  fázou je utilitaristická orientácia. Morálne 

pravidlá už človek vníma ako niečo, čo je možné a tiež žiaduce meniť. Človek nie je spokojný 

so zachovávaním existujúceho stavu, túži po zmenách pravidiel. Fedorko (2015)  pravidlá 

chápe tak, že sú na to, aby slúžili jednotlivcovi a ak neslúžia, možno ich kolektívne meniť. 

Pravidlá si preto odvodzuje od skupiny ľudí, s ktorými žije, s cieľom chrániť blaho a záujmy 

tejto skupiny. Správnosť konania sa bežne meria podľa všeobecných individuálnych práv a 

štandardov, ktoré po kritickom preskúmaní prijíma celá spoločnosť. Spravodlivosť tu už nie je 

spojená len so zákonnými právami, ale aj s morálnymi právami človeka. Mravné usudzovanie 

je charakteristické tým, že človek si je vedomý relativity hodnotových postojov a názorov a 

podľa toho kladie dôraz na pravidlá konania smerujúce k nájdeniu konsenzu. Najvyšším 

stupňom mravného vývoja je šiesta fáza univerzálnych etických princípov. Toto štádium je 

považované za štádium etického usudzovania na vysokej úrovni abstrakcie myslenia. Morálne 

rozhodnutia berú do úvahy všetky podstatné skutočnosti a okolnosti sociokultúrneho diania. 

Rozhodnutia o dobre a zle sa robia na základe osobne prijatých etických princípov, ktoré 

človek považuje za univerzálne. Jednotlivec dokáže zaujímať stanovisko tretej osoby vo 

vzťahu k veci alebo udalosti a stanovisko, ktoré nezohľadňuje ani záujem väčšiny ani 

menšiny, ale všeobecné morálne princípy. Jedinec dokáže pozerať ďalej za úroveň povrchnej 

spravodlivosti a oprávnenosti. V podstate ide o univerzálne princípy spravodlivosti, 

vzájomnosti a rovnosti ľudských práv a rešpektovania dôstojnosti človeka ako existencie 

(Heindbrink, 1997, s. 15) 

Koncepcie mravného vývinu zostavujú aj Erikson v rámci koncepcie epigenézy psychiky, 

v ktorej sa zameriava na obsah mravného vývoja.  Lickon (1976) uvádza tri kľúčové faktory, 

ktorými Piaget podmieňuje zmeny vo vývoji morálneho vedomia, a to nevyhnutný stupeň 

intelektuálneho rozvoja, skúsenosť s vrstovníckymi, sociálne rovnocennými vzťahmi,  

nezávislosť od omedzujúceho nátlaku dospelých autorít. Periodizáciu morálneho vývoja 

vytvoril  Bar-Tal (1982), ktorý si všíma vývin pomáhajúceho správania (helping behavior). 

Kritériom, podľa ktorého sa jednotlivé fázy vzájomne odlišujú, je motivácia takéhoto 

správania. Pre hodnotenie mravnosti jednotlivca nepostačuje poznanie a hodnotenie mravných 

úsudkov. „Rozhodujúce pre určenie mravnej vyspelosti jednotlivca nie je to, či dokáže 

správne morálne uvažovať, ale predovšetkým či dokáže správne morálne konať, t. j. konať 

dobro“ (Gluchman, 1997, s. 104).  

Formovanie charakteru -princíp dobrého človeka  

Pri utváraní mravnej osobnosti človeka sa do popredia dostáva formovanie charakteru. 

Program výchovy charakteru zostavili Lickona a Davidson na základe teórie mravného 

vývinu  Kohlberga (Hollá, 2014). Program je nazvaný Jedenásť prinípov účinnej výchovy 

charakteru z roku 1992: 

Princíp 1 Efektívna výchova charakteru má základ v rozvoji kľúčových etických hodnôt ako 

základu dobrého charakteru  

Výchova charakteru je postavená na etických hdnotách - čestnosť, slušnosť, poctivosť, 

zodpovednosť, rešpekt. V škole sú dané hodnoty vyzdvihované a podporované u žiakov. 

Princíp 2  Výchova charakteru je chápaná v troch zložkách – myslení, cítení a správaní  
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Žiacke pozorovanie a riešenie problémov rozvíja u žiakov schopnosť porozumieť základným 

etickým hodnotám. 

Princíp 3 Výchova charakteru využíva komplexný aktívny prístup rozvoja charakteru žiakov  

Komplexný prístup zahŕňa ,,skryté kurikulum“ školy, preniká celým edukačným procesom, 

riadením školy a cieľom pôsobiť mimo vyučovania. 

Princíp 4 Výchova charakteru vytvára zo školy komunitu (spoločenstvo), ktorá sa stará 

a zaujíma o svojich žiakov 

Školské spoločenstvo, v ktorom členovia rozvíjajú vzťahy medzi sebou, žiaci, ktorí sa cítia 

prijatí a rešpektovaní majú potrebu bezpečia, sú schopní a ochotní zvnútorniť hodnoty 

a očakávania skupín, ktoré tieto potreby uspokojujú. 

Princíp 5 Výchova charakteru poskytuje žiakom dostatok príležitostí mravne sa správať  

Žiaci riešením morálnych dilém, ale aj bežných problémových situácií, pri aktivitách 

a činnostiach refletujú potrebu jednoty a spolupráce. 

Princíp 6 Výchova charakteru ráta s podnecujúcim kurikulom  

Kurikukum uplatňuje metódy aktívneho vyučovania, ktoré podnecuje všetkých žiakov, 

rozvíja ich charakter, pomáha im dosiahnuť úspech. 

Princíp 7  Výchova charakteru podporuje  rozvoj vlastnej motivácie žiakov  

Vnútorná potreba pomáhať druhým, byť voči druhým láskavý, empatický. K vnútornej 

motivácii pomáha uznanie, pochvala, ocenenie za prosociálne správanie. 

Princíp 8 Výchova charakteru aktivizuje personál školy 

Celý personál školy sa podieľa na výchove charakteru – osvetou, diskusiami, spôsobom 

života, prevzatím zodpovednosti za svoje správanie a konanie.  

Princíp 9  Výchova charakteru je premyslene organizovaná a riadená  

Celý tím vedenia školy, tím tvorený učiteľmi výchovným poradcom, preventistom, žiakmi, 

ostatnými zamestnancami školy a každý člen tímu participuje na rozvoji a podpore charakteru 

žiakov. 

Princíp 10 Výchova charakteru aktivizuje rodičov a širšie spoločenské prostredie ako 

partnerov 

Prostredníctvom akcií sú zapojení rodičia, mládežnícke organizácie, náboženské hnutia do 

života školy.  

Princíp 11 Výchova charakteru je hodnotená na úrovni celej školy 

Na úrovni charakteru školy – úroveň školy ako pomáhajúceho a starajúceho sa spoločenstva, 

personál školy – ako personál chápe, čo môže robiť pre formovanie charakteru žiakov, 

charakter žiakov – do akej miery prejavujú žiaci vo svojom správaní základné etické princípy. 

 

1.1 Humanistický prístup k edukácii ako podpora mravného rozvoja osobnosti žiaka  

Komplexný rozvoj osobnosti žiaka je v pedagogickej realite problematikou, na ktorú sa 

upriamuje pozorosť už istú dobu. Poznanie vývinových etáp a charakteristiky morálneho 

vývinu sú nevyhnutnou podmienkou pri práci učiteľa s pravidlami. Humanistické tendencie a 

snahy o posun výchovy a vzdelávania z dogmatického, transmisívneho na humanistický, 

ľudský, akcentujúci osobnosť žiaka sa stal každodennou realitou. Nesprávne uchopenie so 

sebou prinieslo podľa Kosovej (2014, s.   24) v edukačnom myslení  jednostranné a ploché 

interpretácie, ktoré sa preniesli aj do diskurzu vzdelávacej politiky, ako aj do „naivného“ 

uchopenia humanistického prístupu učiteľmi praktikmi. Predstavy, že vo výchove treba žiakov 

iba chváliť, že direktívny prístup je zavrhnutiahodný, že city sú nadradené rozumu, alebo, že 

autorita je negatívnou charakteristikou učiteľa, boli karikatúrou humanizácie školy a ani 

nemohli byť v edukačnom procese úspešné. Za najzávažnejšie chyby v slovenskom 

pedagogickom myslení, ktoré deformovali humanisticky orientovanú pedagogiku možno 

podľa  Kosovej (2014) okrem iných považovať: 
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 zdôrazňovanie slobody na úkor zodpovednosti, personalizácie na úkor socializácie, či 

sebarealizácie jednotlivca bez jej transcendencie (presahovania) do nadindividuálnej 

sociálnej úrovne, 

 akcentovanie sebariadenia bez uvedomelej disciplíny, práv dieťaťa bez povinností, 

voľnosti bez sociálnych pravidiel, či láskyplného vzťahu bez autority, je priamym 

nepochopením humanistického prístupu vo výchove, 

 stotožňovanie autority s autoritárstvom a direktivitou, bez autority vychovávateľa je 

výchova neschopná. Bez nej niet koho si vážiť a čo nasledovať, bez nej nie je jasné, 

kde končí svojvôľa a začína povinnosť a zodpovednosť. Autorita dáva oporu, lebo 

ukazuje hranice priestoru, v ktorom sa realizuje sloboda. Vyzývanie k partnerstvu vo 

výchove s cieľom odstrániť akúkoľvek autoritu a direktivitu je nielen nepochopením 

rozdielu medzi ubližujúcim autoritárstvom a podporujúcou autoritou, ale ani podstaty 

nedirektívneho výchovného štýlu. Ten, aby mohol byť nedirektívny a výchovný 

zároveň, musí sa oprieť o autoritu osoby, prijatých cieľov, či dohodnutých pravidiel. 

Inak je nedirektivita cestou k chaosu a svojvôli a nie k sebariadeniu. Zároveň je tiež 

nepochopením toho, že edukačné situácie rozmanitého charakteru vyžadujú rozmanité 

postupy vrátane tých direktívnych.  

 nahradenie výchovného, príp. facilitujúceho vzťahu za partnerský. Výchova je to, čo 

robí odkázanú bytosť človekom. Ten, kto je odkázaný, potrebuje vedenie, oporu, 

pomáhajúceho sprievodcu. Takým nemôže byť ten, kto je rovnako odkázaný, aby sa 

stal človekom, ale len ten, kto je skúsenejší, zrelší, vzdelanejší. Partnerstvo je vzťahom 

bytostí v rovnocennom postavení, v ktorom obaja dobrovoľne rovnako dávajú i 

dostávajú. Výchova takým vzťahom nie je. Žiak má dosť partnerov rovesníkov, 

nepotrebuje učiteľa na to, aby sa mal komu zdôverovať so svojimi súkromnými 

tajomstvami. To, čo od neho potrebuje, je pozitívny smer, podpora rozvoja v 

potenciáloch, ktoré sám nevie často ani pomenovať, vzor ako treba žiť a konať, t. j. 

pevnú oporu a pomoc vo vlastnom raste. To však nevylučuje požiadavku, že učiteľ by 

mal byť schopný priblížiť sa k úrovni dieťaťa, ani možnosť, aby v určitých aktivitách 

zaujal partnerskú rolu. 

Uvedené definovania majú významné miesto pri tvorbe pravidiel v škole. Z vyššie uvedeného 

považujeme za potrebné venovať pozornosť disciplíne v prostredí školy. Bez podpory 

disciplíny v prostredí školy nastane chaos, znižuje sa emocionálne a sociálne bezpečné 

prostredie, vyskytujú sa sociálno-patologické prejavy správania žiakov a i. Kľúčovým sa 

stáva viesť žiakov k uvedomelej disciplíne.  Uvedomelá disciplína je disciplína dobrovoľná, 

samostatná, stála a aktívna. Uvedomelosť disciplíny spočíva v tom, že všetci žiaci chápu 

význam a zmysel disciplíny. Požiadavky na uvedomelú disciplínu sa stotožňujú  

s požiadavkami, ktoré kladieme na všetkých občanov v ich práci, vzájomných stykoch a 

spoločenských vzťahoch. Nestačí teda len viesť žiakov, aby pracovali statočne, presne a 

svedomite, aby sa slušne správali a konali, ale treba zdôrazňovať, že ide o požiadavky celej 

spoločnosti, že nie je rozdiel medzi slušným a disciplinovaným správaním v škole a 

v spoločnosti. Uvedomelá disciplína sa nevytvorí v prostředí, kde budeme vyžadovať len 

formálne plnenie požiadaviek a príkazov, nevytvorí sa v prostředí, kde budú žiaci dobrí, 

poslušní, pasívni a bez vôle. Dnes sa disciplína chápe jako prostriedok k ovládaniu samého 

seba, vystupuje do popredia zdôrazňovanie sebadisciplíny, sebaovládanie, sebevýchovy, 

zodpovednosť za svoje správanie, svoj život, za vlastný osud, nemožno prenášať 

zodpovednosť na niekoho iného, kterého by sme mohli obviňovať zo svojich neúspechov 

zlyhaní. Uvedomelá disciplína vyviera z vnútorného predsvedčenia. Preto je disciplína pevná. 

Znakom uvedomelej disciplíny je jej kolektívnosť. Vedomie žiakov, že patria do triedneho 

kolektívu, vedú k pocitu zodpovednosti a povinnosti voči kolektívu a je nevyhnutným 

základom uvedomelej disciplíny. (Siváková, 2016, s. 53). V zhode s Porubčanovou (2019) je 

- 657 -



výzvou pre moderné školy utvoriť učiacu sa spoločnosť nie len vedomostnú. Poznávanie a 

následné nadobúdané širšie sociálne uvedomelé konanie je vyššou hodnotou pre človeka i 

spoločnosť ako dosahovanie skóre v testoch a meraniach orientujúce človeka len na výkon. 

 

2 ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ  

Na základe disciplíny je možné pracovať s pravidlami, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 

edukačného pôsobenia učiteľa na žiaka. Každá edukačná aktivita, činnosť, úloha si vyžaduje 

počas jej priebehu poriadok, ktorý charakterizujú normy, predpisy. Nastolenie poriadku 

v akejkoľvek situácii a v akomkoľvek prostredí si vyžaduje jasné a zrozumiteľné normy, 

predpisy, pravidlá.  Základných kritériom kvalitnej výučby je jej efektívne a kvalitné riadenie.  

Eichhorn (2015) tvrdí, že pravidlá v triede sú najúčinnejšie vtedy ak učiteľ má k svojim 

žiakom dobrý vzťah, dôsledne využíva preventívne opatrenia v rámci triedneho manažmentu, 

aby predišiel vyrušovaniu, má pozitívny vzťah k pravidlám  stanoveným v rámci svojej triedy 

a sám je absolútne presvedčený o ich význame, je svojim žiakom nápomocný pri budovaní si 

pozitívneho emocionálneho vzťahu k pravidlám, ktoré platia v škole, v triede, a to tým, že 

neustále poukazuje na ich prínos a ústne apeluje na ich dodržiavanie, vedie so svojimi žiakmi 

rozhovory o pravidlách v triede, ako aj cielene vytvára predpoklady na to, aby sa o téme 

pravidiel v triede hovorilo počas celého školského roka a aby tak  bola v triede téma pravidiel 

neustále prítomná, trénuje pravidlá v triede so svojimi žiakmi,dozerá počas určitého obdobia 

na žiakov, pre ktorých je mimoriadne náročné dodržiavať pravidlá v triede, rozpozná a berie 

na vedomie svoju funkciu ako vzor pre dodržanie pravidiel, pri všetkých aspektoch týkajúcich 

sa témy pravidiel v triede komunikuje pozitívne a presvedčivo. 

Základný model tvorby pravidiel obsahuje dve fázy - implementačnú a stabilizačnú.     

Vynaloženie energie, ktorú musí učiteľ investovať do zavedenia pravidiel v triede, sa 

pohybuje okolo 5%. Vynaloženie energie, ktorú musí učiteľ vyvinúť pre dlhodobé 

zabezpečenie a udržanie pravidiel v triede, sa pohybujú okolo 95 % celkovej energie, ktorú 

musí učiteľ vynaložiť, aby žiaci pravidlá v triede.    

Pri zavádzaní pravidiel učiteľ presne vie, čo požaduje od svojich žiakov, ako presne treba 

pravidlá dodržiavať, registruje kroky žiakov správnym smerom a poskytuje konkrétnu spätnú 

väzbu, objasní žiakom zmysel pravidiel a nadviaže na skúsenosti žiakov, sám sa stane vzorom 

v prípade najdôležitejších pravidiel,vyžaduje absolútne dodržiavanie pravidiel v triede počas 

prvých dní a týždňov nového školského roka, pokojne reaguje na opakované porušovanie 

pravidiel a provokatívne správanie žiakov, poukáže na príslušné pravidlo, pri porušovaní 

pravidiel, počíta s tým, že žiaci považujú dôsledný postup svojich učiteľov za absolútne 

nevhodný – dávajú mu to aj rôznymi spôsobmi najavo. 

Dlhodobé dodržiavnie pravidel si od učiteľa vyžaduje, že sa musí pripraviť na to, že najmä 

v problémových triedach budú  pravidlá v triedach trvalou témou  a že na ne treba neustále 

poukazovať, diskutovať o nich, nacvičovať ich a prehlbovať, zaradiť pravidlá v triede do čo 

možno najpozitívnejšieho a pre žiakov atraktívneho kontextu, napr. ukončiť pravidelné 

vyhodnocovanie rozhovorov pozitívnou aktivitou pre žiakov, viesť so žiakmi dlhodobo 

rozhovory o pravidlách v triede, ponúknuť podnety na diskusiu, vytvoriť podmienky na ich 

nacvičovanie.  

Zásada aktívnej participácie žiakov pri tvorbe pravidiel 

Aktivita žiakov na vyučovaní sa musí presunúť aj do riešenia výchovných otázok. Zavádzanie 

pravdiel v triede je ideálnym priestorom, kedy je možné využiť názory, myšlienky žiakov, 

ktoré budú zapomponované do procesu tvorby školských pravidiel, ktoré je nevyhnutné 

dodržiavať.   

Aktívne zapojenie žiakov je potrebné pri stanovení pravidiel - učiteľ zapája žiakov pri 

stanovení pravidiel, niektoré mimoriadne situácie, si vyžadujú, aby boli pravidlá definované 

samostatne; 
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 pri stanovení sankcií po tom, ako učiteľ so žiakmi hovoril o zmysle, podstate pravidiel 

a sankcií, môže učiteľ nechať žiakov  vypracovať sankcie v malých skupinách, ktoré sa majú 

využiť pri porušení pravidiel; pri vypracovaní spôsobu ako sa pravidlá kontrolujú - v rámci 

diskusie učiteľa so žiakmi vysvetliť, že pravidlá sa musia dôkladne kontrolovať, aby boli 

účinné, je možné od žiakov prijať návrhy možností ohľadne kontroly pravidiel.  

Pri didakticko-metodickej práci si musí učiteľ uvedomiť, že je prirodzené, že niektorí žiaci 

počas celého školského roka, ale aj počas niekoľko ročnej školskej dochádzky,  dokážu 

pravidlá dodržiavať iba s ťažkosťami. Potrebné je potrebné oceniť snahu aj tých, ktorí nemajú 

tak dobre vyvinutú sebakontrolu a sociálne kompetencie. Oceniť malé kroky slabších žiakov, 

neúspešné dodržiavanie pravidiel treba brať ako podnet na učenie sa a možnosti rozvoja 

príslušného žiaka a tiež to tak pomenovať pred ostatnými spolužiakmi. Čo sa môžeš z toho 

naučiť? 

Zo strany učiteľa – čím viac budú pravidlá atraktívne, o to viac ich budú dodržiavať ak: 

 je učiteľ sám presvedčený o zmysle pravidiel, 

 učiteľ stanoví pravidlá ako niečo dôležité a cenné, 

 učiteľ bude so svojimi žiakmi hovoriť o zmysle pravidiel, 

 si žiaci premyslia, aké výhody bude mať každý z toho, keď sa budú dodržiavať všetky 

pravidlá,  

 bude učiteľ pozitívne komunikovať,  

 zavedie pravidlá v triede formou malej oslavy,  

 si všíma u žiakov dodržiavanie pravidiel a dá im spätnú väzbu,  

 si žiaci predstavia pravidlá v triede napr. formou rapovej pesničky, 

 sa zohľadnia najrôznejšie predpoklady a kompetencie vzhľadom na dodržiavanie 

pravidiel žiakov, napr. kompetencie sebakontroly, tolerancie frustrácie, regulácie 

emócií,  

 dá pozitívnu spätnú väzba rodičom, ako sa ich dieťaťu darí dodržiavať pravidlá,  

 prebiehajú individuálne rozhovory so žiakmi s problematickým správaním najmä pri 

dodržiavaní  pravidiel, 

 zavádza súťaže s tému dodržiavania pravidiel, 

 počas rodičovského združenia žiaci predvedú svoje myšlienky, prečo sú pravidlá 

zmysluplné, 

 zadáva slohové súťaže o význame pravidiel – aký význam majú pravidlá a zákony pre 

spolužitie v rámci spoločnosti? Prečo sú dôležité pravidlá v triede? Ako plánujem 

dodržiavať  pravidlá v triede? 

Životné pravidlá 

Nielen pre život  v škole alebo v triede, pri učení, ale pre spokojný a bezpečný život mimo 

priestoru školy rodina – priatelia – práca sa musí človek riadiť pravidlami a rešpektovať ich.   

Životné zručnosti sú tie zručnosti, ktoré pomáhajú človeku efektívne zvládať bežné aj 

záťažové životné situácie a prispievajú k skvalitneniu jeho života (Bednařík, 2004, s. 26). 

Susan Kovaliková uvádza pravidlá spolužitia, ktoré sú súčasťou modelu Vysoko efektívneho 

učenia. Metodika VEU/ITV rozdeľuje životné zručnosti do troch skupín podľa sociálnych 

úrovní, ktoré zasahujú:  

1. intrapersonálne životné zručnosti (osobná úroveň) – sú to zručnosti súvisiace so 

vzťahom k sebe samému;  

2. interpersonálne životné zručnosti (medziľudská úroveň) – sú to zručnosti súvisiace so 

vzťahovaním sa k jednotlivým osobám a komunikáciou s nimi;  

3. komunitné životné zručnosti (spoločenská, občianska, komunitná úroveň) – sem môžeme 

zaradiť zručnosti a vedomosti potrebné k aktívnemu občianskemu fungovaniu, 

k plnohodnotnému životu v komunite. 
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Základom pre budovanie spoločenstva žiakov v triede,  v škole sú pravidlá spolužitia 

a životné zručnosti. Najefektívnejším prístupom je zavádzanie v celej škole naraz – 

zaangažovanie všetkých, vrátane školníka, kuchárok v školskej jedálni, upratovačiek, aby sa 

pravidlá spolužitia i životné zručnosti zavádzali dôsledne. Takto sú určené jasné očakávania 

i hranice, ako sa všetci majú správať. Pokiaľ sa celá škola rozhodne používať pravidlá 

spolužitia, výsledky sú úžasné! Keď všetci všade dôsledne uplatňujú pravidlá, správa je jasná 

– toto sa očakáva, „tu u nás sa to robí takto“. „Cesta, ako patriť k nám, do nášho 

spoločenstva, je dodržiavať tieto dohody.“  

Zásady tvorby pravidiel 

Pravidlá by mali spĺňať nasledovné kritériá: 

1. Rešpekt – základom je úcta k druhému, čo platí pre druhého, platí aj pre mňa. 

2. Akceptovateľnosť – zainteresovaní vnímajú pravidlá ako vlastné. 

3. Špecifickosť – konkrétnosť, jednoznačnosť (neumožňujú nesprávny výklad). 

4. Uskutočniteľnosť – dajú sa dodržiavať a kontrolovať. 

5. Vzájomnosť – určené deťom aj pedagógom (až na niektoré výnimky) (Zdroj: Škola 

pre 21. storočie) . 

Všetky skupiny, spoločenstvá, potrebujú pre spoločný život a spoločnú prácu dohody, 

pravidlá o spoločnom fungovaní. Bez pravidiel, písaných či nepísaných, spoločenstvo, 

skupina nemôže fungovať. Pravidlá si sociálne skupiny vytvárajú spontánne aj cielene a majú 

rôzny stupeň formalizácie. Zámerné vytváranie pravidiel školy vychádza z hodnôt, ktoré škola 

deklaruje a chce žiť v dennom živote. Prostredníctvom pravidiel vytvárame kultúru školy, 

vymedzujeme prijateľné správanie (aké správanie je vhodné, aké je nevhodné, čo je dobré 

a čo zlé). Vytvárame predvídateľné, sociálno-emocionálne bezpečné prostredie, dobré vzťahy 

medzi učiteľmi, deťmi, rodičmi, budujeme vnútorný zmysel jednotlivcov pre poriadok, 

podporujeme sebaovládanie, prispieva k podpore svedomia, vytvárame spolupracujúce, 

učiace sa spoločenstvo.   

Edukáciu nie je možné chápať ako konzervatívny proces. Škola musí anticipovať 

prostredníctvom rozvíjania myslenia žiakov vedomie zodpovednosti a schopnosti či 

pripravenosti zapojiť sa do rozhodovacích procesov. Výchova charakteru sa premietne 

v každej etape práce s pravidlami počas ich tvorby, zavádzania, rešpektovania, dodržiavania. 

Morálny vývin, mravné hodnoty sú nevyhnutné pri zabezpečovaní poriadku v triede, pri 

zaistení a uľahčení práce učiteľa so žiakmi. Morálna zrelosť zvyšuje schopnosť jednotlivca 

riešiť morálne konflikty. Porušovanie pravidiel vyplýva aj z nedostaočnej morálnej zrelosti. 

Poznanie základných štádií morálneho vývoja pomáha učiteľovi pri koncipovaní metodiky 

práce s pravidlami v škole, v triede, na vyučovacej hodine.  

 

Príspevok vznikol ako výstup projektu „Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v 

edukačnom prostredí“ Projekt č. 005DTI-4/2018. 
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MOTIVÁCIA AKO VÝZNAMNÝ ASPEKT V RIADENÍ ĽUDSKÝCH 

ZDROJOV 
 

THE MOTIVATION AS A SIGNIFICANT ASPECT OF HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT 
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Eleonóra Klímová, Dagmar Magurová  

 
Abstrakt 

Motivovať v pracovnom procese znamená chápať, čo poháňa a stimuluje ľudí k tomu, aby 

pracovali lepšie. Motivovanie je nesmierne dôležitým aspektom dobrého pracovného výkonu 

a má mnoho spoločného s tým, ako sa zaobchádza s jednotlivcami a s ich vzťahom k tomu, čo 

robia. Motivácia v pracovnom procese predstavuje široké spektrum aktivít, ktoré koncipujú a 

realizujú manažéri zdravotníckych zariadení v procese riadenia ľudských zdrojov.  

Kľúčové slová: manažment, ľudské zdroje,  motivácia, práca, zdravotnícki pracovníci 

 

Abstract 

Motivating in the work process means understanding what drives and stimulates people to 

work better. Motivation is an extremely important aspect of good work performance and has 

much to do with how individuals are treated and how they relate to what they do. Motivation 

in the work process represents a wide range of activities that are designed and implemented 

by health care managers in the human resources management process. 

Key words:  management, human resources, motivation, work, health workers 

 

 

1 RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV  

Riadenie ľudských zdrojov predstavuje určitý strategický a premyslený logický prístup 

k riadeniu toho najcennejšieho čo každá organizácia má – ľudí. Od získavania a formovania 

zamestnanca, cez využívanie, organizovanie a prepájanie jeho funkcií, výsledkov jeho 

činnosti, jeho pracovných znalostí a pracovného správania, postoja k vykonanej práci, k 

samotnej organizácií či spolupracovníkom a iným osobám, ale aj jeho subjektívneho postoja 

k vykonanej práci či osobnostného a sociálneho rozvoja (Šikýř, 2016).  

Riadenie ľudských zdrojov by spolu s ďalšími funkčnými oblasťami manažmentu malo viesť 

k dosiahnutiu synergického efektu a teda k splneniu cieľov nie len organizácie, ale aj 

zamestnancov (Dvořáková, 2012). Pri plnení cieľov zamestnancov je nevyhnutným prvkom 

motivácia, na ktorú môžu mať vplyv viaceré oblasti akými sú: priebeh adaptačného procesu, 

samotné prostredie organizácie, účinnosť komunikácie v procese adaptácie nových 

zamestnancov, spätná väzba medzi manažmentom a zamestnancom v podobe hodnotiacich 

aspektov či motivačných prvkov a pod. (Hroník, 2015). Riadenie ľudských zdrojov je 

v zdravotníctve zabezpečené prostredníctvom činnosti manažérov a personalistov, ktorí sa 

zameriavajú na dosiahnutie strategického cieľa organizácie a to najmä prostredníctvom 

optimálneho získavania, využívania a rozvíjania všetkých potrebných zdrojov. Nejedná sa len 

o zdroje materiálne, informačné či finančné, ide predovšetkým o zdroje ľudské, pretože práve 

správne motivovaní a schopní zamestnanci sú hybnou silou pri dosahovaní významných 

cieľov organizácie (Koubek, 2015). 
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2 MOTIVÁCIA V PRACOVNOM PROCESE   

Motivácia je proces, pri ktorom sa človek rozhoduje o svojom konaní a správaní, pričom si 

vyberá medzi motívmi a stimulmi. Za motívy sa považujú hybné sily pochádzajúce zvnútra 

človeka. Motívom sú najčastejšie pudy, inštinkty, túžby, potreby, záujmy, sklony, povinnosti, 

ideály a podobne. Silným motívom sú osobné ambície a ašpirácie, ktoré predstavujú  osobitne 

naprogramovanú výšku nárokov, ktorú si človek kladie na svoj výkon. Ľudia sa chcú rozvíjať 

a byť stále lepší vo svojej profesii, čo veľmi napomáha ich osobnému rozvoju. Motivačná 

úroveň ašpirácií sa odvodzuje z túžby po úspechu a snahy vyhnúť sa neúspechu. Ašpirácie 

úzko súvisia s vytyčovaním a dosahovaním cieľov, sú spojené so snahou o sebarealizáciu, 

sebauplatnenie a sebapresadenie. Prejavujú sa v túžbe po niečom, niečo dosiahnuť, čím sa 

stávajú motívmi, ktoré aktivizujú dosahovanie reálne vytýčených cieľov, no aj úsilia prekonať 

seba samého. Pre zamestnanca i organizáciu je vhodná priemerná až trochu vyššia ašpiračná 

úroveň. Pretože vedie k vyšším výkonom, tým aj k lepším ekonomickým výsledkom a aj 

k vyššej kvalite života zamestnancov.(Eliašová, Hadašová, Fedurcová, 2017). Stimuly sú 

podnety zvonka, vyvolávajú zmeny v motivácii človeka, sú vo forme napr. upravenej mzdy, 

hmotnej odmeny, povzbudenia, príjemného pracovného prostredia, atď. Ich poslaním je 

dosiahnuť žiaduce správanie človeka. Pôsobenie stimulov vyvoláva určitú reakciu a ľudia sa 

na tomto základe rozhodujú, čo budú robiť Stimuly môžu viesť k zvyšovaniu kvantity, ale aj 

kvality pracovného výkonu, k zvyšovaniu tvorivosti zamestnancov, k cielenejšiemu 

sebarozvoju, k neformálnej spolupráci, k upevňovaniu vzťahov medzi zamestnancami, a 

k zodpovednosti (Seková, 2013). Motivovať v pracovnom procese znamená chápať, čo 

poháňa a stimuluje ľudí k tomu, aby pracovali lepšie. Motivovanie je nesmierne dôležitým 

aspektom dobrého pracovného výkonu a má mnoho spoločného s tým, ako sa zaobchádza 

s jednotlivcami a s ich vzťahom k tomu, čo robia. Dotýka sa bezprostredne toho, ako sú ľudia 

angažovaní na pracovnom výkone a na dosiahnutí svojich cieľov. V pracovnom procese sa 

motivácia prejavuje vo vzťahu jedinca k práci, v jeho aktivite a zanietenosti k práci 

a ovplyvňuje jeho produktivitu a výkonnosť. K motivácii dochádza vtedy, keď ľudia 

očakávajú, že určitá akcia pravdepodobne bude viesť k dosiahnutiu nejakého cieľa a cennej 

odmeny - takej, ktorá uspokojuje ich individuálne potreby. Všeobecne platí, ak sú 

zamestnanci dostatočne a správne motivovaní, tak podávajú omnoho lepšie výkony 

(Pauknerová, 2006).  

2.1 Motivačná stratégia v organizáciách 

Motivačné stratégie sú odrazom organizačnej kultúry a pracovnej politiky danej organizácie. 

Tieto cielené aktivity sú zamerané na podporu a udržateľnosť pracovnej motivácie vlastných 

zamestnancov a obsahujú viaceré motivačné aspekty, ktoré zahŕňajú pracovné podmienky, 

prístrojové a materiálno - technické vybavenie, personálne obsadenie jednotlivých 

pracovných kategórii zdravotníckych pracovníkov, systém odmeňovania, benefity finančné 

a nefinančné, hodnotiace pohovory, cielený popis prác, významnosť každej pracovnej 

kategórie, interná legislatíva zdravotníckeho zariadenia, ktorá je dostupná každému 

zamestnancovi, spracovaná politika spoločnosti s určením kompetencií a zodpovednosti. 

Motivácia má výrazný vplyv na kvalitu ľudského potenciálu, ktorá je ovplyvnená najmä 

sebapoznaním, seba rozvojom a môže vyústiť do sebarealizácie zamestnanca. Miera, s akou je 

zamestnanec schopný riadiť sám seba, je odrazom úrovne schopností manažmentu riadiť 

svojich zamestnancov (Seková, 2013). 
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3 VÝSKUM V OBLASTI MOTIVÁCIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

Cieľom výskumu bolo zistiť nastavenie a efektivitu motivačnej stratégie v zdravotníckych 

zariadeniach a identifikovať motivačné a demotivačné faktory v práci zdravotníckych 

pracovníkov.  

Hlavný cieľ sme zisťovali na základe čiastkových cieľov, v ktorých sme sa zamerali na: 

 hodnotenie motivačných faktorov a motivačných zdrojov, ktoré priamo vstupujú 

a ovplyvňujú proces riadenia v zdravotníctve, 

 identifikovanie motivačných faktorov v pracovnom procese, ktoré sú ovplyvniteľné 

manažmentom zdravotníckych zariadení, 

 analyzovanie vzťahu medzi vekom, vzdelaním a hodnotením  finančného ohodnotenia 

zdravotníckeho pracovníka, 

 hodnotenie faktorov pracovného prostredia a pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na 

motiváciu zdravotníckych pracovníkov, 

 postoje respondentov k účinnosti rôznych motivačných nástrojov, 

 názory zdravotníckych pracovníkov na organizovanie kolektívnych školení, seminárov,¨ 

 hodnotenie a vnímanie manažérskej činnosti v zdravotníckom zariadení , 

 vlastné očakávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti motivácie, firemnej komunikácii 

a organizačnej kultúry. 

 

Hypotézy:  

H 1: Čím nižší vek zdravotníckych pracovníkov, tým je väčšia pravdepodobnosť 

ovplyvňovania postojov vo vzťahu k zdravotníckemu povolaniu a ich očakávaniam. 

H 2:   Zdravotnícki pracovníci pracujúci v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, vykazujú 

častejšie pozitívnejšie postoje vo vzťahu k manažmentu zdravotníckych zariadení. 

H 3: Čím kreatívnejšie je uplatňovanie motivačných nástrojov v manažmente ľudských 

zdrojov, tým menšia je pravdepodobnosť odchodu, fluktuácie, alebo zmeny povolania 

zdravotníckych pracovníkov vo všetkých vekových kategóriách. 

H 4: Zdravotnícki pracovníci, ktorí  negatívne hodnotia faktory pracovného prostredia a 

pracovné podmienky, častejšie uvádzajú, že by sa rozhodli pri opätovnej voľbe povolania pre 

iný smer. 

H 5:   Zdravotnícki pracovníci, ktorí vnímajú pozitívne spôsob riadenia a organizačnú kultúru 

zdravotníckeho zariadenia, menej často uvažujú nad zmenou zamestnávateľa.    

H 6: Zdravotnícki pracovníci rôznych vekových kategórii považujú finančné ohodnotenie   

svojej práce za nedostatočné. 

 

3.1 Metodológia a organizácia výskumu 

Za hlavnú metódu výskumu bol zvolený  neštandardizovaný dotazník. Jednotlivé položky boli 

zaradené do dotazníka na základe poznatkov a skúseností v oblasti motivačných techník, 

vplyvu pracovného prostredia a samotnej motivácie zdravotníckych pracovníkov. Samotnej 

realizácii prieskumu predchádzala pilotná štúdia, ktorá poukázala, že použitá výskumná 

metóda spĺňa požiadavky objektivity, reliability a validity. Samotnému vypĺňaniu dotazníka 

predchádzala inštruktáž, kde boli respondenti oboznámení s cieľom výskumu a poučení 

o inštrukcii ako vypĺňať dotazník.    Neštandardizovaný dotazník  obsahoval  spolu 21 

položiek. 

Výskumu sa zúčastnili zdravotnícki pracovníci zo štátnych a privátnych zdravotníckych 

zariedení na území Prešovského samosprávneho kraja. Respondenti boli vybraní zámerne ako 

zdravotnícki pracovníci zo všetkých nelekárskych pracovných kategórii. Výskumnú vzorku – 

základný súbor tvorilo 160 respondentov zdravotníckych pracovníkov  vo veku od 21 do 74 

rokov. Vzorku tvorili zdravotnícki pracovníci rôznych pracovných kategórii  (sestra, pôrodná 

asistentka, laborant/ka, fyzioterapeut/ka, praktická sestra).  
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3.2 Výsledky výskumu  

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo identifikovať faktory vplývajúce na motivačný proces 

zdravotníckych pracovníkov v štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach a navrhnúť 

možnosti motivačných techník a nástrojov, ktoré môžu manažéri v zdravotníckych 

zariadeniach využiť v pracovnom procese. Zamerali sme sa na hodnotenie, komparáciu 

rôznych motivačných faktorov, ich identifikáciou na vplyv v pracovnom procese a procese 

riadenia ľudských zdrojov manažmentom zdravotníckych zariadení. Ďalej sme zisťovali 

charakter pracovných podmienok a interpersonálnych vzťahov na vlastnom pracovisku. 

Zároveň sme sa zamerali aj na vzájomný vzťah medzi vekom respondentov, finančným 

ohodnotením, pracovnými podmienkami, ktoré ovplyvňujú celkový proces motivácie 

v pracovnom prostredí, postoje a názory zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k hodnoteniu 

manažmentu a uplatňovaného štýlu riadenia, využívania efektívnej komunikácie, aplikácia 

hodnotenia vlastných zamestnancov  a celej organizačnej kultúry. 

Štatistické spracovanie hypotézy H1: Zdravotnícki pracovníci vo vyššom veku majú 

pozitívnejší postoj k zdravotníckemu povolaniu  než pracovníci v nižšom veku, potvrdilo 

štatisticky významný vplyv vyššieho veku na postoj k zdravotníckej profesii. Pozitívny postoj 

k zdravotníckemu povolaniu prezentovalo vo svojich odpovediach 56,3 % respondentov vo 

vekovej kategórii 46 rokov a viac rokov. Z uvedeného vyplýva, že vyšší vek je významným 

faktorom. Sumárne spolu pre 91,9 % dotazovaných respondentov je práca niečím, čo majú 

radi napriek tomu, že je náročná, čo vyjadrili respondenti vo svojich odpovediach. 

Štatistické spracovanie hypotézy H2 : Zdravotnícki pracovníci pracujúci v neštátnych 

zdravotníckych zariadeniach, vykazujú častejšie  pozitívnejšie  postoje  vo  vzťahu  

k manažmentu  zdravotníckych  zariadení, potvrdilo pozitívnejší k vlastnej vykonávanej práci, 

k prebiehajúcej komunikácii, v štýle riadenia manažmentom v celkovom postoji  

zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v neštátnom sektore. Pri porovnávaní súkromný 

sektor zdravotníckych zariadení prezentovalo 75 respondentov a štátny sektor zdravotníckych 

zariadení prezentovalo 85 respondentov. V súbore odpovedí respondentov, ktorí uviedli svoje 

pracovisko ako súkromné zdravotnícke zariadenie 54,67 % respondentov uvádza odpoveď 

,,prácu mám rada“, kde pre porovnanie zo štátnych zdravotníckych zariadení respondenti 

odpovedali  na predmetnú položku rovnako v počte 35,29 % respondentov. Komunikácia sa 

ukázala ako tiež veľmi významný faktor. Pri odpovediach až v 40 % respondenti uviedli 

chýbajúce informácie, či absenciu spätnej väzby od nadriadených/vedúcich. Využívanie 

spätnej väzby, ako uvádza Plevová (2012), z dôvodu, aby poskytnuté informácie boli 

akceptované a aby sa nimi dosiahol plánovaný úmysel. V procese priamej komunikácie je 

možné dostať priamu spätnú väzbu, avšak pri zostupnej komunikácii absentuje priama spätná 

väzba a zároveň často dochádza k nepresnostiam v odkomunikovaných informáciách. Ako 

uvádza Seková a kol. (2013) spätná väzba je zdrojom informácii pre manažment organizácii, 

ktoré sú podkladom pre ďalší rozvoj zamestnancov. V komparácii jednotlivých 

zdravotníckych zariadení, v  súkromnom sektore vo svojich odpovediach označili respondenti 

komunikáciu za ,,otvorenú“ v počte 69,33% odpovedí, na porovnanie v štátnom otvorenú 

komunikáciu uviedlo 51,77% respondentov.  Podľa Sekovej a kol. (2013) za problémom 

v komunikácii môžeme hľadať riziko nesprávnej interpretácie , kedy informácie sú 

prehliadané, alebo mylné. Na základe týchto skutočností zamestnanci môžu mať strach 

prejaviť pocity, názory  pre možné sankcie. Na základe uvedeného preto aj hodnotiace 

pohovory by mali byť súčasťou komunikácie. Avšak hodnotiace pohovory nemajú pevné 

miesto v motivačných stratégiách zamestnávateľov, čo v odpovediach respondentov len 40,6 

% deklaruje aktívne hodnotiace pohovory na vlastnom pracovisku, z toho je 61,33% odpovedí 

respondentov zo súkromných zdravotníckych zariadení a 22,35% zo štátnych zdravotníckych 

zariadení. Kubalák (2013, s. 390) uvádza , že : ,, hodnotenie je prínosom aj pre hodnotených 

zamestnancov. Hodnotenie totiž vytvára systémové predpoklady k tomu, aby ich priamy 
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nadriadený venoval výlučnú pozornosť tým problémom, ktoré majú pre ich prácu, ďalší 

osobný rozvoj a kvalitu života rozhodujúci význam.“  

Podľa odpovedí respondentov sú pracovné a prevádzkové problémy v záujme manažérov 

súkromných zdravotníckych zariadení, čo prezentujú odpovede respondentov v počte 53,33 % 

a zo štátneho sektora to predstavovalo 20,0 % odpovedí. Podľa odpovedí respondentov 

preferovaným štýlom riadenia v zdravotníckych zariadeniach môžeme spoločne označiť 

v 42,5 % ako participačný s prebiehajúcou diskusiou, čo predstavuje menej ako polovica 

z celkového počtu. Ak komparačne porovnáme štátny sektor predstavuje to 24,71% odpovedí 

a súkromný sektor 62,67% odpovedí respondentov. Direktívny prístup však tiež uvádza vo 

svojich odpovediach 40,0 % respondentov. Ako uvádza Seková a kol. (2013) nielen štýl 

vedenia, ale aj iné existujúce faktory prispievajú k výkonnosti tým, že ovplyvňujú pracovnú 

klímu. Zaraďuje tu flexibilitu, jasnosť a zrozumiteľnosť práce, zodpovednosť, aktuálne 

štandardy a pod.. Ďalej uvádza, že manažéri využívajúci direktívny štýl riadenia, potláčajú 

u zamestnancov atribúty ako zodpovednosť, flexibilita a pod. Vybavenie pracoviska vo 

svojich odpovediach uviedlo až 69,6 % respondentov ako špičkové, alebo dobré, z čoho 

predstavuje 61,33 % odpovedí respondentov zo štátneho sektora a 76,49 % respondentov to 

uvádza zo súkromného sektora. Motiváciu zo strany zamestnávateľa voči zamestnancom 

najviac respondentov vníma pri podpore vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, čo sa 

opätovne potvrdilo aj pri položke týkajúcej sa priamo podpory vzdelávania zo strany 

zamestnávateľa, čo uviedlo v deklarovaní  odpovedí až 78,1 % respondentov. Kubalák (2013) 

v tejto súvislosti vyjadruje potrebu vzdelávať zamestnancov v tých oblastiach ( schopnosti 

a zručnosti), ktoré sú predpokladom dlhodobej úspešnosti v organizácii. Zároveň autor venuje 

pozornosť aj pracovným podmienkam, ktoré zahŕňajú benefity, či isté výhody. Organizácie, 

ktoré si uvedomujú pozitívny vplyv takýchto motivátorov, zvyšujú úroveň spolupatričnosti 

zamestnancov s organizáciou. Seková a kol. (2013) zdôrazňuje, potrebu vytvárania 

optimálnych podmienok pre vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov, pretože sú to kľúčové 

oblasti vo vzťahu riadenia ľudských zdrojov v danej organizácii, ktoré predstavujú možnosť 

efektívneho využitia ľudského potenciálu. Je pozoruhodné spoločné zistenie, že 21,3 % 

respondentov uvádza vo svojej odpovedi motiváciu v pracovných podmienkach a 21,3 % 

respondentov naopak uvádza, že ničím ich zamestnávateľ nemotivuje. 

H3: Čím kreatívnejšie je uplatňovanie motivačných nástrojov v manažmente ľudských 

zdrojov, tým menšia je pravdepodobnosť odchodu, fluktuácie, alebo zmeny povolania 

zdravotníckych pracovníkov vo všetkých vekových kategóriách. 

Potvrdila významný vplyv motivačných nástrojov v manažmente pri úvahách o zmene 

zamestnania. V celkovom súbore respondentov, 21,3% sa vyjadrilo, že ich zamestnávateľ 

vôbec nemotivuje. Absentujúcu motiváciu autorka Seková a kol. (2013) charakterizuje 

v zmysle uplatňovania zvyšujúceho sa negatívneho prístupu zo strany zamestnancov vo forme 

plytvania s pracovným časom, rôzne osobné invektívy voči ostatným, rušenie iných v práci, 

spochybňovanie politiky organizácie a verejná negácia.     Ak komparatívne porovnáme 

súbory odpovedí, odpoveď respondentov, ktorí uviedli ,,nič ma nemotivuje“ je zastúpená 

v skupine 17 odpovedí rozhodnutých pre zmenu povolania. Ako uvádza Hadašová (2007) sila 

motivácie priamo ovplyvňuje zamestnaneckú stabilitu a lojalitu, ktoré sa prejavujú 

v pracovnej spokojnosti a pôsobia na pozitívny vývoj pracovnej atmosféry, samotný pracovný 

výkon zamestnancov a ich participáciu v rámci pracovného kolektívu. Súčasne aj autori Škrla, 

Škrlová (2003) prezentujú názor o významnosti motivácie v pracovnom prostredí. Sú toho 

názoru, že motivačné prostredie do istej miery upevňuje vzťahy a zvyšuje odolnosť 

zamestnancov voči negatívnym vplyvom v pracovnom procese.   

H4: Zdravotnícki pracovníci, ktorí negatívne hodnotia faktory pracovného prostredia a 

pracovné podmienky, materiálno-technické vybavenie pracovísk, častejšie uvádzajú, 

významný vplyv na úvahy zamestnanca na zmenu povolania. Materiálno technické vybavenie 
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pracovísk nemá vplyv na  úvahy o zmene povolania, či zamestnávateľa. Toto zistenie nás 

prekvapilo, pretože sme ho považovali za súčasť pracovného prostredia. V súbore 

respondentov 75,47 % uvažujúcich nad zmenou povolania uviedlo materiálno technické 

vybavenie ako ,,špičkové, alebo dobré“. Zmena povolania sa zdá byť aktuálna len pre 53 

respondentov  prezentujúcich odpovede ,,som rozhodnutý pre zmenu/áno, uvažujem 

o zmene“, čo predstavuje spolu 33,12 %. Podľa Blažeka (2011) materiálno technické hľadisko 

má vplyv na pracovný výkon, pretože súvisí s uspokojovaním fyziologických potrieb 

zamestnancov, ale aj potrebou úcty. Jedná sa o podmienky vybavenia vlastného pracoviska, 

používanie osobnej ale aj  pracovnej techniky, klimatické vybavenie,  priestorové riešenie, 

kvalitu použitých materiálov a nábytkového a iného zariadenia v pracovnom priestore. Autor 

Kubalák (2013) uvádza názor, že v každej organizácii sú isté problémy vo všetkých jej 

sférach. Zaujímavé je však zistenie, že ak je v technicko -  ekonomickej sfére venovaná 

patričná systémová pozornosť, problémy v oblasti personálnej práce, sú riešené na základe 

zjednodušených úvah. Ako náš výskum preukázal, materiálno technické vybavenie nie je 

dôvodom pre zmenu povolania, ale istým spôsobom vplýva na kvalitu poskytovaných služieb 

z priestorového hľadiska.  

H 5: Zdravotnícki pracovníci, ktorí pokladajú svoje finančné ohodnotenie za nedostatočné, 

častejšie uvažujú o zmene povolania.  

Finančné ohodnotenie nemá vplyv na úvahy o zmene zamestnávateľa. Zistenie tejto 

skutočnosti je prekvapujúce, pretože  95,6 % respondentov vo svojich odpovediach vyjadrilo 

nespokojnosť so stavom finančného ohodnotenia. Ako uvádza Blažek (2011), plat 

nepredstavuje pre zamestnanca jedinú formu ohodnotenia. Zamestnanec vníma aj nefinančnú 

odmenu vo forme ocenenia, čo sa už koreluje s nefinančnými formami a  prelína s formou 

benefitov.  Seková a kol. (2013) označuje odmenu zamestnanca za kľúčový prvok vo vedení 

ľudí v zmysle odmeňovania, uznania, spätnej väzby ich pracovných výkonov. Je nevyhnutné 

v motivačnom prostredí hodnotiť odvedenú prácu a zamestnancovi oznámiť formu 

odmeňovania.  V našom výskume sa potvrdilo, že tento motivačný faktor akým je mzda, nie 

je dôvodom pre zmenu povolania, či zamestnania. Finančné ohodnotenie vnímajú 

zdravotnícki pracovníci ako nedostatočné, ale štatisticky to nepredstavuje významný dôvod 

pre zmenu zamestnávateľa.  

Štatistické spracovanie hypotézy H6: Zdravotnícki pracovníci, ktorí vnímajú pozitívne spôsob 

riadenia a organizačnú kultúru zdravotníckeho zariadenia, menej často uvažujú nad zmenou 

zamestnávateľa. 

 potvrdilo, že organizačná kultúra a systém riadenia zdravotníckych zariadení má vplyv na 

úvahy o zmene zamestnávateľa. Organizačná kultúra má priamy dopad na správanie a postoje 

zamestnancov. Kubalák (2013) uvádza, že firemná kultúra má operatívny, ale aj strategický 

význam, ktorý umožňuje synergický efekt v oblasti motivácie zamestnancov a v oblasti 

koordinácie.  Atmosféru na pracovisku vnímajú zdravotnícki pracovníci v 71,3 % ako 

príjemnú, či kolegiálnu. V odpovediach respondentov, ktorí neuvažujú o zmene povolania v 

počte 66,86 % sa pozitívne vyjadrujú k atmosfére na vlastnom pracovisku. Ako prezentuje 

Seková a kol. (2013), organizačná kultúra sa prejavuje v správaní zamestnancov každý deň 

a je jej odrazom. V súbore uvažujúcich a rozhodnutých pre zmenu povolania je 

zaznamenaných len 4 negatívnych odpovedí.  Negatívne faktory definované ako stres na 

pracovisku,  v ktorom za primárny zdroj stresu 31,3 % respondentov uvádza nedostatok času 

a k tomu sa pridávajú respondenti uvádzajúci v 8,6 % zlú organizáciu práce a zároveň 18,8 % 

respondentov uvádza ako zdroj stresu nedostatok personálu. Spolu to predstavuje 58,7 % 

odpovedí, ktoré poukazujú na možné negatívne pracovné prostredie. Ako uvádza Mikulaštík 

(2009), stres spôsobuje vyčerpanie organizmu, preto keď je zamestnanec vyčerpaný, je 

senzitívny a akúkoľvek záťaž vníma intenzívnejšie , citlivejšie a to ešte viac spôsobuje jeho 

vyčerpanosť. Preto môžu byť reakcie zamestnancov neprimerané až provokujúce okolie. Je 
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preto na zváženie dostatočného počtu personálu, aby nedochádzalo k stavom vyčerpanosti 

a prípadného syndrómu vyhorenia zamestnancov, čo vedie k možnej fluktuácii. Záverom 

môžeme konštatovať, že realizovaným výskumom sa potvrdili 4 hypotézy : H1 , H2 , H3 , H6. 

zo 6.  pracovných  hypotéz.    

 

Návrhy a odporúčania pre prax 

Na základe získaných výsledkov výskumu, ktoré sa týkali názorov a postojov zdravotníckych 

pracovníkov rôznych pracovných kategórií pracujúcich  štátnych a neštátnych zdravotníckych 

zariadeniach na vplyv motivácie zdravotníckych pracovníkov z pohľadu motivačných 

aspektov, interpersonálnych vzťahov v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zo 

 subjektívnych názorov a  postojov respondentov na motivačný proces vo vlastnom 

zdravotníckom zariadení, navrhujeme odporúčania, ktoré napomôžu k zefektívneniu procesu 

motivácie zdravotníckych pracovníkov :   

 Plánovať  motivačné stratégie   a   motivačné   programy  zamerané   na   aktívne 

zvyšovanie   motivácie  uplatniteľné aj v štátnych zdravotníckych zariadeniach. 

 Uplatňovať v procese riadenia ľudských zdrojov  aktívnu  komunikáciu  a  spätnú    

 väzbu vo vzťahu nadriadení - podriadení, vedúci pracovníci - zamestnanci. 

 Zatraktívniť zdravotnícke povolanie vo všetkých kategóriách pre mladú generáciu  

 zo strany zamestnávateľov, stavovských organizácii, legislatívy, 

 Pravidelne  realizovať  hodnotiace pohovory za  účelom podporovania odborného rastu 

zdravotníckych pracovníkov.  

 Štýl vedenia smerovať k participatívnemu štýlu a  podporou aktívneho prístupu zo strany 

zamestnancov.  

 Podporovať a budovať pozitívnu atmosféru pracovného prostredia s kolegiálnymi  

priateľskými vzťahmi. 

 Realizovať pravidelne hodnotenie spokojnosti zamestnancov.  

 Aktívne riešiť negatívne faktory alebo zdroje stresu, konfliktov a pod..  

 Pravidelne a  verejne  hodnotiť  pozitívny   prístup   zdravotníckych   pracovníkov na  

vlastnom pracovisku. 

 Organizovať  spoločenské  a  kultúrne  stretnutia pracovníkov spoločne s vedením 

zdravotníckych zariadení za účelom upevňovania firemnej kultúry. 

 Prehodnocovať existujúce benefity a vytvárať nové aktuálne zamerané v rámci motivačnej  

stratégie. 

4 ZÁVER 

Úloha motivácie v pracovnom prostredí je veľmi významná. Prispieva nielen k pracovnej 

produktivite, ale vytvára do určitej miery i odolnosť voči rôznym pracovným prekážkam 

a umožňuje prekonávať nepriaznivé pracovné podmienky. Prepracovaní, vystresovaní 

zamestnanci, pracujúci pod neustálym tlakom, nie sú schopní dlhodobo dosahovať vysoké 

pracovné výsledky a veľakrát práve z nedostatku motivácie odchádzajú zo zamestnania. 

V súčasnosti mnoho zdravotníckych organizácii rieši nadmernú fluktuáciu, mnoho prípadov 

ukončenia pracovného pomeru a snaží sa nájsť efektívne možnosti motivovania 

zdravotníckych pracovníkov. Efektívna motivácia zamestnancov je predpokladom úspešného 

zvládnutia procesov prebiehajúcich v organizácii. Jej naplneniu musí predchádzať záujem 

nadriadených o svojich podriadených, poznanie ich osobnosti, ich potrieb, preferencií slabých 

a silných stánok, ale i problémov či očakávaní. Uvedené si vyžaduje od manažérov určité 

kompetentnosti a osobnostné rysy odrážajúce sa vo vysokej úrovni emocionálnej a kultúrnej 

inteligencie. Dôraz sa kladie na individuálny, participatívny prístup, na rozvoj angažovanosti 

zamestnancov, na podporu ich vernosti a oddanosti voči organizácii. Motiváciu zamestnancov 

možnosť zvyšovať poskytnutými odmenami, zamestnaneckými výhodami a oceneniami, 
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dobrými pracovnými podmienkami a pracovnými vzťahmi, efektívnym poskytovaním spätnej 

väzby, informovanosťou, možnosťou rozvoja a kariérneho rastu (Škrla, Škrlová 2003). 
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POTREBA INOVÁCIE VZDELÁVANIA SESTIER - MANAŽMENT RÁN 

 

THE NEED FOR INNOVATION IN NURSE EDUCATION - WOUND 

MANAGEMENT 

 

Andrea Obročníková, Ľubica Derňárová, Tatiana Šantová, Andrea Šuličová, 

Jana Cinová, Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná 

 
Abstrakt 

Poskytovanie účinného manažmentu chronických rán môže byť veľkou výzvou pre sestry 

pôsobiacich v rôznych zariadeniach zdravotnej starostlivosti. S rastúcou staršou populáciou sa 

zvyšuje aj výskyt chronických chorôb, ktoré môžu viesť k výskytu chronickým rán. Na 

demografický trend je potrebné sa pripraviť. Príspevok prezentuje vo forme prehľadovej 

štúdie zmeny v sebaevaluácii vedomostí o hojení rán a potrebe pokračujúceho vzdelávania 

v uvedenej oblasti. Prehľadová štúdia informuje o vzdelávaní sestier v hojení rán, v ktorej boli 

použité 4 realizované výskumy, indexované v Google Scholar z 843 nájdených štúdií. Výber 

bol vykonaný pomocou hľadaných výrazov: sestra, vedomosti, vzdelávanie, hojenie 

chronických rán, za obdobie 2014-2019 v slovenskom a českom jazyku. Výsledky podporujú 

potrebu ďalšieho vzdelávania o zmenách v manažmente starostlivosti o chronické rany, ktoré 

je nutné aktuálne predkladať sestrám. 

Kľúčové slová: vedomosti, sestry, hojenie chronických rán, vzdelávanie. 

 

Abstract 

Providing effective management of chronic wounds can be a major challenge for nurses 

practicing in health care systems. As the older adult population continues to increase, the 

prevalence of chronic health-related diseases that can lead to chronic wounds has also 

increased. The paper presents in the form of a review study the changes in self-evaluation of 

knowledge about wound healing and the need for continuing education in this area. The 

review study informs about the education of nurses in wound healing, in which 4 researches 

were used, indexed in Google Scholar from 843 found studies. The choice was made using the 

search terms: nurse, knowledge, education, chronic wound healing, in the period 2014-2019 

in Slovak and Czech language. The results support the need for further education on changes 

in the management of chronic wound management that need to be presented to nurses.  

Key words: knowledge, nurses, healing of chronic wounds, education. 

 

 

1. ÚVOD  

Problémy s hojením chronických rán má v 21. st. mnoho pacientov v rôznej vekovej kategórii. 

Jedná sa o závažný zdravotný a socioekonomický problém postihujúce takmer 7% populácie. 

Vo väčšine prípadov sa chronická rana stáva dôsledkom iného závažného ochorenia ako je 

napr. diabetes mellitus, onkologické ochorenia, chronická žilová insuficiencia a ďalšie iné. 

Rastúci trend civilizačných ochorení predikuje kontinuálny výskyt potenciálnych kožných 

defektov chronického charakteru. S rozvojom nových poznatkov a technologických postupov 

v medicíne na trh prichádzajú čoraz modernejšie metódy a obväzové materiály určené k 

hojeniu rán. Súčasné výskumy v oblasti liečby chronických rán priniesli obväzové materiály 

pre vlhké hojenie rán, ktoré zvyšujú kvalitu ošetrovania rán, ekonomickú úsporu na liečbu 

a v neposlednom rade kvalitu života pacienta.  
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2. CIEĽ A METODIKA  

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť stav vedomostí sestier o hojení chronických rán a potrebe 

pokračujúceho vzdelávania v uvedenej oblasti. Príspevok má charakter prehľadovej štúdie. 

Všetky štúdie boli vyhľadávané v elektronickej databáze v Google Scholar. Pri vyhľadávaní 

boli použité kľúčové slová: sestra, vedomosti, vzdelávanie, hojenie chronických rán. Medzi 

kritériá vyhľadávania boli zaradené štúdie (záverečné práce) publikované za posledných osem 

rokov v slovenskom a českom jazyku, cieľovou skupinou – sestry. 

 

3. VÝSLEDKY  

Po zadaní kľúčových slov: sestra, vedomosti, vzdelávanie, hojenie chronických rán, bolo 

celkovo nájdených 843 záznamov. Po zhodnotení všetkých záznamov na základe názvu 

štúdie, dostupného abstraktu a plného textu bolo vybraných 4 realizovaných štúdií, ktoré 

spĺňali nami zadané kritériá. Systematický prehľad štúdií obsahuje údaje: autori štúdie, rok 

publikovania, miesto realizovanej štúdie, súbor a metóda získavania údajov, najvýznamnejšie 

výsledky. Jednotlivé informácie uvádzame v tabuľke číslo 1. 

 

Tabuľka 1: Prehľad štúdií - vzdelávanie sestier v oblasti manažmentu rán  

Autor, rok a miesto 

realizácie štúdie  
Charakteristika súboru 

Metóda získavania 

údajov a oblasť 

skúmania 

Najdôležitejšie výsledky 

Juhásová, 2011  

Brno, Trenčín, Martin  
 

N = 160, 

Min. 1 rok praxe, 

lôžkové oddelenie 

(geriatria, interná 

medicína, chirurgia) 

Dotazník vlastnej 

konštrukcie 

  

Oblasti: 

 úroveň vedomostí 

českých sestier (ČS) a 

slovenských sestier 

(SS) o modernom 

spôsobe hojenia 

chronických rán, 

 vplyv dĺžky praxe 

a dosiahnutého  

vzdelania na aktívny 

záujem ČS a SS o 

problematiku hojenia 

chronických rán. 

 

Slovenské sestry 

vykazovali lepšie skóre 

vo vedomostiach 

v oblastiach chronické 

rany a ich liečba 

modernými spôsobmi a 

vlhkou terapiou, aktívny 

záujem o rozšírenie 

poznatkov, čo môže 

súvisieť s vyšším počtom 

SS s VŠ vzdelaním 

oproti ČS. 

• vyše 65% sestier 

vyjadrilo nedostatok 

informácií o 

problematike, 

• vzdelávaciu aktivitu 

orientovanú na tému 

chronické rany až 

56% SS a 61% ČS 

nikdy neabsolvovalo.  

• Len 7,5 % SS a 

28,75% ČS prejavilo 

aktívne zaujímanie sa 

o chronické rany 

Nepotvrdila sa štatisticky 

významná závislosť 

medzi dosiahnutým 

vzdelaním, vekom, 

dĺžkou praxe sestier a 

aktívnym zaujímaním sa 

o problematiku hojenia 

chronických rán. 

Poláková, 2016 Brno 

 

N = 100, 

sestry s osvedčením k 

výkonu povolania bez 

Dotazník vlastnej 

konštrukcie 

  

Z celkového počtu sestier 

52 % vyjadrilo správnu 

odpoveď o definícii 
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odborného dohľadu, 

ktoré priamo realizujú 

ošetrovanie rán. 

Oblasti: 

 vedomosti sestier o 

hodnotení chronickej 

rany,  

 vedomosti sestier v 

oblasti starostlivosti 

o ranu, 

 vedomosti sestier o 

materiáloch vlhkého – 

fázového hojenia rán, 

 záujem sestier o 

získavanie informácií 

v oblasti ošetrovania 

rán 

chronickej rany.  

• 51% sestier získava 

nové informácie 

o ošetrovaní rán 

najmä od svojich 

nadriadených, 

kolegýň, lekárov a 

36% z internetových 

stránok, časopisov, 

literatúry. 

• dôvodom nízkeho 

záujmu o informácie 

v oblasti ošetrovania 

rán formou 

odborných seminárov 

je nutnosť čerpania 

dovolenky, resp. 

náhradného voľna 

(70%), finančné 

hradenie poplatkov za 

odborné semináre 

(71%). 

92% sestier má záujem 

sestier o vzdelávanie v 

oblasti hojenia rán a 61% 

o špecializáciu 

v uvedenej oblasti. 

Fojtíková, 2015 

Zlín, SR 

 

N = 142 

sestry na oddelení 

ortopedickom, internom, 

onkologickom, 

neurologickom, 

aseptická + septická JIS, 

traumatologickom, LDN 

a kožné oddelenie v 

Krajskej nemocnici 

Tomáše Bati ve Zlíně, 

iné nemocnice v SR. 

Dotazník vlastnej 

konštrukcie 

  

Oblasti: 

 záujem sestier 

o ďalšie vzdelávanie a 

potrebu vzdelávacích 

akcií v oblasti 

ošetrovania 

chronických rán,  

 motivačné a 

demotivačné faktory 

vzdelávania sestier v 

oblasti ošetrovania 

chronických rán.  

Z osloveného súboru 

58% sestier absolvovalo 

vzdelávaciu aktivitu v 

oblasti ošetrovania 

chronických rán a 35% 

sestier má záujem ju do 

budúcna absolvovať. 

Vyše 50% sestier aktívne 

vyhľadáva informácie 

o problematike 

chronických rán (z 

odborných časopisov a z 

internetových zdrojov). 

• 58% respondentov 

absolvovalo 

vzdelávaciu aktivitu v 

oblasti ošetrovania 

chronických rán a 

35% sestier má 

záujem do budúcna 

absolvovať 

vzdelávaciu aktivitu.  

• Medzi motivačné 

faktory prihlásenia do 

školiaceho kurzu 

o chronických ranách 

patria získanie 

informácií o nových 

metódach a vývoji 

v liečbe chronických 

rán. 

• Bariérou sú finančná 

a časová dotácia 
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kurzu. 

Havelková, 2018 

Jablonec nad Nisou, 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s., Krajská 

nemocnica Liberec 

N = 50  

sestry na chirurgickom 

oddelení v Nemocnici 

Jablonec nad Nisou, p.o., 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s., Krajská 

nemocnica Liberec, 

oddelenia: oddelenie 

následnej starostlivosti, 

spinálna jednotka a 

všeobecná chirurgia. 

Dotazník vlastnej 

konštrukcie 

  

Oblasti: 

 vedomosti sestier o 

vzniku chronických 

rán a ich identifikácia, 

 orientácia v 

terapeutických 

materiáloch určených 

k ošetrovaniu a liečbe 

rán. 

82% sestier má na 

pracovisku špecialistku 

pre hojenie chronických 

rán. 

• viac ako 76% sestier 

dosahuje uspokojivé 

vedomosti 

o klasifikácii a hojení 

rán, 53% sestier sa 

orientuje v sortimente 

preväzového krytia 

a jeho použitia na 

konkrétny typ rany.  

WHC klasifikáciu 46% 

sestier pozná a používa 

na oddelení a 34% sestier 

klasifikáciu síce poznajú, 

ale na oddelení sa 

nepoužíva. 

 

4. DISKUSIA  

Vedomosti sestier  

Erudícia sestier je predpokladom samostatného vykonávania profesie, bezpečnosti a kvality 

poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Odbornú erudovanosť je sestra povinná udržiavať 

celoživotným vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie. Chronické rany a ich multifaktoriálna 

etiológia predstavujú ošetrovateľský problém, ktorý vyžaduje od sestry odborné vedomosti 

z mnohých klinických odborov, diagnosticko-terapeutické a technické zručnosti, kritické 

myslenie s klinickým benefitom/ výsledkom pre pacienta. Štúdie poukazujú na rozdielny stav 

vedomostí sestier o chronických ranách, o aktuálnych trendoch liečby chronických rán, 

o indikačnom použití obväzového materiálu pri preväze podľa typu rany a fázy hojenia. 

Napriek uspokojivému hodnoteniu vedomostí sestier o charakteristike chronickej rany, 

debridementu a procese hojenia rán, štúdie zaznamenali nedostatočnú orientáciu v sortimente 

preväzového krytia a jeho indikačného použitia pre konkrétny typ rany (Havelková, 2018). 

Uvedený fakt môže viesť k chybám, omylom v ošetrovateľskej praxi a ohrození zdravia 

pacienta. Zaujímavým zistením štúdie Polákovej (2016) je klinické použitie WHC (Wound 

Healing Continuum) pomôcky, ktorá slúži k diferenciácii rany. Správne využitie pomôcky 

pozná len 53% oslovených sestier, čoho výsledkom je jej praktická absencia v manažmente 

rán. V štúdii Havelkovej (2018) WHC klasifikáciu pozná 80% sestier, ale len 46% sestier 

podľa nej posudzuje rany na svojom oddelení a u 34% sa klinicky uvedená pomôcka 

neimplementovala na pracoviskách. Ostatné štúdie sa o aplikáciu posudzovacích nástrojov, 

resp. pomôcok určených k hodnoteniu rany v ošetrovateľskej praxi nezaujímali. Štandardne 

používaný nástroj jednak zeefektívňuje, zviditeľňuje prácu sestry a zároveň monitoruje a 

poskytuje feedback o terapeutickom postupe v určitom časovom horizonte.  

 

Záujem o kontinuálne vzdelávanie  

V štúdii Juhásovej (2011), pri sebaevalvácii vedomostí o chronických ranách vyše 65% sestier 

vyjadrilo nedostatok informácií o problematike. Prekvapujúcim výsledkom bolo zistenie, že 

vzdelávaciu aktivitu orientovanú na tému chronické rany nikdy neabsolvovalo až 56% 

slovenských a 61% českých sestier. Zarážajúci však je nízky aktívny záujem sestier (len 7,5% 

slovenských a 28,75% českých) o doplnenie vedomostí. Preferovaným zdrojom získavania 

informácií u sestier je internet, vzdelávacie školenia, literatúra.  
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Naopak, v práci Polákovej (2016) 92% respondentov má stredný alebo veľký záujem 

o edukáciu v oblasti hojenia rán. Avšak sestrám podľa výsledkov dotazníkového šetrenia nie 

sú poskytnuté podmienky k zvyšovaniu kvalifikácie v oblasti hojenia rán. Z oslovenej vzorky 

sestier až 61% by rado absolvovalo špecializáciu v uvedenej odbornej činnosti. Dokonca 70% 

sestier, ktoré majú záujem sa zúčastniť seminárov na tematiku hojenia rán, sú nútené čerpať z 

vlastného voľna a 71% si hradí poplatky za semináre (Poláková, 2016).  

Prieskum Fojtíkovej (2015) potvrdzuje záujem rovnako českých a slovenských sestier 

o kontinuálne vzdelávanie. Z počtu 142 sestier, 58% respondentov už absolvovalo 

vzdelávaciu aktivitu v oblasti ošetrovania chronických rán a 35% sestier má záujem do 

budúcna absolvovať školenie. Hlavnou motiváciou prihlásenia do školiaceho kurzu 

o chronických ranách patria získanie informácií o nových metódach a vývoji v liečbe 

chronických rán. Finančná a časová náročnosť sú sestrami vnímané ako najčastejšie bariéry 

prihlásenia sa na školiaci kurz. Alternatívou aktívneho získavania poznatkov o problematike 

chronických rán sú odborné časopisy a internetové zdroje, ktoré využíva vyše 50% sestier.  

Juhásová (2011) predpokladala vplyv dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelania na stav vedomostí 

a aktívny záujem sestier o problematiku hojenia chronických rán. V štúdii sa nepotvrdila 

štatisticky významná závislosť medzi dosiahnutým vzdelaním, vekom, dĺžkou praxe sestier a 

aktívnym zaujímaním sa o problematiku. Univerzitné vzdelávanie sestier sa poskytuje na 

základe najnovších poznatkov v oblasti medicíny, ošetrovateľstva a praxe založenej na 

dôkazoch. Klinická prax prináša mnoho skúseností, ktoré sestru stavajú do pozície 

profesionála. Môžeme konštatovať, že vzdelanie a prax sestier je prediktorom modifikujúci 

vedomostnú úroveň sestier a postoj k ďalšiemu vzdelávaniu.  

Výsledky štúdií v tab. 1 podporujú potrebu ďalšieho vzdelávania sestier o súčasnom trende 

vývoja liečebných postupov v manažmente starostlivosti o chronické rany. Podporiť rozvoj 

akreditovaného študijného programu v sústave certifikovaných pracovných činností na 

vzdelávacích ustanovizniach je optimálnou cestou udržania erudície a kvality poskytovanej 

starostlivosti. 

 

5. ZÁVER  

Z výsledkov štúdií vyplýva, že teoretické vedomosti sestier o moderných spôsoboch hojenia 

chronických rán sú neuspokojivé a nedostatočné. V záujme poskytovania kvalitnej 

ošetrovateľskej starostlivosti pacientom je potrebné zvýšiť motiváciu sestier a záujem o  

problematiku. Sprostredkovávať kurzy, semináre a odborné konferencie na tému chronických 

rán s praktickými ukážkami. Umožniť sestrám pracovné mobility/ stáže v krajinách, kde je 

vlhká terapia a moderné spôsoby liečby chronických rán na vysokej úrovni.  

Každé pracovisko by malo disponovať sestrou s certifikovaným kurzom pre liečbu 

chronických rán, ktorá ako mentor bude svoje vedomosti a zručnosti odovzdávať ostatným 

sestrám a spolupracovníkom. Vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie zo strany 

zamestnávateľa s ohľadom na záujem sestier o problematiku. Zabezpečiť na kliniku širokú 

škálu časopisov a periodík s témou chronických rán a tým podporovať individuálne štúdium u 

sestier. Zabezpečiť informačný leták obsahujúci aktuálne terapeutické krytia indikované 

podľa charakteru spodiny rany. Zavádzať na pracovisku pomôcky k hodnoteniu rán, 

implementovať fotodokumentáciu chronickej rany, aby monitoring výsledkov motivoval 

sestry k používaniu prostriedkov na vlhkého hojenia rán.  

Vzdelávacie inštitúcie by mali v rámci učebných osnov na stredných a vysokých školách 

venovať pozornosť téme ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany s praktickými 

ukážkami. Pravidelne prizývať odborníkov z farmaceutických firiem s prednáškami na tému 

hojenie chronických rán pre vyučujúcich a študentov.  
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Implementáciou pokročilej praxe v ošetrovateľstve so špecializáciou v manažmente rán a jej 

stanovenými minimálnymi požiadavkami pre autonómnu prax sa stáva zaujímavou víziou 

budúcnosti pre sestry a pacientov (Grešš Halász, Tkáčová, Magurová, 2019). 
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VYBRANÉ MERACIE NÁSTROJE NA HODNOTENIE MOBILITY A 

FUNKČNEJ VÝKONNOSTI A ZDATNOSTI U SENIOROV 

 

SELECTED MEASURING TOOLS FOR MOBILITY AN 

PERFORMANCE ASSESSMENT 

 

Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Eleonóra Klímová, Lívia Hadašová, 

Dagmar Magurová, Jana Cuperová 

 
Abstrakt 

Staroba je časovo konečnou etapou života. Štruktúrne a funkčné zmeny vzniknuté počas 

starnutia a staroby majú prevažne regresívny charakter a sú nezvratné. Nastávajú zmeny v 

somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti. Nastáva funkčný pokles jedinca - 

pokles nezávislosti na seba obslužných aktivitách a určitý stav deteriorizácie a poruchy 

mobility. Vzhľadom na fakt, že pokles mobility a funkčných schopností predlžuje stav 

hospitalizácie a zvyšuje nároky na ošetrovateľskú starostlivosť je nevyhnutné hľadať riešenia 

na jeho skorú identifikáciu. V predkladanom príspevku sú prezentované vybrané  meracie 

nástroje na hodnotenie mobility a funkčnej výkonnosti a zdatnosti u seniorov. 

Kľúčové slová: staroba, funkčná výkonnosť, funkčný pokles, meracie nástroje  

 

Abstract 

Old age is the final stage of life. Structural and functional changes resulting from aging and 

old age are predominantly regressive and irreversible. There are changes in the somatic, 

psychological, social and spiritual fields. There is a functional decline in the individual - a 

decrease in independence from self-service activities and a certain state of deterioration and 

mobility disorders. Given the fact that the decline in mobility and functional capabilities 

prolongs hospitalization and increases the demands for nursing care, it is essential to seek 

solutions for early identification. This paper presents selected measurement tools for 

evaluation of mobility and functional performance and fitness in seniors. 

Key words: old age, functional performance, functional decline, measuring tools 

 

 

ÚVOD  

Starnutie je potrebné vnímať ako proces, ktorý prebieha po celý život. Pri prechode do tejto 

fázy života pozorujeme viaceré zmeny. Mení sa identita jedinca, mení sa okruh ľudí s ktorými 

prichádza senior do styku, mení sa zameranie záujmov (veľa voľného času, zvoľňuje sa 

životné tempo). Mení sa postoj k tomu, čo bolo, čo je a čo bude – žije viac pre prítomnosť. 

Menia sa očakávania vo vzťahu k obsahu života.  

V intenciách uvedeného je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že mentálne zdravie je v kontexte 

celkového zdravia seniora rovnako dôležité ako zdravie fyzické (ide o pozitívny postoj k 

životu, neprejavovanie seba ľútosti, o ďalší rozvoj kognitívnych funkcií). V prezentovanej 

fáze života ešte stále dochádza k možnosti dosiahnutia zmien v oblasti osobnosti. Týka sa to 

stability, vnútornej istoty, lásky, integrity, múdrosti i viery. Ďalej sa rozvíja a modifikuje 

postoj a vzťah jedinca k svetu, svojmu okoliu i k druhým ľudom. Hodnotenie kvality života 

seniorov vychádza z viacerých participujúcich aspektov, kde medicínsky zvýrazňuje koncept 

multifaktorálne ovplyvnený jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavom, osobným 

vyznaním, sociálnymi vzťahmi a vzťahom ku kľúčovým oblastiam jeho životného prostredia.  
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1 CHOROBNOSŤ SENIOROV   

Najtypickejšou a najrozšírenejšou črtou u seniora je multimorbidita (polymorbidita, polypatia, 

koprevalencia) t. j. súčasný výskyt viacerých chorôb u jednotlivca. Každá chronická choroba 

bez ohľadu na vek, v ktorom sa u človeka objaví, má svoje sociálne dôsledky a často i príčiny. 

Kumulácia chronických ochorení u jedného človeka môže vyvolať reťaz sociálnych 

hendikepov, ktorých účinky sa zrátajú, vplývajú na spôsob života a ovplyvňujú kvalitu života.  

Sociálne aspekty multimorbidity majú dopad na seniora i na spoločnosť. Pritom sprievodnými 

sociálnymi javmi multimorbidity sú izolácia, strata komunikácie, strata pocitu potrebnosti a 

blízkosť smrti (Hegyi, Krajčík, 2004).  

Problematika chronických chorôb so svojimi následkami pre spoločnosť i jednotlivca, je v 

popredí celosvetového záujmu profesionálov z rôznych oblastí ľudskej činnosti 

(liečebnopreventívna, ošetrovateľská, psychologická, sociálna, legislatívna). Progresivita 

chronickej choroby vedie k vývoju funkčnej dizability a invalidity, čo v konečnom dôsledku 

ovplyvňuje celkovú kvalitu života jednotlivca v oblasti fyzickej i psychosociálnej. Parametre 

funkčného poškodenia sa dajú ovplyvniť včasnou diagnostikou a vhodne volenou 

komplexnou farmakologickou i nefarmakologickou liečbou. Jej stratégie sa posúvajú od 

eliminácie choroby k udržaniu prijateľnej úrovne funkčného stavu.  

Aj v oblasti ošetrovateľského posudzovania a diagnostiky sa venuje pozornosť používaniu 

štandardnej terminológie a meracím nástrojom (generickým i špecifickým), ktoré môžu 

objektivizovať klinický nález a predikovať zmenu funkčného stavu. Chronická progresívna 

choroba vyúsťuje obvykle do stavu telesného postihnutia – fyzickej dizability, ktorá 

predstavuje nedostatok (deficit) až trvalú stratu určitých funkcií; je súčasťou a výsledným 

stavom chorôb rôznych systémov tela, napr. muskulo-skeletálneho, kardiovaskulárneho, 

respiračného, neuromuskulárneho (Gurková, 2010). Znamená obmedzenie, nespôsobilosť, 

neschopnosť vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý je považovaný za normálny 

pre človeka; neschopnosť na úrovni jednotlivca, tela ako celku. 

 

1.1 Funkčný stav a funkčný pokles jedinca  

Funkčný stav je viacrozmerná veličina a zahŕňa hodnotenie zdravotného stavu (fyzického, 

psychického a sociálneho) v kontexte s hodnotením vonkajšieho prostredia, pričom najviac 

metód hodnotí oblasť fyzickej dizability, ktorá významne ovplyvňuje celkové schopnosti 

pacienta. Fyzická dizabilita predstavuje deficit až trvalú stratu určitých funkcií. Znamená 

obmedzenie, nespôsobilosť, neschopnosť vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, 

ktorý sa pre človeka považuje za normálny.  

Posúdenie funkčného stavu je pri starostlivosti o geriatrických pacientov veľmi dôležité. 

Bežné zmeny starnutia, akútne ochorenie, zhoršujúce sa chronické choroby a hospitalizácie 

môžu prispieť k poklesu schopnosti vykonávať úlohy potrebné na to, aby bol jedinec 

v komunite nezávislý.  

Informácie získané funkčným hodnotením môžu poskytnúť objektívne údaje, ktoré pomôžu 

pri zacielení individuálnych rehabilitačných potrieb alebo pri plánovaní špecifických služieb v 

domácnosti, ako je príprava jedál, ošetrovateľská starostlivosť, domáce služby, osobná 

starostlivosť alebo nepretržitý dohľad. V súčasnosti sú vypracované mnohé škály pre potreby 

geriatrie a geriatrického ošetrovateľstva.  

Funkčné hodnotenie je prioritnou bázou pre identifikáciu pacientov s rizikom funkčného 

poklesu a celková liečba je závislá od ich potencionálu. Okrem iného podporuje v rámci 

interakcie vzájomnú komunikáciu sestry a pacienta ako neoddeliteľnej súčasti práce 

ošetrovateľstva. Vzhľadom na schopnosti sestier pozorovať a koordinovať pacientov na „ich 

ceste za zdravím“ majú sestry hrajú kľúčovú úlohu pri implementácii hodnotiacich nástrojov 

v klinickej praxi. (Fertaľová, 2010) 
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Funkčný pokles jedinca definujeme ako pokles nezávislosti na sebaobslužných aktivitách a 

určitý stav deteriorizácie. Vzhľadom na fakt, že pokles funkčných schopností predlžuje stav 

hospitalizácie a zvyšuje nároky na ošetrovateľskú starostlivosť je nevyhnutné hľadať riešenia 

na jeho skorú identifikáciu. Na hodnotenie funkčného stavu majú najväčší význam bazálne a 

inštrumentálne aktivity denného života (Hegyi, Krajčík a kol., 2010).  

Pre určenie validnej a klinicky vhodnej škály je potrebná špecifikácia nástrojov na základe 

prediktorov funkčného úpadku starších pacientov. Tie v praxi zisťujeme prostredníctvom 

položiek Komplexného geriatrického posúdenia (KGH). Podľa Németha a kol. (2009) je 

KGH zamerané na posúdenie starších jedincov, ktorí majú širokospektrálne zdravotno-

sociálne problémy a zdôrazňuje stav (ne)spôsobilosti, (ne)sebestačnosti a hlavne úroveň 

kvality života. Jeho multidisciplinárny charakter podporuje ošetrovateľské intervencie 

smerom k implementácií štandardizovaných škál do starostlivosti o seniorov. KGH 

predstavuje jasný štandard v rámci získavania údajov od seniorskej populácie a umožňuje 

inkorporáciu a využitie posudzovacích škál v klinickej praxi. 

Funkčná disabilita sa definuje ako každé obmedzenie alebo nedostatočná schopnosť 

vykonávať denné aktivity a pracovnú činnosť bežným spôsobom alebo v normálnom rozsahu, 

akceptovateľnom pre jedinca. Spôsobuje neschopnosť udržať chod domácnosti, obmedzuje 

činnosti seba opatery, zvyšuje závislosť pacienta od rodiny (inej osoby, pomôcky, prístroja), 

negatívne mení sociálne roly, vedie ku strate zamestnania (Bóriková, 2009).  

Následkom involučných zmien a obmedzení, súvisiacich s chorobami sa často mení 

schopnosť vykonávať základné aktivity denného života. Rozhodujúcim faktorom je miera 

obmedzenia pohyblivosti, ktorá spôsobuje čiastočnú alebo úplnú stratu sebestačnosti. Správne 

a presné zhodnotenie úrovne sebestačnosti je východiskom pri plánovaní ošetrovateľských 

intervencií. Zásadne je potrebné klasifikovať funkčnú úroveň chorého seniora tak, aby sa 

následne podporovala jeho nezávislosť a schopnosť zvládania denných činností.  

Každý človek potrebuje počas svojho života uspokojovať svoje bežné potreby, ktoré sú 

výrazne späté so sebestačnosťou. Pri sebestačnosti berieme do úvahy dva faktory: samotnú 

funkčnú zdatnosť človeka a náročnosť prostredia. 

Funkčný stav je viacrozmerná veličina a zahŕňa hodnotenie zdravotného stavu (fyzického, 

psychického a sociálneho) v kontexte s hodnotením vonkajšieho prostredia, pričom najviac 

metód hodnotí oblasť fyzickej dizability, ktorá významne ovplyvňuje celkové schopnosti 

pacienta.  

Fyzická dizabilita predstavuje deficit až trvalú stratu určitých funkcií. Znamená obmedzenie, 

nespôsobilosť, neschopnosť vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý sa pre 

človeka považuje za normálny.  

Posúdenie funkčného stavu je pri starostlivosti o geriatrických pacientov veľmi dôležité. 

Bežné zmeny starnutia, akútne ochorenie, zhoršujúce sa chronické choroby a hospitalizácie 

môžu prispieť k poklesu schopnosti vykonávať úlohy potrebné na to, aby bol jedinec 

v komunite nezávislý.  

Informácie získané funkčným hodnotením môžu poskytnúť objektívne údaje, ktoré pomôžu 

pri zacielení individuálnych rehabilitačných potrieb alebo pri plánovaní špecifických služieb v 

domácnosti, ako je príprava jedál, ošetrovateľská starostlivosť, domáce služby, osobná 

starostlivosť alebo nepretržitý dohľad (Bártlová, Novák 2009).  

 

2   HODNOTIACE A MERACIE ŠKÁLY  

Hodnotiace a meracie škály by mali byť neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej 

dokumentácie. Ich úlohou je presne definovať predmet pozorovania a spôsob hodnotenia, teda 

skórovanie vybraných prejavov. Na základe získaných informácií je možné identifikovať, 

objektivizovať a dokumentovať problémy súvisiace s ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorých 

adekvátne riešenie sa prejaví skvalitnením individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti. 
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V literárnych zdrojoch je dosť použitých hodnotiacich nástrojov, ktoré sú buď originálne, 

alebo modifikované. Avšak pri výbere hodnotiaceho nástroja musíme zohľadniť viacero 

kritérií a to: 

 musí byť validný (validita je základným kritériom vedeckej hodnoty výskumnej 

metódy a pokladá sa za najlepší ukazovateľ meracieho nástroja 

 musí byť reliabilný (reliabilita vyjadruje stálosť, alebo akúsi zhodu získaných 

výsledkov  

 musí byť kultúrne senzitívny (rešpektujúci kultúrne špecifiká skúmanej populácie a 

adaptovaný v procese národnej validizácie), 

 štandardizovaný (so zadefinovanými pojmami a je pravidelne recenzovaný klinickými 

expertmi (Boriková, Žiaková, 2007). 

Sebaopatera  v najširšom slova zmysle je súčasťou denného života a starostlivosti o svoje 

zdravie, zahŕňajúc aj posudzovanie celkového zdravotného stavu seniorov, starostlivosť o 

svoje deti, rodinu, priateľov a iných vo svojom blízkom okolí a lokálnej komunite; saturáciu 

psychických a sociálnych potrieb, prevenciu chorôb a úrazov, správne užívanie liekov a 

udržanie či prinavrátenie zdravia po prekonaní akútnej choroby alebo po prepustení z 

nemocnice.  

Sebaopatera ako jeden z  ošetrovateľských fenoménov je predmetom záujmu 

ošetrovateľských teórií, klasifikačných systémov, ošetrovateľských plánov a  podporných 

programov pre jednotlivca, rodinu alebo komunitu s dlhodobou starostlivosťou.  

V najširšom slova zmysle je súčasťou denného života a starostlivosti o svoje zdravie, 

zahŕňajúc aj starostlivosť o svoje deti, rodinu, priateľov a iných vo svojom blízkom okolí 

a lokálnej komunite; saturáciu psychických a sociálnych potrieb (Department of Health, 

2006); prevenciu chorôb a úrazov, správne užívanie liekov a udržanie či prinavrátenie zdravia 

po prekonaní akútnej choroby alebo po prepustení z nemocnice.  

 

2.1   Hodnotiace a meracie škály sebestačnosti u seniorov 

Sebestačnosť definuje mieru samostatnosti a mieru závislosti seniora pri vykonávaní aktivít 

bežného života (Žiaková et al., 2003, s. 19). V starobe obyčajne chronická choroba spôsobí 

fyzickú disabilitu a tým aj obmedzenie alebo stratu určitých funkcii. Najčastejšie sa pod túto 

disabilitu podpisujú ochorenia muskuloskeletárne, neuromuskulárne a kardiovaskulárne. 

Výsledkom je pomerne často obmedzená schopnosť až neschopnosť vykonávať aktivity v 

rozsahu, ktorý je považovaný za normálny (Boriková, 2010, s. 26).  

Jedným z hlavých cieľov ošetrovateľstva je pomáhať chorým udržať alebo dosiahnuť 

maximálne možnú úroveň sebestačnosti. Je nevyhnutné uistiť sa pred prepustením pacienta do 

domáceho prostredia, či je schopný sa o seba postarať, alebo mu bude zaistená pomoc. 

Hodnotenie je dôležité aj z pohľadu plánovania individuálnej starostlivosti. Sestra ma 

možnosť hodnotiacimi nástrojmi identifikovať priamo deficitné oblasti a v starostlivosti sa 

špecializovať priamo na ne s cieľom dosiahnuť najvyššej možnej miery sebestačnosti. K 

hodnoteniu sebestačnosti nám slúžia najmä: Barthelovej test – ADL, test inštrumentálnych 

všedných činností IADL, Katzov index nezávislosti. 

Posudzovanie sebestačnosti, t. j. miery samostatnosti vlastnej sebaopatery, v  geriatrii 

môžeme vykonávať rozličnými posudzovacími technikami. Je však dôležité si uvedomiť, že 

pacient, ktorý má problémy vo vykonávaní inštrumentálnych denných činností (IADL – 

instrumental activities of daily living), nepotrebuje neustálu pomoc inej osoby, hoci problémy 

zhoršujú kvalitu jeho života. Pomoc druhej osoby potrebuje pacient, ktorý je obmedzený vo 

vykonávaní základných aktivít denného života (ADL – activities of daily living), ktoré taktiež 

zhoršujú kvalitu jeho života. 

 

Funkčné kategórie seniorov z hľadiska vykonávania bežných činností každodenného života: 
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1. Tzv. elita. Títo jedinci sa aktívne zúčastňujú súťaží, športových olympiád a podobne.  

2. Telesne zdatní jedinci, ktorí vynakladajú priemernú telesnú námahu, zúčastňujú sa na 

vytrvalostných športoch a hrách.  

3. Telesne nezávislí jedinci, ktorí vynakladajú nízku telesnú námahu, ako napr. chôdza, 

práca v záhrade, hobby, zúčastňujú sa aktivít s nízkymi požiadavkami na telesnú 

záťaž.  

4. Tzv. krehkí jedinci, ktorí sú schopní vykonávať ľahké domáce práce, napr. prípravu 

jedál, nákupy. 

5. Piatu skupinu tvoria telesne závislí jedinci, ktorí nie sú schopní vykonávať niektoré 

alebo všetky základné aktivity denného života (Basic Activity of Daily Living BADL.  

Katzov index ADL sa skladá zo šiestich položiek: kúpanie, obliekanie, používanie toalety, 

premiestňovanie, jedenie.   

Katzov index hodnotí výkon pacienta a nie jeho potenciál na vykonávanie činnosti. Pre svoju 

klinickú efektivitu a hodnotu bol roku 1993 označený za „dorozumievací jazyk geriatrie“ v 

pohľade na hodnotenie sebaobsluhy v starobe. Nevýhodou je, že nezachytáva drobné zmeny 

funkčného výkonu. V klasifikácii prebieha hodnotenie aktuálneho výkonu, nie potenciálnej 

kapacity, čo môže zapríčiniť rôzne nejasnosti (Kavach, Zadák,2008).  

Katzov index ADL je veľmi užitočný nástroj pri vytváraní spoločného jazyka pre všetkých, 

ktorí sa podieľajú na celkovej starostlivosti o pacientov vyššieho veku. Maximálny získaný 

počet bodov je 6, čo označuje plnú funkčnosť pacienta. Ťažkú poruchu má pacient, ktorý 

získal 4 body, pri vážnej poruche funkčnosti je to 2 a menej bodov.  

Lawtonova škála IADL  je vhodným nástrojom na posúdenie nezávislých životných zručností. 

Tieto zručnosti sa považujú za zložitejšie ako základné aktivity každodenného života merané 

Katzovým indexom ADL.  

Stupnica posudzuje osem oblastí: nakupovanie, domáce práce, varenie, telefonovanie, práce 

okolo domu, užívanie liekov, cestovanie a manipulácia s peniazmi. U mužov možno vynechať 

nakupovanie, domáce práce a varenie, ale len v prípade, ak ich vykonávajú nepravidelne. Pri 

posudzovaní IADL môže pacient získať od 0 do 80 bodov, pričom od 0 do 40 je pacient 

závislý, od 41 do 75 je závislý polovične a od 76 až do 80 je nezávislý a dokáže sám 

vykonávať inštrumentálne činnosti (Gurková,2011).  

Tento nástroj je určený na používanie u starších ľudí a môže sa použiť v komunitných alebo 

nemocničných zariadeniach.  

Barthelovej index sebestačnosti – ADL sa využíva najčastejšie na hodnotenie denných 

činností a v mnohých prípadoch sa stáva základným prvkom na vytvorenie individuálneho 

plánu liečby a starostlivosti. Barthelovej test – ADL bol prvýkrát publikovaný v roku 1958. 

Tento nástroj bol pôvodne vyvinutý pre dlhodobo hospitalizovaných pacientov, pacientov s 

neuromuskulárnym ochorením a muskuloskeletárnym ochorením (Németh, 2009).  

Veľmi dobré výsledky má aj v rehabilitácií seniorov po náhlej cievnej mozgovej príhode a 

osteoartrózy. Je považovaný za jeden z najpoužívanejších nástrojov a viaceré štúdie 

preukázali jeho citlivosť, jednoduchosť škálovatelnosti, ako aj dobrý skríning. Bázu tohto 

hodnotiaceho nástroje tvorí nasledujúcich 10 oblastí: jedenie a pitie, obliekanie, kúpeľ, 

osobná hygiena, kontinencia moču, kontinencia stolice, použitie WC, presun z lôžka na 

stoličku, chôdza po rovine, chôdza po schodoch.  

Psychometrické vlastnosti - ich rozptyl reliability sa pohybuje v rozmedzí 0,87 – 0,93. 

Štúdiami bola dokázaná aj dobrá prediktívna validita (Boriková, 2010).  

Vyhodnotenie - ku každej oblasti je pridelená číselná hodnota 0, 5 alebo 10 podľa miery 

závažnosti, pričom: 0 bodov predstavuje neschopnosť, 5 bodov s pomocou a 10 bodov 

samostatne. Celkový maximálny počet získaných bodov je 100. Bodové rozmedzie je: 0 - 40 

vysoká závislosť, 45 - 60 závislosť stredného stupňa, 65 - 95 ľahká závislosť a 100 

nezávislosť (Briková, Žiaková et al., 2007 ). 
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Časová náročnosť - administrácia nástroja trvá 5 - 10 minút.  

Limitácie - nástroj je orientovaný len na oblasť fyzickej mobility a môžu sa ukázať rozdielne 

výsledky pri posúdení pacientom a posúdení zdravotníckym personálom. Je v ňom slabé 

rozlíšenie medzi ľahkou a strednou závislosťou (Bóriková, 2010). 

 

2.2  Hodnotiace a meracie škály mobility u seniorov 

Asi jedna tretina seniorskej populácie má problémy s mobilitou. Tieto problémy sú priamo 

spôsobené funkčnými zmenami staroby, okrem nich sa často na poruche mobility podieľajú aj 

chorobné procesy. 

Najčastejšie  sú spôsobené osteoporózou, artrózou kolenných a bedrových kĺbov, ochoreniami 

vestibulárneho a nervového systému, Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou demenciou, 

internistickými ochoreniami – hypoglykémia, arytmie a pod. Určitý vplyv na mobilitu má aj 

užívanie liekov a u geriatrického pacienta často vyskytujúca sa polypragmázia. Často po 

redukcii liečby dôjde k výraznej zmene zdravotného stavu a z imobilného pacienta sa stane 

pacient už len s miernym obmedzením. Nie je však zriedkavé, že tento dynamický proces 

prebieha aj opačne. Často sa imobilita rozvíja pomerne rýchlo od príjmu pacienta. 

(Topinková, Neuwirth, 1995) Preto je potrebné čo najskôr zhodnotiť mobilitu pacienta a 

zabrániť tak prípadným pádom, pretože tie v geriatrickej praxi predstavujú závažný problém. 

Posúdením mobility sa odhalia príčiny pádov a hneď sa môžu naplánovať účinné intervencie, 

ktoré v konečnom dôsledku môžu predísť vzniku pádov. 

Medzi hodnotenie funkčnej výkonnosti radíme tiež posudzovanie rovnováhy a chôdze. Hoci 

zmena chôdze alebo rovnováhy môže znamenať poruchy nervového systému, je bežnou a tiež 

neoddeliteľnou súčasťou procesu starnutia.  

Starnutie znamená vo väčšine prípadov stratu pružnosti a zhoršenie rovnováhy. Zmeny v 

držaní rovnováhy sú súčasťou starnutia a nemusia byť prejavom ochorenia. Považuje sa za 

prirodzené, že starší človek stráca ladnosť pohybov a jeho chôdza sa spomaľuje. Hodnoteniu 

rovnováhy a chôdze sa v bežnej praxi nevenuje dostatočná pozornosť a často sa práve toto 

posúdenie odkladá. V geriatrickom veku je väčšia časť úrazov spojená s chôdzou a pádom, a 

práve preto by posúdenie rovnováhy a chôdze malo patriť k základným vyšetreniam pri prijatí 

seniora do nemocničného zariadenia (Németh, 2009).  

Hodnotenie rovnováhy a chôdze podľa Tinettiovej (Performance-Oriented Mobility 

Assessment) je stupnica vyvinutá Tinettiovou v roku 1986.  

Je to nástroj na hodnotenie mobility a rizika pádu, hlavne u seniorov. Test je vhodný pre 

použitie ako v klinickej praxi, tak aj v primárnej starostlivosti. Môže ho vykonávať lekár, 

rehabilitačný pracovník, ako aj sestra. Tento nástroj ma taktiež mnoho modifikácii.  

Rozdiely sú badateľné len v rozdielnom počte položiek a tým pádom je potrebné dať pozor aj 

na rozdielne bodové hodnotenie. Autori Feber et al. si pre svoj výskum vybrali 28 bodový 

test, pretože ako uvádzajú, je najčastejšie používaný v klinickej praxi. Celkový test je 

rozdelený do dvoch akoby podtestov. A to test hodnotiaci rovnováhu (POMA-B) a test 

hodnotiaci chôdzu (POMA-G). Test je hodnotený na základe schopnosti pacienta vykonávať 

dané úkony.  

Opis nástroja - test hodnotenia rovnováhy posudzuje nasledujúce: rovnováhu v sede, 

postavenie zo sedu na stoličke, postavenie z ľahu na posteli, rovnováhu po postavení – prvých 

5 sekúnd, rovnováhu v stoji, stoj pri tlaku na sternum, stoj so zavretými očami, otočenie o 360 

stupňov, posadenie späť na stoličku. Test hodnotenia chôdze hodnotí tieto oblasti: iniciáciu 

chôdze, dĺžku a výšku kroku, súmernosť kroku, plynulosť kroku, udržanie smeru kroku, 

rovnováha trupu, chôdzu. (Hegyi, 2005) 

Psychometrické vlastnosti - nástroj má až 95% reliabilitu celkového hodnotiaceho nástroja, 

senzivita sa pohybuje na čísle 64,0 % a špecificifita na 62,5 % . 
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Výsledky - bodovanie prebieha v trojstupňovej stupnici 0 až 2, pričom 0 signalizuje najväčšie 

postihnutie a 2 nezávislosť pacienta. Body sa počítajú osobitne pre test rovnováhy a osobitne 

pre test chôdze. Pre celkové výsledky sa súčty obidvoch testov zrátajú. Maximálny počet 

bodov za súčet chôdze je 12. Maximálny počet bodov v teste rovnováhy zložky je 16. 

Maximálne celkové skóre je 28 bodov.  

Bodové rozmedzie je: menej ako 19 (vysoké riziko pádu), 19 - 24 (stredné riziko pádu) a  25 - 

28 (nízke riziko pádu)   

Časová náročnosť - výhodný je aj krátky čas na administráciu nástroja: 10 - 15 minút. 

(Krajčík, 2005). 

 

3 ZÁVER   

V súčasnosti sú vypracované mnohé škály pre potreby geriatrie a geriatrického 

ošetrovateľstva. Funkčné hodnotenie je prioritnou bázou pre identifikáciu pacientov s rizikom 

funkčného poklesu a celková liečba je závislá od ich potencionálu. Okrem iného podporuje v 

rámci interakcie vzájomnú komunikáciu sestry a pacienta ako neoddeliteľnej súčasti práce 

ošetrovateľstva. Vzhľadom na schopnosti zdravotníckych pracovníkov pozorovať a 

koordinovať pacientov hrajú kľúčovú úlohu pri implementácii hodnotiacich nástrojov v 

klinickej praxi. 
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PRAVIDLÁ V EDUKAČNOM PROSTREDÍ 

 

RULES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Jana Hanuliaková, Ján Bajtoš  
 

Abstrakt 

Aktivity a činnosti v prostredí školy, fungujú podľa stanovených pravidel a princípov, ktoré 

musia rešpektovať všetci aktéri školského života. V ostatnej dobe súčasná pedagogická prax 

čelí mnohým výchovným problémom, s ktorými musia pracovať učitelia, vychovávatelia, ale 

aj manažment školy. V príspevku  reflektujeme na problematiku disciplíny v školách a 

pravidiel z interdisciplinárneho hľadiska. Školské prostredie predstavuje nevyhnutnú 

podmienku, od ktorého kvality závisí zavádzanie, realizovanie, dodržiavanie, ale aj 

vyhodnocovanie pravidiel. Efektívne fungovanie pravidiel je podmienené zabezpečením 

pozitívnej klímy školy a triedy, vedomým skvalitňovaním interakcií na viacerých úrovniach 

ako aj konkrétnou a dôslednou prácou s pravidlami.    

Klíčová slova: kultúra školy, pravidlá, školské prostredie 

 

Abstract 

Actions and activities in the school environment do work according to established rules and 

principles that all actors of school life must respect. Recently, current pedagogical practice 

has faced many educational problems, which teachers, educators and school management 

have to work with. The article reflects on the issue of discipline in schools and rules from an 

interdisciplinary point of view. The school environment is a prerequisite for the quality of 

implementation, compliance and evaluation of the rules. The effective functioning of the rules 

is conditional to secure a positive school and class climate, intentional improvement of 

interactions at multiple levels as well as concrete and consistent work with the rules. 

Key words: school culture, rules, school environment 

 

 

1 PROSTREDIE A KULTÚRA ŠKOLY  

Prostredie školy definujú mnohé predpisy, nariadenia, normy, ktoré je potrebné 

v každodennej edukačnej realite dodržiavať. Výchovno-vzdelávací proces riadený učiteľom si 

vyžaduje jasné stanovenie pravidiel, ktoré je nevyhnutné dodržiavať z hľadiska  plánovania a 

projentovania edukačných aktvít. Rešpektovanie a dodržiavanie školských pravidiel 

ovplyvňuje celkovú atmosféru, klímu v škole a školské prostredie. Školské prostredie musí 

byť priateľské ku všetkých aktérom života v škole a podporujúce aktivity žiakov. Súčasná 

škola musí zabezpečiť také podmienky, ktoré budú charakteristické otvorenosťou, uznaním 

hodnôt, rešpektom individualít žiakov, prísnosťou, ale aj ľudskosťou.  Z uvedeného dôvodu je 

preto potrebné zodpovedať otázku, aká je to škola vyhovujúca súčasným žiakom? Škola, 

v ktorej je pohoda, svedomitá práca, zábava, ozajstné, pravé hodnoty, dobrý človek, slušný, 

spoločensky hodnotný rebríček, rešpekt voči všetkým osobám. V súčasnej situácii je potrebné 

flexibilne reagovať na spoločenské potreby a potreby každodenného života. Posunom 

významu a dôležitosti školy vo vnímaní, škola nepredstavuje vážne, hodnotné a uznávané 

miesto: 

... lebo vzdelanie ako hodnota nie je potrebné v mnohých odboroch,  

... lebo učitelia strácajú záujem učiť súčasných žiakov,   

... lebo sa degraduje postavenie školy,  
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... lebo sa škola sama snaží vyškoliť čo najviac absolventov,  

... lebo sa žiaci učia nie pre život,  

... lebo sú žiaci obmedzovaní,  

... lebo žiaci nerešpektujú rodičov ani učiteľov,   ani sami seba,  

... lebo nemajú motiváciu k učeniu.  

Uvedné aspekty sa spolupodieľajú na tvorbe celkovej kultúry školy. Kultúra školy môže byť 

daná nielen obrazom a povesťou, akú má u verejnosti, aké má ciele a hodnoty, ale i svojou 

históriou, veľkosťou, právnou formou, štruktúrou, formou riadenia a mnohými ďalšími 

faktormi  (Eger, Čermák 1999). Walterová (2001, s. 89) uvádza, že kultúra školy zahŕňa klímu 

školy, štýl vedenia ľudí, súdržnosť pri uplatňovaní  spoločných stratégií, pedagogickú 

koncepciu, definovanie rolí ľudí v škole, medziľudské vzťahy, motivujúce faktory, fyzické 

prostredie a jej image. Dôležité prvky klímy triedy sú  deklarované v nasledujúcich 

oblastiach.  

Podpora, ktorá znamená, že sa účastníci cítia pozitívne, sú  emocionálne naladení na školskú 

prácu. Táto podpora od učiteľov a spolužiakov posilňuje záujem  hľadať a objavovať nové 

veci, nebáť sa spraviť chybu a získavať z neúspechu ako aj z úspechu pri edukačnej práci.  

Poriadok, zmysluplne vymedzené pravidlá ako sa majú žiaci správať, viditeľná a dôsledná 

snaha o ich zachovávanie.  

Účasť, znamená pre žiakov a študentov príležitosť na komunikovanie, realizovanie aktivít, 

ktoré umožňujú  zapojenie, participácia žiakov na rozhodovaní a pod.  

Štandardy, jasne definované súbory noriem, aké ciele by mal každý dosiahnuť, ale nie 

rigorózne výkonnostné, ale skôr postojové.  

Účelnosť, ktorá zdôrazňuje užitočnosť vzdelávania, jasný  zmysel jednotlivých aktivít alebo 

učiva. Každá hodina má  mať jasný zámer a žiakom vysvetliteľný dôvod, za ktorý rozhodne 

nemožno považovať výroky ,,je to vo vyučovacích plánoch, alebo je to maturitná otázka“.    

Zodpovednosť, táto črta vyjadruje osobný pocit zodpovednosti za vlastné vzdelávanie, teda 

plnenie úlohy, zapojenie sa do školskej práce, dosahovanie úspechov a zviditeľnenie toho, 

čomu venujeme úsilie.  

Záujem o vzdelávanie a jeho podpora patrí k základným cieľom práce učiteľa. Je možné 

prehlbovať ju rôznymi spôsobmi vrátane popularizovania vlastného predmetu (napr. 

zdôrazňovanie jeho praktického využitia). Zložka má dve vrstvy, pretože tiež žiak musí zo 

strany učiteľa cítiť záujem o seba a svoju prácu.  

Očakávanie úspechu je vlastne verejne a výrazne deklarované očakávanie, že žiak (alebo 

trieda) dosiahne úspech, je schopný dobre plniť zadané úlohy a v budúcnosti prekračovať 

svoje hranice.  

Nestrannosť deklaruje absenciu zvýhodňovania, nadržiavania a nespravodlivosti a jasnú 

súvislosť medzi dobre odvedenou prácou v triede a odmenou.  

Bezpečnosť vypovedá o neexistencii psychického alebo fyzického násilia a ich stresujúcich  

faktorov, rovnako ako znalosť spôsobov, ako podobné situácie riešiť.  

Prostredie, ktorým je myslené čisté, príjemné, zaujímavé, komfortné (v užívateľskom zmysle) 

prostredie triedy (alebo školy).  

Uvedené prvky klímy triedy je možné účelne využívať, doceňovať aj v kontexte klímy školy. 

Za podstatné považujeme uvedomenie si faktu, že každý aktér školy musí vedome 

participovať na kreovaní podmienok edukácie. Úlohou riaditeľov škôl a učiteľov je, aby 

zdôvodňovali význam klímy a neponechali jej tvorbu a smerovanie na náhodu. Ak chce učiteľ 

aktívne zapojiť žiakov do tvorby pravidiel, musí zabezpečiť, aby sa žiaci cítili v škole 

bezpečne a pohodovo.   Základným prvkom je zaistenie pozitívnej klímy školy. Pozitívna 

klíma školy podporuje rozvoj mladých ľudí a vzdelávanie nevyhnutné pre produktívny život, 

pre život, ktorý prispieva k spokojnému životu v demokratickej spoločnosti. Takáto klíma 

zahŕňa: 
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- normy, hodnoty, očakávania, ktoré podporujú žiakov žiť s pocitom spoločensky, 

emocionálne, fyzicky bezpečne,  

- záujem o žiakov a ich rešpektovanie,  

- spoluprácu žiakov, rodiny, učiteľov na spoločnej vízii školy,  

- každý člen školy prispieva k prevádzke školy a starostlivosti o prostredie,  

- záujem učiteľov o postoje žiakov, ktoré získali v procese vyučovania.  

Danú charakteristiku pozitívnej klímy školy vypracovala národná rada školskej klímy. 

V zmysle zabezpečovania optimálnych podmienok edukácie Thapa, Cohen (2012), Astor, 

Guerra, a Van Acker, 2010) upriamujú pozornosť na: bezpečie – pocit bezpečia v škole 

umocňuje proces učenia sa žiakov a zdravý vývin. Viaceré výskumy naznačujú, že mnoho 

žiakov sa necíti  fyzicky a psychicky bezpečne v škole, a to predovšetkým v dôsledku porúch 

v interpersonálnej oblasti, ktorá je podstatnou súčasťou klímy. Negatívne interpesonálne 

vzťahy na všetkých úrovniach  spôsobujú nerešpektovanie pravidiel a ich ignorovanie. V 

škole, ktorá nedoceňuje normy, štruktúru vzťahov, organizáciu a participáciu žiakov na jej 

organizácii sú žiaci náchylnejší k násiliu, vzájomnej viktimizácii, sprevádzané vysokou 

úrovňou absencie a nižšou úrovňou dosahovaných úspechov.  

 

2 PRAVIDLÁ V EDUKAČNOM PROSTREDÍ  

V školách sú pravidlá tried a ďalšie pravidlá školy často určené na reguláciu správania žiakov 

s cieľom vytvoriť a udržať prostredie vedúce k učeniu a zabráneniu všetkým druhov správania 

žiakov, ktoré môžu narušiť činnosti, spôsobiť zranenie alebo poškodiť majetok školy 

(Thornberg, 2008). Pravidlá školy však tiež definujú spôsoby myslenia o sebe a o svete. 

Zdôrazňujú otázky správneho a zlého, dobrého a zlého, a preto sú nevyhnutne súčasťou  

morálnej socializácie žiakov v školách (Boostrom, 1991, Jackson, Boostrom, Hansen, 1993; 

Thornberg, 2008). Veľa výskumov sa uskutočnilo s cieľom skúmať osobnosti učiteľov a 

stratégie týkajúce sa riadenia v triede a nesprávneho správania sa žiakov (napríklad Clunies, 

Ross, Little, Kienhuis, 2008, Lewis, 2006, Liljequist, Renk, 2007, Little, 2005; Shen et al., 

2009; Woolfolk Hoy, Weinstein, 2006) a skúmať vnímanie žiakov a koncepcie riadenia 

v triede, riešenie problémov správania v škole (Infantino,  Little, 2005; Lewis, 2006; 

Woolfolk Hoy, Weinstein, 2006). 

Pravidlá vo všeobecnej rovine sú spájané s reguláciou poriadku a definujú spôsob života 

žiakov v triede. Thornberg (2008) argumentuje, že ak žiaci prijímajú pravidlá, podieľajú sa 

nielen na krátkodobom správaní, ale aj na dlhodobých spôsoboch myslenia o sebe, o svete. 

Školské pravidlá alebo disciplinárne postupy, učiteľovo správanie, vzory a modely v správaní 

sú súčasťou tzv. skrytého kurikula, resp. skrytých učebných osnov   (Jackson, 1968, Halstead, 

1996; Schimmel, 2003).  Podľa Meighan a Siraj-Blatchford (1997, s. 66), skryté učebné 

osnovy sú ,,všetky veci, ktoré sa učia počas výučby okrem oficiálneho učebného plánu“. 

Problém so skrytými učebnými osnovami chápe Broady (1987) v tvrdení, že učitelia si často 

myslia, že vyučujú matematiku, angličtinu, geografiu atď.  a nevenujú pozornosť výučbe 

skrytým učebným osnovám. Skryté učebné osnovy odkazujú na implicitné morálne posolstvá 

zakomponované v každodennom školskom živote, na ovplyvnenie vývoja detí, ich hodnôt, 

ktoré sa môžu líšiť od tých, ktoré má škola oficiálne v úmysle podporovať a rozvíjať 

(Halstead, 1996). Podľa McGinnis a kol. (1995) sú pravidlá v triede často bez akéhokoľvek 

iného plánu riadenia, vyjadrujú  nádej, že sa budú aktéri školského života správať správnym 

spôsobom. Preto je dôležité realizovať výskum o školských pravidlách a hľadanie súvislostí 

medzi  správaním učiteľov z pohľadu manažmentu a školskej disciplíny. Školy s vážnymi 

problémami s disciplínou sú často tie, ktoré majú nejasné, nespravodlivé alebo nekonzistentne 

presadzované pravidlá a školy, v ktorých učitelia a riaditelia nevedia (alebo nesúhlasia) s 

pravidlami a ignorujú nesprávne konanie (Reinke, Herman, 2002; Welsh, Stokes, Greene, 

2000). Nekonzistentné presadzovanie pravidiel môže vysielať zmiešané správy smerom 
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k žiakom a môže zvýšiť frustráciu žiakov najmä ak je jeden žiak disciplinárne potrestaný 

kvôli nevhodnému správaniu (Thornberg, 2007). Nekonzistentné presadzovanie pravidiel 

môže tiež neúmyselne posilniť rušivé alebo agresívne správanie vyžadujúce disciplinárne 

sankcie. 

V každodennom školskom živote je potrebné, aby sa školské pravidlá  podrobnejšie 

preskúmali, aby sa lepšie pochopili systematickým spôsobom. Jedným zo spôsobov, ako to 

urobiť, je kategorizovať  súbor školských pravidiel. Thornberg (2008) vytvoril na základe 

analýzy  kategorizáciu školských pravidiel, založený na empirických údajoch a spôsob 

chápania ich obsahu. Táto analýza vyústila do piatich kategórií pravidiel:  

a) Vzťahové (relačné)  pravidlá 

Vzťahové pravidlá sa týkajú pravidiel v zmysle ako sa správať vo vzťahoch k iným ľuďom. 

Táto kategória upravuje činnosti, ktoré majú za následok dobro ostatných ľudí a zároveň 

zahŕňa zákaz činností, ktoré budú fyzicky alebo psychicky poškodzovať ostatných. Niektoré 

vzťahové pravidlá sa týkajú prejavov správania a správania v najlepšom záujme druhých, t. j. 

konať prosociálne. Príklady: byť priateľský jeden k druhému, ukázať ostatným rešpekt,  

postarať sa o ostatných, pomáhať jeden druhému.  

b) Pravidlá štruktúrovania 

Pravidlá štruktúry odkazujú na pravidlá zamerané na štruktúrovanie a udržiavanie činností, 

ktoré sa vykonávajú v škole alebo pri štruktúrovaní a udržiavaní fyzického prostredia. Táto 

kategória sa dá rozdeliť do dvoch podkategórií: pravidlá činnosti a pravidlá týkajúce sa 

životného prostredia. 

Pravidlá činnosti 

Pravidlá činnosti odkazujú na pravidlá zamerané na štruktúrovanie a udržiavanie činností, na 

reguláciu správania jednotlivcov s cieľom podporiť aktivity. Za pravidlá činnosti je možné 

považovať pravidlá hry, štruktúru činností, vyhlášky o tom, ako sa správať počas rôznych 

aktivít, ale aj zákazy správania, ktoré rušia alebo pôsobia proti aktivite.  Príklady:  

nevyrušujte spolužiakov pri práci za pracovnými stolmi,  nehovorte počas stolových prác, 

zdvihnite ruku, ak chcete hovoriť, nehovorte všetci naraz. Voľné pravidlá činnosti sú  

pravidlá, ktoré sú zamerané na štruktúrovanie a udržiavanie správania žiakov 

v neorganizovaných  aktivitách v škole - napr. hry a iné aktivity, ktoré nie sú iniciované 

učiteľmi, a to zvyčajne počas prestávok alebo voľnej hry.  Príklady: pravidlá loptových hier, 

ktoré sa konajú na ihrisku počas prestávok. Žiaci si osvojujú pravidlá pre tieto činnosti podľa 

tradície (stanovené futbalové pravidlá alebo pravidlá hry), alebo prostredníctvom dohody 

alebo modifikácie pravidiel vykonávaných v rámci skupiny  s účasťou učiteľa alebo bez nej. 

Avšak, keď sú do nich zapojení učitelia (často v dôsledku konfliktov alebo nedorozumení 

medzi žiakmi) a legitimizujú ich ako istý typ  pravidiel, dostávajú štatút školských pravidiel. 

Pravidlá prechodných činností sa týkajú pravidiel zameraných na štruktúrovanie a udržiavanie 

odlišných pravidiel aktivity, ktoré sa vyskytujú pred, medzi alebo bezprostredne po aktivitách 

vyučovania. Príklady prechodných činností sú postupy, keď žiaci začnú školský deň vstupom 

do šatne a potom v triede, keď idú alebo prichádzajú z prestávok, keď sa pohybujú medzi 

rôznymi učebňami. Pravidlá sú: byť na čas pre hodiny, okamžite ísť dovnútra, keď zazvoní 

zvon, stáť v rade a počkajte na to, aby učiteľ povedal, aby ste vstúpili do jedálne a 

nezostávajte v šatni.  

Pravidlá pre životné prostredie 

Táto podkategória pravidiel štruktúrovania obsahuje pravidlá zamerané na štruktúrovanie 

a udržiavanie fyzického prostredia (vo vnútri aj vonku). Okrem toho je možné rozlišovať tu 

medzi dvoma ďalšími podkategóriami. Pravidlá preventívneho prostredia odkazujú na 

pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť neporiadku vo fyzickom prostredí, predpismi  

starostlivosti o fyzické prostredie a jeho artefakty a zákazy rôznych druhov škôd alebo 

vandalizmus. Pravidlá o obnovení životného prostredia sa týkajú pravidiel zameraných na 
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obnovu alebo obnovu štruktúry poriadku po vykonávanej činnosti - t. j. opätovne vytvoriť 

poriadok po ukončení aktivít a činností, napríklad vrátiť späť športové pomôcky, lopty a iné 

predmety, ktoré sa používajú počas prestávky. 

c) Pravidlá ochrany 

Ochranné pravidlá sa vzťahujú na pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Táto 

kategória zahŕňa zákazy ublížiť sebe samému alebo vystaviť seba alebo iných riziku nehody. 

Pravidlá ochrany obsahujú dve podkategórie:  pravidlá týkajúce sa zdravia a pravidlá týkajúce 

sa prevencie zameranej na podporu alebo ochranu zdravia žiakov. Pravidlá prevencie nehôd 

sa týkajú pravidiel zameraných na ochranu bezpečnosti a prevenciu žiakov z neúmyselného 

ublíženia seba alebo navzájom.  

d) Osobné pravidlá 

Osobné pravidlá odkazujú na tie pravidlá, ktoré vyžadujú sebareflexiu vlastného správania a 

prevzatie osobnej zodpovednosti za seba a za svoje konanie. Pravidlo osobnej zodpovednosti 

sa týka osobnej zodpovednosti za to, čo robím a hovorím. Musíme si stáť za tým, čo sme 

urobili, neklamame o svojich krokoch alebo nezhadzujeme na niekoho iného. Pravidlo 

premýšľania znamená, že žiaci musia premýšľať skôr, než konajú: zvážiť úmysel konania a 

dôsledky, ktoré môžu vyplynúť skôr, ako žiak koná. Pravidlo robiť všetko  najlepšie ako 

vieme je základným pravidlom, ktoré často učitelia zdôrazňujú žiakom, aby robili všetko 

najlepšie ako vedia. 

e) Pravidlá etikety 

Pravidlá etikety odkazujú na pravidlá, ktoré vyjadrujú zvyky alebo tradície v škole. Školská 

etiketa alebo v etiketa v spoločnosti (sociálna etika) pojednáva o tom, ako sa správať v 

sociálnych situáciách, na ktoré sa nevzťahuje pojem relačných pravidiel. Najčastejšie sa 

spájajú s pojmami tradícia, kultúra. Medzi prejavy správania, ktoré porušujú pravidlá etikety 

učitelia zaraďujú: nedbalá úprava zovňajšku, nenosiť čiapku v triede, nepoužívať vulgarizmy 

a pod.  

 

2.1   Pravidlá a normy  

Podľa teórie sociálno-kognitívnej domény deti a žiaci nie sú len pasívnymi prijímačmi v 

socializačnom procese. Deti i dospelí aktívne uvažujú nad svojimi zážitky. Niektoré sociálne 

normy alebo pravidlá budú prijaté, zatiaľ čo iné budú spochybnené. Aktívny postoj 

jednotlivcov vo vzťahu k ich sociálnemu prostrediu vedie k zdieľaným aj nezdieľaným 

aspektom kultúry v rámci jednotlivých interakcií v spoločnosti. Deti aj dospelí majú rôzne 

názory na význam spoločenských postupov, hodnôt a noriem upravujúce socializačné 

postupy. Podľa teórie socio-kognitívnej domény (Nucci, 2001, 2008, Smetana, 2006, Turiel, 

1983) sú kognitívne štruktúry rozvíjané a organizované v rámci hraníc základných kategórií 

alebo takzvaných domén v dôsledku toho, že sú konštruované prostredníctvom interakcií 

jednotlivých osôb s prostredím. Na základe toho teória tvrdí, že žiaci vytvárajú svoje 

spoločenské kompetencie v troch rôznych oblastiach: morálna doména, konvenčná doména a 

osobná doména. Pravidlá a normy predstavujú dôležitý faktor, ktorý úzko súvisí 

s bezpečnosťou v škole a v triedach. Výskumné šetrenia zdôrazňujú význam školských 

pravidiel a vnímanie spravodlivosti vo vzťahu k jednaniu so žiakmi. Existujú dôkazy o tom, 

že školy, v ktorých sú pravidlá účinne presadzované (je lepšie riadená disciplína) majú nižšiu 

mieru  viktimizácie žiakov a študentov  (Gottfredson, Payne, 2005). Jedna z najdôležitejších 

explicitných alebo implicitných noriem v škole sa vzťahujú na „svedkov“ v súvislosti so 

správaním: sú pasívnymi divákmi, ktorí vedome alebo nevedome podporujú agresívne 

správanie.Dodržiavanie noriem a rešpektovanie pravidiel je podmienkou bezpečnosti v škole. 

Podľa Payne a Gottfredson (2005) existujú dôkazy o tom, že školy v ktorých sa dôsledne 

dodržiavajú pravidlá a účinne aplikujú v praxi je nižší výskyt žiackych negatívnych prejavov 

správania. Vzájomný vzťah medzi dodržiavaním pravidiel a pocitom bezpečnosti 
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dokumentuje výskum Gregory, et al., (2010). Štúdie dokázali, že pocit  bezpečia napomáha 

žiakom pri vyhľadávaní pomoci napr. pri šikanovaní (Eliot, Cornell, Gregory, Fan, 2010; 

Gregory, et al., 2011). Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sú schopní 

aktívne participovať pri tvorbe pravidiel a smerníc. Učitelia musia vytvárať príležitosti 

aktívne participovať pri tvorbe prosociálneho správania a noriem správania vo vlastnej triede, 

v skupine a v kolektíve. Dôležitým faktorom, ktorý súvisí s bezpečnosťou v škole je vzťah 

pravidiel a noriem.   

Proces vyučovania a učenia je zásadne relačný. Vzory noriem, cieľov, hodnôt, interakcií a 

vzťahov v školách predstavujú hlavnú oblasť školskej klímy. Jedným z najdôležitejších 

aspektov vzťahov v školách je, ako sa ľudia správajú  k sebe navzájom. Ak je vzťah učiteľ-

žiak negatívny a konfliktný už v materskej škole, je viac pravdepodobné, že žiak bude mať 

problémové správanie a edukačné problémy aj neskôr  (Hamre, Pianta, 2001). Tiež interakcia 

učiteľov so žiakmi môže priamo ovplyvniť správanie a citovú angažovanosť žiakov v triede. 

Ak učitelia komunikujú so žiakmi pozitívne, potom je pravdepodobné, že správanie žiakov 

bude v súlade s normami a pravidlami v škole. Výskum tiež ukázal, že učitelia a ich pracovné 

prostredie, vzťahy s rovesníkmi, a pocity začlenenie do kolektívu a vzájomný rešpekt, sú 

dôležitými aspektmi pozitívnej klímy školy. Ak je žiakom daná možnosť  spolupodieľať sa na 

tvorbe pravidiel a zároveň im je vysvetlené, prečo sú práve takéto, učia sa vzájomnému 

rešpektu, ktorý    vylučuje násilie a budú tieto pravidlá i ochotnejšie rešpektovať. Pokiaľ je 

potrebné uplatniť trest (sankciu), má to  zmysel len vtedy, ak to žiakovi pomáha lepšie 

porozumieť dôsledkom vlastného jednania.   

 

Príspevok vznikol ako výstup projektu „Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v 

edukačnom prostredí“ Projekt č. 005DTI-4/2018. 
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TANEČNÁ PODLOŽKA – JEJ VPLYV NA EDUKAČNÚ KLÍMU A 

VYUŽITIE V HUDOBNO-TANEČNOM VZDELÁVANÍ 

 

DANCE MAT – ITS IMPACT ON THE EDUCATIONAL CLIMATE AND 

USE IN THE MUSIC AND DANCE EDUCATION 

 

Zuzana Hubinská 
 

Abstrakt 

V súčasnosti je spoločnosť ovplyvnená prudkým rozvojom informačno-komunikačných 

technológií, čo sa odzrkadľuje aj v školskom prostredí. Informačno-komunikačná technológia 

sa postupne (v závislosti od finančných prostriedkov jednotlivých vzdelávacích inštitúcií) 

začala zapájať do vyučovacích predmetov rôznych oblastí, napríklad matematika, ekonómia, 

geografia, fyzika, cudzie jazyky a iné. V snahe sprostredkovať žiakom nové informácie 

efektívnym spôsobom siahajú pedagógovia aj po iných metódach a formách výchovno-

vzdelávacieho procesu.
1
 Týmito skutočnosťami sme sa inšpirovali aj v našej práci pri 

realizácii výskumu, kedy sme do vyučovania zapojili vybrané informačno-komunikačné 

technológie – tanečnú podložku. Tieto multimédiá sú pre žiakov tanečného odboru na 

základných umeleckých školách novým elementom, bežne v praxi sa nevyužívajú, slúžia skôr 

na odľahčenie vyučovacieho procesu. V našej práci sme sa rozhodli využiť ich ako nástroje na 

rozvoj pohybových kompetencií žiakov tretieho ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, 

pričom sledujeme ich vplyv na edukačnú klímu v triede, ktorá má významný podiel na 

efektívnom priebehu vyučovania. V predkladanom príspevku prinášame prehľad získaných 

výsledkov. 

Kľúčové slová: Informačno-komunikačná technológia. Tanečná podložka. Umelecké 

vzdelávanie. Pohyb.  

 

Abstract 

At present, the society is influenced by the boom in the information and communication 

technologies, which is also reflected in the educational environment. Information and 

communication technology has gradually (depending on the funds available to individual 

educational institutions) started to be used as a part of various subjects, such as mathematics, 

economics, geography, physics, foreign languages and others. In order to provide pupils with 

new information in an effective way, teachers also opt for other methods and forms within the 

processes of teaching and learning. These phenomena also inspired our work during the 

research when we applied selected information and communication technologies - dance mat 

– in the process of teaching and learning. These multimedia are a new element for dance 

pupils at primary art schools, they are not commonly used in practice, but they rather help to 

ease the atmosphere during the process of teaching and learning. In our paper, we decided to 

use these multimedia as tools for the development of movement skills of pupils in the third 

year of primary art education, while observing their impact on the educational climate in the 

class, which significantly affects the effective course of the process of teaching and learning. 

We present an overview of the results obtained. 

Key words: Information and communication technology. Dance Mat. Art education. 

Movement. 

                                                 
1 MALÚCHOVÁ, B. 2012. Aktuálna a preferovaná klíma triedy základnej školy. [Diplomová práca]. Nitra: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 8 -35. 75 s. 
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1 ÚVOD 

Medzi informačno-komunikačné technológie (ďalej len IKT) zaraďujeme také multimediálne 

prostriedky, ktoré určitým spôsobom podporujú výučbu a ďalšie aktivity v oblasti 

vzdelávania.
2
 IKT pomáhajú pedagógom poskytovať žiakom technologicky vyspelej 

spoločnosti inovačné vyučovacie metódy a možnosti. Prvé pokusy aplikovať IKT do 

vyučovania sú spojené s objavom sálových počítačov, no tento spôsob vyučovania sa neujal, 

pretože tieto stroje boli komplikované a práca s nimi mala obmedzené pedagogické možnosti. 

Výraznejší rozvoj vzdelávania pozorujeme až vynájdením internetu a osobných počítačov. Od 

osemdesiatych rokov 20. storočia vďaka neustálemu vývoju počítačovej techniky dochádza k 

tzv. elektronizácii školstva, ktorej cieľom bolo rozvíjať počítačovú gramotnosť. V súčasnosti 

sa vo vzdelávaní využívajú hardvérové a softvérové prostriedky v konvergovaných systémoch 

na spracovávanie, uchovávanie, prezentovanie informácií a komunikovanie. V skutočnosti sú 

to prostriedky koncových zariadení (počítače, tablety, mobilné telefóny a smartfóny, digitálne 

fotoaparáty a kamery a pod.) spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou (sieťové prvky, servery, 

vysielače a iné).
3
 IKT môžeme využívať v každej fáze vyučovacej hodiny (úvodná motivácia, 

sprístupňovanie učiva, upevňovanie aj opakovanie učiva a iné), ale aj v rámci jednotlivých 

aktivít: príprava a prezentácia učiva, vyhodnocovanie, realizácia rôznych pokusov a projektov 

a pod.
4
 V našom prípade IKT využívame ako pomôcky pri uskutočňovaní existujúceho 

vzdelávacieho procesu. Výučba je vybranou technológiou podporovaná, podriaďuje sa 

tradičnej forme, pomáha splniť vopred stanovené didaktické ciele. Vyučovanie vedie pedagóg 

a prebieha v klasickej triede (v našom prípade tanečná sála).  

Vzhľadom na skutočnosť, že žiaci sa stretávajú s vybranými zariadeniami pri iných 

príležitostiach ako je výučba, sme sa rozhodli pozorovať, ako budú vplývať na edukačnú 

klímu, ak s nimi žiaci budú pracovať s vymedzenými podmienkami. Pozorovali sme, či 

vybrané didaktické prostriedky vyvolávajú stresové situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú 

edukačnú klímu, alebo naopak - vzhľadom na ich atraktivitu - motivujú žiakov k pohybovej 

činnosti a na plnenie vopred stanovených cieľov. V súvislosti s realizovanými pohybovými 

činnosťami sme pozorovali, či žiaci pociťujú radosť z úspechu alebo frustráciu z prípadného 

neúspechu.
5
 Ďalej sme pozorovali, či majú zariadenia vplyv na správanie sa žiakov, nadmerné 

vyrušovanie (negatívny vplyv), alebo naopak sú sústredení a vnímajú priebeh vyučovania 

(pozitívny vplyv).
6
 Tanečná podložka – mäkká podložka štvorcového tvaru, ktorá sa pripája 

k počítaču/televízii prostredníctvom USB výstupu. Nachádzajú sa na nej jednotlivé políčka, 

ktoré predstavujú tlačidlá snímajúce kroky tanečníka (vpred, vzad, do strán, do diagonály), 

stredné pole je neaktívne, používa sa ako oddychová zóna. Princípom hry je stúpať v správny 

okamih na políčka, ktoré sa nachádzajú na podložke podľa toho, ako plynú farebné šípky na 

obrazovke počítača/televízora.
7
 Súčasťou inštalácie je program StepMania, ktorý sa do 

povedomia dostal v roku 2001. Spomínaná aplikácia rozvíja rytmické cítenie pohybu, 

percepčné vlastnosti a koordináciu pohybu, pretože hráč popri počúvaní hudby v správnom 

momente musí stúpať do určeného smeru. Hudobný sprievod je rozmanitý, vzhľadom na to sa 

dajú vyberať skladby rôznej náročnosti. Výhodou je možnosť pracovať so skladbou vlastného 

                                                 
2 JAVORSKÝ, S. 2012. Informačná gramotnosť. [online]. cec.truni.sk. 2012. [cit. 2019-02-27].  
3 MIŠÚT, M. 2013. IKT vo vzdelávaní. [online]. pdf.truni.sk. 2013. [cit. 2019-02-27].  
4 PALIGOVÁ, M. 2012. Informačno-komunikačné technológie na 1. stupni základnej školy. Bratislava: 

Metodicko-pedagogické centrum, 2012.s. 9. 30 s.  
5 ĎURANOVÁ, J. 2016. Klíma triedy ako aspekt výchovy dieťaťa. [Diplomová práca]. Zlín: Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, 2016. s.19-23. 87 s.  
6 LANGOVÁ, K. 2017. Klíma triedy v prvom ročníku ZŠ. [Diplomová práca]. Nitra: Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, 2017. s. 7-11. 66 s.  
7 Dance Dance Revolution: New Moves + tanečná podložka. 2011. [online]. progamingshop.sk. Jan. 2011. [cit. 

2019-02-27]. 
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výberu, ktorá sa vo formáte mp3 vloží do programu StepMania.
8
 Tanečnú podložku 

využívame najmä ako nástroj na rozvoj rytmickej stránky prevedenia pohybu. Pohyb 

dopĺňame o prácu horných končatín, ktorú si žiaci vytvárajú sami. Tým chceme rozvíjať 

samostatnú tvorivú prácu a koordinačné schopnosti tela.  

 

2 REALIZÁCIA  A PRIEBEH VÝSKUMU 

Výskum sme realizovali na Súkromnej základnej umeleckej škole – Tralaškola v Nitre a na 

Súkromnej základnej umeleckej škole Heleny Madariovej v Nitre. Výber výskumnej vzorky 

bol zámerný, tvorilo ju 15 žiakov (14 dievčat a 1 chlapec). Počet žiakov v experimentálnej 

skupine bol 8 vo veku 8 – 9 rokov, v kontrolnej skupine 7 s rovnakým vekovým priemerom. 

V experimentálnej skupine boli vyučovacie hodiny, v ktorých sme realizovali vopred 

pripravené pohybové činnosti, obohatené o využívanie inovatívnych didaktických 

prostriedkov (tablet, podložka, kinect) v súčinnosti s vybranými ukážkami klasickej hudby. 

V kontrolnej skupine sme v rámci vyučovacieho procesu využívali doposiaľ zaužívané 

didaktické prostriedky (CD prehrávač, počítač, projektor a iné). Realizované pohybové 

činnosti boli rovnaké ako v ES, ale v sprievode vybraných ukážok populárnej hudby. 

Vyučujúcim v oboch skupinách bola Mgr. art. Zuzana Hubinská.  

V rámci výskumného plánu sme si v oboch skupinách stanovili rovnaké ciele, ktoré sme 

chceli dosiahnuť prostredníctvom hudobno-pohybových aktivít. Aktivity boli realizované 

dvoma metódami - cez improvizáciu alebo vopred pripravenou tanečnou kombináciou. Žiaci 

sa v nich venovali pohybovej koordinácii, priestorovej orientácii, upevňovali a rozvíjali 

doteraz nadobudnuté pohybové schopnosti, učili sa rozoznávať hudobné výrazové prostriedky 

– legato, staccato, adagio, lento, presto v pohybe a iné. V predkladanom príspevku 

popisujeme aktivity z konkrétnych vyučovacích hodín experimentálnej skupiny (7., 8. z 13.), 

na ktorých sme využívali tanečnú podložku, a ich vplyv na edukačnú klímu.  

1. hodina - Cieľom bolo naučiť žiakov základné pravidlá hry StepMania na úrovni 

začiatočníkov a zoznámiť ich s ovládaním inovatívneho didaktického prostriedku - tanečnej 

podložky. Žiaci sa zoznamovali s funkciami a ovládaním zariadenia prostredníctvom 

pedagógovej demonštrácie. Nasledovali dve skúšobné kolá. Každý žiak si vyskúšal prácu so 

zariadením. Keďže sme mali len jeden exemplár, ostatní si vyrobili papierové podložky, čím 

sme udržali ich stálu pozornosť. Niektorí žiaci mali aj napriek neustálemu opakovaniu 

pohybov dolných končatín v rovnakom poradí, v tom istom tempe a na tú istú skladbu 

problém presne stúpať na určené šípky. Buď sa netrafili na šípku a stúpali mimo snímateľnej 

zóny, nevedeli rytmicky odhadnúť, kedy presne na šípku stúpiť, alebo nevedeli, ako preniesť 

váhu a vymeniť dolnú končatinu z jednej strany na druhú a iné. Ani tieto problémy žiakov 

neodradili a všetci chceli opakovane skúšať splniť úroveň a dosiahnuť plný počet bodov. 

V druhej časti hodiny sme nacvičovali vopred pripravenú rytmickú štruktúru (najskôr v tichu, 

potom s hudobnou ukážkou C. S. Saëns – Karneval zvierat, časť Akvárium. Naučenú 

rytmickú koordináciu dolných končatín, si žiaci vyskúšali aj na tanečnej podložke (hudobná 

ukážka ostala rovnaká). Pri tomto opakovaní sme pozorovali väčšiu istotu v pohybe a viac 

nahraných bodov. Myslíme si, že sa tak stalo vďaka naučeným pohybom, ktoré žiakov 

neprekvapili natoľko, ako keď nevedeli a čakali, kam a ako majú stúpať. Na záver hodiny si 

žiaci do pracovných zošitov zapísali, ako sa im na hodine pracovalo.  

2. hodina – Cieľom bolo rozvíjať schopnosť individuálnej tvorby a podporiť rozvoj 

rytmického cítenia pohybu, vychádzajúceho z hudobnej predlohy. Po úvodnom opakovaní 

naučenej rytmickej kombinácii a jej ukážke na tanečnej podložke, bez pomoci a usmerňovania 

pedagóga, sme prešli na samostatnú tvorivú prácu. Žiaci si mali v dostatočnom časovom 

rozpätí vymyslieť k naučenej kombinácii vlastné, originálne, koordinované pohyby horných 

                                                 
8 IVANOVÁ, E. 2012. Rozvoj hudobnej tvorivosti prostredníctvom IKT na základných umeleckých školách. 

[Diplomová práca]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 34-37. 104 s.  
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končatín. Nácvik prebiehal mimo podložky, najskôr bez hudobného sprievodu, potom s 

hudbou. Prvá prezentácia pohybov prebiehala skupinovo (pedagóg sa snažil pohyby si 

zapamätať). Pri tom, ako žiaci tvorili, sme pozorovali, že aj napriek zadaniu, teda samostatnej 

práci, mali tendenciu od seba preberať pohyby, ktoré vytvoril niekto iný. Všimli sme si, že 

žiaci boli tvorivý, no keď sa pustila hudba, pohyby sa zmenili a zjednodušili. Bez hudby 

ukazovali rôzne zaujímavé pohyby, s hudbou nakoniec hýbali hornými končatinami rovnako 

ako ostatní. Ďalšou úlohou bolo, aby vytvorenú koordináciu horných končatín s dolnými 

skúsili aj na tanečnej podložke. To znamenalo zvýšenie sústredenia sa na správnu polohu 

chodidla (vedieť stúpať na určené šípky), zároveň myslieť na to, aké pohyby horných 

končatín si vymysleli. Žiakom sa nepodarilo hýbať hornými končatinami tak, ako 

prezentovali v prvej samostatnej ukážke bez sprievodu hudby (mimo podložky). Väčšina 

využívala súhlasné pohyby, teda keď išla pravá dolná končatina vpred, pridali pravú hornú 

končatinu smerom vpred. Rovnako sa to opakovalo do každého smeru. Keď mali skok na dve 

dolné končatiny od seba k sebe, pridali pohyb oboch horných končatín v smere upaženia 

a pripaženia a pod. Každý žiak sa v závere na tanečnej podložke vystriedal raz.  

Vzhľadom na to, že s výsledkom sme neboli dostatočne spokojní, rozhodli sme sa žiakom 

zadať domácu úlohu, a to opakovať si vytvorené pohyby horných končatín tak, aby sa pri 

najbližšej prezentácii nezačali podobať na pohyby rúk spolužiaka, ktorý bude prezentovať 

pred ním. S poukazom na uvedené konštatujeme, že ciele boli naplnené čiastočne.  

2.1 Vyhodnotenie  

Zariadenie – tanečná podložka, sme využívali so zámerom rozvíjať rytmické cítenie žiakov, 

vychádzajúce z nasledovania hudobného rytmu vybraných skladieb klasickej hudby. 

V druhom rade sme mali zámer rozvíjať tvorivé schopnosti a koordináciu práce celého tela pri 

tvorbe vlastných krátkych pohybových variácií.  

Pri prvom zoznámení sa s vybraným didaktickým prostriedkom sme zistili, že žiaci tanečnú 

podložku nepoznali. V rámci vysvetľovania, ako s podložkou pracovať, sme spoločne 

vytvorili papierové tanečné podložky pre každého žiaka, čím sme dosiahli plné sústredenie 

celej triedy. Každý žiak si v prvom kole vyskúšal, ako stúpať na jednotlivé šípky, ktoré sa 

zobrazujú na monitore počítača. Žiakom robilo problém pochopiť, že na šípku musia stúpiť až 

vtedy, keď sa nachádza na hornej lište. Iba jedna žiačka s tým nemala problém a bola schopná 

nahrať najviac bodov. V druhom kole už žiaci pochopili, v čom spočíva systém stúpania na 

príslušnú šípku, no keďže niektorí nemali na dostatočnej úrovni vyvinuté rytmické cítenie, 

nevedeli sa v správnom momente trafiť nohou na určené miesto a nahrať dostatok bodov. 

Tento neúspech žiakov neodradil a práca s tanečnou podložkou ich bavila. Následne sme sa 

spoločne naučili rytmickú kombináciu dolných končatín, ku ktorej mali žiaci na ďalšej hodine 

vytvoriť vlastné pohyby horných končatín. Pri samostatnej tvorbe sme si všimli, že žiaci boli 

kreatívni a svedomito pristupovali k splneniu zadania. V individuálnej prezentácii však boli 

neistí a hanbili sa, preto sa ich pohyby postupne začali podobať na tie, ktoré videli 

u predchádzajúceho interpreta (spolužiaka). Pri skúške koordinácie na tanečnej podložke sa 

žiaci natoľko sústredili na prácu dolných končatín a nahratie plného počtu bodov, že sa 

pohyby horných končatín začali skresľovať, nedoťahovali ich do maximálnych polôh 

a nakoniec začala väčšina robiť to isté. Aj napriek miernemu neúspechu dosiahnutému pri 

koordinačných pohyboch horných končatín sa žiaci naučili správne stúpať na určené miesto 

na podložke a nahrať vždy vyšší počet bodov ako v predchádzajúcich kolách. Vzhľadom na to 

konštatujeme, že stanovený cieľ rozvoja rytmického cítenia bol splnený na dostatočnej 

úrovni. Rozvoj tvorivých a koordinačných schopností nedosiahli žiaci podľa prvotného 

zámeru pedagóga. Práca s tanečnou podložkou mala pozitívny a motivačný vplyv na výkon 

žiakov pri plnení zadania v jednotlivých pohybových činnostiach.  
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Na prvej hodine vládla veľmi dobrá atmosféra, žiakom sa práca s tanečnou podložkou páčila 

a mala motivačný efekt. Ich výkony spĺňali požiadavky pedagóga na dostatočnej úrovni 

(splnenie vopred stanovených cieľov). V druhej časti hodiny pri nácviku vopred pripravenej 

kombinácie DK sme pozorovali mierny úpadok nadšenia pre pohybovú aktivitu, ale aj napriek 

tomu bola edukačná klíma pozitívna a žiaci sa na vyučovaní cítili dobre. Vzhľadom na to, že 

v druhom kole (po naučení sa kombinácie) získali viac bodov ako v prvom (skúšobnom), ich 

nálada sa zlepšila, žiaci nadobudli pocit spokojnosti s vykonanou činnosťou. Na druhej 

hodine sme pozorovali, že jednotlivé elementy na edukačnú klímu pôsobili rôznym 

spôsobom. Pri nácviku vlastnej koordinácie HK k naučenej kombinácii DK sme pozorovali 

miernu frustráciu a nechuť do pohybovej činnosti. Keďže sme používali aj rovnakú hudobnú 

ukážku, žiaci mali pocit, že stále robia to isté. Úvod hodiny bol teda negatívnejší. Po tom, ako 

žiaci zistili, že pripravené kombinácie budeme skúšať na tanečnej podložke, sa však nálada 

v triede rapídne zmenila. Počiatočná nechuť sa pretransformovala na súťaženie o to, kto na 

podložku pôjde ako prvý a kto čo najskôr ukáže svoju tanečnú kombináciu. Veľkou 

motiváciou bola aj chuť nahrať čo najvyššie skóre a umiestniť sa ako prvý v tabuľke 

výsledkov. 

 

3 ZÁVER 

V experimentálnej skupine sme na začiatku výskumného procesu pri plnení iných 

improvizačných úloh pozorovali potrebu jednotlivých členov skupiny držať sa blízko pri sebe. 

Viackrát sa preto opakovalo, že žiaci nevyužívali celé spektrum možností práce s vlastným 

telom v priestore v tanečnej sále. Potrebu držať sa v skupine čiastočne nahradila schopnosť 

pracovať individuálne až v druhej polovici výskumného procesu práve pri práci s tanečnou 

podložkou. Žiaci mali motiváciu dosiahnuť čo najvyšší počet bodov v rámci jednotlivých kôl 

hraných v programe StepMania a prvýkrát sa v rámci klímy v triede objavuje element 

súťaživosti. Ako najťažšia úloha zameraná na rozvoj koordinačných schopností sa ukázala 

tvorba vlastných pohybov HK k vopred pripravenej rytmickej kombinácii DK. Ak žiaci 

pracovali mimo tanečnej podložky a bez hudby, ich pohyby boli koordinovanejšie, 

kombináciu vedeli prezentovať väčšinou bezchybne. Ak sa však postavili na tanečnú 

podložku, nevedeli sa plne sústrediť na toľko úkonov (stúpiť správnou DK na určenú šípku 

v konkrétnom momente a ešte aj s pripraveným pohybom HK). Žiaci ES pracovali počas 

celého výskumného procesu aktívne, bez potreby vyrušovať pedagóga a spolužiakov 

nevhodným správaním. Na vyučovacích hodinách sa vedeli sústrediť, prípadné rozptýlenie 

bolo len chvíľkové, primerané vekovej skupine. V rámci vedenia vyučovacej hodiny sme sa 

riadili tým, aby náš prístup k žiakom spĺňal charakteristiku demokratického vyučovacieho 

štýlu. Pri plnení jednotlivých zadaní sme v rámci diskusie rozoberali názory žiakov na 

jednotlivé elementy, s ktorými pracovali na vyučovacej hodine. Ich názory sme rešpektovali 

a ak aj žiaci nedosiahli vopred stanovený cieľ okamžite, prostredníctvom rozhovoru sme ich 

chceli naviesť na vhodnejšie riešenie problémových situácií tak, aby sa na vyučovacej hodine 

necítili nekomfortne, čo by mohlo ovplyvniť edukačnú klímu. Na každej hodine sme sa 

snažili venovať pozornosť všetkým žiakom, nezameriavali sme sa len na niektorých. Pri 

neúspechoch sme boli tolerantní a žiakom sme venovali viac času na nájdenie riešenia pri 

úlohe, ktorá im napríklad zo začiatku nebola zrozumiteľná, alebo potrebovali dlhší čas na 

zapamätanie si pohybovej väzby a pod.9 Vyučovanie sme prispôsobovali znakom, ktoré sú 

charakteristické pre vytvorenie pozitívnej edukačnej klímy: ocenenie experimentovania 

a alternatívneho, voľného myslenia; podpora sebahodnotenia (práca so sebavedomím); 

stimulácia k novým originálnym prístupom; dôraz na spontánnosť a aktivitu; spolupráca 

                                                 
9 CSERIOVÁ, K. 2013. Komparácia pohľadov na problematiku ideálneho učiteľa podľa žiakov základných škôl 

a ich rodičov. [Diplomová práca]. Brno: Masarykova Univerzita v Brne, 2013. s. 17. 75 s.  
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v skupine, rešpektovanie názorov ostatných; zúčastňovanie sa všetkých na hodnotení; podpora 

viery vo vlastné sily; optimizmus a iné.10 

Tanečná podložka sa ukázal ako vhodný didaktický prostriedok pre zvolenú vekovú kategóriu 

(tretí ročník prvého stupňa ISCED 1B). Keďže ponúka možnosť zvýšiť náročnosť rýchlejšími 

skladbami je vhodná aj pre starších žiakov. Zároveň tanečná podložka pôsobila ako 

motivačný faktor pri vytváraní vlastných pohybových kombinácií a pozitívne vplývala na 

atmosféru vyučovacích hodín. V snahe reflektovať pôsobenie inovatívnych didaktických 

prostriedkov v súčinnosti s klasickou hudbou na edukačnú klímu sme predpokladali, že 

pozitívna atmosféra vo vyučovacom procese vytvorí priestor na tvorivé myslenie a realizáciu, 

teda má priaznivý vplyv na rozvoj tvorivosti a sebarealizácie v hudobno-pohybových 

činnostiach. Pri analýze získaných výsledkov, ktoré sa vzťahujú na oblasť faktorov 

ovplyvňujúcich pozitívnu edukačnú klímu, sme sa stretli s výrazne pozitívnym vplyvom 

vybraných didaktických prostriedkov a klasickej hudby na priebeh vyučovania 

v experimentálnej skupine. Na základe pozorovania sme v experimentálnej skupine vnímali 

posuny hodnôt očakávaným smerom. Obe výskumné skupiny vykazovali na začiatku 

výskumného procesu menší počet známok 1, vo viacerých prípadoch sa častejšie objavovali 

známky 2 a 3. Táto skutočnosť môže byť spôsobená iným prístupom k vyučovaniu, na ktorý 

žiaci neboli zo začiatku zvyknutí. Na základe výsledkov výskumu však môžeme konštatovať, 

že zavedenie inovatívnych didaktických prostriedkov v súčinnosti s klasickou hudbou do 

pohybových činností priaznivo pôsobilo a ovplyvnilo atribúty pozitívnej edukačnej klímy. 

V takomto prostredí mali žiaci možnosť na vlastnej koži zažiť spontánny tvorivý proces, 

spolupracovať s ostatnými v skupine, ale aj spoznávať seba samých.  
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SOCIOTERAPEUTICKÝ ROZMER FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

SOCIOTHERAPEUTIC DIMENSION OF FORENSIC SOCIAL WORK 

 

Miriama Šarišská, Beáta Balogová, Martin Hamadej 
 

Abstrakt  

Popri psychoterapeutických a pracovných aktivitách je vhodné implementovať v rámci 

výkonu forenznej sociálnej práce socioterapeutické zásahy zameriavajúce sa na terapeutické 

aktivity s klientmi spadajúcimi do kompetencií týchto sociálnych pracovníkov. V rámci 

príspevku autori popisujú a identifikujú podobnosti, výzvy aplikácie a prepojenia socioterapie 

do forenznej sociálnej práce. Ide o opätovné začlenenie problémového jednotlivca do 

spoločnosti, ako aj na zlepšenie stavu jeho vnútorného prežívania.   

Kľúčové slová: socioterapia, forenzná sociálna práca, výkon trestu, forenzný klient 

 

Abstrakt 

In addition to psychotherapeutic and work activities, it is appropriate to implement socio-

therapeutic interventions within the framework of forensic social work focusing on 

therapeutic activities with clients falling within the competence of these social workers. In the 

paper the authors describe and identify similarities, challenges of application and connection 

of sociotherapy to forensic social work. It is about reintegrating the problematic individual 

into society as well as improving the state of their inner survival. 

Key words: sociotherapy, forensic social work, imprisonment, forensic klient 

 

 

ÚVOD 

Socioterapia vychádza z predpokladu, že čisto individualizovaná intervencia s klientom 

nestačí na zníženie problémov medzi jednotlivcom a spoločnosťou.  Cieľom socioterapie, ako 

na klienta zameranej terapie založenej na zdrojoch a dôvere, je aj vytvorenie priestoru 

a zameranosť na fungovanie sociálnych vzťahov, umožňujúce klientom (osoby a skupiny 

alebo spoločenstvá) identifikáciu zdrojov, ktoré majú vplyv na ich život, bývanie pričom 

socioterapia poukazuje aj na prekážky ich rozvoja. Dôležitosť využívania socioterapie 

v prepojení na forenznú sociálnu prácu poukazuje na nevyhnutnosť jej profesionalizácie 

vychádzajúc z vedeckého základu.  Sociálna práca k tomu môže prispieť začatím výskumu a 

objasnením otázok týkajúcich sa kvalifikácie socioterapeutov a socioterapeutiek. 

 

1 KONCEPCIA FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

V súčasných podmienkach slovenskej sociálnej práce
1
 sa za posledné roky venovali 

problematike forenznej sociálnej práce niekoľkí autori a autorky (Levická, Patyi a Danišová 

2016; Balogová 2017, 2016; Levická 2017; Šarišská a Balogová 2017, 2018, 2019). Forenzná 

sociálna práca je semiprofesiou, ktorá je v širokom koncepte (akademicky, vedecky, 

prakticky) rozvinutá v anglosaských krajinách a čomu pomohli viaceré vedecké práce autorov 

a autoriek (Maschi a Killian 2011, 2009; Munson 2011; Rome 2011; Sinclair 2002; Barker 

a Branson 2000; Brownell a Roberts 2002 aďalší). Počiatky forenznej sociálnej práce siahajú 

                                                            
1 Prednesený text venovaný forenznej sociálnej práci v súčasných podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom 

na analýzu slovenskej a zahraničnej odbornej spisby je širšie rozpracovaný v monografii autoriek Miriamy 

Šarišskej a Beáty Balogovej s názvom Forenzná sociálna práca – teoretické a praktické východiská (2019).  
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do prvých rokov 20. storočia (Maschi a Killian 2011; Munson 2011) aj napriek tomu, že je 

vnímaná ako koncept, ktorý bol súčasťou sociálnej práce od jej začiatku budovania. Okrem 

uvedených odborníkov sa problematike forenznej sociálnej práci venuje National 

Organisation of Forensic Social Work, ktorá prezentuje túto semiprofesiu ako aplikáciu 

sociálnej práce na otázky týkajúce sa zákona a právneho systému. V širšom kontexte ide o 

sféru zahrňujúcu právne otázky a problematiku rovnako civilnej, ako aj trestnej oblasti. 

NOFSW menuje aj ďalšie oblasti zaraďujúc ich pod pojem forenzná sociálna práca (NOFSW 

2018 [cit. 2019-11-26]): náhradná starostlivosť, rozvod, zanedbávanie, oblasť rodičovských 

práv, zneužívania detí a mládeže, oblasť justície vo vzťahu k mladistvým a dospelým a pod.  

Forenznú sociálnu prácu v rámci slovenskej teoretickej a praktickej línie definujeme „ako 

oblasť, ktorá by zachytávala celé spektrum problémového prejavu klienta – od prvých porúch 

správania v rámci sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, cez neprípustné správanie 

mladistvých v medziach od prečinov k trestným činom, ďalej cez narušené správanie duševne 

chorých (ako klientov klinickej sociálnej práce), až k správaniu súdených, odsúdených a 

jedincov po výkone trestu. Neopomínajúc celý okruh zúčastnených osôb, ktoré patria do 

komunity klienta forenznej sociálnej práce“ (Balogová 2017, s. 82).  

 

2 SOCIOTERAPIA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Počiatky slovenskej socioterapie
2
 siahajú k autorke Krakešovej, ktorá ako prvá v našich 

podmienkach začala rozpracovávať koncept sociálnej terapie. O klientele, s ktorou môžeme 

v rámci socioterapie pracovať hovorí, že „môže ísť o osobu, ktorá nedokáže prekonať vlastné 

problémy kvôli nedostatku vlastných schopností a ktorej vývin bol negatívne ovplyvnený 

citovou depriváciou v narušenom výchovnom prostredí“ (Krakešová-Došková 1946; 

Krakešová 1973, in: Šoltésová, Bosá a Balogová 2016, s. 23). Zakouřilová (2008, in: 

Hamadej a Balogová 2018) popisuje socioterapiu ako odbornú intervenciu zameranú na 

dosahovanie žiadúcich zmien v správaní človeka a v jeho sociálnom prostredí. Rovnako sa 

zameriava aj na situácie, ktoré bezprostredným spôsobom ohrozujú klienta, pričom sa snaží 

o zamedzenie vzniku rizikového správania.   

Socioterapia je vnímaná ako základná metóda sociálnej práce (Hamadej a Balogová 2018). 

Súhlasiac s názorom autorov vnímame socioterapiu ako metódu, ktorá „predstavuje teoretickú 

platformu a nadväzujúci zdroj účinných metód a techník práce s klientmi, ale aj so samotnými 

pracovníkmi, vedúcu k zmysluplnej a efektívnej práci s klientom na jeho cieľoch, rozvíjaní 

jeho kompetencie a napomáhaní tak jeho sociálnej integrácii“ (Hamadej a Balogová 2018, s. 

21). Vychádzajúc z popísaného uvažujeme o socioterapii ako vhodnej metóde vo vzťahu 

k riešeniu protispoločenského správania a konania, a to vzhľadom k atribútom zameraným na 

prácu so zmysluplnosťou klientov alebo budovanie sociálnej integrácie.  

Legislatívnym rámcom vymedzujúcim socioterapiu je Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 588/2008 (bod 52/07, in: Šoltésová, Bosá a Balogová 2016, s. 98), ktoré definuje výkon 

socioterapie nasledovne: „vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, deti alebo mladých 

dospelých v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately.“  Socioterapia je bližšie charakterizovaná v Analytickom liste č. 2404 (in: 

Šoltésová, Bosá a Balogová 2016, s. 99), a to tak, že „obsahom činnosti sociálneho terapeuta 

je podľa daného dokumentu vykonávanie odbornej terapeutickej činnosti pre občana, dieťa 

a mladého dospelého, ktorou: pomáha zmeniť patologické socializačné procesy; pomáha 

nadobúdať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov; 

                                                            
2 Prezentované východiská socioterapie sú v širšom kontexte analyzované a rozpracované v monografii 

Socioterapia v sociálnej práci autoriek Šoltésovej, Bosej a Balogovej (2016), následne v monografiách autorov 

Hamadeja a Balogovej s názvom Význam interdisciplinarity v socioterapii (2018) a Efektivita socioterapie 

u mentálne postihnutého dieťaťa (2016). Uvedení autori sa opierajú aj o východiská autorky Zakouřilovej 

(2014). 
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zabraňuje vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno-patologických javov; aktívne pôsobí na 

zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjala jeho sebaúcta autonómia a spoločenské 

interakcie; posilňuje schopnosť rozhodovať o sebe a svojom živote; pomáha pri stimulácii 

vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu napr. cez spoločné zamestnania; 

podporuje samostatnosť a orientáciu v priestore; pomáha rehabilitovať narušené funkcie; 

odstraňuje alebo zmierňuje poruchy správania a výchovné problémy; pôsobí na rozvoj 

pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických a sociálnych patologických javov; 

rozvíja jemnú a hrubú motoriku; odstraňuje alebo zmierňuje psychické napätie alebo fóbie; 

rozvíja vyjadrovanie, tvorivosť, fantáziu, precvičuje zajakavosť, odstraňuje alebo zmierňuje 

poruchy pozornosti a emocionálne poruchy.“  

Pri nazeraní na legislatívne opatrenie nemôžeme pochybovať o možnosti využitia socioterapie 

pri práci s forenznými klientmi. Svojím obsahom napĺňa sociálny terapeut všetky predpoklady 

pre realizáciu sociálnej terapie s klientom, ktorý porušil právne a morálne normy spoločnosti, 

narušil pri tom sociálne interakcie so svojim okolím, bagatelizoval možnosť riešenia svojej 

situácie a poškodil aj svojej vlastnej osobe, a to v rôznych smeroch. Prezentovaný text 

dopĺňame o definíciu socioterapie (Šoltésová, Bosá a Balogová 2016, s. 117)
3
: „socioterapiu 

vnímame ako druh intervencie v sociálnej práci, ktorý sa môže opierať o rôzne prístupy 

(koncepty), pričom využíva rozmanité metódy, formy a techniky práce, ktorej cieľom je 

aktivizácia (sociálneho) potenciálu klienta, s dôrazom na vzťahy klienta k prostrediu, 

prostredia klienta a klienta v prostredí, pričom dôležitú úlohu zohráva terapeutický vzťah.“  

 Konštatujeme, že socioterapia je na základe prezentovaných poznatkov metódou, ktorá sa 

zameriava na oblasť práce s klientom s jeho prostredím. Nevynecháva sociálny rozmer 

klienta, ktorý do značnej miery ovplyvňuje jeho bytie, resp. sociálnej fungovanie.  

 

3 SOCIOTERAPIA VO FORENZNOM PROSTREDÍ 

Ako bolo načrtnuté v úvodnej kapitole štúdie, zahraničná prax ponúka viacero inšpirácii vo 

vzťahu k forenznej sociálnej práci pre slovenské prostredie.  

Pauls a Hahn (2015) poukazujú na to, že rozsah vnímania socioterapie sa líši od jej 

popisovania nakoľko vo vzťahu so socioterapiou sa stretávame s niekoľkými pojmami ako 

napr. socioterapia, sociálna terapia, sociálna psychoterapia. Knoll (2000) vidí dôvod absencie 

všeobecného a interdisciplinárneho vymedzenia v nedostatku vedeckého odôvodnenia 

sociálno-terapeutickej metodológie. „Socio“ vychádza z latinského slova spoločnosť, alebo 

ním možno označiť niečo, čoho sa spoločnosť týka. Starogrécke slovo „therapeia“ znamená 

službu, starostlivosť, liečenie a z toho odvodená terapia (liečenie) (Academic 2012). Je teda 

zrejmé, že socioterapia je liečba, ktorá má niečo spoločné so spoločnosťou. 

Podľa Eliasa Salomon (1926, in: Schwendter 2000, s. 7) sociálna terapia znamená „zmenu 

stavu klientov prostredníctvo zmeny ich sociálneho prostredia“. Už z tejto definície je možné 

odvodiť dôležitý aspekt socioterapie zahŕňajúci pochopenie, že faktory sociálneho prostredia 

ovplyvňujú problémy jednotlivca a môžu prispieť k ich zlepšeniu. Úlohou socioterapie preto 

nie je zamerať sa výlučne na jednotlivca a jeho problémy, ale aj na faktory sociálneho 

prostredia v ktorom klient funguje. Viktor von Weizsäcker (1947, in: Schwendter 2000, s. 7) 

opisuje sociálnu terapiu ako terapiu „sociálneho prostredia, ktoré je špecificky ovplyvňované 

a zmenené s cieľom pomôcť psychologicky a psychosomaticky chorým ľuďom.“ Preto 

socioterapia nielen rozpoznáva spojenie medzi jednotlivcom a životným prostredím, ale 

vykonáva cielenú sociálnu intervenciu. Podľa Paulsa a Stockmanna (2013) je sociálna 

intervencia založená na kauzálnych faktoroch, ale aj na sociálnych dôsledkoch problémov, 

                                                            
3 Spomínané autorky, ktoré vymedzujú socioterapiu ako techniku, na základe ktorej pomáhame klientom 

vytvárať sociálne kontakty, ktoré pomáhajú pri udržiavaní požadovaného správania sa klienta. Ide predovšetkým 

o posilňovane, obnovovanie ale aj udržiavanie klientovho záujmu o reálny život, a tiež vzťahy (Šoltésová, Bosá 

a Balogová 2016). 

- 699 -



ktoré môžu byť pretrvávajúce alebo priťažujúce. Podľa nich sú socioterapeutické zásahy 

zamerané na riešenie problémov spôsobených pri transakcii človek-prostredie. Celá činnosť 

sociálneho pracovníka využívajúceho socioterapiu spočíva v usilovaní sa o intrapsychickú 

zmenu, zmenu prostredia a zmenu interakčných procesov medzi človekom a prostredím. 

„Sociálna terapia je „...osobnejším prístupom vedúcim k riešeniu sociálnych otázok 

s prihliadaním na životné prostredie alebo sociálne prostredie osôb s ktorými je realizovaná. 

Charakteristickým znakom sociálnej terapie je to, že na jednej strane chce posilniť postavenie 

osôb v ich životných zručnostiach, ale na druhej strane premenu prostredia tohto životného 

štýlu, napr. zohľadňovaním ich životných, pracovných alebo vzťahových faktorov“ (Pauls 

a Hahn 2015, s. 30). Podľa Schwendterovej (2000, s. 8) hrá popri sociálnej etiológii a 

sociálnej intervencii dôležitú úlohu každodenný život aj v socioterapii. Knoll (2000) sa snaží 

klasifikovať socioterapiu v dvoch dimenziách. Ako všeobecný koncept konania a ako 

špecifickú terapeutickú metódu. Takéto chápanie je podľa Knolla (2000) integračným 

pojmom konania, kombinujúcim sociálnu prácu a psychologické alebo terapeuticky účinné 

zásahy. Socioterapiu ako všeobecný koncept činnosti preto môžu podľa tohto autora 

vykonávať rôzne sociálne profesie pričom môže zahŕňať rôzne formy terapie. Socioterapia 

ako špecifická terapeutická metóda má rovnaké multiperspektívne chápanie predstavuje 

postup, zameraný na terapeutický cieľ v konkrétnom individuálnom prípade. Ako metóda 

sociálnej terapie preto socioterapia realizuje činnosti s človekom v jeho sociálnom prostredí a 

chce mu umožniť, nezávislé riešenie konfliktov vedúce k jeho sebestačnosti. Kehlenbeck 

(2017) používa socioterapiu ako špecifický plánovaný multiperspektívny, cieľovo 

orientovaný a metodický postup vychádzajúci z biopsychosociálneho modelu. 

Socioterapia ako zákonná metóda práce sociálnych pracovníkov pracujúcich vo väzniciach sa 

využíva najmä vo Švajčiarsku podľa § 59 a 60 Švajčiarskeho trestného zákonníka (StGB). 

Vykonávanie zákonných opatrení v rámci ktorých je realizovaná aj socioterapia sa 

uskutočňuje na základe tzv. trojpilierového konceptu, implikujúci oblasti socioterapie, 

pracovného vzdelávania a psychoterapie. Nielen na Slovensku, ale podľa Löffel a Jakob 

(2017) aj vo Švajčiarsku dochádza k nejasnostiam v definičnom vymedzení socioterapie na jej 

teoreticko-koncepčnej úrovni. Dörner, Plog, Teller a Wendt (2002, s. 347) tvrdia, že doteraz 

neexistuje jednotná, jasná alebo záväzná definícia. Socioterapia ako forma 

socioterapeutických zásahov pri duševne chorých klientoch je využívaná hlavne v Rakúsku, 

Lichtenštajnsku, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku. Pri implementácii opatrení vo 

Švajčiarsku sa socioterapia používa tak ako sme to už vyššie spomínali v niekoľkých 

väzniciach kde sociálno-terapeutické prostredie slúži ako liečebný rámcový proces.  

Interdisciplinárna spolupráca vo väzenských službách zohráva dôležitú úlohu. Rôzne 

disciplíny plnia rôzne úlohy. Činnosť sociálnych pracovníkov popri iných pomáhajúcich 

profesiách sa vo väzniciach zameriava na podporu zručností v oblasti sociálnej integrácie. 

Väznice sa v minulosti nepovažovali za oblasť kde by mali realizovať intervenciu práve 

sociálni pracovníci. Až v dvadsiatych rokoch minulého storočia získava sociálna práca 

významné postavenie vo väzenskom systéme. V tomto období sa pri výkone trestu po 

prvýkrát začínajú zohľadňovať sociálne aspekty väzňov (Maelicke a Simmedinger 1987, s. 

18). V šesťdesiatych rokoch spočívala práca sociálnych pracovníkov s odsúdenými vo 

vydávaní dokladov o prepustení poprípade hľadaní zamestnania u prepustených. 

V Nemecku sa v šesťdesiatych až sedemdesiatych rokoch vyvíjal trestný systém smerom k 

sociálnej terapii. Na druhej strane vo Švajčiarsku dochádza k presadzovaniu práva so 

sociálno-vzdelávacou orientáciou. V dôsledku toho sa v niektorých inštitúciách 

implementovali skupiny zamerané na starostlivosť o odsúdených (Schneeberger Georgescu 

1996, s. 11). Podľa Gratza (2010) dochádza k profesionálnemu rozvoju sociálnej práce v 

trestnom systéme až v súčasnosti. Až v roku po roku 2000 sa v Nemecky hovoriacich 

krajinách v rámci väzenského systému opakovane objavuje otázka, konkrétnej podoby 
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sociálnej práce vo väzenskom systéme. Bol zaznamenaný pozitívny vývoj, v oblasti 

starostlivosti o odsúdených. Napriek súčasnému dopytu po reštriktívnejšom väzenskom 

systéme (Luginbühl a Queloz 2009) si sociálna práca zabezpečila stále miesto vo 

švajčiarskom väzenskom systéme.  

Dietziger a Roth (n.d.) vymedzujú miesto sociálnej práce vo väzenskom systéme v rámci 

výkonu opatrení poskytovania pomoci uväzneným pri zvládaní ich najťažších životných 

situácií. Maelicke a Simmedinger (1987) vidia miesto sociálneho pracovníka pri riešení 

sociálnych škôd, či prevencii pred znevýhodnením, a odsunutí niektorých skupín obyvateľstva 

na okraj spoločnosti. Inými slovami, sociálna práca by mala byť aktívna pri práci s okrajovým 

sociálnym skupinami. Nickolai a Reindl (2001, s. 7) nahliadajú na ľudí páchajúcich 

kriminálnu trestnú činnosť, ako na marginalizovaných a ohrozených sociálnym vylúčením 

čím u nich dochádza k „sociálnym škodám“ a v čoho dôsledku patria ku klientele sociálnej 

práce (Maelicke & Simmedinger 1987, s. 17).  

Sociálna práca sa považuje za povolanie v oblasti ochrany ľudských práv (Dietziger & Roth, 

nd, s. 2) V definícii sociálnej práce Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW) 

sa uvádza, že zásady ľudských práv sú základom sociálnej práce (Avenir Social, nd, s. 1). 

Jednou z úloh sociálnej práce vo väzenskom systéme mala byť podľa Gratza (2010) aj 

advokácia spočívajúca zasadzovaní sa za dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv u 

väznených. Podľa Mayera (2015, s. 151) sociálna práca pokrýva najširšiu škálu úloh vo 

väzenskom systéme. Osobitnou zodpovednosťou sociálnych pracovníkov má byť podpora a 

zachovanie schopnosti sociálnej integrácie svojich klientov, aj keď vplyv väzy samotnej na 

každodenný spoločenský život bude viditeľný v budúcnosti pri ich podmienečnom prepustení 

(Dietziger a Roth). Scherr (2001) vidí úlohu sociálnej práce v prevencii kriminality. Aby 

splnila túto úlohu, vykonáva širokú škálu úloh. Forenzná sociálna práca by teda okrem úloh, 

prebratých z komunitnej sociálnej práce, mala plniť aj úlohy súvisiace so zodpovednosťou 

(Baechthold et al., 2016, s. 257). Patria sem spracovanie faktorov špecifických pre delikt 

odsúdeného, hodnotenie rizík, príprava a implementácia väzenského plánu odsúdeného, 

podpora zvládania každodenného života, ako aj poskytovanie a propagácia každodenných 

zručností odsúdených (Erb 2009, s. 144). V rámci inštitúcií slúžiacich na výkonu trestov a 

opatrení by sa mali sociálni pracovníci podieľať na každodennom živote odsúdenej osoby, 

vysvetľovať im ich vnútorné procesy, propagovať a usmerňovať ich v rámci voľnočasových 

aktivít, poskytovať im pomoc pri živote spolu s ostatnými väzňami. Okrem spomínaných 

činností vedú sociálni pracovníci s odsúdenými aj individuálne rozhovory, riešia problémy a 

konfliktné situácie, sledujú abnormality v správaní odsúdených a hlásia ich príslušným 

odborným službám (Luginbühl 2007, s. 2). Pri činnostiach forenzných sociálnych 

pracovníkov nemožno opomenúť kontakt so zodpovednými orgánmi. 

 

ZÁVER 

Popri resocializácii a znížení rizika relapsu trestaných jedincov by mala socioterapia 

predstavovať jeden z hlavných cieľov pri vykonávaní opatrení u ľudí vo výkone trestu: 

súhrnne to znamená, že úlohou vykonávania opatrení vo väzenskom systéme je zaobchádzať s 

patologickými osobami a urobiť ich spoločensky prijateľnými. Ukazuje sa, že podpora 

sociálnej integrácie v trestnoprávnych a exekučných opatreniach sa považuje za jednu z 

hlavných úloh sociálnej práce, ktorá by mala byť jedným zo základných činiteľov vo 

väzenskom systéme, nakoľko zahŕňa sociálne aspekty kriminality. 

Ako popisuje Heer (2013), práve zapojenie sociálnych aspektov prebieha realizáciou 

socioterapie v spoločenskom a environmentálnom prostredí, v ktorom je možný výskyt 

situácií, v rámci ktorých dochádza k odstraňovaniu problémov v kontexte každodenných 

situácií a životného prostredia. Socioterapiu možno vnímať ako teoretickú koncepciu, 

orientovanú na zdroje, svet, bio-psycho-sociálny a salutogenézny model.  Je založená na 
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základnom porozumení práce s inými disciplínami, čím môže prevziať úlohu koordinácie 

a sieťovania pri tejto problematike. Na základe bio-psycho-sociálneho modelu uvažuje nad 

svoje vlastné limity, a preto uznáva význam holistickej analýzy a intervencie. Dôležité je jej 

holistické zameranie pri výkone opatrení u klientov vo výkone trestu. Pozitívny prínos 

socioterapie v kontexte implementácie opatrení, v jej praktickej rovine, si vyžaduje jej 

profesionalizáciu a konceptualizáciu. Na uplatňovanie tejto terapeutickej metódy v oblasti 

forenznej sociálnej práce potrebujú socioterapeuti znalosti o jej základných charakteristikách, 

ako aj o potrebu odbornej a metodologickej spôsobilosti.  
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DEKUBITY AKO INDIKÁTOR KVALITY 

LIEČEBNEJ A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 

 

DECUBITUS AS A QUALITY INDICATOR 

MEDICAL AND NURSING CARE 

 

                                 Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová  

  

 
Abstrakt 

Preležaniny (dekubity) zostávajú napriek významnému pokroku v medicíne a ošetrovateľstve 

stále vážnym problémom. Spôsobujú utrpenie pacientom a dokonca ohrozujú ich životy. Pre 

sestry znamená pacient trpiaci preležaninami oveľa väčšie pracovné zaťaženie a zvýšenú 

fyzickú námahu. Boj s dekubitmi sa stal preto pre zdravotníkov jednou z priorít.  Dekubity 

patria medzi základné indikátory kvality liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 

Kľúčové slová: dekubity, senior, imobilita , prevencia ,liečba  

 

Abstract 

Decubitus the significant advances in medicine and nursing, decubitus remains a serious 

problem. They cause suffering to patients and even endanger their lives. For nurses, a patient 

suffering from strokes has a much greater workload and increased physical effort. The fight 

against decubitus has become one of the priorities for health care professionals. Decubitus are 

among the basic indicators of quality of nursing and nursing care. 

Key words: decubitus, senior, immobility, prevention, treatment 

 

 

1 DEKUBITITY JAKO LIEČEBNÝ A OŠETROVATEĽSKÝ PROBLÉM  

Dekubity sa objavujú u pacientov vo všetkých odboroch medicíny. Predovšetkým  sú to 

pacienti s miechovými léziami vrodeného, traumatického, zápalového, cievneho, nádorového 

pôvodu, pacienti so sklerózou multiplex, ochrnutí chorí po iktoch a pacienti s neurologickými 

ochoreniami s následnými poruchami hybnosti. Pomerne často sa stretávame s dekubitmi u 

ortopedických chorých, u pacientov s metabolickými poruchami, u ťažkých infekčných 

stavov. Špeciálnu skupinu tvoria starí ľudia s pokročilou generalizovanou artériosklerózou, so 

stareckou demenciou a mnohými ďalšími chorobami Prevalencia dekubitov je 2-4 % u 

hospitalizovaných, 10-20 % u chorých v dlhodobej starostlivosti. U rizikových osôb sa 

dekubitus môže vytvoriť už v priebehu niekoľkých hodín. Mortalita postihnutých pacientov je 

vysoká (30-50 %), príčinou úmrtí je obyčajne závažné ochorenie, menej často komplikácie 

dekubitu (sepsa). ich výskyt je starostlivo monitorovaný. Hlavnou príčinou vzniku preležanín 

je stlačenie mäkkých tkanív medzi kosťou a tvrdou podložkou, kedy dochádza k 

nedostatočnému prekrvovaniu. Pokožka a svaly sú nedostatočne vyživované a chýba im 

kyslík, postupne nastáva odumieranie tkanív.(Lahodová, 2007) 

 

1.1 Etiológia dekubitov  

V etiológii sa uplatňujú  lokálne (mechanické) a celkové, systémové faktory.  

Lokálne  faktory: 
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 pôsobenie tlaku, ktorý pri prevýšení kapilárneho tlaku 32 mm Hg vedie k prerušeniu 

cirkulácie a vzniku ischemickej nekrózy. Dôležitejšia je doba, počas ktorej tlak 

pôsobí, ako absolútna výška tlaku.; 

 trenie pri posúvaní tela po nerovnom povrchu; 

 strihové sily pri posúvaní kožných vrstiev voči sebe navzájom (posúvanie vrchných 

vrstiev kože oproti podkožiu); 

 vlhkosť a macerácia kože (inkontinencia, potenie, sekrécia) zhoršujú mechanickú 

odolnosť a sú predisponujúcimi faktormi. 

Miesta najčastejšieho výskytu dekubitov: 

poloha na chrbte- krajina krížová, päty, tŕň 7. krčného stavca, hrebene lopatiek, hrboľ kosti 

tylovej, poloha na bruchu čelo, ramená, kolená, tŕne bedrovej kosti, poloha na boku krajina 

veľkého trochanteru, ramenný kĺb, hrebeň bedrovej kosti,vonkajšia strana kolena, vonkajší 

členok, spánková krajina. Okrem priameho pôsobenia tlaku na kožu môže dekubitus vzniknúť 

aj v dôsledku ťahu po podložke, pri ktorom dôjde ku vzniku šmykových síl a tie spôsobia 

posunutie kožných vrstiev proti sebe s následným útlakom ciev.  Dekubity sa môžu vytvoriť 

kdekoľvek na tele. Za najčastejšie miesta vzniku možno považovať sakrálnu oblasť, päty, 

sedacie kosti, oblasť nad veľkými trochantermi a tiež vonkajšie kotníky. Dekubity vznikajú 

okrem vyššie uvedenej príčiny tiež pôsobením strižných síl a trenia, kedy dôjde ku vzniku 

šmykových síl, ktoré spôsobujú posunutie kožných vrstiev proti sebe s následným útlakom 

ciev. Okrem toho dochádza ku treniu kože o podložku. Tak sú poškodzované povrchové 

vrstvy kože.(Fedeleš et al , 2008) 

 

1.2 Stupne  dekubitov  

Prvým príznakom, ktorý nemožno podceňovať, je začervenanie pokožky, bolestivosť miesta, 

pálenie alebo tŕpnutie. V ďalších štádiách sa tvoria pľuzgiere a postupne odumiera pokožka a 

svaly. V najťažších štádiách preležanín môže byť postihnutá i kosť. „Predstupňom" vzniku 

preležanín je začervenanie pokožky, ktoré pri stlačení bledne.  V tejto fáze je ešte veľká nádej 

na to, že sa podarí vzniku preležaniny zabrániť. 

I. stupeň - erytém - tlakové lézie bez poškodenia kože. Na neporušenej koži sa objavuje 

neblednúce sčervenanie, oblasť je opuchnutá, teplá a nebolestivá. Napriek tomu však chorý 

pociťuje pálenie, svrbenie pokožky. 

II. stupeň - pľuzgier - tlakové lézie s čiastočným poškodením kože. Dochádza k poškodeniu 

pokožky a kože, vytvárajú sa pľuzgiere. Táto fáza je veľmi bolestivá 

III. stupeň - nekróza - tlaková lézia so zničením tkanív medzi kosťou a pokožkou. Poškodenie 

zasahuje podkožnej vrstvy, v ktorej môže dochádzať k odumieraniu tkaniva. Tvorí sa hlboký 

vred, ktorý je často krytý suchou čiernohnedou krustou (chrastou) z odumretých buniek alebo 

vlhkým žltohnedým povlakom. Objavuje sa teplota a nechutenstvo ako jedny z mnohých 

odpovedí ľudského tela na prebiehajúci zápal. 

IV. stupeň - vred - tlakové lézie sprevádzané ostitídami a artritídami. Dochádza k rozsiahlej 

deštrukcii, odumiera svalové tkanivo, poškodená je i kosť. I táto rana môže byť pokrytá 

čiernohnedou krustou z buniek odumretého tkaniva.(Soares, 2014) 

 

1.3 Zásady liečby a ošetrovania dekubitov 

Liečba a ošetrovanie dekubitov sa riadi tromi zásadami.  

1. Ako prvý musí byť odstránený tlak, ktorý poškodenie spôsobil. Tým sa obnoví krvné 

zásobovanie. Bez odstránenia pôsobiaceho tlaku nie je možné zhojenie dekubitu a všetky 

ostatné opatrenia sú zbytočné. Poškodená oblasť nesmie byť znovu vystavená tlaku po celú 

dobu liečby. Každé ďalšie zaťaženie tkanivo opätovne poškodzuje a spôsobuje nepriaznivé 

zvraty v priebehu hojenia. 

- 707 -



2. Druhá zásada, teda lokálna terapia rany zahŕňa chirurgické ošetrenie a priebežné čistenie 

rany pomocou hydroaktívneho krytia, podporu tvorby granulácie v rane a podporu epitalizácie 

pomocou vlhkého ošetrovania rán. 

3. Treťou zásadou sú pomocné liečebné postupy, ktoré majú zlepšiť celkový stav pacienta, 

stav výživy a odstrániť bolesť. Kachexia s nedostatkom bielkovín spomaľuje proces hojenia a 

často sa vyskytuje práve u starších pacientov. Preto musí byť zaistený dostatočný príjem 

potravy so zvýšeným obsahom bielkovín a s dostatočným množstvom vitamínov a 

minerálnych látok. Terapia dekubitov zahŕňa opatrenia týkajúce sa úpravy celkového stavu a 

liečby vlastných tlakových lézií.(Kovačovičová et al, 2008) 

 

Celková terapia pri akútnych dekubitoch 

Dekubity prvého a druhého stupňa, pokiaľ nie sú infikované, nevyžadujú špeciálnu celkovú 

liečbu, len terapiu základného ochorenia a odstránenie tlaku na postihnutú oblasť. Dekubity 

tretieho a štvrtého stupňa často sprevádza sepsa, ktorá zhoršuje celkový stav. Pacienti sú 

schvátení, majú vysoké horúčky a prestávajú byť schopní starať sa sami o seba. 

 

Celková terapia u chronických dekubitov 

U chronických dekubitov je vplyvom trvalého infekčného ložiska organizmus dlhodobo 

oslabovaný tvorbou obranných látok, stratami bielkovín, anémiou a stratami tekutín. Aj v 

„kľudových" obdobiach je nutné zaistiť stravu bohatú na bielkoviny, vitamíny a hojný prísun 

tekutín. Pravidelne by sa mal kontrolovať krvný obraz, bielkoviny v sére a stav infekcie v 

moči.(Kopal,2006) 

 

Miestna konzervatívna terapia 

Každý dekubit je nutné ošetrovať ako otvorenú ranu. Cieľom lokálneho ošetrenia je 

zabezpečiť optimálne mikroprostredie pre hojenie. Dekubity 1. stupňa - potrebujú len 

odľahčenie postihnutej oblasti od tlaku. Dekubity 2. stupňa - sú veľmi nepríjemným 

liečebným problémom. Následkom tlakového poškodenia tukovej vrstvy a ciev vyživujúcich 

pokožku je hojenie týchto dekubitov veľmi pomalé. Postihnutá oblasť musí byť zbavená tlaku 

a rana chránená pred infekciou. Pľuzgiere sa odstránia, korium, pokiaľ nie je infikované je 

vhodné usušiť genciánovou violete alebo brilantovou zeleňou, aby sa vytvorila suchá 

škrupina. Ak sa epitelizácie, krusta zmenšuje až odpadne a objaví sa ružová zacelená 

pokožka. V prípade infekcie je nutné odstrániť krustu a odsávať sekrét z rany. Aj pri pomerne 

krátkom pôsobení tlaku na postihnutú oblasť alebo vstupe infekcie do poškodeného tuku 

korium rýchlo znekrotizuje a vzniká dekubitus 3. až 4. stupňa.(Lahodová, 2007) 

 

1.4 Komplikácie dekubitov 

Mikrobiálny ekzém- reakcia kože na produkty baktérií v exsudáte z dekubitu okrúhle ložiská 

ohraničené, môžu mokvať, môžu byť pokryté pľuzgierikmi alebo šupinkami 

Bakteriémia– vzniká pri chirurgickom ošetrovaní a nešetrnej výmene krytia najčastejšie sú 

prítomné Gramnegatívne mikróby (Proteus mirabilis, Pseudomonas Aeruginosa ), anaeróby 

(Bacteroides) a Staphylococus aureus často je defekt osídlený viacerými druhmi mikróbov, 

ktoré sú citlivé na rôzne druhy antibiotík  

Celulitída –  prítomná lymfangoitída a lymfadenitída – môže byť potrebná chirurgická 

evakuácia abscesov tvoriacich sa v podkoží 

Osteomyelitída –  vyvíja sa až pri jednej štvrtine dlhodobo sa nehojacich dekubitov – 

prítomná pri masívne secernujúcich, zle sa hojacich dekubitoch –  základnou terapiou je 

chirurgické odstránenie infikovaného devitalizovaného kostného sekvestra s odberom vzorky 

na kultivačné vyšetrenie– antibiotická liečba musí byť parenterálna, cielená podľa kultivácie z 
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kosti, antibiotikom prenikajúcim do kosti, v dostatočne vysokých dávkach a dlhodobo 

(minimálne 3 – 4 týždne)(Kráľová, Kulašníková 2013). 

Bolesti –  analgetiká nepodávať len paušálne, ale aj s prihliadnutím na denný režim pacienta,  

pred rehabilitáciou, pred manipuláciou s pacientom (kúpanie, presun na dialýzu) a  

samozrejme pred chirurgickým ošetrením –  podľa niektorých autorov je paracetamol na 

tlmenie bolesti nevhodný,  nesteroidné antiflogistiká tlmia granulačné pochody, reaktívnu 

hyperémiu a tým aj hojenie – vhodné sa javia opiáty typu morfín, ktoré možno podávať aj vo 

forme náplastí a v perorálnej forme. Opiáty však môžu viesť k zníženiu psychomotorického  

tempa, pohybovej aktivity, ochoty spolupracovať pri rehabilitácii, s následnou možnosťou 

progresie dekubitov alebo vzniku nových lézií.(Kisvertová, 2006) 

 

1.5 Prevencia dekubitov 

Efektívnou prevenciou možno dekubitom predchádzať až v 95 % prípadoch. Vlastnosti, ktoré 

ponúkajú aktívne antidekubitné matrace sú vhodné pri liečbe dekubitov najvyšších stupňov. 

Hlavným princípom aktívnych antidekubitných matracov je odľahčenie časti tela a obnovenie 

prekrvenia. Aktívne systémy, na rozdiel od pasívnych matracov, výrazne zefektívňujú 

prevenciu a podporujú liečbu dekubitov. Podporujú totiž obnovu dostatočného prekrvovania 

tkanív. To je najdôležitejšia podmienka efektívnej obrany proti vzniku a progresii dekubitov.  

Preventívne opatrenia (primárne aj sekundárne) sú zamerané na všetky etiologické 

mechanizmy.(Gašpar, 2008) 

Obmedzenie pôsobenia tlaku, trenia a strihových síl. Tieto opatrenia závisia na mobilite 

pacienta a jeho schopnosti spolupracovať. U pacientov na vozíku sa odporúča vždy po 15 

minútach aspoň na 15 sekúnd uvoľniť tlak. U ležiacich pacientov neschopných pohybu na 

lôžku je potrebná pravidelná zmena polohy najmenej po 2 hodinách. U ležiacich nezdvíhať 

hornú časť trupu o viac ako 30° a zabrániť  skĺzavaniu po  podložke smerom k nohám. 

Na zníženie tlaku používame podložky (ovčie rúno), chrániče piet a lakťov alebo špeciálne 

antidekuditárne matrace: 

 statické matrace zo studenej polyuretánovej peny sendvičového typu. Sú vhodné pre 

chorých s nízkym rizikom ako prevencia dekubitov. Dochádza k lepšiemu rozloženiu 

tlaku, vlastný tlak však neznižujú 

 aktívne matrace sú naplnené vodou alebo vzduchom, poprípade sa pravidelne naplňujú 

jednotlivé segmenty. Dochádza k optimálnemu rozloženiu hmotnosti a čiastočnému 

zníženiu tlakových síl. Sú vhodné pre stredne rizikových chorých s už vytvorenými 

dekubitmi. Existuje celý rad typov s rôznou cenou aj účinkom 

 dynamické matrace využívajú možnosti cirkulácie vzduchu alebo vody 

(vodné/vzduchové lôžko), znižujú a rozkladajú pôsobiaci tlak. Nevýhodou je ich 

vysoká cena.(Gašpar, 2008) 

Obmedzenie vlhkosti v rizikových oblastiach – podpora kontinencie, ak hrozia dekubity alebo 

u nehojacich sa lézií permanentná katetrizácia, starostlivá hygiena znečistenej kože a ochrana 

pleťovým mliekom alebo krémom. Neodporúčajú sa krémy ako zinková masť, vody 

s obsahom alkoholu ani väčšie množstvo púdru . 

Systémové opatrenia – optimalizácia perfúzneho tlaku, primeraná hydratácia, zábrana 

katabolizmu, nutrícia a nutričná podpora v prípade porúch výživy, úprava anémie.  

Edukácia príbuzných a ošetrujúceho personálu v zariadeniach sociálnych služieb všeobecným 

praktickým lekárom je nevyhnutná v prevencii aj liečbe dekubitov. Aj napriek používaniu 

pomôcok (antidekubitárne matrace, podložky) je polohovanie nenahraditeľné a nesmie byť 

zanedbávané.(Meluzinová et al. 2007)) 

Nepreceňovať schopnosti semimobilných pacientov, ktorí namiesto pravidelného menenia 

polohy na lôžku (často pre bolesti po operáciách) ostávajú v úľavovej polohe. 
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U dezorientovaných pacientov je vhodné pri polohovaní používať pomôcky na zabránenie 

svojvoľnej zmeny polohy. 

Treba realisticky zhodnotiť možnosti rehabilitácie (skôr G-aparát a trojkolka ako barle). 

U pacientov v geriatrickom veku napriek dobrej chuti do jedla využívať výživové doplnky vo 

forme sippingu. 

Zavedenie permanentného močového katétra je spojené so štatisticky významným rizikom 

uroinfektu. Treba preto dôsledne zvážiť pomer rizika a benefitu najmä pri dekubitoch III. a 

IV. stupňa, pri ktorých vedie používanie plienok k progresii a možnosti vzniku infekčných 

komplikácií dekubitu.(Kopal, 2010). 

 

2 ZÁVER  

Dekubity predstavujú výrazný problém v starostlivosti o imobilných chorých. Je dôležité 

realizovať systematické preventívne opatrenia nielen u hospitalizovaných chorých  ale aj u 

chorých v domácom prostredí. 
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BENEFITY KAZUISTIKY AKO VEDECKEJ METÓDY 

 

BENEFITS OF CASE STUDIES AS A SCIENTIFIC METHOD 

 

Andrea Obročníková, Ľubica Derňárová, Jana Cinová, Tatiana Šantová,   

Andrea Šuličová, Ľubomíra Lizáková, Zuzana Novotná 

 

Abstrakt 

Pozornosť príspevku je venovaná prípadovej štúdii ako jednej zo základných výskumných 

metód kvalitatívneho výskumu. Príspevok prezentuje prínos vedeckej metódy 

v zdravotníckych vedách, najmä v ošetrovateľstve ako vednej disciplíne. V príspevku sú 

zdôraznené možné riziká, ktoré predstavuje výber tejto výskumnej metódy. Uvedené sú 

možnosti využitia metódy prípadovej štúdie aj ako pedagogicko-didaktickej vyučovacej 

stratégie. 

Kľúčové slová: prípadová štúdia, vedecká metóda, výhody a nevýhody prípadovej štúdie, 

ošetrovateľstvo, vyučovacia metóda. 

 

Abstract 

Attention is paid to the case study as one of the basic research methods of qualitative research. 

The paper presents the contribution of the scientific method in medical sciences, especially in 

nursing as a scientific discipline. The paper highlights the possible risks posed by the choice 

of this research method. The possibilities of using the case study method as a pedagogical-

didactic teaching strategy are also presented. 

Key words: case study, scientific method, advantages and disadvantages of case study, 

nursing, teaching method. 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA KAZUISTIKY  

Kazuistika (Case study) je špecifická kvalitatívna metóda, ktorá využíva naratívny prístup 

k skúmaniu premennej. Metódu je možné charakterizovať ako ucelenú a podrobnú štúdiu 

jedného prípadu, ako výskum na vzorke jednej osoby alebo situácie – prípadu. Predstavuje 

súhrnný popis prípadu s údajmi o začiatku, vývoji a priebehu sledovaného fenoménu (napr. 

ochorenie, krízová situácia v živote), prípadne okolností, ktoré mohli vývoj navodiť alebo 

súčasný stav ovplyvniť. Jej využitie môžeme pozorovať v mnohých odboroch, najmä v 

psychológii, pedagogike, sociálnej práci, medicíne a ošetrovateľstve (Žiaková a kol., 2009; 

Fuchsová, 2007). 

Veľký sociologický slovník považuje prípadovú štúdiu za výskumný prístup, spôsob analýzy, 

ktorej podstatou je koncentrovanie sa na jeden sociálny objekt, ktorý sleduje a spracováva ako 

celok zo všetkých relevantných aspektov v jeho jedinečnosti a komplexnosti (Vodáková, 

1996). Objektom resp. prípadom môže byť typický aj špecifický jednotlivec, rodina, 

inštitúcia, pracovná alebo záujmová skupina, organizácia, lokálna komunita, etnická či iná 

prirodzená skupina, ako aj historická udalosť. V súvislosti so zameraním, Hendl 

(2005) diferencuje case study: osobná prípadová štúdia, štúdium komunity, štúdium 

sociálnych skupín, štúdium organizácií a inštitúcií, štúdium udalostí, rolí, vzťahov. 
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V ošetrovateľstve nachádza kazuistika svoje miesto:  

 v ošetrovateľskej praxi môže slúžiť ako návod návrhu na riešenie problémov, 

 v ošetrovateľskom výskume môže slúžiť ako doplnková metóda kvantitatívneho 

výskumu, 

 môže slúžiť na stanovenie nových hypotéz, ktoré sa overujú ďalším výskumom, 

 je samostatná metóda ošetrovateľského výskumu, 

 využíva sa vo výučbe, ktorou sa simuluje realita opisovaného výnimočného/ zaujímavého 

klinického prípadu/choroby a študenti môžu samostatne riešiť problémy z praxe 

(Kutnohorská, 2009).  

Klinická kazuistika je najčastejšou kazuistikou v zdravotníckej, psychologickej a špeciálnej 

pedagogickej praxi. Pre vedecké účely je výhodná komplexná kazuistika. Komplexná 

kazuistika zahŕňa históriu, popis (životná história, osobné údaje vo vývine a v živote 

skúmaného poskytuje  ucelený obraz o doterajšom živote, získané informácie sú radené 

chronologicky, v postupnosti za sebou), štúdium a rozbor prípadu (analýza a vedecké 

spracovanie prípadu, kde okrem funkcionálnych vzťahov z opisu sú podstatné aj determinačné 

vzťahy a kauzálne súvislosti, hypotézy), po formálnej stránke môžu byť jednotlivé časti 

oddelené. Môžu sa uvádzať zvlášť, avšak autor si pri kazuistike musí byť vedomý faktu, že 

všetky  informácie sa dejú v určitom čase a v ustavičnom vývine (Žiaková a kol., 2009; 

Fuchsová, 2007).  

Kazuistika v zdravotníctve prezentuje komplexný pohľad na klinicky zaujímavú chorobu/ 

prípad. V ošetrovateľstve sa zameriava na starostlivosť o náročného pacienta s jeho 

zaujímavými či špecifickými problémami a prezentáciu cenných skúseností. Každá kazuistika 

je “unikátna a neopakovateľná“. Vyjadruje profesionálny, systematický, analytický postup 

odborníka. Jej využitie je celoplošné a pokrýva oblasť praxe, výskumu a výučby 

v ošetrovateľstva (Kvašňáková, 2015). 

 

1.1 Delenie prípadovej štúdie 

Prípadové štúdie sú zamerané na hľadanie relevantných ovplyvňujúcich faktorov a na 

interpretáciu vzťahov. Zámerom každého prezentovaného prípadu je dospieť k presným a 

hĺbkovým záverom. Je možné vyčleniť niekoľko aplikačných oblastí prípadových štúdií 

(Fuchsová, 2007).  

Podľa prístupu môžeme rozlíšiť prípadovú štúdiu ilustratívnu, deskriptívnu (poskytuje 

kompletný popis fenoménu). Cieľom exploratórnej je preskúmať neznámu štruktúru prípadu a 

pôsobiace vzťahy, definovať hypotézy, otázky, alebo dokonca navrhnúť teóriu a pripraviť 

podmienky pre ďalší výskum. Naopak explanatórna poskytuje vysvetlenie prípadu tým, že 

analyzuje jednotlivé príčinné vzťahy, ktoré je možné v prípade identifikovať, pričom sa opiera 

o nejakú teóriu. Testovaciu štúdia pomocou navrhnutej teórie zdôvodňuje mechanizmy, ktoré 

je možné v prípade identifikovať, zároveň je kladený dôraz na testovanie adekvátnosti teórie). 

Zámerom evaluačnej štúdie je predovšetkým hodnotenie istého programu alebo intervencie na 

základe určitých hodnotových kritérií (Fuchsová, 2007; Zháněl, Hellebrandt, Sebera, 2014). 

Stake (2005) rozlišuje tri typy prípadových štúdií: intrinsitnú, inštrumentálnu, kolektívnu. 

Intrinsitná prípadová štúdia sa venuje jedinému prípadu iba kvôli nemu samotnému, 

výskumník chce poznať práve tento prípad do hĺbky. Pri inštrumentálnej prípadovej štúdii ide 

o porozumenie externých teoretických otázok (napr. porovnanie fungovania systému riadenia 

v malej firme a vo veľkej firme). Kolektívna prípadová štúdia znamená hĺbkové skúmanie 

viacerých inštrumentálnych prípadov, v ktorom ide o získanie detailného pohľadu na 

problematiku (napr. začleňovanie ľudí s rôznorodou životnou históriou do pracovného 

procesu po dlhodobej nezamestnanosti). 
Ako výskumná metóda je zameraná na štúdium buď jedného prípadu (single case study) alebo 

viacerých prípadov (multiplecase study), ktoré môžu predstavovať ako jednotlivca, rodinu, 
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komunitu, organizáciu tak i konkrétnu zmenu v systéme sociálneho zabezpečenia, nové 

sociálno-patologické javy, apod. Na rozdiel od kvantitatívnej výskumnej stratégie, kedy je 

najčastejšie cieľom štandardizovať určité postupy práce, v rámci kvalitatívnej výskumnej 

stratégie sa špecifikuje priebeh práce so skúmaným objektom, určuje osobitosť skúmaného 

prípadu a pochopenie prebiehajúcich zmien a interakcií (Kvašňáková, 2015). 

Pre dôkladné spracovanie prípadovej štúdie ako výskumnej metódy sú dôležité mnohé zdroje 

dát potrebné predovšetkým pre metodologickú trianguláciu. Samotná analýza dát je náročnou 

činnosťou vzhľadom k ich komplexnému charakteru a množstvu. Tabuľka 1 prezentuje 

výhody a nevýhody využitia prameňov dát z hľadiska ohrozenia validity výskumu (Tellis 

1997).  

 
Tab. 1 Pozitíva a negatíva využívania zdrojov dát v prípadovej štúdii 

Zdroje dát  Pozitíva Negatíva 

Dokumentácia 

(napr. záznamy o 

klientovi, o práci, rôzne 

posudky...) 

- stabilita - možnosť opakovaného 

skúmania (opakovaná práca s 

klientom) 

- nenápadnosť 

- presnosť - mená atď.  

- široké pokrytie informácií 

- opätovný výber - náročné neobjektívna 

selektivita 

- zaujaté hlásenia – možnosť 

ovplyvnenia zistení 

výskumníkom/čkou 

- prístup (môže byť blokovaný) 

Archívne záznamy  - rovnaké ako vyššie 

- precíznosť a kvantitatívnosť (ide o 

rôzne záznamy štatistického 

charakteru) 

- rovnaké ako vyššie 

- ochrana súkromia by mohla brzdiť 

prístup 

Rozhovory 

(s klientmi, s rodinnými 

príslušníkmi, s inými 

odborníkmi...) 

- adresnosť – zameranie na tému 

prípadovej štúdie (sústrediť sa na ciele, 

ktoré sme si stanovili na začiatku) 

- vzhľad – poskytuje vnímanie 

kauzálnych záverov 

- skreslenie odpovedí kvôli zle 

položeným otázkam (neskúsenosť, 

nepripravenosť výskumníka) 

- neúplné spomínanie (riziko na strane 

klienta) 

- reflexivita - respondent vyjadruje to, čo 

chce počuť výskumník 

Priame pozorovanie - realita – pokrýva udalosti v reálnom 

čase 

- kontextuálnosť – pokrýva kontext 

(vnímanie všetkých súvislostí, ktoré 

ovplyvňujú proces práce s klientom –

rôzne podmienky) 

- časová náročnosť 

- selektivita – môžu sa stratiť fakty 

- reflexivita – prítomnosť pozorovateľa 

môže zapríčiniť zmenu 

- finančne náročné – pozorovateľ 

potrebuje čas 

Zúčastnené 

Pozorovanie 

- rovnaké ako vyššie 

- vhľad do interpersonálneho správania 

(výskumník ako súčasť intervenčného 

tímu) 

- rovnaké ako vyššie 

- zaujatosť voči výskumníkovým 

aktivitám (klient alebo intervenčný tím 

nemusia prijať výskumníka) 

Fyzické artefakty - vhľad do kultúrnych znakov (výstupy 

činnosti klienta, prostredie klienta) 

- vhľad do technických operácií 

- selektivita (možnosť subjektivity) 

- dostupnosť 

Zdroj: Tellis, 1997 

 

1.2 Prípadová štúdia ako výskumná metóda 

Kvalitatívne a kvantitatívne metódy majú doplnkový charakter v systéme výskumu, avšak 

podľa Dismana (1993), kvalitatívny výskum pomáha porozumieť pozorovanému a 

kvantitatívny výskum testuje validitu tohto porozumenia. Pre prípadovú štúdiu sú vhodné viac 

kvalitatívne metódy a techniky (najmä analýza dokumentov, zúčastnené pozorovanie, 

interview a pod.) než metódy štatistické, aj keď sú v menšej miere využívané. Prípadová 

štúdia má určité obmedzenia v súvislosti s generalizáciou, čo nebráni akceptovať prípadovú 

štúdiu ako samostatnú stratégiu, ale aj ako doplnenie štatistických šetrení, najmä v súvislosti 

s formulovaním nových hypotéz či s určovaním nového smerovania výskumu (Fuchsová, 
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2007). Pre prípadovú štúdiu je však bližšie kladenie vedeckej otázky slovami objaviť, 

porozumieť, hľadať než slovami testovať, potvrdiť. 

Podľa Yina (1994) tvorba a realizácia prípadovej štúdie ako výskumnej stratégie by sa mala 

pridržiavať určitého plánu (case study design). Metodologický úvod kazuistiky musí priblížiť 

skúmanú problematiku, podmienky a metódy skúmania. Hlavné kroky pri koncipovaní plánu 

zahŕňajú:  

 výber problému/ definícia výskumnej otázky (stanovenie hlavného problému, prípadne 

čiastkových problémov) a stanovenie cieľov, ktoré ovplyvňujú pozornosť a konceptuálny 

rámec prípadovej štúdie, 

 výber a zdôvodnenie výberu prípadu ako fenoménu sledovaného v určitých súvislostiach, 

 zdôvodnenie výberu kazuistiky ako metódy vhodné na riešenie stanoveného problému, 

 opis spôsobu získavania empirických dát (napr. rozhovor, pozorovanie, štúdium 

výsledkov činnosti, štúdium dokumentácie o postihnutom/ chorom jedincovi, archívne 

záznamy, fyzické artefakty,...), 

 opis spôsobu spracovania empirických dát (napr. spôsob kvalitatívnej analýzy dát, 

kategorizačno-kódovací systém), tvorba záverov opieraním sa o teoretické tvrdenia alebo 

bez teoretickej bázy, zistené údaje autor vzťahuje k výskumnej otázke a otvorenosť 

k dátam vedie k hľadaniu súvislostí,  

 popis štruktúry kazuistiky (tabuľka 2). 

Pri výbere prípadu pre spracovanie kazuistiky ide o zámerný výber. Výber zaisťuje, aby 

jednotlivci mali potrebné vedomosti alebo skúsenosti s fenoménom, ktorý je predmetom 

výskumu. Výber môže byť orientovaný na typické, ale aj málo vyskytujúce sa prípady 

(jedinečné, zvláštne). Zaujímavým prípadom je prípad reprezentujúci nejakú anomáliu, s 

ktorou sa sestry môžu v praxi stretnúť (napr. pacient odmietajúci komunikovať, používanie 

moderných obväzových techník, zavádzanie nových ošetrovateľských postupov). Informácie 

získané prezentovanou kazuistikou nemožno generalizovať, platia len pre daný prípad.  

 

Tab. 2 Formálna štruktúra kazuistiky podľa vedecko-výskumných kritérií 
Časti kazuistiky  Vysvetlenie  

Anamnéza - tu je potrebné uviesť údaje, ktoré popisujú súčasný stav pred samotným 

priebehom prípadu, 

- informácie sú prevažne osobného charakteru, chránené zákonom (súhlas osoby).  

- mala by obsahovať čo najviac relevantných údajov, súvisiace so sledovaním 

fenoménov (napr. v súvislosti s postihnutím/ ochorením, ktoré viedli alebo 

ovplyvnili vývoj postihnutia/ situácie), 

- pri tvorbe anamnézy využívame viac zdrojov (napr. rozhovor s danou osobou, s 

rodinnými príslušníkmi a priateľmi, s ošetrujúcim personálom, údaje zo 

zdravotnej dokumentácie),  

- anamnéza sa nemusí týkať len skúmanej osoby, ale môže byť rozšírená aj na 

sociálne prostredie, v ktorom žije (záleží na stanovenom cieli výskumu) 

- zahŕňa osobnú, rodinnú anamnézu, hlavné ťažkosti/ anamnéza terajšieho 

ochorenia, životný štýl, sociálne údaje, psychologické údaje, fyzikálne 

vyšetrenie, prehľad a výsledky laboratórnych vyšetrení a vyšetrovacích metód. 

Katamnéza (opis) - opis histórie prípadu sa zameriava na popis príbehu konkrétneho prípadu na 

základe objektívnych faktov, 

- je možné ju doplniť o citácie a výroky skúmaných osôb, ktoré dotvárajú dej 

a približujú o subjektívnom prežívaní osôb, 

- zachováva si časovú a logickú postupnosť a vierohodnosť opisovanej popisovať 

realitu, 

- opis osobnosti približuje jej reálny obraz, čo umožňuje ju poznať, preniknúť do 

jej podstaty, pochopiť ju a dedukovať závery, zovšeobecnenia a poučenia. 

Analýza a interpretácia 

(rozbor) 

- rozbor prípadu a jeho interpretovanie buď ako celku, alebo jednotlivých častí z 

hľadiska dopredu vybraného teoretického rámca, ktorý sa v tejto etape aplikuje 

na prípad, 
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- cieľom je identifikovať možné intervenujúce premenné a súvislosti medzi nimi, 

zdôvodniť oprávnenosť alebo neoprávnenosť jednotlivých skutočností (napr. 

správanie v priebehu rozhodovania aktérov, ošetrovateľských intervencií) a 

zdôvodniť konania aktérov, pre podrobnú analýzu sú oporou teoretické 

vedomosti autora, je zameraná na využitie ošetrovateľskej diagnózy, 

- sledovanie charakteristického deja, situácie, prostredia, atmosféry a interakcie 

medzi zúčastnenými. 

Diskusia alebo záver - obsahuje zhodnotenie kazuistiky, vyvodenie následkov a návrhy riešení 

zistených problémov, 

- v tejto časti sa načrtáva aj využiteľnosť kazuistiky v budúcnosti (pre výskum, 

vzdelávanie, prax),  

- ak je v závere diskusia, mala by obsahovať porovnania s už existujúcimi 

výsledkami výskumu na danú tému alebo konfrontácie s príslušnou teóriou, 

- ak bolo cieľom kazuistiky využiť heuristickú funkciu, na záver sa stanovia 

hypotézy (ktoré vysvetľujú sledovaný fenomén) a navrhne sa spôsob ich 

ďalšieho širšieho koncipovaného skúmania a overovania, 

- kazuistika pre vedecké a výskumné účely alebo v rámci záverečnej práce, musí 

byť štruktúra kazuistiky doplnená o metodologický úvod. Je potrebné venovať 

náležitú pozornosť tejto časti, pretože poskytuje potrebné informácie a 

zdôvodnenie, prečo bola vybraná práve metóda kazuistiky k riešeniu 

stanoveného problému. 

Zdroj: Farkašová a kol., 2006; Žiaková a kol., 2003 

 

Prognóza (nepovinná časť) je odborná predpoveď vývinu postihnutia/ ochorenia, alebo jeho 

dôsledkov, zlepšovania stavu, alebo chronicity.  

 

1.3 Benefity prípadovej štúdie 

Yin (1994) považuje dobrého výskumníka/ autora používanej stratégie prípadovej štúdie vo 

svojich prácach, ak: 

 je schopný položiť adekvátne otázky a interpretovať odpovede, 

 je dobrý poslucháč a nie je zaťažený vlastnými presvedčeniami a prekoncepciami, 

 je prispôsobivý a flexibilný, nové a neznáme situácie vníma ako výzvy, 

 má pevne uchopenú problematiku, ktorá je predmetom jeho záujmu, 

 nie je predpojatý a jednostranný, vyznačuje sa senzitivitou a otvorenosťou prijímať nové 

a alternatívne pohľady na problém. 

Prínos prípadovej štúdie pre autora  

Kazuistika je vyjadrením koncepčnej a analytickej schopnosti autora, v ktorej preukazuje 

schopnosť dynamicky prepojiť teoretické poznatky s klinickou praxou. Zároveň reflektuje 

klinické skúsenosti autora pri využití poznatkov z fyziológie a patológie. Touto metódou autor 

preukazuje schopnosť optimálne usmerňovať diagnosticko-terapeutický proces a senzitívne 

monitoruje zmeny vyplývajúce z rozličných intervencií. Napomáha k významnému rozvíjaniu 

profesionálnej etiky a úcty k hodnotám. 

Prospešnosť využívania prípadovej štúdie v ošetrovateľstve 

Pomáha overovať koreláciu metód a prostriedkov vzhľadom na správnosť metodiky 

získavania informácií o skúmaných jedincoch, metodiky spracovania a vyhodnocovania 

získaných údajov. Priebeh a výsledky prípadu poskytujú spätnú informáciu, ktorá potvrdzuje 

alebo vylučuje metódy a prostriedky kazuistického skúmania. Svoje uplatnenie nachádza pri 

štúdiu novej problematiky (získavanie informácií o novom syndróme a ošetrovateľských 

potrebách). Opis a rozbor konkrétnych originálnych prípadov môže poskytnúť možnosti 

formulácie originálnych hypotéz v ošetrovateľskom výskume. V rámci aplikovaného 

výskumu sa kazuistickou metódou môžu získať odpovede na užší praktický ošetrovateľský 

problém. Môže sa objasniť zhodnosť použitých postupov, prostriedkov a ošetrovateľských 

intervencií. 
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Medzi výhody použitia prípadovej štúdie vo výskume patria najmä flexibilita a dôraz na 

kontext. 

Prípadové štúdie sú pomerne flexibilné metódy vedeckého výskumu. Pretože výskumník sám 

tvorí návrh výskumného projektu, poskytuje výskumníkovi pomerne veľkú voľnosť pri 

odhaľovaní a riešení problémov, s ktorými sa stretne počas svojho výskumu. Prípadová štúdia 

výskumníkovi umožňuje, aby výskum začal voľnejšie a širšie koncipovanými otázkami a tieto 

postupne zužoval a spresňoval podľa zamerania výskumu.  

Prípadová štúdia sa orientuje na porozumenie jednému prípadu, alebo malej skupine prípadov, 

čo umožňuje výskumníkovi komplexne a hlboko porozumieť skúmanému javu. Výskum 

prípadu vždy vychádza z určitého teoretického kontextu, ktorý výskumník dôsledne sleduje 

počas celého výskumu. Dôrazom na teoretický kontext a komparáciou teoretických východísk 

s informáciami získavanými v praxi, pomáha prípadová štúdia preklenúť rozdiel medzi 

prevažne abstraktnou teóriou a konkrétnou praxou tým, že umožňuje vedcovi pozorovať a 

porovnať tézy ponúkané teóriou s faktami z vlastného výskumu a prípadné zistené rozdiely 

ďalej skúmať. 

Použitie výskumnej štúdie s viacerými prípadmi umožňuje hlbšie pochopenie prípadov ako 

celku prostredníctvom porovnania podobností a rozdielov jednotlivých prípadov. Dôkazy 

vyplývajúce z viacerých prípadových štúdií sú často silnejšie a spoľahlivejšie ako z jedného 

prípadového výskumu. Viaceré prípadové štúdie umožňujú komplexnejšie skúmanie 

výskumných otázok a vývoj teórie (Heale, Twycross, 2018).  

Napriek mnohým výhodám prípadových štúdií existujú isté obmedzenia. Medzi slabé stránky 

prípadovej štúdie Yin (2009) zaradil subjektivitu, ktorá môže byť viditeľná vo všetkých jej 

fázach, ale najmä pri realizácii, analýze a hodnotení faktov, ako aj pri prezentácii prípadovej 

štúdie ako celku. Príčinou tohto faktu je, že prístup sa opiera o osobnú/ individuálnu 

interpretáciu dát a tvorbu záverov. Subjektívnosť získaných dát je posilňovaná vnímaním 

a myslením autora, konkrétne ovplyvnená stereotypmi, či predsudkami výskumníka 

(Rybárová, 2008). Ďalšou stránkou prípadovej štúdie je jej časová a ekonomická náročnosť. 

Zameriava na jedného alebo na niekoľko (málo) jednotlivcov, postupov, či organizácií, 

pričom samotná jej realizácia a celkovo efektivita výskumu je závislá od množstva času 

stráveného v priamom kontakte s predmetom výskumu. Keďže získané poznatky sa nedajú 

generalizovať a následne aplikovať poznané postupy do každodennej praxe, prostriedky 

vynaložené na výskum sa zdajú ako neadekvátne k zisteniam, ktoré prípadová štúdia prináša. 

Heale, Twycross (2018) poukazujú na problematické usporiadanie veľkého objemu dát, preto 

je potrebné starostlivo premyslieť analýzu a integráciu stratégií. Niekedy sa stáva, že dôjde k 

odklonu od výskumného zamerania. Poskytnutie správ o zisteniach z viacnásobných 

prípadových výskumných štúdií je občas náročné, najmä v súvislosti so rozsahovým limitom 

(počtu slov) v niektorých časopisoch.  

 

1.4 Prípadová štúdia ako pedagogicko-didaktická vyučovacia metóda  
Prípadová štúdia sa považuje za atraktívnu pedagogickú metódu. V súčasnosti predstavuje 

výkonný a podrobný nástroj na skúmanie praxe založenej na dôkazoch, pretože sa týka 

starostlivosti o pacienta, dynamiky rodiny, profesionálnych úloh a organizačných systémov. 

V tabuľke 3 uvádzame rozdiely medzi vedeckou a výučbovú prípadovou štúdiou. 

 

Tab. 3 Hlavné rozdiely medzi vedeckou prípadovou štúdiou a výučbovú prípadovou štúdiou 

(Šauer, Lisa, 2007) 
Charakteristika  Vedecká prípadová štúdia Výučbová prípadová štúdia 

Rozsah a miera detailov  Môže byť veľmi obsiahla a 

rozsiahla 

Musí byť primerane dlhá, nemôže 

obsahovať príliš detailov 
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Riešenie problémov  Musia byť uvedené Nesmú byť v štúdii uvedené (možné 

riešenia môžu byť len súčasťou 

poznámok pre učiteľov) 

Názorová vyváženosť Môže obsahovať alternatívne 

riešenia, často však obsahuje len 

riešenie výhodné pre spracovateľov 

Musí prinášať vybilancovanie informácií 

tak, aby študent mal možnosť nájsť 

alternatívne riešenia 

Zhoda popisovanej 

situácie s realitou 

Musí riešiť reálnu situáciu Situácia môže byť čiastočne 

modifikovaná, aby vystihovala typickú 

situáciu, prípadne aby umožnila aplikáciu 

určitej metódy, konceptu či teórie 

Zdroj: prevzaté z Janíková, Zeleníková, 2012 

 

V kazuistikách ide o ilustráciu skutočných alebo vymyslených prípadov, situácií. Jednotliví 

účastníci alebo malé skupinky tieto prípady študujú, snažia sa diagnostikovať situáciu hlbším 

analyzovaním a navrhnúť riešenie problému. Dobre pripravené kazuistiky pomáhajú rozvíjať 

analytické myslenie, schopnosť diagnostikovať podstatu problému, schopnosť strategického 

rozhodovania, ako aj schopnosť nachádzať riešenia problémov a formulovať odporúčania pre 

prax (Kvašňáková, 2015). 

Využitie uvedenej metódy vo vzdelávaní budúcich sestier: 

 podporiť autentické učenie na základe realistických a relevantných scenárov získaných 

z klinického prostredia, prostredníctvom ktorých študent nadobúda zmysluplnejšie 

a relevantnejšie vzdelávacie skúsenosti, 

 podporiť prepojenosť teórie s praxou, ktorá umožňuje študentovi otestovať svoje znalosti 

pomocou prípadov, naučiť sa, ako myslieť v každodennej ošetrovateľskej praxi, 

a pracovať s pacientmi tak, aby poskytovali kvalitnú a komplexnú starostlivosť (Bonito, 

2019), 

 podporiť učenie sa. Úplnosť a bohatosť informácií o prípade umožňuje študentovi lepšie 

plánovať starostlivosť o pacienta. Vedie študenta k úvahám, čo by urobili v skutočných 

situáciách, ak by čelili rôznym typom klientov (napr. pacient s náhlou cievnou mozgovou 

príhodou, s demenciou, s karcinómom prsníka, s chronickým zlyhávaním srdca...). 

Učenie založené na prípadoch (case-based learning) je výkonnou vzdelávacou stratégiou, 

ktorá zlepšuje schopnosti študentov ošetrovateľstva riešiť problémy (Morrow et al., 

2003).  

 podporiť aktívne vzdelávanie. Prípadové štúdie zahŕňajú myšlienku zážitkového 

vzdelávania tým, že poskytujú vzdelávanie orientované na študenta a príležitosti 

motivácie študentov prostredníctvom aktívneho zapojenia. Ako uvádza Thomas (2009), 

zážitkové vzdelávanie vedie študentov k aktívnej účasti na učení a reflexii týchto 

aktívnych procesov. Poskytujú tiež priestor na využitie zručností pri riešení problémov a 

podporujú rozhodovanie v prostredí, ktoré neohrozuje. 

 podporiť kritické myslenie sestier, ktoré je veľmi dôležité pri poskytovaní bezpečnej a 

komplexnej starostlivosti. Metóda prípadovej štúdie pomáha študentom nájsť zmysel v 

úlohách, teóriu v prepojení s praxou a podporuje rozvoj zručností kritického myslenia 

(Popil, 2011). Kritické analýzy a reflexia starostlivosti o pacienta sú základné zručnosti, 

ktoré budúce sestry musia rozvíjať pre zaistenie účinnej starostlivosti (Thomas, 2009). 

 podporiť dôveru vo vlastné vedomosti. Štúdia Pastirika (2006) potvrdzuje, že tento 

spôsob výučby je užitočný, pretože umožňuje študentovi transformovať vedomosti 

z vyučovania do klinickej praxe, čo vedie k zvýšeniu sebavedomie študenta v klinickom 

prostredí prípravou na bežné situácie, s ktorými sa môže stretnúť (Bonito, 2019).   

V ošetrovateľstve je kritické myslenie nevyhnutnou súčasťou diagnostického zdôvodňovania, 

klinického rozhodovanie a odbornej zodpovednosti. 

Mnohí pedagógovia či mentori klinickej praxe, zodpovední za výučbu študentov 

ošetrovateľstva, sa zhodujú v názore o nedostatočnej príprave študentov riešiť ošetrovateľské 
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problémy pacientov vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť. Príčinou je nedostatok 

praktických skúseností, chýbajúce klinické myslenie a implementácia nadobudnutých 

vedomostí v klinickej praxi. Pre začínajúce sestry a študentov ošetrovateľstva je optimálnou 

metódou ako riešiť ošetrovateľské problémy posúdenie klientovho príbehu formou klinickej 

úvahy, ktorá podporuje kritické myslenie (Sikorová, 2012).  

Podľa Kuiper a Pesut (2004, s. 383) je kritické myslenie: "súhrn postojov, ktoré umožňujú 

človeku rozpoznať problémy, hľadať dôkazy na podporu pravdy a presne zvážiť logicky 

určené dôkazy". Brunt (2005, s. 62) definuje kritické myslenie ako proces cieľavedomého 

myslenia a reflexného klinického zvažovania, prostredníctvom ktorého sestry skúmajú 

myšlienky, predpoklady, princípy, závery, názory a akcie v súvislosti s praxou.  

Súčasné vzdelávanie sestier v Európskej únii je prevažne orientované na ošetrovateľstvo 

založenom na skúsenostiach a nových poznatkoch zo zdravotníckych vied bez diferenciácie 

na špecifické potreby a požiadavky konkrétneho pacienta. Zdravotnícka prax vyžaduje 

flexibilného a kreatívneho odborníka poskytujúceho kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 

podloženú relevantnými výsledkami výskumných štúdií. Erudícia a profesionalita 

v zdravotníctve je udržateľná uplatňovaním najnovších vedeckých dôkazov v praxi 

(Nemcová, 2012). V literatúre je Evidencia Based Nursing (ďalej len EBN) charakterizovaná 

ako účinné uplatňovanie relevantných vedeckých informácií pri rozhodovaní sestry v 

priebehu ošetrovateľského procesu. Sestra tak môže poskytovať efektívnu a kvalitnú 

ošetrovateľskú starostlivosť, za využitia validných výsledkov publikovaných štúdií, vlastnej 

klinickej skúsenosti, so zohľadnením potrieb a hodnôt pacienta (Jarošová, Sochorová, 2012; 

Zeleníková, 2007). 

 

2. ZÁVER  

Vo všeobecnosti, kvalitatívna metodológia prípadovej štúdie poskytuje výskumným 

pracovníkom nástroje na štúdium komplexných javov v ich kontextoch. Pri jej racionálnom 

uplatnení sa stáva pre výskum v oblasti vedy o zdraví veľmi hodnotnou metódou rozvoja 

teórie, hodnotenia programov a rozvoja stratégií. Realizovaný výskum prípadovou štúdiou je 

viac než len výskumom jedinca alebo situácie, svoj potenciál nachádza v riešení od 

jednoduchých po zložité situácie. Umožňuje výskumníkovi získať odpoveď na kľúčové 

otázky. Pre začínajúci výskum je prípadová štúdia vynikajúcou príležitosťou na získanie 

ohromného prehľadu o prípade. Umožňuje výskumníkovi zhromažďovať údaje z rôznych 

zdrojov potrebné pre priblíženie prípadu (Baxter, Jack, 2008). Vo vzdelávaní budúcich sestier 

by sme mali využívať edukačné stratégie a prístupy so zameraním na rozvoj kritického 

myslenia a ošetrovateľstvo založené na dôkazoch. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch 

rešpektuje vedecké poznatky, očakávania pacienta a skúsenosti odborníkov v praxi, ktoré sú 

prezentované kvalitnými prípadovými štúdiami. Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch je 

potvrdením kompetentnej starostlivosti sestier pre 21. storočie (Nemcová, 2012). 
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INOVATÍVNE SPÔSOBY EDUKÁCIE DETSKÝCH PACIENTOV 

S CHRONICKÝM OCHORENÍM 

 

INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION OF THE CHILD 

PATIENTES  OF CHRONIC DISEASE 

 

Jana Cinová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Andrea Obročníková,  

Zuzana Novotná, Ľubomíra Lizáková, Ľubica Derňarová 

 
Abstrakt 

Výskyt chronických ochorení u detí má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Významnú zložku 

úspešnosti liečby predstavuje efektívna edukácia so zameraním sa na chronický choré dieťa, 

ako aj na jeho najbližších príbuzných. Pri edukácií dieťaťa s chronickým ochorením je 

dôležité rešpektovať špecifiká detského veku a vývinové štádium. Cieľom edukácie je získať 

a následne udržať chronicky choré dieťa v pozícií aktívneho, konštruktívneho spolutvorcu 

liečby.  Zároveň k efektívnejšej edukácií nesporne prispieva voľba vhodnej edukačnej 

metódy.  

Kľúčové slová: edukácia, edukačný proces, inovatívne edukačné metódy, detský pacient, 

chronické ochorenie. 

 

Abstract  

The incidence of chronic diseases in children is currently on an upward trend. Effective 

education with a focus on a chronic ill child as well as its close relatives is an important 

component of the success of the treatment. When educating a child with chronic illness, it is 

important to respect the specifics of childhood and the stage of development. The aim of 

education is to acquire and subsequently maintain a chronically ill child in the position of 

active, constructive co-creator of treatment. At the same time, the choice of an appropriate 

educational method undoubtedly contributes to more effective education. 

Key words: education, educational process, innovative educational methods, child patient, 

chronic diseases. 

 

ÚVOD 

Chronické ochorenie predstavuje pre pacienta celoživotný stav. Detskí pacienti s chronickým 

ochorením si vyžadujú zvýšenú pozornosť nielen zo strany zdravotníckych pracovníkov, ale 

aj zo strany rodičov, blízkeho okolia, nevynímajúc ani pedagógov. Z dôvodu dosiahnutia čo 

najvyššej možnej kvality života dieťaťa je potrebná čo najrýchlejšia adaptácia v súvislosti 

s ochorením a získanie schopnosti naučiť sa s týmto ochorením žiť za podpory rodiny 

a okolia, neskôr samostatne. Dodržiavanie zásad liečby ochorenia si vyžaduje od dieťaťa 

nevyhnutnosť každodennej sebadisciplíny, presnosti, pravidelnosti a dostatočnej motivácie. 

Skôr či neskôr, v závislosti od rôznych faktorov, sa u dieťaťa po diagnostikovaní chronického 

ochorenia prejavia negatívne emócie, akými sú smútok, úzkosť, depresia, dieťa mnohokrát 

odmieta kolektív či radikálne ignoruje liečbu. Dôležité je predovšetkým eliminovať, 

respektíve odstraňovať príčiny, ktoré akýmkoľvek negatívnym spôsobom ovplyvňujú kvalitu 

života chronicky chorého dieťaťa, a to vo všetkých jej dimenziách. Je potrebné si uvedomiť 

fakt, že chronické ochorenie ovplyvňuje zásadným spôsobom kvalitu života nielen samotného 

dieťaťa, ale aj jeho rodinných príslušníkov a blízkych v jeho okolí. Kvalitu života dieťaťa 
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s chronickým ochorením je potrebné neustále podporovať a zvyšovať vo všetkých jej 

dimenziách, aby dieťa vo svojom detstve s ochorením fungovalo bez narušenia v súvislosti 

s rozvojom osobnosti. Významný aspekt pri chronických ochoreniach predstavuje edukácia. 

Má nesmierny význam v rámci komplexnosti zvyšovania kvality života chronický chorého 

dieťaťa a jeho rodiny. V súčasnosti je možné uplatňovať v rámci edukácie široké spektrum 

inovatívnych edukačných metód v zohľadnení potrieb a vývojového štádia chronicky chorého 

dieťaťa, ako aj potrieb rodiny.  

  

1 KVALITA ŽIVOTA CHRONICKY CHORÉHO DIEŤAŤA 

Pojem kvalita života bol prvýkrát použitý v 20. rokoch v súvislosti s úvahami                                                            

o ekonomickom vývoji a úlohe štátu v oblasti materiálnej podpory nižších spoločenských 

vrstiev. Neskôr sa kvalita života stala ukazovateľom spoločenského blaha. Tiež poukazovala 

na to, že nie je dôležitá kvantita spotrebovaného tovaru, ale to, ako dobre sa ľuďom za 

určitých podmienok žije. Štúdium kvality života prekonáva svoj prelom spravidla v 

posledných desiatich rokoch. V súčasnosti tento termín predstavuje hľadanie a identifikáciu 

faktorov, ktoré prispievajú k dobrému, zmysluplnému životu a k pocitu ľudského šťastia.   

 

1.1 Definícia kvality života a jej vymedzenie v ošetrovateľstve 

Kvalita života postupne zasiahla aj oblasť ošetrovateľstva. Rozvoj teoreticko- metodologickej 

bázy kvality života neprebiehal rovnomerne s progresívnym vývojom nástrojov merania 

kvality života. Kvalita života bola zakomponovaná len v malom množstve ošetrovateľských 

modelov, iniciálne vytvorených pre špecifické skupiny pacientov. Kvalitu života je možné 

rozdeliť na subjektívnu, ktorá sa týka ľudskej emocionality a všeobecnej spokojnosti so 

životom, ako aj objektívnu, ktorá predstavuje splnenie požiadaviek týkajúcich sa sociálno - 

materiálnych podmienok života, sociálneho statusu a fyzického zdravia. V rámci vymedzenia 

definície kvality života neexistuje v priebehu posledných tridsiatich rokoch presná, všeobecne 

akceptovaná definícia. Niektorí autori kvalitu života definujú ako subjektívny pocit pohody 

prameniaci zo spokojnosti alebo nespokojnosti v rámci životných oblastí dôležitých pre danú 

osobu. Ďalší autori ju z pohľadu ošetrovateľstva charakterizujú ako spokojnosť pacienta so 

súčasnou mierou jeho fungovania v porovnaní s tým, čo považuje za možné alebo ideálne. Na 

základe definícii kvality života v ošetrovateľstve je možné vymedziť jej definitívne znaky. 

Kvalita života predstavuje proces hodnotenia individuálnych životných podmienok a je 

relatívne nezávislá na objektívnych aspektoch. Zdravie predstavuje jej najvýznamnejší faktor 

a mal by byť meraný samostatne. Zároveň sa vyznačuje určitou stabilitou v čase a zameriava 

sa na negatívne, ale tiež pozitívne aspekty dopadu ochorenia na život dieťaťa. Koncepcia 

kvality života by mala zahŕňať subjektívnu pohodu, spokojnosť, sociálne fungovanie a zmysel 

života.  

Kvalita života má 6 základných domén, na základe ktorých sú vypracované jej príslušné 

indikátory. K týmto doménam patrí: 

 fyzická kvalita života - prežívanie bolesti, subjektívne hodnotenie energie a vytrvalosti, 

schopnosť uvoľniť sa, pohyblivosť, pracovná spôsobilosť, závislosť na liekoch, 

 psychická kvalita života - prežívanie pozitívnych a negatívnych emócií, 

sebahodnotenie, vzťah k vlastnému telu, schopnosť koncentrácie a učenia, 

 nezávislosť - rôzne aspekty obmedzenia telesnej nezávislosti, odkázanosť na pomôcky 

alebo lieky, 

 sociálne vzťahy - subjektívne hodnotenie osobných vzťahov, adekvátnosť sociálnej 

opory, 

 prostredie - sociálne a fyzikálne aspekty prostredia, akými sú bývanie, okolie, 

financie, dostupnosť zdravotníckych zariadení,  

 spiritualita - náboženské presvedčenie, svetonázor. 
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Medzi faktory ovplyvňujúce kvalitu života jednotlivca patria faktory sociálne, zdravotné, 

ekonomické, nevynímajúc ani vplyv faktorov životného prostredia. Úspešnosť liečby 

chronicky chorých pacientov vyvolalo potrebu zaoberať sa  kvalitou ich života. Tento termín 

vyjadruje spokojnosť pacientov, v prípade detských pacientov aj ich rodičov so 

zdravotníckymi službami, liečbou a jej výsledkami. Kvalita života je úzko spätá s kategóriou 

zdravia, nevynímajúc prostredie. Zdravotný stav dieťaťa ovplyvňuje jeho genetická výbava, 

zdravotníctvo a teda zdravotnícka starostlivosť, prostredie v ktorom dieťa žije a tiež spôsob 

života, aký dieťa a jeho rodina vedie. Následne zdravotný stav pacienta vo vysokej miere 

ovplyvňuje jeho kvalitu života. Ťažisko skúmania kvality života v zdravotnej starostlivosti sa 

posúva do oblasti psychosomatického a fyzického zdravia. S neustále sa zlepšujúcimi 

možnosťami liečebných intervencií je neprítomnosť choroby nedostačujúcim kritériom 

k hodnoteniu kvality života pacientov.  

 

1.2 Hodnotiace nástroje kvality života 

Kritériá hodnotenia liečby a celkového zdravotného stavu pacienta sa neodvíjajú len od zmien 

fyzického stavu, ale aj od individuálneho psychického vnímania ochorenia a sociálneho 

zabezpečenia pacienta. 

Prehľad metód merania kvality života pacienta: 

 APACHE II (Acute Physiological and Chronic Health Evaluation System) - 

predstavuje hodnotiaci systém akútneho a chronicky zmeneného zdravotného stavu. 

Vážnosť ochorenia u pacienta sa posudzuje prostredníctvom kvantitatívnych odchýlok 

od normálneho stavu. Výsledok je vyjadrený jedným číslom. Čím väčšie je číslo, tým 

väčšia je pravdepodobnosť úmrtia (rozmedzie čísla od 0 -71 bodov). 

 Karnovsky index PSI (perfomance status index) - týmto indexom sa vyjadruje 

v percentách od 0% do 100%  názor na celkový zdravotný stav pacienta. 

 VAS (visual analogous scale) - viditeľné odstupňovanie kvality života pacienta. 

Škálou je vodorovná 10 cm úsečka označená dvoma extrémami: veľmi dobrý - veľmi 

zlý. Je to subjektívny pohľad hodnotiteľa na kvalitu života pacienta. 

 Symbolické vyjadrenie kvality života - predstavuje „normalizované hodnotenie života 

pacienta“, prostredníctvom sústavy krížikov v rozmedzí od 1 do 4 krížikov. Čím viac 

získaných krížikov, tým horšia je kvalita života pacienta. 

 Slovné vyjadrenie kvality života QL Index ILF- predstavuje slovne formulované 

kritéria hodnotenia kvality života v jednotlivých dimenziách, v rôznych časových 

úsekoch a s väčším počtom ľudí. 

 Spitzerov systém vyjadrenia kvality života pacientom Qol (quality of life of the patient) 

- predstavuje najčastejšie používaný systém hodnotenia kvality života pacienta 

v celosvetovom meraní. Kritériami hodnotenia sú pracovná schopnosť pacienta, 

fyzická nezávislosť pacienta od iných ľudí, finančná situácia pacienta, spôsob trávenia 

voľného času, bolesť pacienta, jeho pohodlie, nálada, vedomosti o následkoch 

ochorenia, komunikácia pacienta s okolím, vzťah s jeho primárnou sociálnou 

skupinou. 

 Generické dotazníky - globálne použiteľné, neprihliadajú na vek a pohlavie. 

Všeobecne hodnotia celkový stav chorého dieťaťa bez ohľadu na konkrétne ochorenie. 

Ich výhodou je možnosť porovnania kvality života medzi rôznymi skupinami 

pacientov. V súčasnosti je najpoužívanejším generickým dotazníkom zameraným na 

kvalitu života spojenú so zdravím dotazník, ktorý hodnotí 9 aspektov kvality života. 

Medzi tieto aspekty patria fyzická zdatnosť, rola fyzickej zdatnosti, bolesť, zdravie zo 

všeobecného hľadiska, vitalita, sociálne aktivity, emócie, duševné zdravie a zmenu 

zdravotného stavu v čase. 
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 Špecifické dotazníky - zamerané na pacientov s konkrétnym ochorením. Tieto 

dotazníky konkrétne vymedzujú potreby a ťažkosti, ktoré vyvoláva konkrétna 

choroba, majú väčšiu výpovednú hodnotu. V súčasnosti sú používané dva dotazníky 

zamerané na pacientov s ochorením celiakia. Nástroj merania kvality života - 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) autorov Varni et. al. (2008) bol 

vytvorený špeciálne pre detskú populáciu. Z hľadiska rozsahu 23 položiek a dĺžky 

administrácie približne 4 minúty je vhodný pre použitie v klinickej praxi. Jeho 

súčasťou sú 4 subškály - telesnú, emocionálnu, sociálne fungovanie a fungovanie v 

školskom zariadení. Uvedený dotazník predstavuje validný, reliabilný, flexibilný a 

multidimenzionálny nástroj merania kvality života detí, ktorý je dostupný v 

nasledujúcich moduloch: 

 generické škály pre deti - v rámci týchto škál sa vypočítava telesné a psychosociálne 

celkové zdravotné skóre pre vekové skupiny mladí dospelí (18-25 rokov), adolescenti 

(13-18 rokov) a pre deti (3 verzie pre 8-12 rokov, 5-7 rokov a 2-4 roky),  

 krátke verzie generických škál - vytvorené pre vekové skupiny adolescenti (13-18 

rokov) a deti (3 verzie - 8-12 rokov, 5-7 rokov, 2-4 roky), 

 približne 20 špecifických modulov vytvorených pre konkrétne chronické ochorenia                   

v detskom veku,  

 verzie pre rodičov – ktoré vypĺňajú rodičia nezávisle na dieťati.  

 

1.3 Dispenzarizácia a význam edukácie pri chronických ochoreniach 

U detí so stanovením diagnózy chronického ochorenia je nevyhnutnosť dispenzarizácie 

v špecializovaných ambulanciách. Deti s chronickou diagnózou potrebujú byť pod 

pravidelnou lekárskou kontrolou, väčšinou ambulantne. Cieľom dispenzarizácie detí 

s chronickým ochorením je sledovať v čase vývoj choroby a včas reagovať na jej prípadný 

vývoj, vzniknuté skoré alebo neskoré komplikácie. Dispenzarizované dieťa, jeho rodičia, či 

najbližší prichádzajú do kontaktu s lekárom (špecialistom), ako aj so sestrou. Dôležitými 

faktormi, ktoré ovplyvňujú adaptáciu dieťaťa na chronické ochorenie sú pohlavie, vek a 

osobnostné charakteristiky dieťaťa. Rodičia zvyčajne nikdy nie sú pripravení na zistenie 

chronického ochorenia u svojho dieťaťa. Vyrovnať sa s úplne novou skutočnosťou je pre nich 

niekedy oveľa väčším stresom (záťažou), ako pre dieťa samotné. Už od samého začiatku 

stanovenia chronickej diagnózy je potrebná pomoc odborníkov, špecialistov, prostredníctvom 

ktorých sa deti a ich rodičia snažia v novej situácii zorientovať, čím skôr sa na danú novú 

životnú situáciu adaptovať a efektívne vo vzájomnej spolupráci dokázať riešiť vniknuté 

komplikácie a následky vyplývajúce z chronického ochorenia. Erudovaná sestra je prínosom 

pre deti s konkrétnym chronickým ochorením. Zvlášť pre tých pacientov a ich rodičov, ktorí 

ešte nepoznajú závažnosť ochorenia. V rámci dispenzarizácie sestra poskytuje okrem 

ošetrovateľských intervencií v spolupráci s lekárom (špecialistom) edukačné a poradenské 

služby, štatistické spracovanie ochorenia a iné odborné aktivity.  

Potreba poznávania a učenia je charakterizovaná pre človeka, ako požiadavka na zmenu 

správania a postojov. Je to medzera medzi informáciou, ktorú jedinec má a informáciou, ktorá 

je potrebná na to, aby dokázal zvládnuť určité činnosti alebo sa postaral sám o seba. 

U chronicky chorých detí je dôležité, aby táto potreba bola naplnená, nakoľko 

diagnostikované chronické ochorenie si vyžaduje pre správnu kompenzáciu nové vedomosti, 

zručnosti, nevynímajúc ani potrebu motivácie. Edukácia pri chronických ochoreniach 

predstavuje nezanedbateľnú súčasť komplexnej liečby. Chronicky choré dieťa sa stáva 

partnerom v liečbe, a tým preberá aj väčšiu zodpovednosť za svoje zdravie. Dieťa nadobúda 

nové postavenie, nie pozíciu trpiteľa, toho o kom sa rozhoduje, ale stáva sa tým, kto má 

právo, ale aj povinnosť ovplyvňovať svoje zdravie aj svoju chorobu. Dôležité je zdôrazniť 

skutočnosť, že úspech liečby pri chronických ochoreniach, ako aj rozvoj komplikácií závisí 
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predovšetkým na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať 

odporúčania súvisiace s liečbou, k čomu má významným spôsobom napomôcť efektívna 

edukácia. Edukácia je celoživotné rozvíjanie osobnosti človeka pôsobením formálnych 

inštitúcií, ako aj neformálneho prostredia (rodina, nemocnica či priatelia). Jej cieľom je 

osvojenie si nových poznatkov, získanie nových vedomostí, nadobudnutie zručností, 

vytváranie nových hodnotových, postojových, citových a vôľových štruktúr osobnosti, 

nevynímajúc konečnú zmenu správania. Predstavuje neoddeliteľnú súčasť liečby chronických 

ochorení, nakoľko jej cieľom okrem už spomínaného je získať a následne udržať chronicky 

choré dieťa v pozícií aktívneho, konštruktívneho spolutvorcu liečby. 

Cieľom edukácie (podľa Wingarda), ktorá ovplyvňuje kvalitu života chronicky chorého 

dieťaťa je: 

 adaptovať správanie, 

 dosiahnuť dlhodobo trvalé zmeny v správaní, 

 minimalizovať výskyt komplikácií choroby, 

 dosiahnuť splnenie sociálnych rolí. 

 

Tabuľka 1 Delenie edukácie podľa jednotlivých období  
Obdobia edukácie cieľ edukácie 

základná edukácia (diagnostikovanie ochorenia 

a obdobie krátko po ňom) 

 

informácie potrebné k zvládnutiu novej situácie 

komplexná edukácia (niekoľko mesiacov po 

diagnostikovaní chronického ochorenia) 

riešenie a predchádzanie vzniknutým 

problémom v súvislosti s chronickým ochorením 

kontinuálna edukácia, reedukácia (dlhodobá 

starostlivosť 

posilňuje a prehlbuje už získané vedomosti 

a zručnosti, zameriava sa na nové problémy či 

vzniknuté chronické komplikácie 

(Zdroj: Majerníková, Hudáková, 2009) 

        

Vstupné posúdenie v edukačnom procese je pri chronickom ochorení detského pacienta 

zamerané na: 

 základné údaje o dieťati, 

 funkčný stav jednotlivých systémov tela, 

 základné informácie o pacientovi, 

 profil rodiny, 

 zdroje pomoci a podpory zo strany rodín, 

 životný štýl rodiny, kultúra, náboženstvo, hodnoty, postoje, príprava edukácie a postoj 

voči edukácii, 

 adekvátnosť, neadekvátnosť rodinných funkcií, 

 porozumenie súčasnej situácie rodinou, aktuálne vedomosti o probléme.  

Pri edukácii je veľmi dôležitý individuálny prístup, predovšetkým z hľadiska veku 

a vekových osobitostí. V dojčenskom a batolivom veku zohráva primárnu úlohu rodič, ktorý je 

v tomto období najvhodnejším učiteľom. Je nevyhnutnosťou, aby bol rodič hospitalizovaný 

v nemocničnom prostredí spolu s dieťaťom. Sestra v úzkej spolupráci s rodičom musí 

využívať vhodné prostriedky pre edukáciu dieťaťa a tiež aj vhodné spôsoby pre nadviazanie 

kontaktu, získanie si vzájomnej dôvery. Obdobie predškolského veku je typické tým, že 

v tomto období sa dieťa väčšinou chce učiť samo. Vhodné je z výchovných metód 

uprednostniť metódu hrou, vysvetľovanie, presviedčanie, príklad, odmenu či trest. Zmenou 

schopnosti dieťaťa sebakontroly a sebaovládania je charakteristický školský vek. 

Problematické a veľmi náročné je zvlášť obdobie staršieho školského veku, ktoré sa 

vyznačuje predovšetkým vzdorom a revoltou, problémovým správaním. V tomto období sa 

zvlášť vyžaduje od rodičov a zdravotníckych pracovníkov citlivejší prístup. Zároveň sa 
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vyžaduje akceptovať dieťa, ako plnohodnotného dospelého človeka,  ktorý si vyžaduje 

rovnocenný prístup. V tomto období sa mladý človek zväčša orientuje na svoj vonkajší 

vzhľad, preto akékoľvek zmeny či defekty telesného výzoru prežíva veľmi ťažko, až 

úzkostne. Obdobie adolescencie je typické tým, že jedinec nachádza vlastnú identitu, zaujíma 

miesto plnohodnotného človeka v spoločnosti. Z tohto dôvodu by mala byť edukácia 

zameraná tak, aby adolescent mal pocit plnohodnotného života napriek faktu chronického 

ochorenia a bol schopný plniť role v rodine a širšom spoločenskom prostredí. V rámci 

edukácie detského pacienta je dôležité rešpektovať jeho vekové osobitosti, hierarchie potrieb, 

nevynímajúc aj potreby jeho rodiny. Edukácia má byť pre dieťa pútavá a zaujímavá.  

 

2  ŠPECIFIKÁ EDUKÁCIE U PACIENTA S DM 1. TYPU 

Edukácia dieťaťa s daným ochorením DM 1. typu sa môže realizovať individuálne 

aj skupinovou formou. Zameriava sa na uvedené oblasti:  

 aplikácia inzulínu – typy a účinky inzulínu, spôsoby aplikácie, správna technika 

aplikácie, výskyt možných komplikácií (mikrovaskulárne a makrovaskulárne 

komplikácie, časový horizont ich rozvoja a možnosti spomalenia progresie), regulácia 

inzulínu s príjmom potravy a fyzickou aktivitou, uskladňovanie inzulínu; 

 diéta/regulovaná strava – plánovanie jedál, druhy živín, ich funkcia, vzťah k inzulínu, 

vplyv na lipidogram, energetická hodnota jedál, percentuálny podiel hlavných živín, 

potravinové zdroje vlákniny, nevyhnutnosť kontrolovaného príjmu saturovaných 

tukov,cholesterolu, nutričné hodnotenie jednotlivých porcií jedla, zmeny v príjme 

potravy v súvislosti s fyzickou aktivitou, príležitostné jedenie, čítanie potravinových 

etikiet, zaradenie sladkosti, alkoholu a prípravkov pre diabetov, individuálne potreby 

diéty pacienta v súvislosti s inými ochoreniami, zaradenie inovatívnych receptov 

do jedálnička (Kissová In Mokáň a kol. 2008);  

 fyzická aktivita – účinky fyzickej aktivity, jej frekvencia, intenzita a doba trvania, 

vhodné a nevhodné športové aktivity, regulácia príjmu stravy a inzulínu v závislosti 

od pohybu, prvá pomoc pri stavoch hypoglykémie a hypoglykémie; 

 selfmonitoring glykémie – význam a princípy selfmonitoringu, meranie hladiny 

krvného cukru na lačno a po jedle, hodnotenie nameranej glykémie, ovládať zhodnotiť 

subjektívne pocity alebo ťažkosti súvisiace s aktuálnou hladinou glykémie 

(potreba liečebne zasiahnuť: skladbou konzumovanej stravy, fyzickou aktivitou, 

aplikáciou inzulínu alebo konzultovať stav s lekárom), pomôcky na meranie glykémie, 

samotný postup odberu kapilárnej krvi, problémy a chyby, glukozový senzor, záznam 

hodnôt glykémií, denník pacienta s diabetom; 

 postup pri akútnej dekompenzácii – liečenie hypoglykémie, postup pri vysokej 

glykémii; 

 postup pri bežných akútnych ochoreniach – akútny dyspeptický syndróm, febrilné 

ochorenia; 

 špeciálne situácie – cestovanie, dovolenka, spoločenské aktivity a iné; 

 antikoncepcia a príprava na tehotenstvo, genetické riziko
1
  

Medzi faktory napomáhajúce edukácii dieťaťa s DM 1. typu patria:  

 compliancia – ochota, poddajnosť, túžba po poznaní, ako aj priama účasť na osvojenie 

si vedomostí, zručností. Prejavy sa vtedy, keď pacient rozpozná potrebu učenia 

a akceptuje ju, vynakladá úsilie, aby sa niečo naučil; 

 motivácia predstavuje túžbu učiť sa. Zároveň vyjadruje vnútorné pohnútky vedúce 

k zmene postoja. Motivácia je účinná vtedy, ak pacient cíti potrebu  a verí, že táto 

potreba bude uspokojená prostredníctvom získania vedomostí; 
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 pohotovosť je prejavom motivácie v určitom čase, pripravenosť byť edukovaný; 

 spätná väzba má vzťah k uskutočňovaniu vytúženého cieľa; 

 opakovanie kľúčových pojmov a faktov; 

 logicky zostavený učebný materiál rešpektujúci zásadu od jednoduchšieho 

k zložitejšiemu; 

 optimálne prostredie so zabezpečením pohody, kľudu a vhodného osvetlenia.  

2.1 Prehľad metód a pomôcok edukácie 

Pri edukácií dieťaťa s DM 1. typu a jeho rodičov je možné využívať rozmanité spektrum 

alternatívnych edukačných metód a pomôcok. V praxi sa využívajú pexesá, maľovanky, 

edukačné listy, rôzne modely pre aplikáciu inzulínu určené pre rozličné vekové kategórie detí.     

Konverzačné mapy menia spôsob, akým sa doposiaľ pacienti o ochorení diabetu učili. 

Konverzačné mapy predstavujú vizuálny prístup v kombinácii s interaktívnou skupinovou 

konverzáciou. Jedna mapa trvá približne 1,5 hod., záleží na tom, ako sa rozvinie diskusia 

a ako aktívne sa účastníci edukácie zapájajú. Edukácie najčastejšie prebiehajú 

v diabetologických ambulanciách, v Dia kluboch, v centrách či v priebehu rekondičných 

pobytoch. Spôsob edukácie konverzačnou mapou vedie skúsená edukačná sestra, špeciálne 

vyškolená na vedenie lekcií s konverzačnými mapami a má v kompletnej podobe k dispozícii 

pomôcku. V súčasnej dobe existuje sedem máp, z toho šesť je určených pre pacientov s DM 

2. typu. Na poradí použitia jednotlivých konverzačných máp nezáleží, avšak lekár alebo sestra 

by mali vedieť určiť, ktorá téma je pre pacienta najvhodnejšia, a ktorou pokračovať. Ideálny 

počet účastníkov v konverzačnej skupine je 5 až 8. V rámci uplatnenia uvedenej edukačnej 

metódy je možnosť prítomnosti aj rodinných príslušníkov, najmä u vekovo mladších detí. 

Pre deti a ich rodičov je určená špeciálna mapa Život v rodine s DM 1. typu, ktorá sa 

zameriava hlavne na psychologické a sociálne aspekty v živote rodiny s dieťaťom trpiacim 

týmto chronickým ochorením. 

Edukačná pomôcka Môj kamarát (Obrázok 1) predstavuje model dieťaťa v približnom veku 

chorého dieťaťa, prostredníctvom ktorej je veľmi efektívne učiť aplikáciu inzulínu. Funguje 

na princípe, môj kamarát má tiež diabetes a musím mu pichnúť inzulín.  

 
Obrázok 1 Edukačná pomôcka „Môj kamarát“ 

(Zdroj: Derňarová a kol., 2018) 

 

V súčasnosti majú deti s ochorením DM 1. typu a ich rodičia prístup aj k multimediálnej 

platforme. Je prístupná na internetovej stránke a jej názov je „Diabetes mellitus 1. typu: 

Inovatívne metódy edukácie rodičov a detí s ochorením DM 1. typu“. Príručka bola vytvorená 

kolektívom autorov fakulty zdravotníckych odborov v prešove v rámci projektu kega, ako 

atraktívny a moderný prostriedok výučby umožňuje rodičom a deťom s novozisteným dm 1. 

Typu získať dôležité vedomosti a praktické zručnosti v rámci komplexnej starostlivosti. Jej 
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uplatnenie sa predpokladá aj vo vzdelávaní a príprave študentov nelekárskych odborov a 

študentov pedagogiky. Zároveň svoje uplatnenie môže príručka nadobudnúť aj pre pedagógov 

materských a základných škôl, ktorí sú často konfrontovaní počas svojej pedagogickej praxe 

s deťmi trpiacimi týmto chronickým ochorením (trendom vysokoškolského vzdelávania 

predstavuje v súčasnosti nesporne zvyšovanie kvality. Základom a nevyhnutnosťou je 

systematická a permanentná inovácia podmienok, procesov a výstupov vzdelávania. 

V súčasnosti sa vytvára dopyt po nových a aktuálnych informáciách, trendoch a postupoch, 

nevynímajúc implementovanie nových informačno- komunikačných technológií do 

vzdelávacieho procesu. 

 

3  ZÁVER 

Výskyt chronických ochorení predstavuje v súčasnosti alarmujúcu mieru diagnostiky  

v populácii detí a mladistvých. Podstatu chronických ochorení by bolo možné vyjadriť 

citátom  E. R. Saxla: „ Ak chceš účinne pomôcť hladnému, nedávaj mu rybu, ale nauč ho ryby 

loviť “. Chronické ochorenie predstavuje pre dieťa celoživotný stav, na ktorý sa musí čím 

skôr adaptovať a postupne sa naučiť žiť čo najkvalitnejší život za podpory rodiny a okolia. Je 

dôležité, aby dieťa s akýmkoľvek chronickým ochorením svoje detstvo nielen prežilo, ale aby 

si počas detstva užívalo radosť, mohlo sa smiať, hrať, navštevovať škôlku a školu, nájsť si 

kamarátov i svoje lásky. Zároveň je to výzva, nielen pre dieťa samotné, ale aj pre jeho 

rodičov, okolie, ošetrovateľstvo a celý multidisciplinárny tím odborníkov participujúcich na 

zvyšovaní kvality života chronicky chorých detí, nevynímajúc modernizované farmaceutické 

a komunikačné technológie. 
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ŠPECIFIKÁ PRVÉHO KONTAKTU V NÍZKOPRAHOVOM 

PROGRAME PRE UŽÍVATEĽOV DROG 

 

SPECIFICS OF THE FIRST CONTACT IN THE LOW-THRESHOLD 

PROGRAM FOR DRUG USERS 

 

Vesna Tomašik, Martina Mojtová  

 
Abstrakt 

Predkladaný príspevok sa zaoberá významom prvého kontaktu s užívateľmi drog 

v nízkoprahovom programe, ktorý sa venuje primárne znižovaniu škôd pri rizikovom 

správaní. Cieľom bolo zistiť špecifiká prvého kontaktu s užívateľmi drog v terénnom 

programe KROK VPRED Združenia STORM. Dáta boli získané pomocou metódy 

pološtrukturovaného rozhovoru s pracovníkmi programu. Zistené informácie z ich praxe sú 

zhodné s teoretickými východiskami danej problematiky. Zo zistení vyplýva, že špecifikom 

prvého kontaktu je nízkoprahový prístup, ktorý ovplyvňuje naladenie pracovníka ku klientovi 

- nebyť odcudzujúci a vytvoriť komunikáciu v tom najprirodzenejšom spôsobe. 

Kľúčové slova: prvý kontakt, užívatelia drog, nízkoprahový terénny program, harm reduction 

 

Abstract 

This paper deals with the importance of first contact with drug users in a low-threshold 

program, which is primarily aimed at reducing harm in risk behavior. The aim was to find out 

the specifics of the first contact with drug users in the association Združenie STORM in the 

outreach program KROK VPRED. Data were obtained using the method of semi-structured 

interview with program personnel. The information obtained from their practice is consistent 

with the theoretical background of the issue. The findings show that the specificity of the first 

contact is a low-threshold approach, which affects the attitude of the worker to the client - not 

being alienating and creating communication in the most natural way. 

Key words: first contact, drug users, low-threshold outreach program, harm reduction 

 

 

1 ÚVOD 

Cieľom prvého kontaktu je vytvárať podmienky pre nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s 

cieľovou skupinou, ktorá sa vyhýba štandardnej inštitucionálnej pomoci, a u ktorých je 

dôvodný predpoklad, že takúto pomoc potrebujú. Prvý kontakt s potenciálnym klientom je 

vlastne prvé stretnutie s klientom, ktoré do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu a efektivitu práce 

terénneho pracovníka s klientom. Pomocou prvého kontaktu može pracovník získať dôveru 

klienta v teréne, ktorý mu následne poskytuje informácie o celej palete poskytovaných služieb 

akými sú poradenstvo a i.  

Cieľom našej práce práce bolo zistiť ako prebieha prvý kontakt s užívateľmi drog v terénnom 

programe KROK VPRED Združenia STORM. 

Motiváciou k spracovaniu príspevku je viac ročná prax terénnej sociálnej pracovníčky 

v nízkoprahovom programe KROK VPRED Združenia STORM jednej z autoriek. Program 

KROK VPRED Združenia STORM vychádza z filozofie znižovania rizík. Pomocou metódy 

streetworku pracovníci programu celoročne znižujú riziká pri injekčnej aplikácii drog a práce 

v sex-biznise.  
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1.1 Streetwork a prvý kontakt s užívateľmi drog  

Streetwork sa zameriava hlavne na jednotlivcov, rodiny a skupiny osôb. V oblasti drogovej 

problematiky sa streetwork zameriava na problémových užívateľov drog. Hlavným cieľom 

streetworku je kontaktovanie a vyhľadávanie klientov. Ponúka im odborné sociálne 

poradenstvo a socioterapeutickú pomoc v ich prirodzenom prostredí a tiež znižuje negatívne 

dôsledky užívania drog nie iba pre ních, ale všeobecne pre spoločnosť (Internacional 

HIV/AIDS Alliance, 2012) .  

Podľa Bednářovej a Pelecha (2003) súčasťou streetworku je mapovanie terénu rôznych 

vopred stanovených špecifických hľadísk, vyhľadávanie rizikových skupín detí a mládeže, 

nadväzovanie prvého kontaktu zameraného na získanie dôvery, spredvádzanie krízovým 

obdobím a samostatnom vytváraní  nových životných perspektív, znižovanie zdravotných a 

sociálnych rizík (tzv. harm reduction) u ľudí, ktorí nechcú zmeniť svoj spôsob života. Avšak 

nestačí len odovzdať obyčajné informácie a materiál (kondómy, injekčné striekačky, 

dezinfekčný roztok, letáky a pod.), dôležité je dosahovanie zmeny noriem jednotlivých 

členov, resp. celej skupiny v zmysle minimalizovania rizikového správania. 

Podľa Matouška (2005) sa užívatelia drog najčastejšie stretávajú na verejných miestách, ako 

sú určité námestia a ulice, stanice mestkej dopravy, reštaurácie, kaviarne, kluby, diskotéky, 

herne a pod. Vyskytujú sa aj v prostredí škôl. Terénny pracovník sa snaží vychádzať cieľovej 

skupine doslova v ústrety. Vstupuje do priestoru, ktorý často príslušníci cieľovej skupiny cítia 

ako “svoj”, a pracovníka preto môžu vnímať ako nežiadúceho. Vtedy je pre pracovníka 

najväčší problém nadviazať kontakt s klientom. Kontakt je možné nadviazať s jednotlivcami a 

skupinami, vždy po dobrej príprave. V rámci tejto prípravy predstavuje kľúčovú informáciu 

správa užívateľskej skupiny a o jej najvplyvnejších členoch. Bez získania dôvery u týchto 

“hviezd”, je ťažké, aby skupina akceptovala pracovníka. Je vhodnejšie, ak podporu a 

vzdelávanie poskytujú osoby, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii.   

Pri prvom kontakte  s klientom nejde o aktívne zisťovanie, skôr o pozorné aktívne počúvanie 

a pozorovanie. Na jeho základe terénny sociálny pracovník robí si prvé závery. Tie si však 

overuje a potvrdzuje počas celého procesu práce s klientom. Na začiatku nekladie otázku za 

otázkou (to by mohlo vyzerať ako vyšetrovanie, a to nie je pre prácu s klientom vhodné). 

Naopak snaží sa viesť prirodzený rozhovor (Ambrózová a kol., 2006).  

 

1.2 Filozofia znižovania rizík 

Nie je možné napísať jednoznačnú a celosvetovo platnú definíciu prístupu harm reduction, 

nakoľko existuje veľa verzií tejto definície. Možno považovať definíciu, ktorá uvádza, že: 

„harm reduction je súbor praktických stratégií znižujúcich negatívne dôsledky užívania drog, 

ktoré zažívajú jednotlivci a komunity. Medzi prístupy harm reduction patrí spektrum stratégií 

od bezpečnejšieho užívania drog cez kontrolované užívanie až po abstinenciu. Prístup a 

stratégia harm reduction aktívne zapája užívateľov drog, identifikuje ich potreby a zameriava 

sa na realizáciu dosiahnuteľných cieľov” (Jirešová a kol., 2005, s. 17). 

Neexistuje jednotná definícia harm reduction, na ktorej by sa zhodli odborníci sveta. Prístup 

harm reduction od svojho vzniku dokázal, že jeho stratégie sú účinné pri riešení rôznych 

sociálnych problémov akými sú napr.: chudoba, sex-biznis, bezdomovectvo a pod. Napriek 

tomu, že je v tomto prístupe silne zastúpený princíp prevencie ochorení, jeho stratégie dokážu 

prispieť k sociálnej inklúzií. Nech už sa prikláňame k akémukoľvek prúdu definícií, faktom 

ostáva, že harm reduction v sebe zahŕňa znaky, ktoré ho odlišujú od iných prístupov.  

NPNU (2007) popisuje, že u užívateľov drog, harm reduction si za cieľ kladie predchádzanie 

šírenia  infekcií (vrátane HIV/AIDS, hepatitída typu C a iných infekcií prenášaných krvou), 

zníženie rizika predávkovania a iných osudov súvisiacich z drogami, a zníženie negatívnych 

účinkov drog, ktoré používajú jednotlivci či komunity. 
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Rovnako aj Burrows (2002) považuje šírenie epidémie HIV za rýchle, medzi injekčnými 

užívateľmi drog a ostatnými časťami komunity. Podľa jeho názoru sú najprv infikovaní 

sexuálni partneri injekčných užívateľov drog a ďalej sa vírusové ochorenie prenáša na ostatnú 

spoločnosť pohlavným stykom. 

Podľa Kalinu (2003) prístupy harm reduction v užšom slova zmysle – sa zameriavajú na 

užívateľov, ktorí berú drogu a nechcú prestať. Užívateľom drog vychádzajú v ústrety 

programy výmeny ihiel a striekačiek, distribúcia kondómov, zdravotná a sociálna pomoc a 

poradenstvo. 

Na Slovensku sú ako základné princípy harm reduction medzi ľuďmi z praxe terénnej 

sociálnej práce s užívateľmi drog najčastejšie akceptované princípy definované Backesom 

(1997 In  Jirešová a kol., 2005, s. 61): 

 ,,Harm reduction presadzuje, že niektoré spôsoby užívania drog sú bezpečnejšie ako 

iné. 

 Harm reduction presadzuje, že abstinencia drog nie je vždy najvhodnejším alebo 

najdôležitejším cieľom. 

 Harm reduction pracuje s ľuďmi tam, kde práve sú. 

 Harm reduction presadzuje, že užívatelia drog sú schopní riadiť svoje životy a zmeny 

správania. 

 Harm reduction pravidelne angažuje užívateľov drog do koncipovania a poskytovania 

služieb a stratégií pomoci, určených práve pre nich. 

 Harm reduction berie do úvahy prostredie užívateľov. Cieľom je efektivita zásahu.” 

Pracovníci z oblasti harm reduction prikladajú význam akejkoľvek pozitívnej zmene, ktorú 

daná osoba vo svojom živote dosiahne. Intervencie zamerané na minimalizáciu rizík 

vychádzajú z potrieb daných jedincov a uplatňuje sa v nich skôr prvok nenásilne pomôcť než 

nátlak. Služby v oblasti harm reduction sú preto koncipované tak, aby reagovali na konkrétne 

potreby ľudí v ich momentálnej životnej situácii. 

 

2 METÓDY A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV  

V druhej časti príspevku sme sa zamerali na špecifiká prvého kontaktu v nízkoprahovom 

programe pre užívateľov drog. Cieľom našej práce bolo zistiť ako prebieha prvý kontakt 

s užívateľmi drog v terénnom programe KROK VPRED Združenia STORM.  

Pre získanie informácií sme si vybrali pološtrukturovaný rozhovor, ktorý sme realizovali 

s dvomi pracovníkmi programu. Následne sme zhrnuli výsledky, ktoré sú prepojené a 

konfrontované s dostupnými poznatkami v danej problematike a s vlastnými skúsenosťami pri 

práci s touto cieľovou skupinou.  

 

2.1 Výsledky a diskusia 

Z rozhovorov s pracovníkmi programu KROK VPRED Združenia STORM sme zistili, že 

prvý kontakt vytvára terénny pracovník, ktorý sa aktuálne nachádza v teréne. Terénny 

pracovník sa snaží vychádzať klientovi doslova v ústrety. Pracovníci nadviažu prvý kontakt, a 

na potenciálnom klientovi alebo človeku je, či chce využiť služby, čo nízkoprahové programy 

Združenia STORM poskytujú.  

Pracovníci programu KROK VPRED Združenia STORM majú vyštudovaný prvý alebo druhý 

stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca a tiež majú vyštudovanú 

psychológiu, zdravotníctvo a vyštudované iné školy (iné pomáhajúce profesie). Tím je 

vytvoréný odborníkmi viacerých profesií – multidisciplinárny tím. Multidiciplinárny tím 

pozostáva z ľudí rôznych profesií a kvalifikácií, ktorý zväčša tvoria lekári, zdravotné či 

sociálne sestry, pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, právnici, dobrovoľníci a 
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pod. Podľa Mátela a Schavela (2001) sociálna práca sa ako pomáhajúca profesia zameriava na 

pomoc, podporu, sprevádzanie, posilnenie a zmocnenie sociálnych klientov a to 

prostredníctvom profesionálnej činnosti kvalifikovaných sociálnych pracovníkov. Cieľom ich 

činností je zlepšenie alebo obnovenie psychosociálneho fungovania sociálnych klientov a 

utváranie priaznivých životných podmienok na dosiahnutie tohto cieľa. Sociálna práca a 

psychológia sú pomahajúce profesie, ktoré sú prínosom pre ich klienta pri zlepšení kvality 

života a v tomto prípade tvoria multidisciplinárny tím profesionálov.  

Pýtali sme sa doplňujúce otázky: Robíte vzdelávanie pre nových pracovníkov? Zameriavate 

sa v rámci vzdelávania na prvý kontakt s klientom? Pracovníci programu odpovedali, že robia 

vzdelávanie pre nových pracovníkov, v rámci ktorých sa zameriavajú na prvý kontakt. Jedna z 

autoriek práce sa tiež stretla, v rámci vzdelávania pre terénneho pracovníka, so zameriavaním 

sa na prvý kontakt s klientom. Terénní pracovníci, ktorí majú iné vzdelanie než sociálna práca 

alebo psychológia sú školení programom Združenia STORM, aby mohli vstúpiť do 

nízkoprahových programoch a do združenia.  

V manuáli programu KROK VPRED (2019) je popísané, akým spôsobom sa školenie 

realizuje vo viacerých oblastiach a je doplnené o skúsenosti pozorovateľa priamo pri 

poskytovaní služieb združenia v teréne, ktorú je nutné absolvovať v rozsahu dvoch služieb. 

Teoretická príprava je spravidla rozdelená do dvoch až troch víkendových blokov. Súčasťou 

sú aj aktivity zamerané na tímovú spoluprácu a aktivity, prostredníctvom, ktorých je možné 

pozorovať reakcie uchádzačov v rôznych situáciách a sú tiež zamerané na vyjadrenie postoja.  

Ďalej sme zistili, že prvý kontakt prebieha v prirodzenom prostredí klienta priamo v teréne 

kam pracovníci chodia za klientami. Podľa Rhodesa (1999) terénna práca spočíva vo 

vyhľadávaní kontaktov s cieľovou skupinou populácie mimo pôsobnosti niektorej inštitúcie. 

Nečaká na to, kým jednotlivec sám začne hľadať pomoc, pretože má problémy, ale sama ich 

vyhľadáva, aby im priamo v komunite poskytla informácie a pomoc. Jednou z výhod je to, že 

môže intervenovať v počiatočnej fáze drogovej dráhy konzumenta, teda ešte pred tým, ako 

prejde k nebezpečnejším spôsobom užívania drog.  

Prvý kontakt prebieha oslovením, keď vidia že je to potenciálny klient alebo človek, ktorý 

tam chodieva s už registrovaními klientami a nie je u nich zregistrovaný a nie je ich klientom. 

A to hlavne oslovením, že aké sú združenie a aké služby poskytujú. ,,Dôležité je vytvorenie 

komunikácie, ktorá je založená na dôvere a otvorenosti, v klientovi buduje dôveru k programu 

samotnému a neskôr môže dopomôcť k možnostiam využitia odbornej inštitucionálnej 

pomoci“ (Manuál programu KROK VPRED, 2019). 

Pracovníci pri prvom kontakte hovoria aj o ich spôsobe poskytovania služieb. Služby 

poskytované v teréne: distribúcia injekčných striekačiek, distribúcia iného materiálu na menej 

rizikovú aplikáciu drog a menej rizikový sex, základné zdravotné ošetrenie, poradenstvo, 

kontaktná práca, motivačné rozhovory, informačný servis, sociálna asistencia.  

Následne sme zistili, že pracovníci evidujú klientov na základe vstupného dotáznika (IN-

COME). Tento dotáznik obsahuje základné údaje o klientovi, lebo je služba Združenia 

STORM anonymná. Anonymita  klienta znamená, že od neho nie sú vyžadované žiadne 

osobné údaje. Sú v ňom otázky napr. pohlavie klienta, či žije sám alebo s rodinou,či má deti, 

ak má či sú v jeho opatere alebo nie, či je zamestnaný alebo evidovaný na úrade práce, kedy 

prvý krát užil a akú drogu aktuálne užíva, či bol v liečbe alebo sa momentálne lieči, či bol vo 

výkone trestu a pod. Služba je anonymná a bezplatná, čo úzko súvisí s nízkoprahovým 

prístupom služby. Aby poskytli službu, musia zaregistrovať klienta. Podľa základných  

informácií o harm reduction, nízkoprahovosť v sebe zahŕňa znaky, ktoré ju odlišujú od iných 

prístupov. Je to prístup, ktorý je spolupracujúci a neposudzujúci. Svojimi podmienkami sa 

snaží čo najviac priblížiť k ľudom, pre ktorých je určená tým, že znižuje a odstraňuje bariéry, 

ktoré môžu byť prekážkou v jej využívaní. Akceptuje skutočnosť, že oblasti, ktorým sa 

venuje, tu vždy boli a vždy budú. Pracovníci programu klientovi udeľujú určitý anonymný 

- 733 -



kód, ktorý sa skladá z poradových čísiel a písmen. Na otázky: Je nutná registrácia klienta, 

aby ste mu poskytli služby? Z čoho sa skladá kód? Pracovníci odpovedali, že služby 

neposkytnú bez registrácie klienta. To sú dôležite vstupne informacie, lebo môžu tvoriť 

podklad pre ziskavanie financii cez projekty.  

Zistili sme, že hlavne pracovníci pri prvom kontakte s klientom poskytujú informácie o ich 

združení, kto sú, aké služby poskytujú. Ďalšou kategóriou sú služby poskytovania, hlavne 

výmena injekčných striekačiek, kde pracovníci poukazujú na najčastejší typ intervencie v 

prístupe harm reduction. Cieľom je poskytnúť užívateľom sterilný materiál používaný pri 

aplikácii drog. Do sterlného materialu patria: alkoholové tampóny pre dezinfekciu miesta 

vpychu; suché tampóny pre zastavenie krvácania z miesta vpychu; vodička pre rozpustenie 

drogy (ľahšie sa aplikuje); rukavice, ktoré sú pre ochranu klienta pri aplikácii drogy. Tak tiež 

poskytujú aj poradenskú činnosť- poradenské a motivačné rozhovory. Vedia mu pomôcť v 

rámci sociálnej asistencie, pri vybavovaní dokladov, tak tiež aj vedia ísť s ním aj k lekárom. 

Ďalej mu poskytujú informácie kedy a kde sa nachádzajú, keď chce využívať ich služby. 

Špecifikom je, že sú služby bezplatné. Tiež klientovi hovoria, že majú určité pravidlá, ktoré 

musí dodržiavať a ak ich nebude rešpektovať tak mu neposkytnú službu. Pracovníci nám 

povedali niektoré z pravidiel – klienti pri výmene musia dodržiavať časové intervaly terénov, 

ideálne keď prídu včas terénu. Musia vedieť svoje kódy, ale ak by náhodou zabudli svoj 

registračný kód, vedia ho znovu zostaviť. Ale najhlavnejšie pravidlo je aby sa zachovala 

bezpečnosť akejkoľvek strany, či už pre klientov, pre pracovníkov alebo pre okolie.  

Pracovníci programu KROK VPRED chodia do terénu autom, pešo alebo bicyklom. A 

väčšinou chodia autom, aby časovo stíhali na všetky stanoviská. Združenie STORM vykrýva 

najväčšiu časť Slovenska – pôsobí v Nitrianskom a Trnavskom kraji v mestách Nitra, Sereď a 

Trnava.  

 

3 ZÁVER 

Práca s klientom veľmi záleží akým spôsobom sa k nemu dostaneme. Význam prvého 

kontaktu vyplýva z toho, že prvé skúsenosti klienta majú silnú stranu a ovplyvňujú pozitívne 

alebo negatívne ďalší priebeh práce s klientom a jeho efektívitu. Na prvom stretnutí, dokonca 

v jeho prvých okamihoch, si klient vytvára základnú predstavu o pracovníkovi a o jeho práci. 

Tento prvý dojem môže ešte dlho určovať jeho správanie. Základ je získať vzájomnú dôveru. 

Z odpovedí pracovníkov sme zistili že pri prvom kontakte v nízkoprahových programoch pre 

užívateľov drog je špecifické oslovenie klienta a akým prístupom sa uskutoční prvý kontakt. 

Špecifikom je najmä nízkoprahový prístup, ktorý ovplyvňuje ich naladenie ku klientovi, 

nebyť odcudzujúci a vytvoriť komunikáciu v tom najprirodzenejšom spôsobe. Nižší prah je 

zakotvený aj vo filozofii harm reduction, pracovníci poukázali na skutočnosť, že klient môže 

prísť v akomkoľvek stave. Dôležitý je aj faktor prostredia, klímy, vzťahu medzi pracovníkom 

a klientom. Zakladá sa na empatii a vzájomnej dôvere. Tiež je to dobrovoľnosť, teda 

dobrovoľný príchod klienta ako i dobrovoľný prístup pracovníkov nenavádzajúci klienta na 

nič, čo sám nechce. Veľmi obdobný postoj sme zaznamenali z odpovedí pracovníkov pri 

otázkach týkajúcich sa konkretne o prvom kontakte a informáciách služieb, ktoré poskytujú 

pri prvom kontakte. Ak by sme chceli vymenovať informácie a služby tak sú to s pravidla: 

základné informácie o združení, výmena injekčných striekačiek, poradenstvo, registrácia 

klientov a pod.  Špecifickosť však nespočíva v samotných službách, ale v podmienkach za 

akých sú poskytované. Je to najmä výhoda, či nevýhoda  prostredia, ktoré poskytuje na jednej 

strane dostatok času na výkonanie prvého kontaktu, pohodlie, na strane druhej nepohodlie, 

vplyv počasia, nedostatok času, zvedavé pohľady okoloidúcich, či verbálne poznámky 

majority a pocit ohrozenia.  
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VÝZNAM SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V MULTIDISCIPLINÁRNOM 

TÍME HOSPICU 

 

THE IMPORTANCE OF A SOCIAL WORKER IN THE 

MULTIDISCIPLINARY HOSPICE TEAM 

 

Nina Jašeková, Martina Mojtová  

 
 

Abstrakt 

Predložený príspevok zameriava pozornosť na sociálneho pracovníka ako člena 

multidisciplinárneho tímu hospicu, ktorý zabezpečuje hospicovú starostlivosť. Cieľom 

príspevku je poukázať na jeho nezastupiteľné miesto v tíme prostredníctvom úloh, ktoré 

vykonáva. Výsledkom príspevku je zistenie, že v súčasnosti stále absentujú sociálni 

pracovníci v hospicoch aj napriek tomu, že sa ukázalo, že zvýšené zapojenie sociálnych 

pracovníkov uľahčuje fungovanie multidisciplinárneho tímu a znižuje potrebu ďalších 

zdravotníckych služieb. 

Kľúčové slová: Hospic. Hospicová starostlivosť. Multidisciplinárny tím. Sociálny pracovník.  

 

Abstract  

The present article focuses on the social worker as a member of the hospice multidisciplinary 

team that provides hospice care. The aim of the paper is to point out its irreplaceable position 

in the team through the tasks it performs. The result of the paper is that social workers in 

hospices are still absent at present, despite the fact that increased involvement of social 

workers has been shown to facilitate the functioning of the multidisciplinary team and reduce 

the need for additional health services. 

Key words: Hospice. Hospice care. Multidisciplinary team. Social worker. 

 

 

1. Úvod 

V porovnaní s minulosťou dnes už väčšina ľudí o hospicovej starostlivosti počula a má aspoň 

všeobecnú predstavu o tom, aké služby poskytuje. Opierame sa o definíciu podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie, ktorá predstavuje hospicovú starostlivosť ako integrovanú formu 

zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti, poskytuje sa klientom všetkých 

indikačných, diagnostických a vekových skupín (Dobríková-Porubčanová, 2005). Kasanová 

(2009b, s. 62) zasa doplňuje hospicovú starostlivosť o ,,filozofiu holistickej starostlivosti“ čo 

znamená vnímať klienta ako bio-psycho-sociálno-kultúrno-spirituálnu bytosť a nielen ako 

klienta sociálnej práce so sociálnym problémom (Mátel, Schavel et al., 2011). Preto je 

nesmienre dôležité v rámci sociálnej práci poznať klienta vo všetkých týchto rovinách. Z toho 

vyplýva, že cieľom hospicovej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality 

života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu. Tomuto cieľu by 

mal byť prispôsobený celý proces sociálneho hodnotenia a následnej intervencie. 

 

2. Hospic a hospicová starostlivosť 

Hospicová starostlivosť sa poskytuje v samostatne stojacich hospicoch. Hospic je 

zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí, v ktorom je kladený 

dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby 
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netrpel neznesiteľnou bolesťou. Slovenská legislatíva v zmysle § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov, definuje hospic ako “zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti” 

(Koncepcia zdravotnej starostlivosti, 2006). Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

vrátane domácej starostlivosti v byte chorého” (Koncepcia zdravotnej starostlivosti, 2006). 

Hospic sa zameriava teda viac na starostlivosť, nie na liečenie. Služby hospicu sú dostupné 

pacientom akéhokoľvek veku, náboženstva, rasy alebo choroby (NHPCO, 2019).  

Ako uvádza Conti (2019) v súčasnosti hospicová starostlivosť poskytovaná v hospici zahŕňa 

manažment symptómov podobne ako aj paliatívna starostlivosť teda emocionálnu podporu, 

duchovnú podporu a psychosociálnu podporu. Programy hospicov sa zameriavajú na pohodlie 

a sústreďujú sa na čo najviac času, ktorý pacientom ostáva (Ann, 2016). Ako doplnok k 

niektorým „tradičnejším“ možnostiam starostlivosti, tak protokoly hospicu ako aj paliatívnej 

starostlivosti vyžadujú, aby pacienti dostali kombinovaný prístup, pri ktorom sa podávajú 

lieky, každodenná starostlivosť, vybavenie, poradenstvo pri úmrtí a liečba symptómov 

prostredníctvom jediného programu. My však musíme dodať, že nejde o starostlivosť určenú 

len pre samotného zomierajúceho, ale rovnako pre jeho príbuzných, ktorí spoločne s ním 

prechádzajú  aj jednotlivé štádiá smrti. Príbuzní často podporujú alebo sa starajú o pacientov s 

chorobou obmedzujúcou život, čím predstavujú pre nich dôležité referenčné osoby. Majú 

relevantný vplyv na blaho pacienta, situáciu v starostlivosti a kvalitu života, ale zároveň sú 

tiež postihnutí chorobou pacienta z hľadiska ich špecifickej záťaže a potrieb (Hudson, 2010). 

Široké spektrum psychosociálnych, fyzických a ekonomických faktorov prispieva k zaťaženiu 

príbuzných počas trajektórie pacientovej choroby od diagnózy až po smrť a počas úmrtia 

(Candy, 2019).Vzhľadom na smrť pacienta môže psychosociálne zaťaženie príbuzných 

dokonca prekročiť záťaž pacienta (Williams, 2011). Cieľom hospicovej a paliatívnej 

starostlivosti je zlepšiť kvalitu života nielen chorých osôb, ale aj ich rodín a priateľov (WHO, 

2002).  

 

3. Multidisciplinárny tím Hospicu 

Multidisciplinárny tím (MDT) predstavuje skupinu kvalifikovaných pracovníkov rôznych 

disciplín a úloh, ktorí spoločne pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa a to poskytovania 

optimálnej starostlivosti o pacienta. Väčšina oblastí zdravotnej starostlivosti v súčasnosti 

pracuje v multidisciplinárnych tímoch, ale paliatívna starostlivosť je pre tento prístup 

mimoriadne vhodná, pretože sa pri starostlivosti o paliatívnych pacientov podieľajú viaceré 

aspekty: fyzická, sociálna a psychologická a s úzkymi väzbami na rodinu (Spruyt, 2011). Keď 

zdravotná starostlivosť nemôže ponúknuť liek, hospic poskytuje starostlivosť, pohodlie a 

podporu osobám so životne obmedzujúcimi podmienkami, ako aj ich rodinám. Tím hospicu 

pracuje tak, aby sa pacienti cítili pohodlne a zmierňoval príznaky a bolesť po celú dobu ich 

choroby. Tím hospicu rozvíja plán starostlivosti, ktorý spĺňa individuálne potreby každého 

pacienta na zvládanie bolesti a kontrolu symptómov. Spolupráca je intenzívny a časovo 

náročný proces, avšak je veľmi dôležité v rámci práce nájsť si čas na stretnutie jednotlivých 

členov  a vzájomne komunikovať. Priemerná doba, po ktorú sa pracovníci hospicu formálne 

stretnú, sú dve hodiny týždenne (Wittenberg-Lyles & Parker Oliver, 2007). 

Profesionálny multidisciplinárny tím, ktorý poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v 

terminálnej fáze života zabezpečuje lekársku, ošetrovateľskú, psychologickú, psychiatrickú, 

sociálnu i duchovnú starostlivosť. Svoje miesto tu má lekár, zdravotné sestry, psychológ, 

sociálny pracovník, rehabilitačný pracovník, duchovný, dobrovoľníci a tiež svojpomocné 

združenia a tretí sektor. Úlohou každého jedného člena je v prvom rade dbať na potreby 

klienta a kvalitu poskytovaných služieb, uvedomiť si, že my sme tu pre pacienta. Každý jeden 

- 737 -



člen hospicového tímu plní svoju dôležitú funkciu, špecifické poslanie v súlade s 

individuálnymi potrebami chorého pacienta. Samozrejme musíme kriticky reflektovať a  

poukázať nato, že toto zloženie MDT, ktoré uvádzame predstavuje optimálne zloženie ako by 

to malo resp. mohlo fungovať. Bohužiaľ, stále máme hospice, kde nenájdeme takéto zloženie 

tímu, dokonca v niektorých hospicoch na Slovensku stále nemáme sociálneho pracovníka. 

Z minulosti ešte dodnes koluje názor, že sociálnu prácu môže robiť každý. V súčasnosti však 

prácu sociálneho pracovníka nemôžu nahradiť sestričky, lekári ani ďalší pracovníci, pretože 

Zákon č. 219/2014 Z. z.  o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, 

že sa sociálnym pracovníkom stáva ten kto má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v 

študijnom odbore sociálna práca. Aspoň v rámci tohto zákona sme sa niekam posunuli, hoci 

stále máme na čom pracovať v porovnaní s inými krajinami napríklad Veľká Británia alebo 

Nemcko kde majú v hospicích skoro na každého pacienta jedného sociálneho pracovníka.   

 

4. Úlohy sociálneho pracovníka v Hospici 

Sociálny pracovník zohráva kľúčovú úlohu v starostlivosti o rodinu a v krízovom 

manažmente v rôznych štádiách smútku. Mal by mať rozsiahle vedomosti o sieťach sociálnej 

podpory a byť schopný organizovať a koordinovať sociálnu podporu a dobrovoľnícku prácu v 

službách paliatívnej starostlivosti. V niektorých krajinách je sociálny pracovník zodpovedný 

aj za finančné informácie a pomoc potrebným rodinám. Autor Jankovský (2007) dodáva tiež, 

že sociálny pracovník by mal byť schopný správne reflektovať svoju špecifickú pozíciu 

v tíme, ktorá je síce významná, ale v žiadnom prípade ho neoprávňuje k tomu, aby zasahoval 

do pracovných kompetencií ostatných odborníkov v rámci pracovného tímu. 

Najdôležitejšou úlohou sociálneho pracovníka v hospici z pohľadu samotného sociálneho 

pracovníka a aj členov multidisciplinárneho tímu je práca s klientom. Sociálni pracovníci 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II.stupňa v odbore sociálna práca by mali byť 

schopní komplexne posúdiť potreby klientov, pretože táto zručnosť je zvyčajne kľúčovým 

prvkom vzdelávania v oblasti sociálnej práce. Psychosociálne hodnotenie by malo byť 

holistické, berúc do úvahy systémové a sociokultúrne, ako aj individuálne faktory. Ide o 

proces, ktorý musí byť flexibilný a reagovať na zmeny okolností klienta. Sociálni pracovníci 

by mali pracovať s porozumením a presvedčením, že ľudia potrebujú dostatočné informácie a 

podporu, aby mohli robiť informované rozhodnutia, ktoré najlepšie vyhovujú ich konkrétnym 

okolnostiam (Hughes, 2015). Sociálny pracovník je človek, s ktorým, okrem zdravotníkov, 

klient, ale aj rodina najviac komunikuje a prichádza do styku. Dodnes sa stretávame 

s názorom, že ,,hovoriť,, s klientom zvládne každý, no bohužiaľ sa zabúda nato, že 

komunikácia neznamená  len hovoriť niečo do vetra , ale má svoj smer, cieľ a význam. Podľa 

Nemčekovej (2004) je komunikácia najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim kvalitu a zmysel 

života. Podľa nej má osobný význam komunikácia v procese praktickej činnosti zdravotných i 

sociálnych pracovníkov. 

Komunikácia a zdieľanie informácií s klientmi, ich rodinami a širším interdisciplinárnym 

tímom sú základnými prvkami úlohy sociálnej práce. Sociálny pracovník sa často v práci s 

terminálne chorým pacientom stretáva s neistotou a nejednoznačnosťou. Týka sa to najmä 

zmien medzi jednotlivými fázami prežívania choroby. Lekári či zdravotné sestry sa skôr 

zameriavajú na zníženie bolesti a utrpenia pacientov po zdravotnej stránke. Z pohľadu členov 

multidisciplinárneho tímu, sociálny pracovník nemá v zodpovednosti starať sa o zdravotný 

stav pacienta, na to je zdravotný personál. On sa stará o sociálne potreby  pacienta, ktoré 

konzultuje s ním a rodinou, tiež navštevuje pacienta a zisťuje jeho potreby osobne (Hughes, 

2015). 

Každý pacient pred smrťou bilancuje, každý v tejto fáze života potrebuje lásku a úctu 

druhých, cíti potrebu sprevádzania (Adamicová, Fetisovová, Mažgútová, 2010). A nielen 
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pacient, ale aj rodina, ktorá to s ním prežíva. Preto aj práca s rodinou je jedna z dôležitých 

úloh, ktoré vykonáva v hospici práve sociálny pracovník. V posledných rokoch sa čoraz väčší 

počet štúdií zameriava na problémy a potreby príbuzných a rodinných opatrovateľov pri 

paliatívnej a hospicovej starostlivosti, ako aj pri úmrtí (Rumpold, 2016). Zvyšujúci sa počet 

výskumov v tejto oblasti  poukazuje na to, že paliatívna starostlivosť môže zlepšiť kontrolu 

symptómov a kvalitu života, zvýšiť spokojnosť s starostlivosťou a poskytnúť lepšie výsledky 

pre rodiny (Gaertner, 2017). Predčasné postúpenie môže viesť najmä k viacerým výhodám 

pre pacientov a ich rodiny. Patrí medzi ne, okrem iného, zlepšenie určitých symptómov, 

zlepšenie kvality života pacienta, zníženie agresívnej starostlivosti na konci života, zníženie 

dĺžky hospitalizácie a zlepšenie záťaže opatrovateľa a lepšie udržanie kvality života 

opatrovateľa (Davis, 2015). 

Samozrejme k práci sociálneho pracovníka sa viaže aj administrativa v rámci 

multidisciplinárneho tímu vytvára plán starostlivosti pre terminálne chorého pacienta, 

predstavuje tiež spojovateľa medzi úradmi a klientom. S čím súvisí aj zabezpečovanie 

a vybavovanie sociálnych služieb. Túto činnosť by sme zaradili skôr k tým 

problematickejším, k čomu sa prikláňajú aj viacerí autori napríklad Pribišová, Žák, Bugri 

(2011) z Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva v Prešove. V tejto ťažkej situácii, keď 

chýbajú finančné prostriedky pre každodenné liečenie a zabezpečovanie sociálnych služieb 

ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti bežným pacientom, takmer úplne sa zabúda na 

tých, ktorí sa nachádzajú v poslednom štádiu svojho života. Prieskumy poukazujú na neraz 

nedôstojné podmienky umierajúcich v nemocniciach, v liečebniach pre dlhodobo chorých, v 

sociálnych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí. Preto sa sociálni pracovníci snažia čo 

najlepšie poskytovať a zabezpečiť sociálne služby v hospici pre pacientov a súčasne 

informovať aj príbuzných, aké sú ďalšie možnosti využitia sociálnych služieb.  

Poslednou veľmi dôležitou úlohou sociálneho pracovníka v MDT hospicu, ktorú spomenieme 

je práca s dobrovoľníkmi. Súčasťou tradície služieb paliatívnej starostlivosti je dobrovoľnícka 

dimenzia. Keďže pracovná sila je jedným z dôležitých zdrojov potrebných na oslovenie 

väčšieho počtu ľudí, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť, je potrebné zachovať 

existujúcich dobrovoľníkov, prilákať nových dobrovoľníkov. Efektívne ich umiestniť do 

organizácie na činnosti, ktoré spĺňajú ich potreby a prinášajú im uspokojenie a zabezpečujú 

tak vzájomný prospech v procese (WHO, 2014). V spojitosti s týmto spomenieme aj výskum, 

zameraný na motiváciu dobrovoľníctva v hospici. Práca v prostredí paliatívnej starostlivosti 

so sebou prináša emocionálnu a duchovnú výzvu. Existujú rôzne modely vysvetľujúce 

motiváciu a viaceré faktory motivácie dobrovoľníctva. Štúdie Meiera a Stutzera (2004 In 

Ferreira, 2011), Meiera a Gagne (2008 In Ferreira, 2011) a Ramana a Pashupatiho (2002) 

zdôrazňujú existenciu vnútorných a vonkajších motivácií v dobrovoľníctve. Vnútorná 

motivácia prináša vnútornú odmenu osobe ako priamy dôsledok zapojenia sa do činnosti. 

Vonkajšia motivácia je však vtedy, keď sa osoba zúčastňuje na činnosti z inštrumentálnych 

dôvodov, ako je prijímanie slávy a spoločenského uznania, kde pomoc druhým je 

sekundárnym motívom (Ferreira, 2011). Práca sociálneho pracovníka tu spočíva v tom, že sa 

snaží dôsledne vyberať dobrovoľníkov do hospicu, realizuje výberové konania a školenia, aby 

to boli ľudia, ktorí sú sami so sebou vyrovnaní, správne motivovaní a chcú pomôcť iným. 

 

5. Záver 

Aj keď sociálni pracovníci - podobne ako mnohí iní odborníci - majú klinické alebo priame 

zameranie na prácu, mali by vo svojom profesionálnom rozvoji využívať dôkazovú základňu 

a prispievať k výskumu (Hughes, 2015). Cieľom sebareflexie v pracovnom kontexte je zlepšiť 

prax. Potreba zostať v kontakte s ťažkými pocitmi a situáciami si vyžaduje podporu 

manažérov a klinických supervízorov. Aj sociálni pracovníci musia reagovať na etické aj 

praktické mandáty, aby sa stali plnohodnotnými partnermi v tíme pri riešení bolesti. Sociálni 
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pracovníci musia preskúmať svoj etický kódex, aby zistili, že hodnoty sociálnej práce sú v 

súlade so zásadami, ktorými sa riadi manažment bolesti vrátane zmiernenia utrpenia (Altilio, 

Otis-Green, Hedlund, & Fineberg, 2006). Bolo zistené, že zvýšené zapojenie sociálnych 

pracovníkov znižuje náklady na hospice a uľahčuje fungovanie tímu, znižuje potrebu ďalších 

zdravotníckych služieb a znižuje počet neplánovaných návštev iných členov tímu. Napokon 

sa ukázalo, že zapojenie do sociálnej práce je spojené so zvýšením spokojnosti klientov 

(Reese & Raymer, 2004). Terry Altilio (2009), koordinátor sociálnej práce na oddelení 

medicíny bolesti a paliatívnej starostlivosti v Beth Israel Medical Center, navrhol konkrétne 

spôsoby, ako môžu sociálni pracovníci pomáhať pri zvládaní bolesti vrátane sprostredkovania 

vplyvu bolesti, skúmania vzťahu medzi fyzickými, psychologickými, emocionálnymi a 

duchovnými aspektmi bolesti a pochopenie, ako dejiny, hodnoty a presvedčenia ovplyvňujú 

skúsenosť s bolesťou. Pre sociálnych pracovníkov, ktorí majú byť rovnocennými členmi 

multidisciplinárneho hospicového tímu, je dôležité, aby mali primerané personálne obsadenie, 

ktoré im umožní včas sa zamerať na identifikované obavy pacientov a opatrovateľov.  

Tento výskum sme mohli realizovať vďaka projektu UGA s názvom Analýza poskytovania 

hospicovej starostlivosti v kontexte zvyšovania kvality života pacientov v terminálnom štádiu 

pod číslom IX/5/2019. 
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PRÍKLAD MOŽNOSTÍ VYUŽITIA KARTY NA HODNOTENIE 

KOMUNIKAČNÉHO SPRÁVANIA DETÍ A ŽIAKOV S PORUCHOU 

SLUCHU (KOZK) PRI ROZVOJI ICH KOMUNIKÁCIE 

 

EXAMPLE OF POSSIBILITIES OF USING OF CARD TO ASSESS 

COMMUNICATION BEHAVIOR OF CHILDREN AND PUPILS WITH 

HEARING IMPAIRMENT (KOZK) IN THE DEVELOPMENT OF 

THEIR COMMUNICATION 

 

Miroslava Tomášková 

 
Abstrakt 

Možnosti hodnotenia komunikácie detí a žiakov s poruchou sluchu sú jednou z aktuálnych 

tém v pedagogike sluchovo postihnutých. Často sa stretávame s nepresnosťami vo 

výsledkoch, k čomu vedie veľká heterogenita tejto skupiny, rôzne formy komunikácie, či 

nedostatočná modifikácia diagnostických nástrojov. Do hodnotenia komunikácie sú zahrnuté 

oblasti ako reč, čítanie, písanie, komunikácia prostredníctvom posunkového jazyka 

a komunikácia prostredníctvom mimiky a gest. Potrebné je hodnotiť celú škálu 

komunikačných foriem a obe modality jazyka, ktoré dieťa a žiak s poruchou sluchu používa, 

t.j. oblasť hovoreného jazyka, ale aj posunkového jazyka. Cieľom príspevku je informovať o 

možnostiach využitia poľského diagnostického nástroja KOZK na malej vzorke. KOZK 

hodnotí obe modality jazyka a je modifikovaný pre podmienky Slovenskej republiky. 

Klíčová slova: hodnotenie, komunikácia, dieťa a žiak s poruchou sluchu, diagnostický nástroj 

 

Abstract 

The possibilities of assessing the communication of children and pupils with hearing 

impairment are one of the actual theme in the education of the hearing impaired. We often 

encounter inaccuracies in the results, due to the high heterogenity of this group, various forms 

of communication, or insufficient modification of diagnostic tools. The evaluation of 

communication includes areas such as speech, reading, writing, sign language communication 

and facial expression and gesture communication. It is necessary to evaluate the whole range 

of communication forms and both modalities of the language used by the child and pupil with 

hearing impairment, i. area of spoken language, but also area of sign language. The aim of the 

paper is to inform about the possibilities of using the Polish diagnostic tool KOZK on a small 

sample. KOZK evaluates both language modalities and it is modified for conditions of the 

Slovak Republic. 

Key words: assessing, communication, child and pupil with hearing impairment, diagnostics 

tool 

 

 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Pri charakteristike komunikácie v pedagogike sluchovo postihnutých vychádzame 

predovšetkým z lingvistického hľadiska, kedy hovoríme o užšom a širšom hľadisku.  Z 

užšieho hľadiska  charakterizujeme komunikáciu ako prenos informácií medzi dvomi 

komunikantami prostredníctvom jazykového kódu a jazykového systému (Čermák, 2010). Zo 

širšieho hľadiska ide o dorozumievanie sa medzi ľuďmi, teda hovoríme o sociálnej interakcii 

(Průcha a kol., 2008; Souralová, Langer, 2005).  Pre porozumenie našej problematiky je 
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potrebné, aby sme  vymedzili základné pojmy, ktoré súvisia s jazykom a komunikáciou. Od 

všeobecného pojmu komunikácia je potrebné rozlišovať komponenty, akými sú neverbálna 

komunikácia, jazyková a komunikačná kompetencia.  

Komunikačná kompetencia je chápaná ako súbor jazykových znalostí a schopností, ktoré 

umožňujú hovoriacemu realizovať rôzne komunikačné potreby či ciele ako napríklad sociálne 

zručnosti, lingvistické znalosti a interpretačnú schopnosť súvisiacu s komunikačnými 

bariérami (Průcha a kol., 2008; Dolník, 1999, Schmidtová, 2016). Jazyková kompetencia je 

poznanie formálnych prostriedkov a schopnosť komunikanta využívať tieto prostriedky v reči. 

Ide tiež o súbor poznatkov o jazykovom systéme a schopnosť uplatňovať pravidlá tohto 

systému v sociálnom kontexte (Mistrík, 2002; Rédei, 2008 in Tarcsiová a kol., 2016). 

Neverbálna komunikácia zohráva v komunikácii významnú úlohu, pretože pokiaľ jazyk nie je 

hlavným dorozumievacím prostriedkom, existujú ďalšie prostriedky, ktoré sú s ním úzko 

spojené. Jedná sa o mimoslovnú komunikáciu, ktorá je sprostredkovaná pohybmi tela, 

gestami, mimikou, pohybmi očí, rôznymi zvukmi, čuchom, a inými paralingvistickými 

prostriedkami (Mistrík, 1999; Průcha, 2011). S pojmom komunikačná kompetencia sa úzko 

spájajú aj ďalšie dôležité termíny – komunikačné zručnosti a komunikačná schopnosť. Pokiaľ 

hovoríme o komunikačnej zručnosti, nejde tu len o vnímanie a produkciu reči, ale aj 

prekonávanie určitej komunikačnej bariéry. Z didaktického hľadiska sa jedná o také zručnosti, 

medzi ktoré Obert (2002) zaraďuje čítanie, počúvanie, písanie, pozorovanie, prežívanie, 

objavovanie, rozhovor, hodnotenie. Komunikačná schopnosť je schopnosť človeka vedome a 

podľa príslušných noriem používať jazyk ako systém znakov či symbolov komplexne vo 

všetkých formách a s cieľom realizovania určitého komunikačného zámeru. Zahŕňa niekoľko 

prelínajúcich sa zručností - pragmatiku, impresiu, expresiu, artikuláciu, používanie hlasu 

(Kerekrétiová, 2016). 

Definícia pojmu jazyk v literatúre je taktiež rozličná v závislosti od rôznych koncepcií. Pre 

naše potreby budeme vychádzať predovšetkým z lingvistického hľadiska, kde sú v rámci 

komunikácie a fungovania jazyka používané termíny jazyk a reč. Aj na jazyk môžeme nazerať 

dvomi spôsobmi. Zo širšieho hľadiska ho chápeme ako akýkoľvek komunikačný systém. V 

užšom zmysle, je braný ako jedna zo zložiek celého systému, zahrňujúci systém znakov a 

pravidiel, ktorými sa riadime pri výmene informácií (Černý, 1996). Schopnosť osvojiť si 

jazyk a používať ho je do značnej miery daný. Podľa Horákovej (2018) sa dieťa rodí so 

základnými informáciami o jazyku, ktoré mu umožňujú osvojiť si akýkoľvek prirodzený 

jazyk. Ide teda o prirodzený proces osvojovania si vyjadrovania a používania komunikačných 

schopností ako komplexný systém znakov a symbolov vo všetkých formách v rámci 

ontogenézy.  

Jedným zo základných predpokladov pre rozvoj jazyka a reči je sluch. Jeho strata má 

negatívny vplyv na vývin osobnosti dieťaťa, jeho sociálne zrenie a možnosti uplatnenia 

v počujúcej spoločnosti. Najväčšie dôsledky straty sluchu sa prejavujú vo forme absencie, 

respektíve parciálneho narušenia sociálnych vzťahov a interakcie s okolím (Leondhardt, 2001; 

Tarcsiová a kol., 2016; Vymlátilová, 2018). 

 

1.1 Špecifiká komunikácie detí a žiakov s poruchou sluchu 

Dieťa alebo žiak s poruchou má spravidla sťažené osvojovanie jazyka. Jeho vývin ovplyvňuje 

schopnosť komunikovať s najbližším okolím. Komunikácia zasa ovplyvňuje schopnosť 

socializácie. Podľa Kapalkovej a kol. (2010), sa jedná o prirodzený proces, v ktorom si dieťa 

osvojuje porozumenie, schopnosť vyjadrovať sa a používať komunikačné schopnosti. Pokiaľ 

vo vývine pôsobí nepriaznivý faktor, respektíve niekoľko faktorov spoločne alebo následne, 

môže sa to prejaviť ako narušená komunikačná schopnosť. Znamená to, že niektorá rovina 

(ale aj niekoľko rovín súčasne) jazykových prejavov interferuje s komunikačným zámerom 

jednotlivca (Lechta, 1990; Kerekrétiová a kol. 2010). Narušená komunikačná schopnosť môže 
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byť ako hlavný symptóm ochorenia/postihnutia alebo môže byť symptómom iného 

dominujúceho postihnutia/ochorenia/narušenia, a vtedy hovoríme o symptomatických 

poruchách reči. Poznáme tri modely vzniku symptomatických porúch reči. Predmetom nášho 

záujmu je prvý model u skupiny jednotlivcov/detí s poruchou sluchu, kedy primárna príčina 

spôsobí dominujúce postihnutie/narušenie a toto postihnutie sprevádza aj narušená 

komunikačná schopnosť – symptomatická porucha reči (Lechta, 2002). Podľa Tarcsiovej a 

kol. (2016) práve osobitosti komunikácie sú primárnym dôsledkom poškodenia sluchu. 

Z pohľadu anomálneho vývinu jazyka a komunikácia zvyčajne ide o obmedzený, prerušený, 

prípadne oneskorený vývin reči (Lechta, 1990; Tarcsiová, 2008). Schopnosť komunikovať u 

detí s poruchou sluchu ovplyvňuje mnoho faktorov, medzi nimi – veľkosť straty sluchu, typ a 

stupeň straty sluchu, používanie kompenzačnej pomôcky, častosť a spôsob  komunikácie 

v rodine, miera špeciálnopedagogickej starostlivosti a pod. (Lechta, 2002a; Hovorková a kol., 

2017). Najmä u detí s veľmi ťažkou poruchou sluchu je nemožný spontánny vývin reči a 

prirodzené osvojovanie jazyka. Proces tohoto obmedzenia je znázornený na obrázku (Obr. 1), 

ktorý hovorí o kolobehu obmedzení na rôznych úrovniach osvojovania si jazyka –od slabičnej 

štruktúry zvuku v reči, cez slovnú zásobu (lexikálno-sémantickú štruktúru), tvorenie viet 

(syntakticko-morfologickú štruktúru), obsah výpovede až ku znakom a pravidlám jazyka 

(zahŕňa aj písmo). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázok 1 Proces obmedzenia prístupu k jazyku u dieťaťa s ťažkou poruchou sluchu 

(Krakowiak, 2012, s. 76, prel. autorka) 

Z toho dôvodu existujú v pedagogike sluchovo postihnutých rozličné formy komunikácie, t.j 

hovorený jazyk, posunkový jazyk, posunkovaná slovenčina, odzeranie, prstové znaky, 

neverbálna komunikácia, a pod, (Tarcsiová, 2008). Pre ich vhodný výber a efektívnosť je 

potrebné získať dostatočné množstvo informácií nielen o možnostiach komunikácie, ale aj 

poruchách sluchu, pretože vzhľadom na veľkú heterogenitu detí a žiakov s poruchou sluchu je 

rôznorodé aj využívanie komunikačných foriem. 

Odborníci sa zhodujú v tom, že dieťa s poruchou sluchu si má osvojiť akýkoľvek prirodzený 

jazyk (hovorený, posunkový), t.j. primárnu komunikačnú formu, ešte pred kritickým obdobím 

(Tarcsiová a kol., 2017; Schmidtová, 2016; Hovorková a kol., 2017, Specner a Marchark, 

2010; Kushalnagar et al., 2010). Pokiaľ má dieťa komunikovať s počujúcimi, musí získať 

schopnosti v odzeraní, písaní, hovorení. Ak sa pohybuje v komunite nepočujúcich, musí 

získať dostatočné manuálne schopnosti a osvojiť si  posunkový jazyk (Maedow, 2005). Z toho 
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dôvodu z lingvistického hľadiska hovoríme o troch skupinách detí/žiakov s poruchou sluchu 

(Tarcsiová, 2005, Schmidtová, 2016a): 

1) skupina - ktorá si osvojuje jazyk, reč a komunikuje prostredníctvom auditívnej cesty,  

2) skupina - ktorá si osvojuje jazyk, reč a komunikuje vizuálne prostredníctvom 

odzerania a čiastočne auditívne,  

3) skupina - ktorá si osvojuje jazyk, reč a komunikuje sprostredkovane prostredníctvom 

osvojeného posunkového jazyka. 

Bez včasných a primeraných intervencií, t.j. skorej identifikácie poruchy sluchu, 

špecializovanej sluchovej starostlivosti, jazykovej stimulácie a edukačnej starostlivosti, je 

sťažené zisťovanie narušenia v jazykovom a komunikačnom, ale aj v socio-emocionálnom 

vývine i vo vzdelávaní (Leig, Newall, 2010 in Spencer, Marshark, 2010). V pedagogike 

sluchovo postihnutých sa presadzuje princíp  1-3-6. Ten je podmienený skríningom sluchu 

novonarodených detí. Vyplývajú z neho nasledujúce zásady: v prvom mesiaci života dieťaťa 

je identifikovaná veľkosť straty sluchu (1), v treťom mesiaci (3) je mu pridelená 

kompenzačná pomôcka, čiže načúvací aparát a v šiestich mesiacoch (6) nastupuje 

špeciálnopedagogická starostlivosť. Diagnostikovanie straty sluchu hneď po narodení je teda 

podmienkou pre poskytnutie podpory, ktorá môže zabezpečiť adekvátny celkový vývin týchto 

detí, t.j. aj v oblasti jazyka a komunikácie (Tomášková a Tarcsiová, 2017).  

Nedostatočným osvojením jazyka a nedostatočnou komunikáciou v interakcii je sťažený 

proces diagnostiky v rôznych oblastiach. K nepresnostiam vedie nielen heterogenita skupiny 

detí a žiakov s poruchou sluchu, ale aj rôznorodosť vyššie spomínaných komunikačných 

foriem. 

 

2 DIAGNOSTIKA KOMUNIKÁCIE DETÍ A ŽIAKOV S PORUCHOU SLUCHU 

V špeciálnej pedagogike sa prevažná časť diagnostického procesu zameriava na oblasť 

sluchových schopností, osvojovania jazyka, reči a komunikácie (Kastelová, 2014). Sluch a reč 

tvoria  základ komunikácie medzi ľuďmi, a preto v diagnostike dieťaťa s poruchou sluchu 

majú nezastupiteľné miesto. Hodnotenie jazyka a komunikácie sa zameriava na verbálnu 

a neverbálnu zložku (Nádvorníková, 2016; Kastelová, 2014). Hodnotenie jazykových 

a komunikačných zručností z pohľadu diagnostiky v pedagogike by malo zahŕňať rozličné 

oblasti (Szarkowski a Hutchinnson, 2016): (1) sluchové schopnosti, (2) komunikácia medzi 

dospelým a dieťaťom, (3) slovná zásoba, (4) pragmatika, a (5) zručnosti v hovorenom a/alebo 

posunkovom jazyku. Hodnoteniu komunikácie u detí a žiakov s poruchou sluchu sa venuje 

hraničná vedná oblasť, surdologopédia. V našich podmienkach jej nie je venovaná dostatočná 

pozornosť, a nie je ani dostatočne rozvíjaná v porovnaní so susednými štátmi, napríklad s 

Poľskom, z ktorého si berieme v našom príspevku príklad. Z pohľadu pedagogiky sluchovo 

postihnutých (surdopédie), resp. surdologopédie sú do hodnotenia zahrnuté oblasti (Kurowski 

a Muzyka, 2008 in Muzyka-Furtak, 2015): (1)reč, (2)čítanie a písanie, (3)komunikácia 

prostredníctvom posunkového jazyka, (4)komunikácia prostredníctvom prirodzených gest 

a mimiky. Každá z týchto oblastí musí byť pritom posudzovaná z dvoch aspektov, a to na 

úrovni recepcie a expresie (Lechta, 2002). Podrobná diagnostika si vyžaduje rozsiahle 

zhromaždenie diagnostického materiálu, ktorý zaznamenáva rôzne komunikačné správanie 

dieťaťa a dokáže ohodnotiť rôzne formy komunikácie, ktoré využíva, pričom hodnotené sú 

všetky jazykové roviny jazyka. Podľa Kolodziejczyk (2011 in Krakowiak, et al., 2015) 

hodnotené majú byť obe modality jazyka (audio-verbálna aj vizuálno-manuálna modalita), 

pretože sa navzájom dopĺňajú, ovplyvňujú a modifikujú. Kľúčové je tiež identifikovanie 

stratégií, ktoré dieťa/žiak s poruchou sluchu využíva na prekonávanie komunikačných bariér, 

pretože sú ukazovateľom pozitívnej dynamiky vo vývine komunikácie. Na to, aby sme mohli 

spracovať podrobnú diagnostiku je dôležité zvoliť vhodné diagnostické nástroje, ktoré nám 

umožnia zistiť úroveň rozvoja v tejto oblasti.  
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2.1 Diagnostické nástroje na hodnotenie jazyka a komunikácie u detí a žiakov 

s poruchou sluchu 

Diagnostické nástroje na hodnotenie jazyka a komunikácie sa orientujú na rôzne modality 

jazyka od raného veku až po starší vek. Kritické hodnotenia vyplývajúce z diagnostických 

nástrojov sú platné iba v prípade štandardizovaných nástrojov, ktoré boli vytvorené na 

hodnotenie jazyka a komunikácie, bez ohľadu na oblasť hovoreného, posunkového jazyka 

alebo písomnej formy jazyka (Henner et al., 2018). Podľa Štefkovej (2016) v našich 

podmienkach špeciálni pedagógovia používajú často diagnostické nástroje, ktoré sú zastaralé 

alebo neštandardizované. Toto tvrdenie platí aj v prípade hodnotenia skupiny detí/žiakov 

s poruchou sluchu, ktoré môžeme doplniť o skutočnosť, že v našich podmienkach sú 

k dispozícii iba také diagnostické nástroje, ktoré hodnotia hovorený jazyk a nie sú dostatočne 

modifikované pre túto skupinu detí/žiakov. Viaceré z nich boli štandardizované len na 

populáciu počujúcich detí/žiakov a u našej skupiny majú iba orientačný význam (Tomášková, 

2018). V zahraničí sa stretávame so širokou škálou diagnostických nástrojov, avšak stále je 

ich citeľný nedostatok vo všetkých štátoch, preto je tu potreba tvorby nových diagnostických 

nástrojov (Tomášková a Tarcsiová, 2017). Z výsledkov medzinárodného projektu De-Sign 

Bilingual (2016) a z ďalšej naštudovanej odbornej literatúry diagnostické nástroje môžeme 

rozdeliť do troch základných skupín: 

 Diagnostické nástroje zamerané na hodnotenie jazyka a komunikácie v hovorenom jazyku, 

 Diagnostické nástroje zamerané na hodnotenie jazyka a komunikácie v posunkovom 

jazyku, 

 Diagnostické nástroje zamerané na hodnotenie jazyka a komunikácie v oboch modalitách 

(v hovorenom i posunkovom jazyku). 

Základnú charakteristiku diagnostických nástrojov sme stručne zhrnuli do nasledujúcej 

tabuľky (Tab.1). Z tabuľky vyplýva, že diagnostické nástroje sú určené na rozličné účely, 

rôznym vekovým kategóriám a využívajú rôznu metodológiu. Okrem jazykových rovín 

pozorujeme u dieťaťa/žiaka aj komunikačné správanie. Podľa Lechtu (2002) raná diagnostika 

v oblasti komunikačného správania, ale aj kognitívneho vývinu odhaľuje možné predpoklady 

dieťaťa pre neskorší vývin reči. 

Predmetom nášho záujmu je tretia skupina diagnostických nástrojov, ktorá hodnotí obe 

modality jazyka. Tento typ diagnostických nástrojov vytvorený tak, aby hodnotil celú škálu 

komunikačných schopností dieťaťa s využitím oboch modalít. Takýchto diagnostických 

nástrojov nie je veľa, avšak odborníci (napr. Goldstein a Bebko, 2003; Bebko, et al.,2003) 

zdôrazňujú potrebu ich vytvárania, nakoľko komunikačný systém detí/žiakov s poruchou 

sluchu je rôznorodý a nemôžeme sa zameriavať iba na jednu modalitu.  

 

Tab. 1 Stručná charakteristika diagnostických nástrojov zameraných na hodnotenie jazyka a komunikácie 

Diagnostické nástroje viazané na 

hovorený jazyk 

Diagnostické nástroje viazané na 

posunkový jazyk 

Diagnostické nástroje 

zamerané na obe modality 

jazyka 

 Zameriavajú sa na rôzne jazykové 

roviny (okrem foneticko-

fonologickej, ktorá je doménou 

logopédov), 

 Hodnotia percepciu a expresiu, 

 Majú rôzne formy – dotazník, test, 

a pod., 

 Určené sú na rôzne vekové 

kategórie, 

 Vyžadujú si formu modifikácie 

u ťažkých stratách sluchu 

 Zameriavajú sa na všetky jazykové 

roviny, 

 Hodnotia percepciu a expresiu 

 Majú rôzne formy – dotazník, test, 

a pod., 

 Určené sú na rôzne vekové kategórie, 

 Dôležité je vybrať nástroj, ktorý hodnotí 

primárny posunkový jazyk (L1) alebo 

sekundárny posunkový jazyk (L2), 

 Nehodnotia celú škálu posunkovej 

komunikácie 

 Hodnotia recepciu 

a expresiu v oboch 

jazykoch, respektíve 

hodnotia jazykovú 

preferenciu, 

 Hodnotia vývin 

komunikačných schopností, 

 Hodnotia interakciu 

a komunikačné stratégie 

dieťaťa, 

(Spracovala autorka podľa Borg et al., 2002, Bebko et al., 2003; De-Sign Bilingual, 2016 ) 
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Jedným z nových diagnostických nástrojov, ktorý hodnotí komunikáciu detí a žiakov 

s poruchou sluchu v širšom hľadisku je poľský diagnostický nástroj KOZK – Karta Oceny 

Zachowán Komunikacyjnych dziecka z uzskodzonym sluchem (poľ.) – Karta na hodnotenie 

komunikačného správania dieťaťa s poruchou sluchu, ktorý je predmetom overovania v našej 

dizertačnej práci a tohto príspevku, a ktorý bol modifikovaný na podmienky Slovenskej  

republiky. Ďalej sa podrobnejšie venujeme jeho charakteristike. 

 

2.2 Karta na hodnotenie komunikačného správania dieťaťa s poruchou sluchu – 

KOZK 

Autorkami poľského diagnostického nástroja sú Kazimiera Krakowiak a Maria Panasiuk 

(2010, z r. 1995). Patrí medzi diagnostické nástroje bežne využívané v rámci 

surdologopedickej diagnostiky v Poľsku. Diagnostický nástroj slúži na podrobné pozorovanie 

dieťaťa s poruchou sluchu v jeho prirodzenom prostredí, umožňuje dôkladnú analýzu 

komunikačných stratégií, ktoré využíva v interakcii s okolím. Umožňuje zistiť úroveň 

komunikačnej kompetencie a jazykovej preferencie, t.j. v hovorenom jazyku alebo 

prostredníctvom mimiky, gest alebo posunkov (Tomášková, 2018; Krakowiak, 2012; 

Dluzniewska, 2010). Cieľom KOZK je hodnotenie komunikačného správania dieťaťa 

s poruchou sluchu a umožniť dôkladný opis a hodnotenie jednotlivých komunikačných foriem 

v jeho sociálnom prostredí. Jednotlivé kategórie komunikačného správania, na ktoré sa 

zameriava v hodnotení komunikačného správania sú zhrnuté v tabuľke (Tab.2) 

 

Tab. 2 Kategórie komunikačného správania KOZK 

Stupne  

1-5 
A Snaha o kontakt a spolupráca s inými ľuďmi 

 

 

1. 

DOROZUMIEVANIE SA 

PROSTREDNÍCTVOM 

HOVORENÉHO JAZYKA 

 

 

 

 

 

 

 

DOROZUMIEVANIE SA 

PROSTREDNÍCTVOM 

HOVORENÉHO JAZYKA 

B 

Pripravenosť na slovnú komunikáciu 

b Zameranie pozornosti na signály reči 

c Používanie hlasu 

d Vedomé kombinovanie slov s významom 

C 

Poznávanie slov 

e Produkcia zvukov 

f Opakovanie výpovede podľa vzoru 

g Trvalé zapamätanie slov 

D 

Schopnosť používať slová 

h Porozumenie obsahu slovného prejavu 

i Tvorenie slovných výpovedí 

j Verbálna komunikácia so sebou samým 

E 

Charakteristiky verbálnej komunikácie 

k Výskyt verbálnej komunikácie 

l Zrozumiteľnosť verbálneho prejavu 

m Používanie reči 

2. 

DOROZUMIEVANIE SA 

GESTAMI, MIMIKOU A 

POSUNKAMI 

B1 

Pripravenosť na komunikáciu prostredníctvom gest, mimiky a posunkov 

b1 Koncentrácia pozornosti na signály gest a mimiky 

c1 Expresia (vyjadrovanie sa) prostredníctvom gest, mimiky a posunkov 

d1 Vedomé spájanie gest, mimiky a posunkov s významom  

C1 

Učenie sa signálov gest, mimiky a posunkov 

e1 Cvičenie signálov gest a mimiky 

f1 Opakovanie výpovedí gest, mimiky a posunkov podľa vzoru 

g1 Trvalé zapamätanie znakov gest, mimiky a posunkov 

D1 

Schopnosť používať znaky gest, mimiky a posunkov 

h1 Porozumenie obsahu výpovede v posunkovom jazyku 

i1 Rozvíjanie komunikácie v posunkovom jazyku 

j1 Komunikácia prostredníctvom gest, mimiky a posunkov so sebou samým 

E1 Charakteristiky komunikácie prostredníctvom gest, mimiky a posunkov 
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(Vytvorila autorka podľa Krakowiak, 2012) 

Karta má grafické zobrazenie v podobe kruhového diagramu (Obr. 2) a obsahuje 30 rôznych 

prejavov komunikačného správania, ktoré je zvyčajne pozorované u detí s poruchou sluchu 

(Krakowiak, 2012): 

a) 12 kategórií (označené písmenami od b po m), ktoré sa týkajú komunikačného správania 

v oblasti hovoreného jazyka,  

b) 12 kategórií (označené písmenami b1 po m1), ktoré hodnotia správanie v oblasti mimiky, 

gest a posunkov,  

c) 6 kategórií (označené písmenami od n po s), ktoré hodnotia oblasť písma a môžu byť 

použité oba spôsoby komunikácie.  

Každá kategória obsahuje 5-stupňový súbor úloh, usporiadaných podľa vývinovej postupnosti 

získavania komunikačných kompetencií dieťaťa, ktoré sú zaznamenané v podobe dotazníka. 

Jednotlivé položky sa vypĺňajú do kruhového diagramu. Získané výsledky označujú zistené 

čiastkové zručnosti pri každodenných aktivitách dieťaťa, ale aj komplexné schopnosti 

komunikačných kompetencií a umožnia nám definovať aktuálny stav možností komunikácie 

dieťaťa. 

KOZK sa odporúča vypĺňať aj opakovane po určitom čase (pol roka), kde umožňuje sledovať 

pokrok v rozvoji komunikácie v jednotlivých oblastiach. Vhodný je pre deti od raného veku 

po mladší školský vek. Predpokladom pre správne použitie KOZK je systematické 

pozorovanie aktivity dieťaťa v každodenných situáciách nielen doma, ale aj v škole, či v 

poradni. Vypĺňať ho môže rodič, špeciálny pedagóg, logopéd a iná dieťaťu blízka osoba.  

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že posúdenie komunikačného správania dieťaťa 

realizované prostredníctvom KOZK musí byť bezpodmienečne interpretované spolu s inými 

údajmi a diagnostickými závermi, ktoré sa týkajú dieťaťa (Tomášková, 2018; Krakowiak, 

2012). 

Získané výsledky je možné komparovať na skupine detí vybraných na základe rôznych 

kritérií výskumu, použitím rôznych štatistických výpočtov. Základný model pre kvantitatívne 

štúdie výsledkov obsahuje nasledujúce položky (Tomášková, 2018; Krakowiak, 2012): 

 Analýza hodnotenia čiastkových schopností, t.j. vyhodnotenie komunikačného správania 

v oblasti hovoreného jazyka, v oblasti mimiky, gest, posunkov a v oblasti jazykových 

znalostí.  

 Analýza hodnotenia komplexných zručností, t.j. hodnotí úroveň celkovej komunikácie 

vrátane jazykovej preferencie 

Jednotlivé výsledky analýzy sa získavajú prostredníctvom stanovených výpočtov, ktoré 

udávajú hodnoty, na základe ktorých sa ďalej interpretujú výsledky. 

 

k1 Výskyt komunikácie prostredníctvom gest, mimiky a posunkov 

l1 Zrozumiteľnosť výpovedí prostredníctvom gest, mimiky a posunkov 

m1 
Uskutočniteľnosť a efektívnosť výpovedí prostredníctvom gest, mimiky 

a posunkov 

3. 

ZNALOSTI 

F 

Jazykové znalosti 

n Pasívna slovná a posunková zásoba 

o Aktívna slovná a posunková zásoba 

p Uplatňovanie gramatických pravidiel 

G 

Znalosť písma 

r Čítanie 

s Písanie 
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Obrázok 2 Kruhový diagram KOZK (Krakowiak, 2012, s. 443) 

Okrem kvantitatívnej analýzy KOZK umožňuje aj podrobnú kvalitatívnu analýzu 

prostredníctvom slovného hodnotenia na základe analýzy každej z vyplnených položiek 

v diagrame. Pre kvalitné vyhodnotenie úrovne komunikácie je nevyhnutné podrobné 

oboznámenie sa s dotazníkom KOZK, podľa ktorého sa zaznamenávajú jednotlivé položky do 

diagramu a so spôsobom vyhodnocovania a interpretácie výsledkov. 

 

3 PRÍKLADY HODNOTENIA KOMUNIKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM KOZK 

Prezentované hodnotenie použitím KOZK predstavuje príklady, akým spôsobom sa dá 

pracovať so získanými údajmi. Hodnotenia, ktoré prezentujeme, sú zároveň čiastkovými 

výsledkami v rámci výskumu našej dizertačnej práce. Za príklad sme si vybrali dve 

hodnotenia detí s poruchou sluchu, ktoré majú za sebou dve hodnotenia v časovom horizonte 

pol roka/viac ako pol roka, teda je možné sledovať pokrok vo vývine komunikácie. Obe 

hodnotenia boli vyplnené rodičmi - matkami detí. Obe hodnotenia sa týkajú detí s poruchou 

sluchu v ranom veku, nakoľko v tomto období pozorujeme najdynamickejšie zmeny vo 

vývine. V tabuľke uvádzame základnú charakteristiku o každom dieťati(Tab.3). Z dôvodu 

zachovania anonymity uvádzame iba iniciály mena a priezviska. Anamnestické údaje sme 

v rámci výskumu získali prostredníctvom dotazníka o rodine, ktorý nám vyplnili rodičia na 

začiatku výskumu. 

 

Tab. 3 Základné anamnestické údaje detí s poruchou sluchu 
ANAMNESTICKÝ ÚDAJ M.B. T.U. 

Pohlavie dieťaťa chlapec chlapec 

Biologický vek dieťaťa 24 mesiacov 17 mesiacov 

Typ straty sluchu Percepčná strata sluchu Percepčná strata sluchu 

Stupeň straty sluchu 
Ťažká strata sluchu(obe 

uši) 

Stredne ťažká strata 

sluchu (obe uši) 

Unilaterálna/bilaterálna strata sluchu Bilaterálna Bilaterálna 

Vek zistenia poruchy sluchu 0,8 mesiacov 0,5 mesiacov 

Vek pridelenia prvej kompenzačnej pomôcky 0,10 mesiacov 0,8 mesiacov 

Vek začatia špeciálnopedagogickej starostlivosti 0,8 mesiacov 0,7 mesiacov 

Kompenzačná pomôcka Načúvací aparát Načúvací aparát 

Sluchový status rodičov Obaja počujúci Obaja počujúci 

Preferovaná forma komunikácie s rodičmi 

Hovorený jazyk, gestá 

v kombinácii 

s posunkami 

Hovorený jazyk, gestá, 

posunky minimálne 
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Dátum/vek dieťaťa z I. hodnotenia KOZK 
31.3.2019/1 rok a 6 

mesiacov 
2.2.2019/11 mesiacov 

Dátum/vek dieťaťa z II. hodnotenia KOZK 9.9.2019/2 roky 22.8.2019/17 mesiacov 

(Vytvorila autorka) 

V nasledujúcich kruhových diagramoch sú vyznačené kategórie vyplnené rodičmi pri prvom 

aj druhom hodnotení dotazníka KOZK, ktorý sme následne vyhodnotili (Obr. 3 a Obr. 4). 

Položky vyznačené červenou farbou označujú prvé hodnotenia a položky označené modrou 

farbou pokrok v druhom hodnotení. Dátumy hodnotení sú zaznamenané v tabuľke č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našom príspevku sa ďalej zameriame na kvantitatívnu analýzu výsledkov, ktoré sú 

zaznamenané v tabuľkách. Zo získaných hodnôt sme vypočítali pre každú čiastkovú zručnosť 

súčet bodov, aritmetický priemer a percentuálny indikátor. Zhrnutie výsledkov hodnotenia 

komunikačného správania dieťaťa M.B. prostredníctvom KOZK je zaznamenané nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Tab. 4 Zhrnutie výsledkov hodnotenia komunikačného správania dieťaťa M.B. 

Kategória komunikačného 

správania 

Hodnotenie 
Vysvetlenie vyplývajúce z hodnotenia 

I II 

Snaha o kontakt a spoluprácu 

s inými ľuďmi 

2 

(40%) 

3 

(60%) 

Dieťa prejavuje záujem a nadväzuje kontakty s osobami z 

najbližšieho prostredia, napríklad s rodičmi či pedagógmi 

∑o  Celkové zhodnotenie 

komunikácie 

54 

(36%) 

67 

(45%) 

Percentuálny ukazovateľ z každého hodnotenia a aritmetický 

priemer (menej ako 60%), naznačuje naznačuje obmedzenie 

možnosti komunikácie s inými ľuďmi, čo je však 

pochopiteľné z dôvodu nízkeho veku dieťaťa. 

∑fn Vyhodnotenie 

komunikačného správania 

v oblasti hovoreného jazyka 

21 

(35%) 

30 

(50%) 

Percentuálny ukazovateľ z oboch hodnotení a  aritmetický 

priemer (menej ako 60%) označuje síce  pokrok v rozvoji reči, 

avšak vzhľadom na vek, sa dieťa nachádza v skorších štádiach 

vývinu hovoreného jazyka  a dominujú predjazykové formy 

komunikácie. 

∑gm Vyhodnotenie 

komunikačného správania 

v oblasti gest, mimiky 

a posunkov 

29 

(48%) 

30 

(50%) 

Percentuálny ukazovateľ z oboch hodnotení a aritmetický priemer 

(menej ako 60%)označuje, že sa dieťa nachádza v skorších 

štádiach vývinu vzhľadom na vek a dominujú predjazykové 

formy gesticko-mimického prejavu formy komunikácie. 

Znalosť jazyka (aritmetický 

priemer) 
7,5 3,75 Percentuálny ukazovateľ označuje, že dieťa sa rozvíja v jazyku. 

Znalosť písma (aritmetický 0 0 Percentuálny ukazovateľ označuje, že dieťa sa nerozvíja 

Obrázok 3 Grafické 

hodnotenie dieťaťa M.B. 

Obrázok 4 Grafické 

hodnotenie dieťaťa T.U. 
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priemer) v písme. 

Wp Faktor preferencie 

komunikačných prostriedkov 
0,7 1 

Podiel hodnotení  Σfn : Σgm charakterizuje kvantitatívnu prevahu 

určitého typu komunikácie. 

Hodnotenie I označuje preferenciu dorozumievania sa 

prostredníctvom gest, mimiky a posunkov. 

Hodnotenie II označuje žiadne preferencie a rovnováhu medzi 

dorozumievaním sa prostredníctvom hovoreného jazyka a 

prostredníctvo gest, mimiky a posunkov.. 
 

(vytvorila autorka) 

Z grafického zobrazenia dieťaťa M.B. vyplýva, že dieťa prejavuje záujem a nadväzuje 

kontakty s osobami z najbližšieho prostredia, napríklad s rodičmi či pedagógmi. V diagrame 

je viditeľné, že dieťa robí väčšie pokroky vo vývine komunikácie v oblasti hovoreného 

jazyka. Menšie pokroky vo vývine v druhom hodnotení sú viditeľné aj v oblasti mimiky, gest 

a posunkov. 

V druhom hodnotení po určitom čase sú viditeľné postupy v niektorých kategóriách 

komunikačných schopností, predovšetkým v oblasti hovoreného jazyka. Z podrobnej analýzy 

jednotlivých kategórií vyplývajú nasledujúce najdôležitejšie pokroky vo vývine: 

 Dieťa nadväzuje kontakty s osobami najbližšieho okolia, 

 Pozorne počúva a pozoruje tvár a ústa hovoriacich osôb, pričom sa snaží o porozumenie 

obsahu výpovede, 

 Spája zvuky reči s označením symbolu (napr. mama s matkou), 

 Výpovede dieťaťa majú charakter jednotlivých výrazov skladajúcich sa z dvoch a viac 

slov, 

 Dieťa samo pre seba používa slová pri individuálnej hre, 

 Verbálne komunikuje s inými osobami v každodenných situáciách niekoľkokrát počas 

dňa, pričom samo iniciuje komunikáciu z dôvodu naplnenia nejakej svojej silnej potreby, 

 V dorozumievaní sa prostredníctvom gest, mimiky a posunkov dieťa prejavuje výrazný 

záujem. Uvedomuje si, že tvár hovoriaceho mu niečo oznamuje a čaká na obsah, ktorý mu 

týmto spôsobom sprostredkuje druhá osoba 

 Samostatne sa vyjadruje prostredníctvom gest a posunkov (dva a viac) a prostredníctvom 

nich sa snaží aj nadviazať kontakt s najbližším okolím, 

 Prostredníctvom mimiky, gest aj posunkov sa snaží nadviazať kontakt s najbližšími 

osobami, pričom používa bežne zaužívané gestá alebo posunky v jeho okolí (napr. zamáva 

na pozdrav, poďakuje)., 

 Prostredníctvom mimiky, gest a posunkov komunikuje s najbližším okolím niekoľkokrát 

za deň a snaží sa nadviazať s nimi kontakt na dosiahnutie svojich cieľov a potrieb. 

 Jeho výpovediam prostredníctvom mimiky, gest a posunkov rozumejú osoby 

z najbližšieho okolia, ktoré s ním stále komunikujú, 

 Aktívna aj pasívna slovná/posunková zásoba postačuje pre plnohodnotné porozumenie 

obsahu výpovedí smerujúce k nemu v bežných každodenných situáciách. 

Zhrnutie výsledkov hodnotenia komunikačného správania dieťaťa T.U. prostredníctvom 

KOZK je zaznamenané v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 5 Zhrnutie výsledkov hodnotenia komunikačného správania dieťaťa T.U. 

Kategória komunikačného 

správania 

Hodnotenie 
Vysvetlenie vyplývajúce z hodnotenia 

I II 

Snaha o kontakt a spoluprácu 

s inými ľuďmi 

3 

(60%) 

3 

(60%) 

Dieťa prejavuje záujem a nadväzuje kontakty s osobami 

z najbližšieho prostredia, napríklad s rodičmi či pedagógmi 

∑o  Celkové zhodnotenie 

komunikácie 

30 

(20%) 

60 

(40%) 

Percentuálny ukazovateľ z každého hodnotenia a aritmetický 

priemer (menej ako 60%), naznačuje naznačuje obmedzenie 

možnosti komunikácie s inými ľuďmi, čo je však 
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pochopiteľné z dôvodu nízkeho veku dieťaťa. 

∑fn Vyhodnotenie 

komunikačného správania 

v oblasti hovoreného jazyka 

16 

(26%) 

29 

(48%) 

Percentuálny ukazovateľ z oboch hodnotení a aritmetický priemer 

(menej ako 60%) označuje síce  pokrok v rozvoji reči, avšak 

vzhľadom na vek, sa dieťa nachádza v skorších štádiach 

vývinu hovoreného jazyka  a dominujú predjazykové formy 

komunikácie. 

∑gm Vyhodnotenie 

komunikačného správania 

v oblasti gest, mimiky 

a posunkov 

10 

(16%) 

25 

(41%) 

Percentuálny ukazovateľ z oboch hodnotení a aritmetický priemer 

(menej ako 60%)označuje, že sa dieťa nachádza v skorších 

štádiach vývinu vzhľadom na vek a dominujú predjazykové 

formy gesticko-mimického prejavu formy komunikácie. 

Znalosť jazyka (aritmetický 

priemer) 
0,02 0,06 Percentuálny ukazovateľ označuje, že dieťa sa rozvíja v jazyku. 

Znalosť písma (aritmetický 

priemer) 
0 0 

Percentuálny ukazovateľ označuje, že dieťa sa nerozvíja 

v písme. 

Wp Faktor preferencie 

komunikačných prostriedkov 
1,6 1,16 

Podiel hodnotení  Σfn : Σgm charakterizuje kvantitatívnu prevahu 

určitého typu komunikácie. 

Hodnotenie I aj II označuje jednoznačnú preferenciu 

dorozumievania sa prostredníctvom hovoreného jazyka, hoci 

číselné hodnoty v druhom hodnotení klesli, nakoľko dieťa robí 

pokroky v rozvoji v oblasti mimiky, gest a posunkov. 

(vytvorila autorka) 

Z grafického zobrazenia dieťaťa T.U. vyplýva, že dieťa prejavuje záujem a nadväzuje 

kontakty s osobami z najbližšieho prostredia, napríklad s rodičmi či pedagógmi. V diagrame 

je viditeľné, že dieťa robí pokroky vo vývine komunikácie v oblasti hovoreného jazyka. 

Pokroky vo vývine sú viditeľné aj v oblasti mimiky, gest a posunkov. V druhom hodnotení po 

určitom čase sú viditeľné postupy v niektorých kategóriách komunikačných schopností, 

predovšetkým v oblasti hovoreného jazyka. Z podrobnej analýzy jednotlivých kategórií 

vyplývajú nasledujúce najdôležitejšie pokroky vo vývine: 

 Prejavuje výrazný o rozhovor iných osôb, pričom sa pozerá na ústa osoby 

 Pozeraním sa na ústa najbližších osôb chápe jednoduché vety súvisiace s každodennými 

situáciami, 

 Vyjadruje hlasom svoje vnútorné stavy, potreby a pocity, 

 Napodobňuje zvuky a hlasy prostredia a opakuje ich, 

 Vydáva zvuky podobné slovám, 

 Pamätá si jednotlivé slová a bežné výrazy aj po určitom čase, 

 Hovorí samo pre seba pri individuálnej hre, 

 Samo iniciuje rozhovory pre uspokojenie svojich základných životných potrieb, 

 Výpovede dieťaťa sú cielené, aby získalo potrebné informácie, zrealizovalo svoje ciele, 

 Uvedomuje si, že aj mimika a gestá druhej osoby mu niečo oznamujú, 

 Používa základné gestá, mimiku a posunky ako signály pre svoje okolie, 

 Produkuje gestá v konkrétnom smere (napríklad v smere predmetu), 

 Snaží sa opakovať krátke výpovede prostredníctvom mimiky, gest alebo posunkov 

a pamätá si jednotlivé bežné gestá a posunky, 

 Spontánne opakuje fragmenty (časti) bežných znakov mimiky, gest alebo posunkov, ktoré 

majú komunikačnú funkciu, 

 Prostredníctvom mimiky, gest a posunkov komunikuje s najbližším okolím niekoľkokrát 

za deň a snaží sa nadviazať s nimi kontakt na dosiahnutie svojich cieľov a potrieb. 

 Jeho výpovediam prostredníctvom mimiky, gest a posunkov rozumejú osoby 

z najbližšieho okolia, ktoré s ním stále komunikujú, 

 Rozširuje sa jeho pasívna aj aktívna slovná a posunková zásoba. 

 

4 ZÁVER 

Z oboch hodnotení detí vyplýva, že sú viditeľné pokroky vo vývine niektorých kategórií 

komunikačného správania (modré položky). Obe deti sa vzhľadom na vek nachádzajú 
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v nízkych štádiách vývinu komunikácie, čo nám potvrdili aj výpočty v jednotlivých oblastiach 

komunikačného správania. Na týchto dvoch príkladoch detí sa nám potvrdzuje aj princíp 1-3-

6, kedy skorá diagnostika a začatie špecializovanej starostlivosti vedie k pozitívnym 

a dynamickým zmenám v oblasti komunikácie u detí s poruchou sluchu aj v prípade stredne 

ťažkých a ťažkých strát sluchu. Musíme však zdôrazniť, že na základe dvoch hodnotení 

nemôžeme výsledky paušalizovať na celú skupinu detí s poruchou sluchu. 

Z výsledkov je pre nás zaujímavý faktor preferencie jazyka u dieťaťa M.B., ktorý 

v priebehu pol roka označuje rovnováhu v komunikácii medzi oboma modalitami jazyka. 

Z analýzy vývinu v jednotlivých oblastiach možno predpokladať, že dieťa postupne 

nadobudne preferenciu komunikácie prostredníctvom hovoreného jazyka. U druhého dieťaťa 

naďalej pozorujeme pokrok v oblasti hovoreného jazyka, ktorú na základe výpočtov preferuje 

v komunikácii s okolím. Veľký vplyv na vývin komunikácie a možnosť dieťaťa rozvíjať sa aj 

v oblasti mimiky, gest, posunkov majú aj rodičia. Z anamnestickej tabuľky a údajov 

poskytnutých rodičmi vyplýva, že u dieťaťa M.B. rodičia využívajú v komunikácii s ním aj 

posunky, zatiaľ čo u dieťaťa T.U. rodič používa hovorený jazyk, čo sa odzrkadľuje aj na 

výsledkoch KOZK vo vývine komunikácie a preferencii jazyka.  

Na záver môžeme konštatovať, že KOZK umožňuje hodnotenie komplexných 

komunikačných kompetencií dieťaťa s poruchou sluchu. Prostredníctvom tohto 

diagnostického nástroja získavame informácie z viacerých strán, výsledky je možné vzájomne 

porovnávať, analyzovať a vyvodzovať závery individuálne pre každé dieťa, ale aj na skupine 

detí na základe určených kritérií. Za veľké pozitívum KOZK považujeme, že na základe 

nákresu, ale aj slovného hodnotenia rodič/odborník vidí silné stránky dieťaťa, na ktorých 

môže stavať ďalšiu intervenciu a sledovať pokroky dieťaťa po určitom čase. Prostredníctvom 

výpočtov dokážeme predigovať možnosti dieťaťa vzhľadom na jazykovú preferenciu. Hoci 

primárne stavia na tom, čo dieťa dokáže, ukazuje aj na smer, v ktorom je potrebné vyvinúť 

väčšiu aktivitu v rámci intervencií. Využitie tohto testu je teda široké a je možné ho využívať 

v praxi, ale aj za účelom výskumu. V oblasti diagnostiky v pedagogike sluchovo postihnutých 

poskytuje priestor pre ďalšie možnosti hodnotenia komunikácie a presnejšie rozkrokovanie 

postupov v rámci surdopedagogickej, ale aj logopedickej rehabilitácie. 
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PRÍBEH A JEHO MIESTO V ETICKEJ VÝCHOVE 

 

STORY AND ITS PLACE IN ETHICAL EDUCATION 

 

Lenka Magová  
 

Abstrakt 

Štúdia sa venuje reflexii narativity v etickej výchove, jej miestu, spôsobu realizácie, 

benefitom i prípadným rizikám. V úvodnej časti príspevku je stručne charakterizovaný 

predmet etická výchova, jeho história v slovenskom školstve, aktuálny stav, problematické 

aspekty, benefity a prognózy. Následne sú analyzované vybrané aspekty príbehu 

v základných zložkách etickej výchovy.  Príbeh ako súčasť jednotlivých fáz vyučovacej 

hodiny etickej výchovy, príbeh ako spôsob výchovy k zodpovednému prístupu k „písaniu 

vlastného príbehu“ ako výzvy pre každého človeka. Posledná rovina prezentuje príbeh ako 

prostriedok budovania a rozvíjania vzťahu učiteľ a žiak, resp. študent. Príbeh v tomto zmysle 

nepredstavuje len efektívny nástroj výchovy, ale zatraktívňuje osobu učiteľa, čím pozitívne 

ovplyvňuje jeho možnosti vytvárania optimálnej klímy v triede na hodine etickej výchovy. 

Klíčová slova: príbeh, etická výchova, učiteľ, hodnoty, literatúra, vzťah 

 

Abstract 

The study focuses on the reflection of narrative in ethical education, its place, way of 

implementation, benefits, and potential risks. The introductory part of the paper briefly 

describes the subject of ethical education, its history in the Slovak education system, current 

state, problematic aspects, benefits, and forecasts. Subsequently, selected aspects of the story 

within the basic components of ethical education are analyzed - the story as a part of the 

individual phases of the ethical education lesson, the story as a way of education to a 

responsible approach to “writing your own story” as a challenge for every human. The last 

level presents the story as a mean of building and developing the relationship between teacher 

and pupil or student. In this sense, the story is not only an effective tool of education but also 

makes the teacher's person more attractive, thereby positively influencing his or her ability to 

create an optimal climate in the classroom during an ethical education class. 

Key words: ethical education, literature, relationship, story, teacher, values 

 

 

1 ÚVOD 

Napriek tomu, že etická výchova je už od roku 1993 súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu na slovenských školách, jeho pozícia je neustále nestabilná, čelí mnohým 

predsudkom a nedôvere. Hoci (nielen) naša spoločnosť vyzýva k prehlbovaniu, 

aktualizovaniu a integrovaniu etických reflexií do všetkých oblastí života, samotná realizácia 

býva problematická a častokrát táto výzva zostáva len v rovine teoretickej ako deklarovanie 

abstraktných princípov a moralizovanie. Nie je cieľom tohto príspevku identifikovať, 

charakterizovať a analyzovať  dôvody, pre ktoré to tak je. Avšak taktiež ich nie je možné 

úplne opomenúť, pretože priamo súvisia s už spomínaným problematickým postavením 

etickej výchovy. V texte preto naznačíme určité tendencie najmä v súvislosti zo základnými 

zložkami etickej výchovy a s potenciálnou integráciou systematickej práce s príbehom. 

Základným argumentom, pre hľadanie spôsobov, ako konkrétne, systematicky a cieľavedome 

pracovať s príbehom na hodinách etickej výchovy (alebo vo výchove celkovo, základné prvky 

sú uplatniteľné všeobecne) je úzke prepojenie myslenia človeka a narativity (porov. Turner, 
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2005). Aj z toho dôvodu je zrejme príbeh neoddeliteľnou súčasťou tradície a života človeka. 

Možno to badať na bohatej ľudovej slovesnosti, spoločenskom statuse ľudových rozprávačov 

a zabávačov, ale aj formatívnej sile rozprávok či príbehov s mravným posolstvom. Ak 

chceme naznačiť možné benefity príbehu vo výchove, podmienky aplikácie a prípadné riziká, 

je potrebné poznať jeho miesto v našej tradícii. Pozornosť je teda venovaná aj významu 

tradície pre človeka a pre spoločnosť.  

Etické aspekty príbehu vo výchove nemožno zredukovať len na etickú analýzu obsahu 

jednotlivých príbehov, ale treba reflektovať narativitu z rôznych aspektov a v rôznych 

výchovných kontextoch. Štúdia si nekladie za cieľ plnohodnotne charakterizovať všetky 

roviny narativity vo výchove, ale najmä revitalizovať jeho výchovný potenciál 

prostredníctvom systematického vyčlenenia základných oblastí využitia príbehu vo výchove. 

Východisko a základný koncept predstavuje vyčlenenie troch základných oblastí analýzy: 

príbeh ako výchovná metóda, príbeh a jeho uplatnenie v jednotlivých fázach hodiny etickej 

výchovy, osobný príbeh učiteľa, žiaka a ich vzťahu. Jednotlivé zložky budú charakterizované 

jednotlivo, ale aj vo vzájomnom prepojení. 

 

2 ETICKÁ VÝCHOVA NA SLOVENSKU 

Etická výchova tvorí oficiálnu súčasť výchovy a vzdelávania na Slovensku už viac než 

dvadsaťpäť rokov. Bola súčasťou prvých posttotalitných premien slovenského školstva, ktoré 

boli  vyjadrené vo vtedajších strategických dokumentoch (Duch školy – 1990, Konštantín - 

1994). Aj pod vplyvom skúseností z predchádzajúceho režimu sa veľmi dôsledne dbalo na to, 

aby projekt etickej výchovy nevychádzal z jednej doktríny, či už náboženskej, kultúrnej alebo 

spoločenskej. Rozšírila tradičné zloženie vyučovacích predmetov na jednotlivých stupňoch o 

nový výchovný predmet, ktorý  reprezentoval svojím zameraním v tom čase aktuálne 

nastupujúcu vlnu humanisticky orientovaných edukačných teórií a prístupov (Valica a kol., 

2011; Hollá, 2014). Odborníci, ktorí stáli pri zrode, začlenení a etablácii tohto predmetu (na 

čele s Ladislavom Lenczom ako hlavnou osobnosťou a dá sa povedať, že zakladateľom tohto 

predmetu v našom prostredí), vychádzali z modelu R. R. Olivara, ktorý bol orientovaný na 

prosociálnosť dieťaťa (Olivar, 1992). Tento model definoval cieľ etickej výchovy, program 

etickej výchovy, výchovný štýl a metódy vychovávateľa, a predstavoval východisko pre 

modifikovaný model etickej výchovy Ladislava Lencza (Lencz, 1993). Najzreteľnejšie sa táto 

modifikácia prejavila v začlenení hodnotovej reflexie, ako kľúčovej fázy výchovy 

k hodnotám. Aj inovovaný štátny vzdelávací program pre jednotlivé stupne uvádza, že 

základnou úlohou etickej výchovy „je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie“ 

(ISVP, nižšie stredné vzdelávanie, 2015). Výchova hodnotami je oproti výchove normami 

zameraná na konkrétny a jedinečný svet človeka (Lomnický, Jurová, 2007) Cieľom 

humanistickej výchovy je vychovať človeka, schopného tvorivo pracovať, spolupodieľať sa 

na rozvíjaní medziľudských vzťahov, pozitívne prežívať dané skutočnosti, čo sa premieta i do 

úrovne jeho spokojnosti a radosti zo života (Podmanický, 2012). Idea etickej výchovy je teda 

neustále v súlade s aktuálnymi spoločenskými požiadavkami. Avšak primárny problém, 

z ktorého sa odvíjajú takmer všetky ostatné spočíva v nastavení tohto predmetu ako 

alternatívy k náboženskej výchove. Takéto ponímanie evokovalo a možno konštatovať, že 

dodnes u mnohých evokuje vnímanie etickej výchovy ako opaku náboženskej výchovy, ako 

predmetu určeného ateistom či deťom s iným než kresťanským vierovyznaním. Toto mylné 

presvedčenie podmienilo a podnietilo aj ďalšie problematické aspekty. Nízky počet žiakov, 

ktorí sa prihlásia na tento predmet, vedie k spájaniu tried, niekedy až ročníkov. Zaraďovanie 

hodín etickej výchovy do rozvrhu buď veľmi skoro alebo až na posledné vyučovacie hodiny. 

Nízka časová dotácia spôsobuje, že len málo učiteľov môže mať etickú výchovu ako 

plnohodnotný druhý predmet pre naplnenie pracovného úväzku. Častejšie si preto etickou 
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výchovou dopĺňajú úväzok učitelia, ktorí tento predmet neštudovali. Problém teda 

nepredstavuje nedostatok študijných programov pre etickú výchovu, ale možnosti reálneho 

uplatnenia. Vzhľadom k špecifikám etickej výchovy následná nekompetentnosť učiteľov (v 

prípade vyššie spomenutých aspektov) spôsobuje obraz hodín etickej výchovy ako voľných 

hodín, ako hodín, kde sa žiaci môžu „len“ hrať, prípadne hodín, kde možno dobehnúť učivo 

z iných predmetov. To celkom prirodzene nepodnecuje k záujmu o etiku. 

V súčasnosti sa stretávame takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch s úsilím o inováciu a 

reštrukturalizáciu vzdelávacieho obsahu, ale aj výchovných metód a štýlov. Táto tendencia sa 

nevyhýba ani etickej výchove, poukazuje sa najmä na absenciu precízneho a systematického 

začlenenia etických a filozofických teórií, kritizuje sa psychologická rovina tohto predmetu a 

problematizujúco pôsobí nie celkom jednoznačné vymedzenie priestoru pre rozvoj 

osobnostný a sociálny. Uprednostňovanie jednotlivca či naopak spoločnosti môže viesť 

k nerovnováhe, a teda i k nepochopeniu významu prosociálnosti v živote človeka.  Na druhej 

strane, tieto zložky sa navzájom prelínajú, dopĺňajú a podmieňujú. Základná devíza tohto 

predmetu je teda niektorými odborníkmi považovaná za hlavný nedostatok. Príbeh vo 

výchove nám ponúka v tomto smere návrh riešenia, resp. inšpiráciu pre obsahové aj 

metodologické poňatie predmetu etická výchova v súlade s aktuálnymi požiadavkami 

spoločnosti. 

 

3 PRÍBEH VO VÝCHOVE 

Skôr než prejdeme k samotnému príbehu a jeho potenciálu na hodinách etickej výchovy, 

považujeme za relevantné priblížiť jeho miesto v rámci našej kultúry a tradície. Na kultúru 

môžeme nazerať ako na určitý historický proces formujúci sa v prítomnosti a tradícia akoby 

bola výsledkom, resp. priamou súčasťou tohto dejinného vývinu. Tradícii možno tiež 

rozumieť ako aktu, ktorým sa niečo odovzdáva ďalej, je teda aktom ustavičného prijímania a 

odovzdávania, stálou činnosťou a dejom. Tradícia v sebe zahŕňa však aj obsah toho, čo sa 

prijíma, resp. odovzdáva. Možno hovoriť o odovzdávaní duchovných hodnôt, čiže o kultúrnej 

tradícii. Je zrejmé, že pri tradovaní ide o hodnoty, ktoré sú pre prijímajúcich a rovnako i 

odovzdávajúcich veľmi vzácne, keďže považovali za potrebné odkaz odovzdávať ďalej 

(Hanus, 1997). V tomto zmysle sa  priamo dotýkame i problematiky príbehu, ktorý je taktiež 

súčasťou tradície. Ako príklad nám môžu poslúžiť rozprávky či celkovo ľudová slovesnosť. 

Samotný fakt, že sa zachovala, hovorí o tom, že rozprávačstvo bolo prirodzenou súčasťou 

životov našich predkov. Z generácie na generáciu si odovzdávali svoje skúsenosti a 

vedomosti prostredníctvom príbehov. V tradíciách sa kóduje vzťah človeka k človeku, 

človeka k prírode, k Bohu, svetu, k dobru a podobne. V tradičnom prostredí kultúrne tradície 

vo veľkej miere determinovali správanie jednotlivca. Zasahovali do všetkých sfér jeho 

činnosti a myslenia. Na rozdiel od súčasnosti, mali väčšiu formálnu záväznosť a svoju 

ustálenú formu. Bez tradičných hodnôt ľudia strácajú smer a prestávajú rozumieť ako sebe 

navzájom, tak i okolitému svetu (Jakubovská, 2013). Je teda možné len súhlasiť s 

Jakubovskou (2017), ktorá vidí význam v revitalizácii tradícií najmä v tom, že „v danom 

procese dochádza k opätovnému spoznávaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii tých hodnôt, 

ktoré sú aj v súčasnosti využiteľné a môžu viesť k skvalitneniu sociokultúrneho života 

jednotlivcov a komunít“ (s.141). Tradovanie kultúrneho dedičstva, ktoré sa nedeje 

biologickou dedičnosťou, ale ľudským spôsobom – výchovou, teda vedomým, plánovaným 

sprostredkovaním celého rozsahu a obsahu kultúrneho dedičstva, má svoj zmysel nielen z 

historického a kultúrneho hľadiska. Predpokladom je komunikácia a cieľavedomé – v zmysle 

plnohodnotné rozvíjanie vzťahu rozprávajúceho s počúvajúcim.  

V tomto kontexte možno vnímať význam príbehu vo výchove, poznanie a poznávanie príbehu 

svojej rodiny, spoločenstva, z ktorého pochádzam ako východisko pre „písanie“ vlastného 

príbehu. Chápanie svojho príbehu ako súčasti väčšieho celku vytvára základ pre tvorbu 
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perspektívy ďalšieho smerovania. Nielen prostredníctvom podobných symbolov (vlastných 

danej kultúre či rodine), hodnôt a cieľov, ale aj spôsobu, akým pristupujeme k reflexii seba 

a sveta. Zodpovednosť a tvorivosť pri reflexii, interpretácii, ale hlavne tvorbe vlastného 

príbehu predstavujú nosné aspekty príbehu vo vzťahu k sebe, ale aj k všetkým 

interpersonálnym vzťahom vo svojom živote.  

Vnímaním vyučovacej hodiny ako príbehu učiteľ či vychovávateľ vyzýva svojho žiaka 

k dialógu. „Hodnota dialógu v etickom zmysle spočíva v interpersonálnom a interkultúrnom 

stretnutí v potrebe rešpektovania slobody a pravdy, ale aj potrebe ich neustáleho hľadania, 

nachádzania a potvrdzovania“ (Lomnický, 2015). Napriek tomu, že samotné rozprávanie 

príbehov možno považovať vo výchove za monológ rozprávača, samotná podstata je 

dialogická. Interpretácia príbehov, ich akceptácia či odmietnutie je výsadou poslucháča. 

V tomto bode preto možno hovoriť o vzťahu vychovávaného a vychovávajúceho, o vytváraní 

priestoru pre spoznávanie, prijatie a spolupodieľanie sa na výsledku. Etická výchova 

zdôrazňuje význam osobnosti učiteľa, jej autentickosti, pre efektívne interiorizovanie hodnôt. 

Tento aspekt môže byť podporený práve vnímaním vzťahu učiteľa a žiaka ako spoločného 

príbehu, ktorý je charakterizovaný jedinečnosťou, dynamickosťou, spontánnosťou, ale aj 

systematickosťou v zmysle výchovného atribútu cieľavedomosti a odbornosti.  

Využívanie príbehu vo výchove ako samotnej metódy je špecifické svojou univerzálnosťou. 

Aj vyučovaciu hodinu môžeme prirovnať k príbehu. Má svoj úvod, jadro i záver. Kvalita 

vyučovacej hodiny sa rovnako môže hodnotiť prostredníctvom hlavnej myšlienky, ktorú 

obsahuje a tvorivo spracováva. Vo vyváženom pomere by mala obsahovať aktivitu i priestor 

pre reflexiu, aby vzbudzovala záujem, ale zároveň, aby sa nestratila jej hlavná myšlienka.  

Príbeh je možné implementovať do každej časti hodiny, či už hovoríme o senzibilizačnej fáze, 

v ktorej vhodne zvolený príbeh môže pomôcť emocionálnemu i kognitívnemu naladeniu na 

aktuálnu tému hodiny, alebo v rámci nácviku v triede či už prostredníctvom tvorivej činnosti, 

ktorej výsledkom je porozumenie, proaktivita a kreativita v konaní alebo v tvorivom dialógu. 

Hodnotová reflexia ako kľúčová fáza hodín etickej výchovy môže byť realizovaná 

prostredníctvom otázok, výziev k prehodnocovaní konkrétnych aspektov jednotlivých tém vo 

svojom živote. Má viesť k rozvíjaniu sebareflexie, ku kritickému mysleniu vo vzťahu k sebe, 

k druhým i k celej spoločnosti. V poslednej fáze hovoríme o transfere do reálneho života. Mal 

by obsahovať návod, postup jednotlivých krokov potrebných k aplikácii.  

Využitie príbehu ako výchovnej metódy má teda svoju históriu, možno konštatovať, že aj 

opodstatnenie, avšak vyplýva z toho aj základná metodologická otázka. Ak sa rozhodnem 

pracovať s konkrétnym príbehom na hodinách etickej výchovy, aký príbeh to má byť? 

Z ktorej tradície má vychádzať? K akému typu morálky má smerovať? Každá odpoveď na 

tieto otázku obsahuje potenciálne riziká, či už pre minoritu, majoritu, pre učiteľa či žiaka 

(porov. Hábl, 2013, 2015). Subjektivita voľby je rovnako ako subjektivita interpretácie 

nevyhnutná, avšak vyplývajú z toho riziká a problematické aspekty. Učiteľ musí zohľadňovať 

individuálne preferencie žiakov, ich špecifiká, ale zároveň sa má snažiť o určitú objektivitu, 

všeobecnosť a univerzálnu platnosť. Pre zodpovednú selekciu príbehu musí byť sám 

dostatočne zorientovaný nielen v možnostiach jeho aplikácie, ale aj v možnostiach 

jednotlivých príbehov. Mnoho učiteľov či vychovávateľov prirodzene inklinuje k tomuto 

spôsobu výchovy, využívajú ho pri vysvetľovaní, pri opakovaní či pri uvádzaní do 

problematiky. Výchovný potenciál, ktorý príbeh obsahuje, nás vedie k tomu, aby toto 

využívanie bolo systematické a prístupné pre všetkých. V ďalšej fáze našej výskumnej 

činnosti je preto cieľom vytvoriť základnú databázu príbehov a ich možných aplikácií, 

vypracovať konkrétny postup ich aplikácie, ktorý môže byť pomôckou pre všetkých, ktorí 

majú záujem a v tejto oblasti hľadajú cestu k plnohodnotnej aplikácii.  
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4 ZÁVER 

Príbeh má veľkú moc. Dokáže liečiť, pomáha pochopiť, umožňuje zdieľať, a to všetko 

prirodzene a bez nátlaku. Samozrejme, ak s ním chceme plnohodnotne pracovať, musíme 

poznať jeho možnosti, spôsoby aplikácie, benefity i riziká. Za to základné možno považovať 

subjektivitu interpretácie, jednostrannú selekciu príbehov a zameranie hodín. Avšak 

významným benefitom na druhej strane je akási prevencia bezobsažnosti výchovy. Prepojenie 

tradície s aktuálnymi trendami, prepojenie formy a obsahu. Hodnotové naplnenie a v prvom 

rade výzva k aktívnej interpretácii sveta vedie k zodpovednosti, tvorivosti a celkovo aktivite 

vo všetkých sférach života. Práve prostredníctvom príbehov máme možnosť hľadať 

a v lepšom prípade aj získať odpovede na otázky, ktoré z jednotlivých príbehov vyplývajú.  

Etická výchova je predmet, ktorý má neustále svoje opodstatnenie, dokonca, pod vplyvom 

aktuálnych spoločenských udalostí možno konštatovať, že práve dnes predstavuje nevyhnutný 

základ výchovy a vzdelávania. Kritika smerujúca k tomuto predmetu v sebe obsahuje výzvu 

k transformácii jeho obsahu a zameraniu, avšak z nášho pohľadu ide skôr o konceptualizáciu, 

aktualizáciu a inováciu jednotlivých metód. Využitie príbehu vo výchove považujeme za 

jednu z ciest tejto transformácie, za prepojenie tradície a aktuálnych trendov spojených 

s narativitou v rôznych oblastiach života človeka.  
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JAZYK LITERÁRNEJ KRITIKY V 21. STOROČÍ  

 

THE LANGUAGUE OF LITERARY CRITICISM IN 21
ST

 CENTURY 

 

Mária Stanková  

 
Abstrakt 

Literárna kritika v 21. storočí  sa vyznačuje novými vlastnosťami, rovnako ako literatúra, 

žurnalistika, masmediálna komunikácia, s ktorými je principiálne a existenčne spätá. Súvisí to 

najmä s rozširovaním jej platforiem, polí jej pôsobnosti a zároveň i so skutočnosťou, že 

s nástupom internetu sociálnych médií, môže byť literárnym kritikom v najširšom slova 

zmysle hocikto. Táto skutočnosť spolu s akcentovaním marketingovej funkcie literárnej 

kritiky mení jej tvár, a vplýva najmä na jej vzdelávací rozmer, ktorého súčasťou je 

i pôsobenie na jazykovú kultúru čitateľov.  

Keywords: literárna kritika, 21. storočie, jazyková kultúra, publicistika 

 

Abstract 

The literary criticism in 21
st
 century has new qualities, equally as literature, journalism, mass 

media communication, to which literary criticism belongs. It is related mainly to widening of 

its platforms and also with the fact that with start of internet and social media everyone can be 

literary critic (in the wider sense). This fact with accenting of marketing function of literary 

criticism causes changes of its character and affected also its educational dimension. 

Educational function of literary criticism is connected with language culture.  

Keywords: literary criticism, 21st century, language culture, journalism  

 

 

1 LITERÁRNA KRITIKA V 21. STOROČÍ  

Literárna kritika, základná zložka literárnej vedy, ktorá „z dobového aspektu vykladá, 

posudzuje a hodnotí literárne diela a všetky javy, ktoré súvisia s umeleckou literatúrou“
1
, je i 

súčasťou literárnej publicistiky. O publicistickom aspekte literárnej kritiky možno v našom 

kontexte hovoriť od 19. storočia, v ktorom sa literárna kritika začína realizovať i týmto 

spôsobom – teda najmä vo forme recenzií uverejňovaných v periodickej tlači.  

Práve žánrologické hľadisko, či skôr hľadisko formálne – teda odpoveď na otázky kde a ako 

sa literárna kritika realizuje – by malo stáť v popredí uvažovania o literárnej kritike. V roku 

2019 recenzia už nie je výsostnou formou literárnej kritiky. Spoločenské zmeny, ktoré 

zásadným spôsobom menia tvár žurnalistiky
2
, a najmä zmeny súvisiace s rozvojom internetu 

a sociálnych médií na jednej strane a všemocným zákonom trhu na strane druhej, reformovali, 

či skôr deformovali i literárnu kritiku. Ak o tomto fenoméne uvažujeme v našom kontexte, 

premeny spoločnosti, ktoré počali Nežnou revolúciou, prispeli k zníženiu prestíže literárnej 

kritiky, podľa Lexikonu teorie literatury a kultury
3
 funkcie literárnej kritiky nahrádza 

reklama, krátke oznámenia a tzv. PR-recenzie. Tento stav literárnej kritiky nás doviedol 

k uvažovaniu o jej stále dôležitejšom marketingovom rozmere. Ak uznáme, že popri 

akademickej (interpretačnej) literárnej kritike exituje marketingová (popularizačná) literárna 

kritika
4
, automaticky treba akceptovať i fakty, že: 1. marketingová literárna kritika 

                                                 
1 ŠTRAUS, F. Príručný slovník literárnovedných termínov. S. 204.  
2 Menia ju až do podoby dežurnalistiky, ako to vo svojich štúdiách naznačuje mediálna filozofka Anna 

Sámelová. Napríklad: SÁMELOVÁ, A. Panoptizmus, synoptizmus a dežurnalistika. S. 108 – 118. 
3 NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. S. 457.  
4 Viac: STANKOVÁ, M. Fenomén literárnej kritiky v 21. storočí. S. 64-75.  
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kvantitatívne (čo sa týka nákladu, ale i čítaní, resp. vzhliadnutí) prekonáva akademickú 

literárnu kritiku, a že: 2. recenzia ako žáner ustupuje pred inými formami – anotáciami, ktoré 

sa objavujú na stránkach periodík či na internete (kníhkupectvá, online periodiká,...), blogmi, 

vlogmi, príspevkami na sociálnych sieťach, diskusiami atď. Toto všetko mení nielen rozsah 

a obsah literárnej kritiky, ale i jej funkcie.  

 

1.1 Funkcie literárnej kritiky 

V nadväznosti na teóriu Janusza Sławinského a ním vymedzené štyri základné funkcie 

literárnej kritiky – poznávaco-hodnotiacu, postulatívnu, operatívnu a metakritickú
5
 – sa 

v dnešnom svete treba zamyslieť nad vzťahom marketingovej funkcie (ako súčasť operatívnej 

funkcie) a funkcie vzdelávacej (v rámci poznávaco-hodnotiacej). Pretože jedna na druhú 

vplývajú a spoločnými silami re/formujú tvár literárnej kritiky. Podľa Sławinského „v 

rozličných druhoch kritiky vystupujú výraznejšie také alebo iné prvky. Na najnižšom stupni 

kritickej aktivity (novinárske recenzie) dominujúci význam pripadá propagačným činnostiam. 

Na vyšších stupňoch tejto aktivity vzrastá význam poznávaco-hodnotiacich postupov 

a propagačná úloha sa čoraz väčšmi potencializuje.“
6
 V nadväznosti na spoločenské 

i ekonomické zmeny po roku 1989 treba skonštatovať, že sme sa ocitli v situácii, v ktorej 

kniha (literatúra) je vnímaná ako tovar, a tak sa k nej i pristupuje. Jednou z možností ako 

tovar čo najlepšie predávať je i literárna kritika – nie však už vo svojej „vysokej“ podobe 

akademickej interpretačnej hodnotiacej činnosti, ale ako nástroj marketingu – písanie anotácií, 

PR článkov, spolupráca s blogermi, vlogermi, influencermi, ktorá cez zbieranie lajkov, 

komentárov a pozitívnych hodnotení vedie k lepším predajom. Okrem toho silným faktorom 

je i trend „posadnutosti byť prvý“ – snaha byť prvý v informovaní o niečom, byť in, byť 

najčítanejší. S tým sa mení i literárna kritika, ktorej vzdelávací aspekt sa dostáva na posledné 

miesta v rebríčku priorít.  

 

1.2 Vzdelávacia funkcia literárnej kritiky 

Literárna kritika by mala svojho adresáta vzdelávať. Keďže môžeme uvažovať o dvojakom 

adresátovi – spisovateľovi, autorovi knihy, ktorá je jej predmetom, i čitateľovi – potenciálnom 

záujemcovi o recenzované dielo, je zrejmé, že i táto jej funkcia bude dvojaká. Na jednej 

strane – smerom k spisovateľom, v rámci literárnej komunikácie medzi čitateľom autorom 

predstavuje spätnú väzbu, kritické zhodnotenie textu v rámci hodnôt a ideí, ktoré rozvíja 

i kritické myslenie a argumentáciu, na strane druhej – smerom k čitateľom sa k tomuto 

hodnotovému aspektu aktualizuj i ďalšie aspekty vzdelávacej funkcie literárnej kritiky. Ide 

o rozvíjanie interpretačnej kompetencie
7
 (ak znížime očakávania, možno hovoriť o čitateľskej 

gramotnosti) a zároveň o zveľaďovanie jazykovej kultúry. Pri otázke jazykovej kultúry sa pri 

literárnej kritike – javu na pomedzí literatúry a publicistiky – nemožno zabudnúť, že to bola 

práve beletria a po nej žurnalistika, ktoré sa považovali za jazykový vzor. Je zrejmé, že stav 

tohto aspektu vzdelávacej funkcie literárnej kritiky vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

o spôsobe existencie literárnej kritiky v 21. storočí, je kritický.  

 

1.3 Reálny stav vzdelávacej funkcie literárnej kritiky 

Už sme naznačili, aké typy textov v dnešnej literárnej kritike prevažujú, v skratke sa ešte 

pozrime na ich autorov – ako prvé „literárnokritické“ texty sa objavia krátke anotácie, ktorých 

                                                 
5 SŁAWINSKI, J. Funkcie literárnej kritiky. S. 120-130.  
6 SŁAWINSKI, J. Funkcie literárnej kritiky. S. 122.  
7 Rozčlenenie pôsobnosti vzdelávacej funkcie na oblasti hodnôt a ideí; interpretácie a prístupu k textu 

a jazykovej kultúry autorka predkladanej štúdie predniesla na vedeckej konferencii Aktuálne otázky politiky 

VIII, ktorá sa konala 7.  8. marca 2019 v Trenčianskych Tepliciach, v príspevku Vzdelávacia funkcia literárnej 

kritiky v 21. storočí. 
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autormi sú redaktori, autori či prekladatelia – tie sa zvyknú preberať do médií a na rôzne typy 

webstránok. Tieto texty predstavujú prvý problém – vysoká miera ich opakovanosti znižuje 

ich aktuálnosť a výpovednú hodnotu, a pri tituloch, ktoré nie sú recenzované, alebo hodnotené 

iným spôsobom, čitateľ nemusí nájsť iný text, len tento – bývajú reklamne ladené, operatívne 

v zmysle pôsobenia na prijímateľa a stručné, čo znamená zjednodušenosť nielen na formálnej, 

ale i obsahovej úrovni. Zvyčajne využívajú opytovacie či zvolacie otázky, ktoré majú za cieľ 

upútať čitateľa, vyvolať v ňom zvedavosť. Skutočnosť, že tento typ textu preberá množstvo 

rôznych webov práve vďaka opakovaniu znižuje jazykovú kultúru nízkou úrovňou originality, 

v horšom prípade i neustálym kopírovaním štylistickej či pravopisnej  chyby. O knihách ďalej 

píšu recenzenti, pracujúci v literárnych časopisoch či tituloch periodickej tlače. Je zrejmé, že 

recenzenti pre literárne časopisy bývajú najmä spisovatelia, prekladatelia, básnici, študenti 

literatúry či akademici, ktorí disponujú potrebným vzdelaním a ideálne i praxou písania o 

literatúre. V periodickej tlači knihy recenzujú buď kritici z predchádzajúcej množiny, alebo 

kultúrni redaktori, teda i publicisti, ktorí sa nezameriavajú výsostne na literatúru.  

Existuje však ďalšia kvantitatívne bohatšia skupina textov, ktoré prezentujú marketingový 

aspekt literárnej kritiky. Tie sa pohybujú na škále od komentárov a príspevkov na sociálnych 

sieťach, hodnotení na weboch kníhkupectiev alebo vydavateľstiev až po blogy, vlogy, či 

aktuálne podcasty. Je logické, že tento typ neprofesionálnej literárnej kritiky predstavuje 

problém v oblasti vzdelávacej funkcie. V skratke to vychádza z faktu, že na internete môže 

hocikto publikovať hocičo bez brania ohľadu na jazykovú úroveň, sčítanosť, skúsenosť či 

prehľad autora, jeho svetonázor. A tak sa v súčasnosti stáva, že infuenceri zo sociálnej siete 

Instagram odporúčajú knižné tituly a ich followeri povedzme nekriticky preberajú tento názor. 

Bez ohľadu na to, o akú knihu ide, aké zastupuje hodnoty, akú má umeleckú či jazykovú 

úroveň. O tom, že takýmto spôsobom sa nerozvíja kritické myslenie a recipienti takejto formy 

komunikácie nemajú šancu naučiť sa argumentovať na podporu svojich názorov, netreba 

hádam ani hovoriť. Do popredia sa dostávajú emócie, texty tieto namiesto kritického myslenia 

a argumentácie využívajú subjektívne hľadisko, hodnotenie na škále „páči sa  mi to – nepáči 

sa mi to“. A takéto postupy pri hodnotení, interpretovaní, alebo hoci len písaní, uvažovaní 

o literatúre či jej opise, ovplyvňujú jazykovú stránku.  

 

2 JAZYKOVÁ STRÁNKA LITERÁRNEJ KRITIKY 

Je zrejmé, že ak uvažujeme o literárnej kritike v zmysle akademickej literárnej kritiky 

realizujúcej sa len na stranách významných periodík, či už literárnych, alebo spoločensky 

orientovaných, pochádzajúcej z pera renomovaných kritikov, jej jazykový aspekt nie je 

natoľko závažnou otázkou, ako v prípade, keď sa zamýšľame nad literárnou kritikou 21. 

storočia, literárnou kritikou prevažne marketingovou.  

 

2.1 Vzťah jazykovej kultúry a literárnej kritiky 

Jazyková stránka literárnej kritiky má mnoho aspektov, jej vnímanie sa nedá zjednodušiť len 

na ovládanie pravopisu a kvalitnú štylistiku. V tomto kontexte je prvoradá i myšlienková 

organizácia jednotlivých motívov, štruktúra textu, logické uvažovanie a najmä kritické 

myslenie. Správna argumentácia je jediný spôsob, ktorým by mal kritik presviedčať svojich 

čitateľov o prednostiach, alebo naopak nedostatkoch hodnoteného diela. Tým, že sa mení 

priestor literárnej kritiky, mení sa i jej charakter. Na internete a v rámci sociálnych médií 

prevažujú subjektivita a emócie nad kritickým myslením a logickou argumentáciou, ako 

správne mediálna filozofka Anna Sámelová: „Vo svete online médií totiž objektívna 

pravdivosť a nestrannosť publikovaných obsahov nezohráva žiadnu rolu – online svet 

publikuje na základe slobody slova, nie slobody tlače. Logiku a argumentáciu založenú na 

faktoch, ktorá je nevyhnutnou súčasťou editorskej zodpovednosti, nahrádzajú v online svete 

viera a intuícia. Mediálne publikum v online médiách zväčša nehľadá racionálne argumenty, 
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ale lajky a hejty, ktoré nič racionálne nevysvetľujú a ani neodôvodňujú, iba signalizujú, ako 

veľa či málo ľudí sa s touto „pravdou“ stotožňuje, a naopak, koľkí ju odmietajú.“
8
 

 

2.2 Sociálne siete  

Prakticky to možno dokázať na príspevkoch zo sociálnych sietí. Pre ilustráciu sme pracovali 

s textami, ktoré opisujú, hodnotia, interpretujú či nejakým spôsobom reflektujú knihu 

slovenskej spisovateľky Ivany Dobrakovovej – Matky a kamionisti. Táto kniha vyšla v roku 

2018 a bola nominovaná na významnú literárnu cenu Anasoft Litera. Dobrakovová je 

v súčasnosti pomerne známou i uznávanou autorkou
9
, vďaka čomu sme predpokladali, že 

literárnokritických textov o jej poslednej knihe nájdeme viacero a najmä rôznych typov. Na 

sociálne sieti Instagram sa nachádza hashtag #matkyakamionisti 20 krát
10

, z toho 5 

príspevkov reflektuje knihu z pohľadu čitateľa. Používateľka „lenny.sabova“ ku svojej fotka 

pridala tento komentár: „Ja tej Dobrakovovej neviem prist na chut. Ako prekladatelka Eleny 

Ferrante je super, ale ako autorka ma jej styl a psychoticke hrdinky nevedia chytit. Matky a 

kamionosti bola nominovana na Anasoft Litera, ale zasa raz som ostala sklamana. Da sa to 

citat, ale lepsie sa to charakterizovat neda“
11

. Autorka nepoužíva interpunkciu, štylistika 

evokuje hovorový štýl a subjektívne stanovisko – hodnotenie z pozície naivného čitateľa. 

Nepoužívanie interpunkcie na sociálnych sieťach či v rôznych diskusiách na weboch súvisí 

najmä s médiom, prostredníctvom ktorého text vzniká – smarftónom, tabletom či iným 

sémantickým zariadením. Subjektívne, emocionálne hodnotenie na jednej strane prezentuje 

snahu o sebaprezentáciu a súčasne tendenciu získať čo najviac reakcií na svoj príspevok.  

S online prostredím súvisia ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú jazykovú stránku literárnej 

kritiky. Na jednej strane je to snaha o aktuálnosť – byť prvý a zároveň snaha získať čo najviac 

page views
12

 – byť najčítanejší. Týmto spôsobom literárnokritické texty, ktoré sú zverejnené 

online, či už v rámci profesionálnej redakcie, na súkromných stránkach (blogy, vlogy, 

podcasty...) alebo ako príspevky na sociálnych sieťach pracujú s jazykom – texty sú výrazne 

adresné, zamerané na čitateľa, sú obrazné, ale zároveň interpretačne jednoduché a snažia sa 

zaujať, a to i štylistikou. Tento aspekt sa prejavuje najčastejšie pri preberaní anotácií 

z vydavateľstiev, ktoré sa objavujú na viacerých stránkach, od stránok periodík, cez 

vydavateľstvo až po rôzne e-shopy. Dokazuje to i krátky text o knihe Matky a kamionosti
13

, 

ktorý sa vyznačuje nápadnou štylistikou, zámerným hromadením menných vetných členov 

a minimom slovies.  

 

2.3 Štylizovanie 

Z hľadiska štylizovania pri súčasných autoroch textov literárnej kritiky možno uvažovať 

o dvoch protichodných tendenciách – na jednej strane jasné, stručné, citové vyjadrovanie a na 

strane druhej snaha o určitý intelektualizmus. Tieto tendencie ilustrujú dve recenzie z pera 

literárnych vedkýň, Monológy do prázdna
14

 Magdaleny Bystrzak z Ústavu slovenskej 

                                                 
8 SÁMELOVÁ, A. Míľniky novinárskej nestrannosti na ceste editorskej zodpovednosti. S. 24.  
9 Viac info: LITCENTRUM.SK. Ivana Dobrakovová. [online]. In 

www.litcentrum.sk [cit. 2019-12-10]. Dostupné online: <https://www.litcentrum.sk/autor/ivana-dobrakovova.>. 
10 Instagram. #matkyakamionisti. [online]. In Instagram. [cit. 2019-12-10]. Dostupné online <https://www.instag 

ram.com/explore/tags/matkyakamionisti/>. 
11 Lenny.sabova. #matkyakamionisti. [online]. In Instagram. [cit. 2019-12-10]. Dostupné online 

<https://www.instagram.com/p/B2zQyfbovZl/>. 
12 O tom, do akej miery „page views“ de/formujú dnešnú žurnalistiku, pozri: KUBINYI, P. „Page view“ ako 

hodnotiace kritérium výkonnosti žurnalistov v printových médiách. S. 37-41. 
13 MARENČIN PT: Ivana Dobrakovová Matky a kamionisti. [online]. In www.marencin.sk [cit. 2019-12-10]. 

Dostupné online <http://www.marencin.sk/762/>. 
14BYSTRZAK, M. Monológy do prázdna. [online]. In www.plav.sk [cit. 2019-12-10]. Dostupné online 

<https://plav.sk/node/135/>.  
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literatúry SAV v Bratislave a Veľké malé tajomstvá
15

 Lenky Macsaliovej, ktorá tiež pracovala 

na tom istom pracovisku. Recenzia Magdaleny Bystrzak štylisticky a najmä slovnou zásobou 

dokazuje erudovanosť autorky, ktorá v nej využíva množstvo cudzích slov. Je ideálnym 

zástupcom akademickej literárnej kritiky, nielen preto, že používa termíny z oblasti literárnej 

vedy, ale najmä pre spôsob budovania textu, využívania argumentov, intertexuálne 

odkazovanie na iné autorkine kritiky i znalosť kritickej recepcie jej tvorby. Rovnako 

i Macsaliová vo svojom texte knihu naozaj hodnotí, argumentuje príkladmi z textu 

a naznačuje i jej nedostatky. Macsaliová sa však svojím textom viac prihovára čitateľov, nie 

jazykovými prostriedkami, skôr odkazovaním a porovnávaním knihy s populárnymi seriálmi. 

Jej recenzia sa preto vyznačuje i akousi aktuálnosťou a väčšou otvorenosťou smerom 

k čitateľovi, než to bolo v prípade prvej recenzentky.  

 

2.4 Lingvistická pragmatika 

K jazykovej stránke patrí i lingvisticko-pragmatické hľadisko, v tomto prípade je treba 

uvažovať o vzťahoch „kritik“ – „čitateľ“ a „kritik“ – „autor hodnoteného textu“. Kritika vždy 

znamenala i istú úroveň „kritizovania“, polemizovania, možno povedať i osobných výpadov. 

V rámci akademickej literárnej kritiky takéto polemiky však vždy prebiehali na stránkach 

časopisov s pomerne veľkými časovými odstupmi. To online existencia literárnej kritiky 

zmenila – reakcie v diskusiách, komentáre k textom či príspevkom na sociálnych sieťach 

môžu byť uverejnené okamžite a zároveň môžu byť ihneď i zmazané. Autori nemusia 

vystupovať pod pravým menom, čo im dáva slobodu vo vyjadrovaní i v rámci slušnosti, 

respektíve úcty ku komunikačným partnerom. S týmito kategóriami súvisí i lexika – je bežné, 

že účastníci diskusií neargumentujú o kvalitách hodnotenej knihy, ale napádajú sa 

s využívaním pejoratív či vulgarizmov
16

. Je zrejmé, že ľudia hodnotiaci literatúru online, by 

sa nemali vyznačovať len literárnou, komunikačnou a interpretačnou kompetenciou, ale mali 

by ovládať i základy mediálnej výchovy
17

. 

 

3 ZHRNUTIE   
Ako sme naznačili, jazyk to nie je – a nikdy nebol – len gramatika. Jazyk je v prvom rade 

komunikačný nástroj, ktorý v rámci komunikácie plní rôzne funkcie. Stále však platí, že len 

sčítaný kritik, ktorý ovláda spisovný jazyk, môže zhodnotiť jazykovú stránku iného textu. 

I takýmto spôsobom literárna kritika môže vzdelávať čitateľa – upozorňovaním na nedostatky 

v oblasti jazyka a štýlu.  

Zároveň kritik, ktorý má skúsenosť s literatúrou a masmédiami a zároveň vysokú jazykovú 

kultúru, dokáže kriticky a logicky myslieť a využívať argumenty, aby mohol vysvetliť 

a podporiť svoje hodnotenie daného diela. Existencia rôznych typov hodnotení literatúry vo 

formách, ktoré sme naznačili, sa spoločne so spoločnosťou i žurnalistikou, presúva 

k tendencii hodnotiť citovo, nie rozumovo, a vyjadrovať sa na základe subjektívnych pocitov, 

a nie objektívnych faktov. Tieto skutočnosti ovplyvňujú jazykovú stránku textov, s ktorými sa 

čitateľ stretáva na rôznych platformách. Rýchlosť, snaha byť prvý, najpredávanejší, 

najúspešnejší, mať najviac lajkov a followerov, znamenajú menej času venovaného štylistike 

i ortografii, a teda zákonite menej kvalitné – zrozumiteľné, čitateľné, interpretovateľné texty. 

Takýmto spôsobom môžu autori, vydavatelia i kníhkupci čitateľov strácať, napriek ich snahe 

o presný opak.  

 

 

                                                 
15 MACSALIOVÁ, L. Veľké malé tajomstvá. [online]. In <https://www.litcentrum.sk/recenzia/velke-male-

tajomstva>. 
16 Pozri: STANKOVÁ, M. Fenomén literárnej kritiky v 21. storočí. S. 72-73. 
17 HACEK, J. Mediálna výchova – vzdelávanie od kolísky po hrob. S. 128-138. 
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ROZDÍLY V ÚHOZOVÉ TECHNICE HRY NA KLAVÍR A NA 

VARHANY A JEJICH VLIV NA STUDIUM KLÁVESOVÝCH 

NÁSTROJŮ 

 

THE DIFFERENCES IN THE KEYSTROKE TECHNIQUE OF THE 

PLAYING THE PIANO AND THE ORGAN AND THEIR INFLUENCE 

ON THE STUDYING KEYBOARD INSTRUMENTS 

 

Ondřej Hromádko, Petr Špaček, Kristýna Soukupová, Nela Viktorová 
 

Abstrakt 

Výzkum Univerzity Hradec Králové v oblasti hudební pedagogiky, konkrétně výkonné 

interpretace hry na klávesové nástroje. Srovnání rychlosti úhozu při hře pomocí speciálních 

testů poukazuje na technické a fyzikální rozdíly mezi hrou na klavír a na varhany a potvrzuje 

rozdílné dispozice obou nástrojů.  

Klíčová slova: hudební pedagogika, klavír, varhany, komparace 

 

Abstract 

The research of the University of Hradec Kralove in the field of music pedagogy, specifically 

executive interpretation of playing the keyboard instruments. A comparison of the velocity 

during playing with special tests shows the technical and physical differences between 

playing the piano and the organ and confirms the different dispositions both of them. 

Key words: music pedagogy, piano, organ, comparison 

 

 

1 ÚVOD 

Výzkum Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se zaměřil na 

zkoumání rozdílů v prstové technice hráčů na klavír a na varhany. Ačkoliv jsou oba nástroje 

řazeny mezi klávesové nástroje a mají společnou techniku tvorby tónu (stisk klávesy), 

z hlediska jeho vzniku a témbru se jedná o nástroje zcela odlišné již v dělení hudebních 

nástrojů. U klavíru klávesa uvede do pohybu kladívko, které rozezvučí nataženou strunu 

(struny), a klavír je tak řazen mezi úderné klávesové chordofony. U varhan, patřících mezi 

vícehlasé klávesové aeforony, se dostává vzduch do píšťaly příslušného rejstříku a výšky 

s neměnnou silou a témbrem (Modr, 2006). 

Není obvyklé, aby se hráči na klavír při studiu klavíru zabývali zároveň hrou na varhany. U 

varhaníků se naopak předpokládá vyspělá a stále se rozvíjející klavírní hra. Studenti varhan na 

profesionální úrovni mají během studia varhan zároveň povinnou výuku klavíru. Klinda 

(1983) připomíná příklad významného francouzského varhaníka a pedagoga 20. století 

Marcela Duprého, který vyžadoval po uchazečích do své varhanní třídy, aby na přijímací 

zkoušce hráli také na klavír náročné Etudy Fryderyka Chopina. Šlechta (1989) potvrzuje, že 

čím lepší a rychlejší je varhaníkova schopnost hry na klavír, tím snáze mu bude zdolávat 

obtíže při studiu varhanních skladeb. Vliv klavírní techniky je výrazně patrný i ve varhanních 

skladbách hudebních skladatelů od romantismu po současnost (César Franck, Ferenz 

Liszt aj.). 
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Stanoveným výzkumným problémem našeho bádání je statistické srovnání rozdílnosti 

prstového úhozu hráčů na klavír a na varhany v závislosti na fyzikálních nehudebních 

faktorech. Celý výzkum byl od svého počátku pojat jako kvantitativní, opřený o předem 

stanovené hypotézy (Olecká, Ivanová, 2010). 

Pro obě skupiny (klavíristy i varhaníky) je důležitá správná tvorba prstokladů. Při hře 

na každý z obou nástrojů může být jeden technický problém řešen podle specifika daného 

nástroje, přesto mají klavír i varhany některé prvky techniky stejné. Podkládání prstů 

(bez ohledu na rozdíly v tvoření tónu) je nesporně podstatným momentem při stupnicové 

a pasážové hře u obou nástrojů. Dalšími shodnými prvky jsou tichá výměna při důsledné hře 

legata a technika podkládání. Právě stupnicová hra je pro naše pozorování hlavním 

výzkumným materiálem, na kterém lze sledovat několik proměnných: sílu úhozu, délku stisku 

kláves a rychlost střídání jednotlivých tónů (časové mezery mezi tóny). Vyrovnanost zvuku - 

a s tím související postavení ruky a práce prstů - je jedním z hlavních požadavků hry na klavír 

(Nejgauz, 1971). Tím, že se při správném cvičení vybuduje erudovaná prstová technika, 

dosahuje klavírní hra (při zachování jedné dynamické škály) plynulého zvuku, jakého se 

dociluje přirozeným způsobem na varhanách a dalších klávesových nástrojích. U varhan je 

třeba pracovat s přesným stiskem a puštěním klávesy ještě důsledněji kvůli neurčitosti začátku 

a konce tónu v závislosti na vzduchu v píšťale a akustických podmínkách. Tuto problematiku 

zpracovává i poslední výzkum na toto téma Hudební a taneční fakulty Akademie múzických 

umění v Praze (Tůma, 2016). 

Výzkumným vzorkem pro zkoumání byla výhradně dospělá populace, která se po tradičním 

letitém zaměření hudební pedagogiky na dětskou populaci stává v poslední době stále více 

objevovanou, specificky samostatnou skupinou. Projektu na Hudební katedře PdF UHK se 

zúčastnili pedagogové, studenti doktorského studia a čerství absolventi magisterských oborů 

Hra na nástroj a sólový zpěv ve specializovaných studijních programech Hra na klavír a Hra 

na varhany. 

Celkem se zúčastnilo 30 osob, z toho 15 klavíristů a 15 varhaníků. (Všichni varhaníci 

za sebou mají dlouholetou praxi i ve hře na klavír.) Každý hráč přehrál nejprve patnáctkrát 

pravou rukou stupnici C dur přes dvě oktávy v legatu, tempu ♩-120 MM a jednotné dynamice 

mezzoforte ve směru vzestupně i sestupně na klaviatuře v obvyklé výškové a prostorové 

pozici, poté znovu patnáctkrát totéž na stejnoé klaviatuře v nové poloze (zvýšené a více 

vzdálené). Právě prostorová změna byla pro výzkum velice důležitá. 

 

3  METODOLOGIE 

Pro výzkum byly stanoveny výzkumné hypotézy, vycházející z podstaty měřitelných 

proměnných při hře na klavír a na varhany: 

 H1: Nejsou statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými hudebníky. 

 H2: Nejsou statisticky významné rozdíly v závislosti na typu hudebníka. 

 H3: Nejsou statisticky významné rozdíly v závislosti na pozici klaviatury. 

Cílem výzkumu bylo potvrdit nebo zamítnout hypotézy, jež souvisí s náhledem na moderní 

nástrojovou metodiku a přípravu. Metodologie odpovídá standardům mezinárodních norem 

pro kvantitativní výzkum a vychází především ze statistických dat a čísel (Olecká, Ivanová, 

2010). Zároveň metodologie dodržuje praxi a zákonitosti výzkumu hudebně-pedagogického 

(Váňová, Skopal, 2002). 

 

3.1 Technika a nástroje měření 

Praktický výzkum se uskutečnil na elektronickém klávesovém nástroji STUDIO LOGIC 88 

GRAND, umožňujícím neutrální a špičkově kvalitní podmínky pro nezávislé měření, 

a v softwarovém programu CUBASE PRO 9,5, který vybrané vzorky převedl do přesných 
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dat, relevantních pro komparační statistiku a celkové zhodnocení. Vybraná data pak byla 

vyčíslena v programu Statistika a zaznamenána do pracovních archů v elektronické podobě. 

Ke zpracování dat byly použity statistické testy Brown-Forsythe test ANOVA, Levene´s test 

a dvouvýběrový t-test. 

Jednou ze zásadních podmínek výzkumného měření byla poloha klaviatury. Výchozím bodem 

pro relativně autentické měření byla nejprve hrací výška standardního klavíru 

a standardizovaná výška varhanních manuálů podle mezinárodních organologických norem 

z roku 1967 (Bělský, 1984). Měrná klaviatura byla nastavena na výchozí výšku 76 cm. 

Po nahrání první řady vzorkového materiálu byla klaviatura umístěna na úroveň třetího 

varhanního manuálu, tj. nadzvednuta o 12 cm ve vnější výšce a posunuta o 20 cm směrem 

od sebe. Tím pro hráče vzniklo nové prostředí, ve kterém se ruka musí vyrovnat 

s nepřirozenou polohou, ale hrát stále se stejnou kvalitou jako ve výšce prvního varhanního 

manuálu. 

 

3.2 Způsob měření 

Měrným vzorkem byla hra stupnice C dur přes dvě oktávy v rozsahu c
1
 po c

3
 (v měřící 

statistice klávesy c5 až c7). Stupnice byla hrána celkem patnáctkrát při obou výškových 

polohách klaviatury, přičemž požadavkem byl ideální prstoklad pro stupnice 1. prstokladové 

skupiny. Nápad využít hru diatonické durové stupnice bez předznamenání vycházel 

z obecného předpokladu, že zvládnutý stupnicový prstoklad je jedním ze základních prvků 

hry na klávesové nástroje. 

U všech respondentů byl proveden Matějčkův – Žlabův standardizovaný test laterality 

(Matějček, Žleb, 1972), který u všech zúčastněných potvrdil genotypickou pravorukost. 

Úkony podle testu všichni prováděli v plné nebo většinové míře pravou rukou. 

Validita dosažených výsledků byla ověřena metodou dotazníku mezi všemi respondenty. 

Dotazník byl zaměřen na pocity respondentů během výzkumného měření (pocit pohodlnosti, 

vliv pozice klaviatury na kvalitu hry, vliv četnosti opakování na únavu, technické parametry) 

a jejich dosavadní nástrojovou praxi (klavírní, varhanní či obojí).  

 

3  VÝSLEDKY  

Nejprve byly stanoveny hypotézy (viz výše), které mělo měření potvrdit nebo vyvrátit. 

Při nahrávání s respondenty byly sesbírány zvukové stopy, na kterých probíhalo následné 

měření. Výchozím měřítkem byla průměrná rychlost úhozu v normální a zvýšené pozici. 

Statistické metody přinesly konkrétní číselná data, která jsou popsána v tabulkách níže: 

 průměrná rychlost úhozu v rámci obou skupin 

 rychlost úhozu mezi oběma skupinami vzájemně 

 korelace mezi délkou noty a rychlostí úhozu podle každé noty jednotlivě. 

Výsledky jsou uchovány v dokumentaci projektu a jsou k dispozici i pro další účely. 

 

Tabulka č. 1: Průměrná rychlost úhozu v rámci obou skupin 

Skupina Pozice N Průměr Stand. odchylka Stand. chyba 

Klavíristé Rychlost Normální 2176 68,25 11,720 0,251 

Zvýšená 2177 67,93 13,028 0,279 

Varhaníci Rychlost Normální 2179 69,38 13,560 0,290 

Zvýšená 2168 67,03 14,166 0,304 

 

 Levene´s Test: Equality of 

Variances t-test: Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-
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tailed) 

Klavíristé Equalvariances assumed 

Equalvariances not 

assumed 

22,275 0,000 0,860 4351 0,390 

  
0,860 4303,610 0,390 

Varhaníci Equalvariances assumed 

Equalvariances not 

assumed 

2,196 0,138 5,571 4345 0,000 

  
5,570 4334,701 0,000 

 

U klavíristů nelze prokázat rozdíl v průměrné hodnotě rychlosti úhozu v normální a zvýšené 

pozici (p=0,390), u varhaníků je průměrná hodnota rychlosti úderu významně vyšší 

v normální pozici (p<0,001). 

  

Tabulka č. 2: Rychlost úhozu mezi oběma skupinami vzájemně 

Pozice Skupina N Průměr Stand. odchylka Stand. chyba 

Normální Rychlost Klavíristé 2176 68,25 11,720 0,251 

Varhaníci 2179 69,38 13,560 0,290 

Zvýšená Rychlost Klavíristé 2177 67,93 13,028 0,279 

Varhaníci 2168 67,03 14,166 0,304 

 

 Levene's Test: Equality of 

Variances t-test: Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. (2-tailed) 

Normální Equalvariances assumed 

Equalvariances not 

assumed 

19,446 0,000 -2,919 4353 0,004 

  
-2,919 4265,288 0,004 

Zvýšená Equalvariances assumed 

Equalvariances not 

assumed 

2,293 0,130 2,177 4343 0,030 

  
2,177 4309,888 0,030 

 

Hypotéza č. 2 (nejsou statisticky významné rozdíly v závislosti na typu hudebníka a nástroje) 

se při dvouvýběrovém testu nezamítá. Klavíristé i varhaníci projevují rozdíly, vyjádřené 

v tabulkách. 

 

Tabulka č. 3: Korelace mezi délkou noty a rychlostí úhozu podle každé noty jednotlivě (úhoz 

v každé skupině z hlediska stisku klávesy) 

 

Klavíristé Varhaníci 

Tón Korelace P-hodnota N Korelace P-hodnota N 

c5 -0,059 NS 301 -0,140 0,015 305 

d5 0,256 <0,001 300 0,226 <0,001 300 

e5 -0,247 <0,001 300 0,121 0,036 298 

f5 0,352 <0,001 300 0,467 <0,001 300 

g5 0,120 0,038 300 0,258 <0,001 300 

a5 0,309 <0,001 300 0,230 <0,001 300 

b5 -0,195 <0,001 301 0,292 <0,001 300 

c6 0,247 <0,001 300 0,536 <0,001 297 

d6 0,496 <0,001 301 0,251 <0,001 299 

e6 -0,316 <0,001 300 0,038 NS 300 

f6 0,483 <0,001 300 0,627 <0,001 297 
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g6 0,388 <0,001 300 0,545 <0,001 298 

a6 0,356 <0,001 300 0,279 <0,001 299 

b6 -0,074 NS 300 0,324 <0,001 299 

c7 0,244 0,003 150 0,154 NS 152 

 

U obou skupin jsou nejsilnější pozitivní korelace (delší tón = rychlejší úhoz) označeny zeleně. 

Oranžové hodnoty vyjadřují signifikantní záporné korelace (delší tón = slabší úhoz).  

Měření ukázalo vztah mezi délkou noty a rychlostí prstového úhozu, který je nejvíce patrný 

především při plynulém podkládání. Podstatné v tomto směru je vypořádání se s úhozem 

při podkládání. U hráčů na klavír se rychlost při podkládání prstů projevuje na klávesách, 

které samotnému podložení předcházejí. Úhoz se v tu chvíli zjemní (oranžové hodnoty) 

a vylehčí, takže následující podkladové klávesy již pokračují v souvislé úhozové síle 

a rychlosti. Hráči na varhany projevují nejdelší stisk klávesy vždy na podkládané klávesy 

(zelené hodnoty), tedy vždy při jejím stisknutí; na ostatních klávesách mají hodnoty stisku 

běžné.  

 

4.2 Potvrzení hypotéz 

 H1: Tato hypotéza se zamítá. Na základě post-hoc testů je zřejmé, že průměrná 

rychlost úderu se u jednotlivých osob liší. 

 H2: Tato hypotéza se nezamítá. Průměrná rychlost úderu je u obou skupin srovnatelná, 

tj. obecně na typu hudebníka nezáleží (odlišnosti jsou tedy spíš v jednotlivých osobách 

než v typu hudebníka). 

 H3: Tato hypotéza se zamítá. Rozdíly v průměrné rychlosti úderu jsou průkazné – 

podle vypočtených popisných charakteristik je zřejmé, že rychlost úderu je u normální 

pozice vyšší než u zvýšené pozice. 

 

4.3 Dotazník komfortu při hře 

Dotazník obsahoval následující otázky: 

1. Je pro vás komfortní hra v běžné pozici klaviatury? 

2. Je pro vás hra ve změněné pozici stále komfortní? 

3. Ovlivňuje změna pozice kvalitu hry? 

4. Nakolik jste se v jiné pozici museli soustředit na prstoklad? 

5. Pociťovali jste únavu při vícečetném opakování? 

6. Setkáváte se s podobnými podmínkami ve své praxi? 

Respondenti vybírali z odpovědí na škálové řadě: 

 

a) určitě ne — b) spíše ne — c) spíše ano — d) určitě ano 

 

Odpovědi jsou přepočtené v procentech podle zastoupení odpovědí v rámci skupin i mezi 

oběma skupinami vzájemně. 

 

Tabulka č. 4: Odpovědi z dotazníku v procentuálním přepočtu 

Otázky č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 

Odpovědi 

(v %) 

Hráči 

na klavír    

(15 lidí) 

a) 100 % 

b) 0 % 

c) 0 % 

d) 0 % 

a) 20 % 

b) 53 % 

c) 20 % 

d) 7 % 

a) 13 % 

b) 13 % 

c) 67 % 

d) 7 % 

a) 20 % 

b) 33.5 

% 

c) 33.5 

% 

d) 13 % 

a) 27 % 

b) 20 % 

c) 40 % 

d) 13 % 

a) 100 % 

b) 0 % 

c) 0 % 

d) 0 % 

Hráči a) 100 % a) 0 % a) 40 % a) 33 % a) 20 % a) 0 % 
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na varhany 

(15 lidí) 

 

b) 0 % 

c) 0 % 

d) 0 % 

b) 13 % 

c) 67 % 

d) 20 % 

b) 53 % 

c) 7 % 

d) 0 % 

b) 27 % 

c) 27 % 

d) 13 % 

b) 27 % 

c) 40 % 

d) 13 % 

b) 0 % 

c) 7 % 

d) 93 % 

Všichni 

hráči 

(30 lidí) 

a) 100 % 

b) 0 % 

c) 0 % 

d) 0 % 

a) 10.5 

% 

b) 33 % 

c) 43.5 

% 

d) 13 % 

a) 27 % 

b) 33 % 

c) 37 % 

d) 3 % 

a) 27 % 

b) 30 % 

c) 30 % 

d) 13 % 

a) 23.5 

% 

b) 23.5 

% 

c) 40 % 

d) 13 % 

a) 50 % 

b) 0 % 

c) 3 % 

d) 47 % 

 

Procentuálně vyjádřené výsledky jasně zobrazují odpovědi v rámci skupin i mezi skupinami. 

Podle výsledků lze potvrdit výrazný rozdíl pocitu komfortnosti při hře v běžné pozici a při hře 

v jiné pozici; rozdíl je pozorován u obou skupin. U varhaníků nemá změna pozice tak velký 

vliv na jejich pocit komfortnosti, u klavíristů tvoří změna pozice klaviatury v jejich pocitu 

komfortnosti markantní propad. Klavíristé se s pocitem diskomfortu vypořádají hůře, jsou 

dvojnásobně více přesvědčeni, že změna pozice ovlivňuje kvalitu hry, a také se mírně zvýšeně 

musejí soustředit na prstoklad. Je zajímavé, že změna pozice má vliv také na mechanickou 

paměť, která u běžné hry stupnice jindy funguje bez potíží. Žádný klavírista neuvedl, že by se 

s takovými podmínkami setkával. Pro varhaníky je změna pozice normální jev, ačkoliv i oni 

hru ve zvýšené a vzdálené pozici považují za mnohem méně komfortní než hru v normální 

pozici. Z jejich odpovědí nemá změna pozice výrazný vliv na kvalitu hry, nemusejí se 

s nadměrným úsilím soustředit na prstoklad, ani je taková hra výrazně neunavuje. 

 

4.4 Možné odchylky 

Členové výzkumného týmu si uvědomují možné odchylky při měření, které mohly být 

způsobeny momentálním psychickým i fyzickým stavem jednotlivých respondentů. Vzhledem 

k tomu, že v celé škále respondentů nebyl žádný případ, který by se nápadně a nelogicky 

vymykal ostatním výsledkům, považujeme možné odchylky za zanedbatelné a stále relevantní 

pro vědecký výzkum. Zpětná vazba dotazníkovou formou s přímým vymezováním odpovědí 

na škálové řadě jakýkoliv nepřesný výklad nedopouští. 

 

3  ZÁVĚR  

Výsledky výzkumu Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

potvrdily hypotézu rozdílnosti fyzikálních vlastností úhozu u hráčů na klavír a hráčů 

na varhany. Klavíristé mají při rychlé hře lehčí úhozovou techniku, varhaníci při podkládání 

projevují větší silový úhoz (tabulka č. 4). To potvrzuje, že klavírní technika je obecně 

jemnější, zatímco na varhanách (zvláště historicky cenných a starších nástrojích) je nutné 

zvládat při hře větší klávesový odpor. Korelace mezi délkou noty a rychlostí úhozu přinesla 

velmi zajímavé výsledky a bylo by zajímavé věnovat se této problematice i nadále. 

Zvláštním fenoménem je změna pozice klaviatury, se kterou se klavíristé za normálních 

podmínek vůbec nesetkávají, zatímco varhaníci si díky různým polohám varhanních manuálů 

jsou schopni se změnou pozice velice rychle a hbitě poradit. Experiment se změnou pozice 

klaviatury vymezil pocit komfortnosti, který se také u klavíristů a varhaníků liší. Při změně 

pozice klaviatury nastupuje větší únava a jisté povolení v mechanické prstové hře, hráč je 

nucen k větší opatrnosti. 

Důležité je také zjištění, že velkou míru na „úspěšnosti“ každé skupiny má vždy jednotlivec, 

proto by se při dalším zkoumání mohly více pozorovat vazby jednotlivých hráčů k daným 

proměnným. Tento výzkum vyčerpal úkol, který si stanovil: změřit, zprůměrovat a popsat 

měrné fyzikální vlastnosti obou zkoumaných skupin a srovnat jejich výsledky.  
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Vybavení k výzkumu bylo pořízeno díky podpoře grantu UHK „Komparace úhozové techniky 

u hráčů na klávesové nástroje“ pod číslem 2130/01510/2017.  
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STIGMATIZÁCIA DUŠEVNE CHORÝCH  

 

STIGMATIZATION OF MENTAL ILLNESSES 

 

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Lívia Hadašová, Eleonóra Klímová, 

Dagmar Magurová, Jana Cuperová  

 
Abstrakt 

Duševné ochorenia rôzneho druhu postihujú milióny ľudí na celom svete nezávisle na veku, 

pohlaví, spoločenskom postavení či národnosti. V laickej verejnosti je mnoho skreslených 

názorov na duševné choroby. Napriek dostupným informáciám sa nezriedka môžeme stretnúť 

s vierou v rôzne mýty a nepravdy, týkajúce sa duševných chorôb. V pozadí týchto predsudkov 

stojí často neznalosť a strach z duševného ochorenia, ale i duševne chorého človeka.  

Kľúčové slová: stigma, duševné zdravie, duševné ochorenia 

 

Abstract 

Mental diseases of various kinds affect millions of people around the world, regardless of age, 

gender, social status or nationality. There are many misconceptions about the mental illness in 

the general public. Despite the information available, we can often encounter belief in various 

myths and untruths related to mental illness. In the background of these prejudices is often 

ignorance and fear of mental illness, but also mentally ill person. 

Key words: stigma, mental health, mental illness 

 

 

1 DUŠEVNÉ OCHORENIA 

Duševnému zdraviu sa venuje viacero odborov, preto sa v literatúre  stretávame s rôznou 

terminológiou. Najčastejšie sa používajú termíny duševné zdravie, duševná pohoda, duševná 

norma, wellness či wellbeing, proti tomu duševná choroba, duševná porucha či duševné 

ochorenie. Pre zjednotenie a lepšie pochopenie budeme v našej práci používať termín duševné 

zdravie a duševné ochorenie.   

V posledných rokoch sa definície duševného zdravia a ochorenia zameriavajú viac na osobu 

ako na samotné duševné ochorenie, a prechádzajú od modelu absencie choroby k modelu, 

ktorý zdôrazňuje pozitívnu psychologickú funkciu pre duševné zdravie. Duševné zdravie sa 

chápe ako miera  spokojnosti so sebou a svojim životom, ako schopnosť riadiť svoje pocity 

a správanie súvisiace s nimi, vrátane realistického hodnotenia svojich obmedzení a schopnosti 

účinne sa vyrovnať so stresom. Choroba sa vzťahuje výlučne na prítomnosť určitého 

duševného ochorenia (Manderscheid et al. 2010).  

Psychiatria je medicínsky odbor, ktorého pôsobnosť veľmi výrazne zasahuje do základných 

ľudských práv a to hlavne v obmedzovaní osobnej slobody jednotlivca. Najvýznamnejšia 

dilema je v otázke, či psychiatria  slúži chorému jednotlivcovi a  hlavným záujmom je 

ochrana jeho zdravia bez ohľadu na ostatných,  alebo slúži spoločnosti a jej  úlohou je 

ochrana pred duševne chorými. Má psychiatria chrániť autonómiu jednotlivca, alebo mu 

poskytovať ochranu  i za cenu obmedzenia autonómie? Verejnosť pod vplyvom predsudkov 

prijíma ťarchu telesnej choroby oveľa lepšie ako duševnú poruchu. Psychiatrickú liečbu 

zatieňujú najčastejšie tieto mýty: 

 liečba je charakterizovaná používaním elektrošokov, zvieracích kazajok a mreží, 

 lieky, ktoré sa užívajú pri duševných poruchách menia človeka, 
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 psychiatrické lieky sú návykové, 

 psychoterapia je psychická manipulácia. 

Verejnosť pod vplyvom nevedomosti nechápe duševne chorých, prejavy duševných porúch 

a často chorých za správanie a konanie odsudzuje. Prejavy somatických ochorení sú vnímané 

pozitívnejšie a s pochopením, v porovnaní s prejavmi duševných ochorení, čo vnáša do 

celkového obrazu psychiatrie a duševných porúch nepriaznivé svetlo a nepochopenie.   

Prístup k duševne chorým prešiel dlhým historickým vývojom. Postavenie duševne chorých 

vždy odrážalo spoločenskú situáciu. Temné obdobie pre duševne chorých, kedy prevládal 

nehumánny a represívny postoj pretrvávalo až do konca 18. storočia. Až do tohto obdobia boli 

duševne chorí pre väčšinu spoločnosti niečím ťažko vysvetliteľným,  nadprirodzeným, ale tiež 

ohrozujúcim a nebezpečným. V historických obdobiach prevládal názor, že duševne chorých 

musíme izolovať, uzavrieť, aby neobťažovali okolie.  

Prvá výrazná zmena prišla s francúzskou revolúciou, ktorá priniesla väčší dôraz na slobodu 

človeka a jeho základné práva.  

Nové pokrokové myšlienky využil pri svojej reforme parížsky lekár Phillip  Pinel. Obdobie 

jeho pôsobenia je právom označované za psychiatrickú revolúciu. Podľa Philippa Pinela je 

pomenovaná psychiatrická nemocnica v Pezinku, ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú 

a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s duševnými poruchami a osobám závislým od 

psychoaktívnych látok. 20. storočie prinieslo ohromný rozvoj medicíny a psychiatrie, čo sa 

prejavilo v rozšírení liečebných postupov a ich zefektívnenie. Liečebné úspechy s prvými 

psychofarmakami mali zásadný dopad na organizáciu starostlivosti v zmysle 

deinštitucionalizácie (Petr, Marková a kol., 2014).  

V 20. storočí sa začínajú uplatňovať humanistické princípy starostlivosti. Ústredným 

dokumentom, z ktorého vychádzajú ďalšie normy riešiace otázky ľudských práv a duševne 

chorých vychádzajú z Deklarácie ľudských práv a slobôd, ktorá bola vydaná v roku 1948. 

Postoj k duševne chorým sa stal zhovievavejší a chápavejší. Postupne sa formulovali práva 

hospitalizovaných psychiatrických pacientov. Jedným z dokladov ochrany práv duševne 

chorých je Deklarácia práv duševne chorých – rezolúcia schválená valným zhromaždením 

OSN dňa 20. decembra 1971 (Petr, Marková a kol., 2014). 

 Duševne chorý občan má rovnaké práva ako ostatní občania, pokiaľ je to možné. 

 Má nárok na primerané lekárske ošetrenie a liečbu zodpovedajúcu jeho potrebám. 

 Má právo na materiálne zabezpečenie a primeraný životný štandard. 

 Vždy keď je to možné, má právo žiť so svojou rodinou, opatrovníkmi a podieľať sa na 

dianí v rodine. 

 Má právo, ak je to potrebné, na kvalifikovaného opatrovníka. 

 Má právo na ochranu pred zneužívaním, pohŕdaním a ponižovaním. 

 Ak duševne chorý v dôsledku svojho postihnutia nie je spôsobilý v plnom rozsahu 

uplatňovať svoje práva a ukazuje sa potreba zastupovania, je potrebné mu niektoré 

práva obmedziť či odobrať – vtedy je potrebné zabezpečiť právnu istotu proti 

akejkoľvek  forme zneužitia v čase odoberania a odobratia (Kořenek, 2002). 

V súčasnosti je najvýznamnejším dokumentom Deklarácia ľudských práv duševne chorých, 

vydaná v roku 1989 Svetovou federáciou duševného zdravia a deklarácia ľudských práv  

a duševného zdravia.  

 

2 STIGMA 

Slovo stigma má grécky pôvod a v preklade znamená znak či znamenie. O stigme hovoríme, 

ak niekoho neoprávnene označíme a prisúdime mu vlastnosti, ktoré znižujú jeho ľudskú 

dôstojnosť a hodnotu. Stigma prináša pocit hanby a zneváženia, a vedie k tomu, že označený 

nemôže žiť plnohodnotný život a spoločnosť ho vylúči na okraj. Stigmatizácia tak predstavuje 
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„druhú chorobu“ okrem vlastnej duševnej poruchy a je silnou bariérou pri začleňovaní späť 

do spoločnosti (www.dusevnezdravie.sk).  

Psychické ochorenie, nesúvisí  so vzdelaním a s inteligenciou. Stigma nie je špecifické 

označenie pre psychické poruchy. Stigmatizovaní boli v minulosti napríklad pacienti s 

pohlavnými chorobami, tuberkulózou či leprou. Stigma sa môže týkať každej „odlišnosti“ - 

farby kože, náboženstva, národnosti, viditeľných prejavov telesného ochorenia alebo 

príslušnosti k sociálnej skupine. Je to znamenie menejcennosti, ktoré vedie k odmietaniu jeho 

nositeľa inými ľuďmi. Zdrojom stigmy môže byť viditeľná vlastnosť(deformita tela) alebo 

neviditeľná okolnosť (príslušnosť k skupine ľudí) (Marková, Venglářová, Babiaková a kol., 

2006).  

 

3 DELENIE STIGMY 

Goffman (2003) popisuje tri základné druhy stigmy. Prvým druhom je telesná stigma, teda 

rôzne telesné handicapy či obmedzenia, ktoré sú spôsobené postihnutím orgánov. Ďalším 

druhom je charakterová stigma, pod ktorú spadá kriminalizmus, pobyt vo väzení v súčasnosti 

či v minulosti, gamblerstvo, duševné ochorenie, sexuálne odchýlky, odlišné názory na citlivé 

témy spoločnosti, ale aj dlhodobá nezamestnanosť či spoločnosťou neakceptovateľné 

zamestnanie (prostitútky). Posledným druhom stigmy je náboženská, rasová a národná 

stigma, ktorá v sebe nesie stigmatizujúce atribúty, ktoré dedením z generácie na generáciu 

postihujú všetkých členov rodiny. 

Livingston a Boyd (2010) rozdelili stigmu do troch podskupín:  

 Sociálna – stereotypné správanie veľkej sociálnej skupiny voči stigmatizovanej 

skupine. 

 Štrukturálna/inštitucionálna – stav, keď sa stigmatizovaným osobám obmedzujú ich 

práva a príležitosti. Ako príklad môžeme uviesť negatívny či diskriminujúci postoj 

a správanie ľudí pracujúcich vo verejných inštitúciách – v školstve, zdravotníctve či 

justícii. 

 Internalizovaná  - je to proces, v ktorom človek prijíma negatívne stereotypy 

a stotožňuje sa s nimi = sebastigmatizácia. V počiatočnej fáze sa človek stretáva 

s odmietavým postojom okolia a začína si uvedomovať stereotypy, pre ktoré ho okolie 

považuje za menejcenného. Postupom času začína stigmatizovaný so stereotypmi 

súhlasiť a v konečnom dôsledku ich na sebe aplikuje. 

Thornicof et al. (2006) identifikovali tri základné súčasti stigmy, ktorými sú: neznalosť, 

predsudky a diskriminácia. Neznalosť verejnosti o duševných ochoreniach, ich príčinách 

a prejavoch má za následok to, že ľudia veria mýtom a iracionálnym tvrdeniam o duševných 

ochoreniach. Predsudky sú výsledkom negatívnych postojov, presvedčení a s nimi spojenými 

emóciami voči osobám s duševným ochorením. Diskriminácia je spojená so sociálnou 

izoláciou a exklúziou osôb trpiacich duševným ochorením.  

Hlavným zdrojom stigmatizácie pacientov s  psychickou poruchou je uzatvorený kruh 

izolácie, ku ktorej ochorenie vedie. Stigma sa nemusí týkať iba samotného chorého, ale aj 

jeho rodiny. Stigmatizácia a z toho plynúca diskriminácia sú jednou z najzávažnejších 

prekážok úspešnej liečby a často aj príčinou sociálnej izolácie. Informovanosť verejnosti je 

účinným prostriedkom destigmatizácie a vytvárania priaznivejších podmienok pre sociálnu 

inklúziu, pre znovu začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života. Súčasný hektický 

životný štýl kladie zvýšené nároky na duševné zdravie jednotlivca. Každodenný existenčný 

tlak a rastúce požiadavky na výkonnosť a efektivitu, ako aj vrodené predispozície či nečakané 

stresové faktory dokážu vytvoriť bludný kruh neraz ústiaci do duševných porúch rôznej 

intenzity. 
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4 ZÁVER 

Problematika duševných ochorení sa celosvetovo intenzívne rieši. Naše intervencie by mali 

smerovať k destigmatizáci duševne chorých. Základom v odstránení stigmy je klásť dôraz na 

vzdelávanie a zmenu postojov každého z nás. Poskytovanie úplných, pravdivých informácií 

a modifikácia postoja by mali byť zahrnutá do učebných plánov nielen študentov medicíny, 

ale aj študentov ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich profesií. Úlohou lekárov, sestier 

a psychológov, ktorí pracujú s duševne chorými ľuďmi je zlepšiť kvalitu poskytovaných 

služieb. 

 

Príspevok vznikol s podporou projektu Kultúrno edukačnej  a grantovej agentúry KEGA č. 

012PU-4/2018 s názvom: „Podiel ošetrovateľstva pri využívaní aktivizačních techník u 

chorých s demenciou“ 
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UPLATŇOVANIE ALTERNATÍVNYCH METÓD VO VÝUČBE 

OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE ŠTUDENTOV 

 

THE ALTERNATIVE TEACHING METHODS IN THE CLINICAL 

PRACTICE OF NURSING STUDENTS 

 

Jana Cinová, Andrea Šuličová, Tatiana Šantová, Ľubica Derňarová, Zuzana 

Novotná, Andrea Obročníková, Ľubomíra Lizáková 

 
Abstrakt 

Pri absolvovaní klinickej praxe študentov ošetrovateľstva je potrebné zohľadňovať voľbu 

vhodných a efektívnych vyučovacích metód so zameraním sa aj na alternatívne možnosti.                  

Ku skvalitneniu výučby významne prispieva aj implementácia moderných informačno – 

komunikačných technológií. Využitie ošetrovateľských kazuistík v prostredí internetu, ako 

metódy výučby významne podporuje kvalitu získavaných teoretických vedomostí 

a praktických zručností študentov ošetrovateľstva. Mentoring, klinická supervízia                     

a E- learning nepochybne tiež prispievajú k rozvoju a modernizácií štúdia v odbore 

ošetrovateľstvo.  

Kľúčové slová: vzdelávanie, vyučovacia metóda, ošetrovateľská prax, ošetrovateľská 

kazuistika, mentoring, klinická supervízia, E- learning, informačno – komunikačné 

technológie. 

 

Abstract  

Nowadays, is very important to implement of the clinical practice of nursing students, it is 

possible to make appropriate and effective teaching methods so that they also focus on their 

possibilities. The implementation of modern information and communication technologies 

also contributes to more effective teaching of participants. The use of the case nursing in the 

internet conditions as a way of teaching suitable opportunities to acquire theoretical 

knowledge and practical skills of nursing students. Mentoring, clinical supervision and                

e-learning, development and modernization of educational activities within nursing. 

Key words: education, teaching method, nursing practice, case  nursing, mentoring, clinical 

supervision, E-learning, information and communication technologies. 

 

 

1 ÚVOD 

Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je v súčasnosti základom                                         

a nevyhnutnosťou. Okrem ďalších významných atribútov je dôležitá aj systematická 

a permanentná inovácia podmienok vzdelávacieho procesu, ako aj implementovania nových 

informačno - komunikačných technológií. Štúdium ošetrovateľstva si vyžaduje poznanie 

podstatných vecí, nakoľko profesia sestry je náročné a zodpovedné povolanie. Je nevyhnutné, 

aby vzdelávacie inštitúcie venovali pozornosť potrebám a postojom študentov ku 

absolvovaniu klinickej praxe a využívali okrem klasických vyučovacích metód aj metódy 

inovatívne, alternatívne. Vzdelávanie v ošetrovateľstve sa neustále modifikuje a prináša nové 

zmeny, ktorých úlohou je rozvíjať a modernizovať tento študijný odbor. Súčasný systém 

vzdelávania pripravuje študentov ošetrovateľstva po teoretickej stránke na prácu vo všetkých 

pododboroch ošetrovateľstva. Zároveň sú študenti pripravovaní na prácu s pacientmi 

a zdravou populáciou poznaním etiky a práva, psychológie, sociológie, filozofie, pedagogiky 
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a edukácie v ošetrovateľstve. Teoretické poznatky nadobudnuté absolvovaním týchto 

predmetov musia študenti byť schopní prepojiť s praxou. Klinickou odbornou prípravou sa 

rozumie odborná príprava, ktorou sa študenti učia poskytovať a vyhodnocovať požadovanú 

ošetrovateľskú starostlivosť na základe získaných znalostí a zručností. Zároveň sa študenti 

stávajú súčasťou komunity praxe, ktorú tvoria nie len zdravotnícki pracovníci ale aj pacienti, 

rovesníci z iných odborov a ročníkov. Pri vedení študentov sú okrem osobného vzťahu 

s vyučujúcim podstatné aj zdravotnícka inštitúcia a jej manažment. 

 

2  METÓDY VZDELÁVANIA V KLINICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI 

Trendom vysokoškolského vzdelávania predstavuje v súčasnosti nesporne zvyšovanie kvality. 

Základom a nevyhnutnosťou je systematická a permanentná inovácia podmienok, procesov 

a výstupov vzdelávania. V súčasnosti sa vytvára dopyt po nových a aktuálnych informáciách, 

trendoch a postupoch, nevynímajúc implementovanie nových informačno- komunikačných 

technológií do vzdelávacieho procesu. 

 

2.1  Klinická supervízia 

V ošetrovateľstve klinická supervízia predstavuje podpornú metódu, ktorá umožňuje reflexiu 

vlastného profesionálneho konania sestier prostredníctvom intenzívneho, medziľudsky 

zameraného individuálneho alebo skupinového vzťahu. Úlohou supervízora je  uľahčovať 

rozvoj kompetencií supervidovaným sestrám. Zmyslom supervízie je chrániť najlepšie 

záujmy pacienta, jeho blízkych, komunity a aj iných poskytovateľov starostlivosti či 

študentov. Supervízia je proces, v ktorom je účastníkom jednotlivec, skupina pracovníkov 

alebo celý tím. Supervízor pomáha supervidovanému v procese porozumenia pocitov, pri 

riešení odborných problémov, sprostredkúva informácie a nové podnety, reflektuje etické 

problémy a vyhodnocuje ďalšie kroky práce. Zároveň poskytuje pohľad zvonku, ponúka svoje 

skúsenosti, rady, avšak nepreberá zodpovednosť za supervidovaného.  

 

2.2 Mentoring 

V univerzitnom a klinickom prostredí je v súčasnosti trendom výučba prostredníctvom 

mentoringu.  Mentorstvo znamená proces, pri ktorom špeciálne vybraná, školená a skúsená 

osoba  (registrovaná sestra prípadne špecialistka (mentor) dobrovoľne podporuje, pomáha 

a odovzdáva skúsenosti menej skúsenej osobe (mentee). Úlohou mentora je motivovať, byť 

vzorom a pracovným partnerom, podieľa sa aj na rozvoji ľudských zdrojov. Predstavuje aj 

pomáhajúci prostriedok pri rozvoji osobného potenciálu a rozvoja kariéry. Zvyšuje sa ním 

odbornosť jedinca a dopĺňa formálne vzdelávanie tak, že poskytuje vzdelávajúcemu sa 

individuálne vedenie odborníkom z príslušnej organizácie. Mentoring je komplexný, 

interpersonálny a emocionálny vzťah. Všetky strany zúčastnené v mentoringu získavajú 

prospech zo vzájomnej výmeny informácií ale aj zo životných skúseností a rozmanitosti. Je 

definovaný, ako vývoj podporujúci, posilňujúci a rozvíjajúci sa vzťah v určitom časovom 

úseku. Zahŕňa vzájomné zdieľanie, učenie a rozvoj, ktoré prebiehajú v prostredí rešpektu 

a istoty. Mentor dokonale pozná, tak svoje profesionálne role, ako aj organizáciu v ktorej 

pracuje. Zároveň zohráva významnú úlohu pri adaptácii študenta na nové prostredie, 

podporuje ho pri nadobúdaní nových skúseností v klinickom prostredí, vytvára efektívne 

prostredie s potenciálom pre učenie. Zároveň aktivizuje študenta na pracovisku, zaujíma sa 

oň, usiluje sa o to, aby dosiahol pokroky vo svojich zručnostiach a vedomostiach. Mentor 

musí disponovať osobnostnými vlastnosťami, akými sú angažovanosť, sebadôvera, 

nevyhnutnosťou je samozrejme odbornosť. Pri hodnotení študenta mentor zohľadňuje prístup 

k pacientovi, odborné vedomosti a praktické zručnosti študenta, spoluprácu so 

zdravotníckymi pracovníkmi na pracovisku a aj komunikačné schopnosti. Hodnotenie musí 

byť spravodlivé, reálne a pre študenta pochopiteľné. Výhody mentoringu pre študentov sa 
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prejavujú vo vyššom záujme pracoviska o študentov a lepším prijatím študentov do kolektívu 

na danom pracovisku; v tom, že mentor poskytuje informácie, ktoré sú ucelené a majú 

nadväznosť; v systematickejšom vedení ošetrovateľskej praxe. Výhody mentoringu pre 

mentora spočívajú v možnosti ďalšieho napredovania v rámci celoživotného vzdelávania; 

v nadobúdaní poznatkov v oblasti rozvoja ošetrovateľsko- diagnostického procesu; 

v prestížnom postavení roly sestry - mentorky, ako aj vo vyššom platovom ohodnotení na 

niektorých pracoviskách.  Za jednu z najväčších výhod mentoringu možno považovať spätnú 

väzbu školiteľa so svojím študentom, pri ktorej je možné ihneď riešiť vzniknuté problémy 

a otázky, ktoré u študenta môžu nastať. Výhody sú aj v urýchlení osobnostne - profesijného 

rastu so zvyšujúcim sa sebavedomím a sebaúctou študentov, v rozvoji samostatnosti 

v uvažovaní a v rýchlejšom smerovaní študenta odborným smerom, ako aj možnosť uplatniť 

znalosti a zručnosti mentorov z vedenia študentov pri začleňovaní začínajúcich sestier do 

praxe a zároveň znížiť pracovnú vyťaženosť sestier tým, že študenti poskytujú pacientom 

kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť.  

2.3 E-learning 

E-learning predstavuje elektronické vzdelávanie realizované prostredníctvom komunikačno – 

informačných technológií. Pracuje s tréningami a prípadovými štúdiami, ako nástrojmi 

simulácie skutočných situácií, využíva úlohy, cvičenia, testy v elektronických podobách 

vrátane animovaných výukových programov. E-learningové programy spájajú text, zvuk 

a obrazovú informáciu. Zároveň predstavuje efektívny nástroj vo vzdelávaní, vďaka ktorému 

sa samotné vzdelávanie stáva efektívnejšie a flexibilnejšie. Výhodami tejto metódy 

vzdelávania sú tematicky usporiadané lekcie prenášané prostredníctvom internetu, intranetu, 

interaktívnych televíznych programov či formou CD-ROM, pričom učiteľ môže zvládnutie 

látky overiť testom, lekcie obsahujú len skutočne potrebné informácie. Základom 

elektronického vzdelávania je samoštúdium z elektronických materiálov. Aj pri tomto type 

vzdelávania je potrebné pristupovať ku študentom individuálne, vychádzať z nadväznosti, 

rýchlosti komunikácie a úspešnosti riešenia testových úloh daným študentom a využiť tieto 

charakteristiky pri úprave študijných materiálov, s ktorými má študent problémy. Avšak 

nevýhodou je nutnosť prístupu k internetu, počítačová negramotnosť študentov alebo ich 

nízka motivácia, nedostatočné overovanie, nesprávna interpretácia informácií, náročné 

ovládacie a navigačné prvky, chýbajúca spätná väzba, vysoké vstupné náklady. Vzdelávanie 

prostredníctvom e-learningu prináša náročné úlohy nie len pre študentov ale aj pre učiteľov, 

z ktorých sa stávajú manažéri výučby riadiaci vzdelávanie, podporujúci študentov pri ich 

štúdiu, poskytujú študentom námety k premýšľaniu, sú im nápomocní pri zvládaní študijných 

ťažkostí a zároveň vyhodnocujú výsledky ich práce.  

 

2.4  Ošetrovateľská kazuistika v internetovom prostredí 

Kazuistika predstavuje riešenie jednotlivých prípadov podľa najkompetentnejších záznamov 

o nich. Je metódou opisu a rozboru jednotlivých ošetrovateľských prípadov. Okrem mnohých 

využití sa uplatňuje, ako metóda výučby študentov v prirodzených podmienkach pri riešení 

problémov v klinickej ošetrovateľskej praxi. Simuluje realitu a študenti môžu samostatne 

riešiť problémy z klinickej praxe, čím sa zabezpečuje prepojenie teórie s praxou. Jednou 

z inovatívnych možností využívania ošetrovateľských kazuistík, ako metódy výučby je 

implementácia moderných informačno – komunikačných technológií do vzdelávania. 

Moderný výučbový materiál pre študentov odboru ošetrovateľstva prostredníctvom 

ošetrovateľských kazuistík predstavuje aj multimediálny simulátor. Zabezpečuje nácvik 

správnej ošetrovateľskej starostlivosti v internetovom prostredí pred jej realizáciou v reálnych 

klinických podmienkach. Zároveň zvyšuje vedomostnú úroveň študentov, rozvíja ich 
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koncepčné a analytické schopností, kritické myslenie, a naopak znižuje ich neistotu pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v klinickej praxi.  

 

3 ANALÝZA PARCIÁLNYCH VÝSLEDKOV PRIESKUMU 

Prieskum bol zameraný na hodnotenie klinickej praxe. Jedným zo stanovených parciálnych 

cieľov bolo zistiť, ako vysokoškolskí študenti nelekárskych odborov hodnotia absolvovanie 

klinickej praxe pod vedením mentora. Reprezentatívnu vzorku prieskumu tvorilo 97 študentov 

2. a 3. ročníka dennej formy odboru ošetrovateľstvo, stupeň bakalár. 

 

 

 
Graf 1: Pozitívne aspekty výučby klinickej praxe pod vedením mentora 

K uvedenej položke dotazníka sa vyjadrilo v celkovom počte 97 respondentov (100 %). 

Respondenti za najčastejšie pozitívne aspekty výučby klinickej praxe pod vedením mentora 

uviedli rešpektovanie osobnosti každého študenta, rovnocenný prístup ku všetkým študentom; 

pozitívnu klímu na pracovisku a rešpektovanie študenta ako rovnocenného člena 

ošetrovateľského tímu poskytujúceho ošetrovateľskú starostlivosť.  

 

4 ZÁVER  

Napriek tomu, že sa menila tvárnosť povolania sestry v historickom ponímaní, hoci jej vývoj 

nebol jednoduchý a ani v súčasnosti sa dané zdravotnícke povolanie nevyvíja bezproblémovo, 

je potrebné zdôrazniť fakt, že toto poslanie je nesmierne vznešené a pre spoločnosť či ľudskú 

existenciu veľmi potrebné. Z tohto hľadiska je dôležité venovať náležitú  dôležitosť príprave 

študentov na profesiu sestry. Potrebná je nie len kvalitná teoretická pripravenosť študentov, 

ale samozrejme je nevyhnutnosťou dôsledná praktická príprava. Do popredia sa dostáva 

nevyhnutnosť venovať sa študentom zo strany zdravotníckeho personálu s rovnakou mierou 

dôležitosti, ako je to u pedagógov vzdelávacích inštitúcií.  

 

24; 12% 

28; 13% 

31; 15% 

25; 12% 
26; 12% 

35; 17% 

21; 10% 

18; 9% 

0; 0% 

Vzťah založený na dôvere 

Rešpektovanie študenta ako rovnocenného člena 

ošetrovateľského tímu poskytujúceho ošetrovateľskú 

starostlivosť 

Pozitívna klíma na pracovisku 

Oboznámenie študentov so špecifickými ošetrovateľskými 

intervenciami vzťahujúcimi           sa k oddeleniu/klinike 

Objektívne hodnotenie študentov 

Rešpektovanie osobnosti každého študenta, rovnocenný 

prístup ku všetkým študentom 

Zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti 

dodržiavaním štandardov ošetrovateľskej starostlivosti pri 

práci s pacientmi/klientmi 

Vystupovanie sestry v úlohe dobrého vzoru pre študentov 

- 783 -



Použitá literatúra  

1. BACHRATÁ, Z., KRISTOVÁ, J. Možnosti využitia supervízie v podmienkach 

ošetrovateľskej praxe. In: V. HULKOVÁ a kol. Ošetrovateľstvo 2020 - trendy, zmeny 

a budúcnosť. Piešťany: Slovenské liečebné kúpele, a. s., s. 6 – 14. ISBN 978-80-8132-

166-5. Dostupné z: https://www.danubiushotels.com/inc/opendoc.php?fn=/w/ 

hd/Piestany/denose/.  

2. BEŇUŠOVÁ, K.  a kol. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej 

republike Dostupné z: www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/vzdelavanie/Vzdelavanie. 

3. BRUMOVSKÁ, T., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Mentoring, výchova 

k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 978-80-7367-772-5. 

4. GURKOVÁ, E., J. KOLLÁROVÁ Klinické prostredie z perspektívy študentov 

ošetrovateľstva- kvalitatívna štúdia. In: Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie 

[online]. Roč. 7, č. 2, s. 45-52 ISSN 1338-6263. Dostupné z: http://www.osetrova 

telstvo.eu/archiv/2017-rocnik-7/cislo-2/klinicke-prostredie-z-perspektivy-studentov-

osetrovatelstva-kvalitativna-studia.   

5. GURKOVÁ, E., Ľ. RYBÁROVÁ Vzdelávanie sestier v klinických podmienkach 

[online].Dostupné z: 

http://www.unipo.sk/public/media/20076/BROZURA%20LdV%20mento

ri.pdf 

6. GURKOVÁ, E., K. ŽIAKOVÁ, Z. MIKŠOVÁ Klinické prostredie vo vzdelávaní 

sestier. Konceptuálne, metodologické, organizačné aspekty [online]. Dostupné na 

internete: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2016/lectures/gurkova.pdf. 

7. HAJŽMANOVÁ, L.  E-learning jako součást profesní přípravy všeobecné sestry 

v oblasti praktické výuky. In: RASTISLAVOVÁ, K. a kol.„Cesta poznávaní 

a vzdělávání v ošetřovatelství VII.“- Pohledy sester a studentek ošetřovatelství 

[online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 8-10 ISBN 978-80-261-0617-3. 

Dostupné z: https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_po 

znavani_VII.pdf.  

8. HALMO, R., KUDLOVÁ, P. Ošetrovatelská praxe vedená mentorem. In: J. ČÁP, K. 

ŽIAKOVÁ. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii 

[online]. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta 

v Martine, s. 111-121 . ISBN 978-80-88866-61-9. Dostupné z: https://www.jfme 

d.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-osetrovatelstva/Konferencia-zbornik-

program/2009-konferencia-fulltext-web.pdf. 

9. KADUČÁKOVÁ, H. Mentor- profesionál klinickej výučby. In: J. ČÁP,  ŽIAKOVÁ a 

kol. Ošetrovateľstvo: teória, výskum a vzdelávanie [online]. Martin: Univerzita 

Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, s. 209-213 ISBN 978-

80-88866-43-5. Dostupné z: https://www.jfmed.uniba.sk/filead min/jlf/Pracoviska/ust 

av-osetrovatelstva/Konferencia-zbornik-program/2007-konferencia-fulltext-web.pdf. 

10. KOBER, L., SOLOVIČ, I., SISKA, V. E-Learning - novinka vo vzdelávaní sestier. In: 

KOBER, L., NIKLEWICZ, W., HALEČKOVÁ, D. Ošetrovateľstvo medzi teóriou 

a praxou  [online].  Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, s. 

267-278 ISBN 978-80-89542-06-2. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/f 

iles/osetrovatelstvo-medzi-teoriou-a-praxou-2011.pdf.  

11. LÍŠKOVÁ, M. E-learningové a tradičné vzdelávanie v ošetrovateľstve. In: Zdravotnícke 

listy [online]. Roč. 4, č. 1, s. 13-18  ISSN 1339-3022. Dostupné z: 

https://fz.tnuni.sk/uploads/media/Vol.4_No.1_Edicna_seria_OSETROVATELSTVO.pdf. 

12. RYBAROVÁ, Ľ. Základy výskumu. 1.vydanie,  Prešov: Prešovská univerzita 

v Prešove, Fakulta zdravotníctva.  2008. +ýžs. ISBN 978-80-8068-816-5. 

- 784 -

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/vzdelavanie/Vzdelavanie
http://www.unipo.sk/public/media/20076/BROZURA%20LdV%20mentori.pdf
http://www.unipo.sk/public/media/20076/BROZURA%20LdV%20mentori.pdf


13. SKŘIVÁNKOVÁ, E. Klinické praxe ošetřovatelství- reflexe studentů. In: 

Ošetřovatelství a porodní asistence [online]. Roč. 3, č. 2, s. 384 – 389 ISSN 1804-

2740. Dostupné z: http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2012-

02/3_skrivankova.pdf. 

14. VAŇKOVÁ, M. Mentorství očima studenta a mentora klinické praxe. In: Sestra 

[online]. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/mentorstvi-ocima-studenta-a-

mentora-klinicke-praxe-469515.  

15. VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Supervize v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 

a. s. ISBN 978-80-247-4082-9. 

16. ZELENÍKOVÁ, R. Mentoring v procese vzdelávania sestier. In: ARCHALOUSOVÁ, 

A. a kol. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. Opava: Slezská univerzita 

v Opavě, s. 165-169. [online]. Dostupné z: https://www.slu.cz/fvp/cz/uo/konference-a-

sympozia/archiv/sbornik-2009.  

 

Kontaktní údaje 

PhDr. Mgr. Jana Cinová, PhD. 

PU v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov 

ul. Partizánska 1 080 01 

Prešov Slovensko   

Tel: 051/7562463 

email: jana.cinova@unipo.sk 

- 785 -

http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2012-02/3_skrivankova.pdf
http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2012-02/3_skrivankova.pdf


 
 

AKO HODNOTIŤ KOMUNIKAČNÚ KOMPETENCIU? 

 

HOW TO EVALUATE COMMUNICATIVE COMPETENCE? 

 

Slavomíra Stanková 
 

Abstrakt 

Príspevok reaguje na lingvodidaktické pokusy o reinterpretáciu komunikačnej kompetencie. 

Zaoberá sa reflexiou nad pojmom komunikačná kompetencia a hodnotením komunikačnej 

kompetencie. Príspevok osvetľuje historický kontext pojmu (vznik pojmu u N. A. Chomskeho 

a D. Hymesa) a analyzuje aspekty sociálneho a kultúrneho kontextu pri hodnotení komunikačnej 

kompetencie a načrtáva zložky (subkompetencie) komunikačnej kompetencie. V kapitole 

o hodnotení komunikátu približuje metodologický model cez vecný, vzťahový, apelový, 

sebaprezentačný aspekt komunikácie a cez parametre: interpretovateľnosť, účinnosť a efektnosť 

komunikačnej interakcie.  

Kľúčové slová: komunikačná kompetencia, hodnotenie, lingvodidaktika, interakcia 

 

Abstract 

This paper reacts to attempts of lingvodidactics to reinterpret communicative competence. It 

deals with reflections on the term „communicative competence“ and reflections on evaluating of 

communicative competence. Paper clarifies the historic context of the term (origin of the term 

with N. A. Chomsky and D. Hymes) and it analyses aspects of social and cultural context within 

evaluating of communicative competence and it draws up the parts (subcompetencies) of 

communicative competence. In the chapter about evaluating of the communicative competence it 

clarifies methodological model through factual, personal, appeal and selfpresenting aspect of 

communication and through parameters: interpretable (ability) of communicative interaction and 

its effectivness and efficacity. 

Key words: communicative competence, evaluating, lingvodidactics, interaction 

 

 

1 Úvodom 

V modernej lingvodidaktike sa čoraz viac akcentuje pojem komunikačnej kompetencie. Súvisí s 

obsahom jazykového vzdelávania a akcentuje význam komunikačne orientovaného jazykového 

vzdelávania. Kedy je však človek skutočne „komunikačne kompetentný“? Dokáže 

lingvodidaktika na túto otázku dostatočne dobre odpovedať? 

Nasledovný text je preto príspevkom k otázkam hodnotenia tak komplexnej kategórie, akou 

komunikačná kompetencia nepochybne je. Rámcovo vychádzame najmä z poznatkov teoretickej, 

ale i aplikovanej lingvistiky (najmä sociolingvistiky), ale aj kulturológie. 

Našou dlhodobou ambíciou je prispieť k lingvodidaktickému diskurzu o význame komunikačnej 

kompetencie pre (jazykové) vzdelávanie, reinterpretovať náhľad na tento pojem a prispieť 

k reflexiám o efektívnej kultivácii komunikačnej kompetencie. Vychádzame z presvedčenia, že 

aj lingvodidaktika by mala reagovať na koncepčné a kľúčové pojmy zo súčasnej lingvistiky 

(lingvistiky po komunikačno-pragmatickom obrate), pretože jazykové vzdelávanie by malo byť 
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praktické, resp. jeho obsahom majú byť praktické komunikačné (aj jazykové) zručnosti, potrebné 

pre reálny život.  

V tomto príspevku sa preto zaoberáme okolnosťami, kontextom vzniku tohto pojmu, čím chceme 

priblížiť jeho dôležitosť v lingvisticko(-didakticko)m uvažovaní. Snažíme sa predostrieť našu 

interpretáciu tohto pojmu a osvetľujeme sociálnu a kultúrnu ukotvenosť tohto pojmu.  

V kapitole o hodnotení komunikátu predkladáme možné „súradnice uvažovania“ o hodnotení 

komunikačnej kompetencie cez prizmu vzťahového, vecného, apelového a sebaprezentačného 

aspektu komunikácie a cez parametre interpretovateľnosti, účinnosti a efekt(ívnosti)u 

komunikačnej interakcie, pretože tieto aspekty/parametre hodnotenia pokladáme za zásadné.  

 

2 Kontext komunikačnej kompetencie 

Od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa paradigma lingvistického skúmania posunula 

od systémovej lingvistiky ku komunikačne orientovanej lingvistike. Vďaka komunikačno-

pragmatickému obratu sa pozornosť jazykovedcov presunula od jazyka (a od jeho ideálneho 

používateľa) ako abstraktného, idealizovaného systému ku komunikačne orientovanej lingvistike 

a reálnemu používateľovi jazyka. Paradigmatický pragmatický obrat v lingvistickom uvažovaní 

súvisel so zmenou vedeckej paradigmy v oblasti filozofie (pragmatizmus ako filozofický smer)
1
, 

čo sa v lingvistike prejavilo tým, že sa lingvistická pozornosť obrátila smerom k reálnemu (nie 

abstraktnému), praktickému jazyku, teda ku komunikácii. So zmenou paradigmy po 

komunikačno-pragmatickom obrate prišiel súvisí zameranie lingvistickej pozornosti na 

komunikáciu a jej teóriu, na odhaľovanie princípov komunikácie a jej pragmatické aspekty. 

Postupne vznikali nové lingvistické subdisciplíny ako teória komunikácie či transdisciplinárne 

oblasti ako sociolingvistika, psycholingvistika a pod. Rozšíril sa aj pojem komunikačnej 

kompetencie. 

Pojem „komunikačná kompetencia” vznikol ako reakcia na niektoré aspekty teórie osvojovania 

si jazyka a ovládania jazyka od amerického autora Noama A. Chomskeho, ktorý vymedzil 

dichotomický vzťah medzi pojmami „kompetencia” a „performancia”
2
. Prívlastok 

„komunikačná” kompetencia prvýkrát použil americký etnograf a sociolingvista Dell Hymes 

začiatkom 80. rokov. Bola to kritická reakcia na teóriu N. Chomskeho. D. Hymes rozšíril 

chápanie termínu (jazyková) kompetencia s odôvodnením, že lingvistická teória musí brať do 

úvahy aj sociokultúrne aspekty jazyka a heterogénnu rečovú komunitu. Preto navrhol pri pojme 

„kompetencia“ uvažovať o tzv. komunikačnej kompetencii a označovať ňou schopnosť 

produkovať vety, ktoré sú nielenže gramaticky správne, ale sú aj komunikačne vhodné a 

použiteľné v konkrétnej situácii (a patrí sem aj schopnosť porozumieť týmto vetám)
3
. 

Komunikačné vymedzenie pojmu kompetencia malo podľa D. Hymesa poukázať na to, že 

                                                            
1 Pragmatizmus (čím sa myslí filozofický smer, v Európe dominantný najmä v 2. pol. 20. storočia, nie trend 

vulgárneho presadzovania účelovosti) priniesol iný pohľad aj na komunikáciu ako takú, a to v tom zmysle, že 

vyvrátil tézu o tom, že jazyk je iba (mechanickým) nástrojom na prenos informácií, čím odmietol pohľad na jazyk, v 

rámci ktorého je jazyk iba inštrumentom myslenia (a žiadnu inú funkciu/schopnosť nemá). Porov. Višňovský, 2014. 
2 N. A. Chomsky vymedzil vo svojom diele, kterého český preklad vyšiel v roku 1966: Syntaktické struktury. 

Logický základ teórie jazyka., O pojmu gramatické pravidlo. 1. vyd. Praha: Academia) pojmy kompetencia a 

performancia. Pojem kompetencia označoval schopnosť mať zvnútornené gramatické pravidlá (dokonalého) 

používania jazyka, avšak N. A. Chomsky v tomto zmysle počítal skôr idealizovaným používateľom materinského 

jazyka, obsah tohto pojmu súvisí so saussureovským pojmom langue. Performancia označovala konatívnu zložku, 

aktuálne použitie, výpoveď v konkrétnych situáciách a súvisela s druhým saussureovským pojmom parole. 
3 Nestotožňujeme sa však s vyjadrením Z. Kováčovej (2009), že: „Dnes frekventovaný pojem komunikačná 

kompetencia zodpovedá pôvodnej performancii a predpokladá sformovanosť jazykovej kompetencie.“ 
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v poznatkovej bázi jedinca sa majú nachádzať nielen poznatky o systémovej štruktúre jazyka, 

jeho slovnej zásobe, atď, ale aj znalosti, resp. dispozície na vhodné komunikačné používanie 

jazyka, to znamená, že jedinec má vedieť používať jazyk so zreteľom na vhodnosť a prijateľnosť 

použitých prostriedkov v kontexte komunikačnej situácie, má vedieť, kedy, ako a o čom (ne) 

hovoriť. Samotná jazyková kompetencia (v zmysle poznania jazykových pravidiel) totiž na 

úspešnú a efektívnu komunikáciu nestačí. Čiastkové jazykové aspekty D. Hymes súhrnne nazval 

„sociolingválnou pragmatickou kompetenciou” a charakterizoval ich ako pravidlá a konvencie na 

používanie jazykových jednotiek v kontexte, čiže ako isté komunikačné normy.
4
  

Otázka obsahu konceptu komunikačnej kompetencie je pre nás zásadná. Ak je totiž obsahom 

komunikačnej kompetencie iba poznanie a rešpektovanie komunikačných noriem (komunikačné 

normy priamo vzchádzajú zo sociálnych noriem, preto by sme mohli hovoriť aj o sociálnych 

normách), potom by hodnotenie komunikačnej kompetencie spočívalo iba v hodnotení toho, ako 

dobre jedinec tieto (sociálno-)komunikačné normy pozná a do akej miery ich v komunikácii 

uplatňuje, resp. správa sa v súlade s týmito pravidlami. 

Na tomto mieste ešte môžeme podotknúť, že vzťah jazykovej a komunikačnej kompetencie nie 

je dichotomický. Komunikačná kompetencie zahŕňa (okrem iných zložiek) aj jazykovú 

kompetenciu. Obsahom jazykovej kompetencie sú potom čiastkové subkompetencie 

(ortografická, morfologická, lexikálna, syntaktická...). Hodnotenie jazykovej kompetencie je 

preto hodnotením týchto čiastkových kompetencií. Treba však mať na zreteli, že hodnotenie 

komunikačnej kompetencie nemôžeme vztiahnuť iba na hodnotenie jazykovej kompetencie.
5
 

Pojem komunikačná kompetencia je nielen strešný, ale vo svojej podstate aj pojem komplexný 

a vágny (porov. prácu Stanková, 2019, Teoreticky o (praktickej) komunikačnej kompetencii). 

Reflektuje ho najmä lingvistika a pedagogické vedy (najviac aplikovaná lingvodidaktika 

                                                            
4 Približne v tom istom čase použila pojem komunikačná kompetencia Simone Sauvignon v súvislosti s 

komunikačným vyučovaním (v tomto prípade francúzskeho) cudzieho jazyka a v nasledujúcich dekádach sa pojem 

rozšíril jednak v oblasti (aplikovanej i teoretickej) lingvistiky i (teoretických a aplikovaných) pedagogických vied a 

vyššie naznačených profesijných a ďalších oblastí vedeckého i vedecko-popularizačného života. 
5 Porov. napr. prácu o hodnotení komunikačnej kompetencie od Ľ. Bekéniovej (2015). Autorka prichádza 

k zaujímavým čiastkovým zisteniam, ale pojem komunikačnej kompetencie rozoberá skôr epizódovito, zameriava sa 

na ortofónické a syntaktické prejavy, resp. aj lexikálne javy, najmä bohemizmy. Porov. záver, ku ktorému autorka 

dospela, keď analyzovala zvukovú rovinu jazyka (s. 37): „U niektorých učiteľov badať nedostatočne diferencovanú 

jazykovú kompetenciu, priam neschopnosť udržať vysokú hladinu spisovnosti vo vlastnom, a to aj oficiálnom 

prejave. (Zaznamenali sme uplatnenie subštandardných výrazov počas obhajob atestačných prác, napríklad decká, 

dramaťák, možme, rigrupla som žiakov – vo význame preskupila, vytvorila nové skupiny; nemám dobrý materiál – 

vo význame žiakov, ale zaznamenali sme aj absenciu kvantity v celom prejave učiteľky.) Iné je to v prípade, že sú 

toho učitelia schopní, ale svoju jazykovú a komunikačnú kompetenciu nechcú uplatniť, napríklad ako prejav 

nonkonformity, opozičného stanoviska, provokácie, vedomého vstupu do roly provokatéra alebo do roly s nižším 

statusom, ako je učiteľovi vlastný, napr. do roly bezmocného, nerozhodného, vyžadujúceho si pomoc žiakov, taktiež 

zo snahy zachovať si integritu osobnosti, pôsobiť autenticky, bezprostredne. (...) Pri uvažovaní o ďalších možných 

príčinách porušovania ortoepickej normy sa nám vynára ešte táto: učiteľ nedodržiava spisovnú normu, lebo nevníma 

žiaka ako rovnocenného partnera (hodného toľkej snahy a úsilia). Príčin môže byť viac. Jednou z možných príčin je 

fakt, na ktorý upozorňuje J. Slavík (1999, s. 25), že učiteľ je počas výučby osamotený, nemá rovnocenného 

komunikačného partnera, ktorý by bol schopný odborne hodnotiť kultúru jeho hovoreného prejavu a poskytnúť mu 

tým spätnú väzbu. To mu znemožňuje posudzovanie vlastného rečového správania (nielen verbálneho, ale aj 

nonverbálneho). Napriek všetkému treba dodať, že celoživotný proces kultivácie rečového prejavu učiteľa je 

nevyhnutný, rovnako aj autodiagnostika a reflexia s následnou sebakorekciou hlavne tých aspektov reči, ktoré sú 

zautomatizované do takej miery, že sú už súčasťou podvedomia, či dokonca nevedomia.“  
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a všeobecne tzv. pedagogická komunikácia), ale požíva sa aj v oblasti psychológie, 

masmediálnej komunikácie, sociológie či andragogiky. Aplikovane sa o komunikačnej 

kompetencii hovorí v oblasti profesijnej komunikácie (komunikácia lekárov a medikov, ale 

napríklad aj terapia afázie u pacientov) či v popularizačnej literatúre (tzv. motivačná literatúra).  

Podľa J. Dolníka je komunikačná kompetencia ústrednou, fundamentálnou kategóriou 

sociolingvistiky. (2009, s. 357). Komunikačne kompetentný jedinec dokáže efektívne a úspešne 

naplniť nielen komunikačné, ale predovšetkým svoje sociálne ciele, preto je dôležité vnímať 

komunikáciu predovšetkým ako prostriedok napĺňania sociálnych cieľov. Autor tiež konštatuje, 

že „koncepcia komunikačnej kompetencie obrátila pozornosť na otázku, ako sa spája to, čo 

jazyková štruktúra umožňuje, s tým, čo je primerané danej situácii, daným funkciám a 

kontextom, do reálne sa vyskytujúceho správania v danom kultúrnom prostredí.“ (2013, s. 357). 

Pri hodnotení komunikačnej kompetencie preto hrá zásadnú úlohu sociálny a kultúrny kontext, 

okolie a komunikačnú kompetenciu preto môžeme vsadiť do rámca kultúrnej a sociálnej 

kompetencie. 

V kontexte kultúrnej kompetencie hodnotíme komunikačnú kompetenciu ako schopnosť (mieru) 

jednotlivca konať v súlade s kultúrne štandardizovaným a preferenčným, normálnym konaním 

pre daný kolektív, hodnotíme teda vhodnosť, adekvátnosť, resp. komunikačného konania a jeho 

komunikačného produktu vzhľadom na (sociálne a kultúrne) normy. 

Kompetencia sa potom prejavuje ako dispozícia správať sa a konať v duchu komunikačných 

štandardizácií, čiže platných komunikačných noriem v aktuálnej komunikačnej situácii. 

Aspektom rozvoja komunikačnej kompetencie je preto spoznávanie komunikačných 

štandardizácií v rôznych komunikačných formáciách
6
, pričom tento proces (nie však iba výlučne 

tento) prebieha u dieťaťa súčinne so socializáciou a osvojovaním si (materinského) jazyka. 

Vzhľadom na to, že komunikačné štandardizácie zahŕňajú veľa „premenných“, je tento proces 

kultivovania komunikačnej dispozície náročný a dlhodobý. 

Pri hodnotení komunikačnej kompetencie si preto musíme zodpovedať otázku, či autor 

teoreticky pozná adekvátne komunikačné konanie v danej komunikačnej situácii, či ho vie 

adaptačne aplikovať, resp. či sa dokáže funkčne vymaniť z rámca kultúrne kompetentného 

(stereotypného) konania. Kompetentný jedinec má teda (implicitné a explicitné) znalosti, ale 

dokáže aj v súlade s týmto poznaním konať (procesuálna, výkonnostná stránka). Preto 

komunikačnú kompetenciu chápeme nielen ako dispozíciu. Kompetentný jedinec však nemusí 

konať nevyhnutne (za každých okolností) v súlade s preferenčným, štandardizovaným konaním
7
. 

Ak je kolektívne konvenčná reakcia v rozpore s potrebami a motivačným svetom jednotlivca, 

jedinec sa môže zachovať inak než je v danom kontexte kolektívne štandardizované, a to aj 

napriek tomu, že pozná, vie, aké je preferenčné konanie a dokáže ho aplikovať. Kompetentný 

jedinec totiž dokáže na svoje sociálne potreby pružne reagovať, a to buď pozitívno-preferenčne 

(správa sa a koná v súlade so štandardizáciami), alebo ich (v rôznej miere) odmietne s ohľadom 

na vlastné sociálne preferencie. Preto sa rozvinutá komunikačná kompetencia prejavuje aj pri 

funkčnom narúšaní komunikačných noriem.  

 

                                                            
6 S výrazom komunikačná formácia sa stretávame u Dolníka, ktorý pod týmto pojmom chápe istý „vyformovaný“ 

kolektív/spoločenstvo jedincov, ktorí vďaka svojej adaptačnej schopnosti a systematickej komunikácii dokážu túto 

formáciu sformovať a koexistovať v nej „s vyústením do istej sociálnej formy“. (2017, s. 139)  
7 Komunikačné normy ako konvencionalizované zásady, pravidlá usmerňujú komunikáciu, no zároveň kladú 

jedincovi isté obmedzenia, s ktorými sa musí vyrovnať, pretože kultúrno-sociálno-komunikačné konvencie nemusia 

byť vždy v súlade so želaniami, potrebami jeho člena. 
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Sociálnointerakčné podmienky, na ktoré sa má jedinec naučiť adaptívne reagovať, zahŕňajú 

členov danej formácie s odlišným sociálnym statusom, sociálnou pozíciou a rolou a (zahŕňajú aj) 

sociálne vzťahy medzi týmito členmi (kolektívmi) s rôznou mierou hierarchizácie. Rozmanitosť 

sociálnych štruktúr korešponduje s rozmanitosťou sociálnych aj komunikačných štandardizácií, 

ktoré sú s nimi spojené. Tieto štandardizácie sú späté s istými očakávaniami (zo strany členov 

danej formácie) – týkajúcimi sa správania a konania (aj tvorby komunikátu) a v prípade 

nenaplnenia týchto očakávaní môže prísť isté sankcionovanie (znova však, samozrejme, platí, že 

miera týchto očakávaní a potenciálnych sankcií je rôzna – ako to rozpracoval Dolník, 2013, s. 

359). 

Ako sme načrtli vyššie, hodnotenie komunikátu je zasadené do sociálneho a kultúrneho kontextu. 

Takýmto sociálnym kontextom môže byť napríklad školská trieda so všetkými „sociálnymi 

premennými“ (sociálne skupiny a agregáty a ich typy, dynamika a veľkosť sociálnych skupín, 

sociálna rola a sociálny status aktérov, skupinová a spoločenská štruktúra, ale aj (sub)kultúra, 

etnicita, pohlavie a gender). Sústrediac sa na komunikačný akt, ako kľúčové sa nám javí pri 

hodnotení komunikátu najmä odhaľovanie optimálnej proporcionality, miery akomodačno-

asimilačného  správania sa a konania komunikantov, pretože je to akt variabilný, „pružný“, resp. 

ako uvádza J. Dolník, nejestvujú nejaké objektívne, od danej interakcie nezávislé kritériá na 

určenie akomodačno-asimilačnej rovnováhy (Dolník, 2013, s. 362). Ideálna proporcionalita 

zabezpečuje uspokojivé napĺňanie zámerov, postojov, predstáv na strane recipienta a 

porozumenie a optimálne prijatie na strane percipienta,  preto je jej odhalenie a následná 

praktická implementácia v komunikácii ukazovateľom „úrovne“ komunikačnej kompetencie 

jedinca. Princípom akomodačno-asimilačnej proporcie je riadený aj princíp korektnosti, jeden z 

všeobecných princípov komunikácie.    

Súhrne môžeme povedať, že hodnotenie komunikačnej kompetencie vyplýva z daného 

sociálneho a kultúrneho kontextu (okolia) a jeho „prvkov“ (sociálna skupina, sociálna rola, atď). 

Preferenčné (komunikačné) správanie vychádza zo sociálnych a kultúrnych noriem 

a kompetentný jedinec sa komunikačne správa adaptačne a tak, aby to bolo „v duchu“ týchto 

štandardizácií.  

 

3 Hodnotenie komunikátu 

Avizovaná „pružná reakcia“ v zásade korešponduje s pojmom adaptácia z prác J. Dolníka 

(napríklad 2013). Tento termín  sa používa v zmysle preferencií v rámci vecného, vzťahového, 

apelového a sebaprezentačného aspektu komunikácie, ktoré sú v teórii komunikácie známe 

v rámci všeobecného komunikačného modelu nazývaného štvorcový model správy (podľa 

Dolník, 2013). Tento model uvádzame ako jeden z metodologických modelov na hodnotenie 

istého komunikátu ako výsledku komunikačnej interakcie. 

Štvorcový model zahŕňa vecný, vzťahový, apelový a sebaprezentačný aspekt komunikácie, a to 

vo vzájomnej, komplexnej súčinnosti – v tom zmysle, že ich súčinnosť predchádza rušivosti 

z hľadiska apercepcie komunikátu na strane percipienta. Pri zhodnotení adaptovanosti 

komunikátu teda vychádzame zo stanovenia miery ich prítomnosti v komunikáte a využívania 

ich vzájomnej podpory, resp. predchádzania ich vzájomnej rušivosti. (Zatiaľ však nebola 

vypracovaná štúdia, ktorá by komplexne zachytila súčinnosť a vzájomné prepojenie týchto 

parametrov, aspektov komunikácie.) 

Vecný aspekt komunikácie sa týka objektívneho výseku skutočnosti, o ktorom sa v komunikácii 

hovorí, resp. informuje. Recipient v zmysle tohto aspektu sprostredkováva percipientovi fakty, 

encyklopedické poznatky, dáta, vecné (deskriptívne) súvislosti a obsahy, resp. informuje 
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o objektívnych výsekoch sveta. Z hľadiska hodnotenia komunikačnej kompetencie ide 

o posúdenie schopnosti vytvoriť najmä artikulačno-intonačný a vecne (sémanticky) 

zrozumiteľný komunikát (bližšie osvetlené a doplnené pri pojme interpretovateľnosť). Vecne 

kompetentný prejav zohľadňuje aj ďalšie aspekty, ako je napríklad miera vecnej presnosti (resp. 

vágnosti) komunikátu či proporcia medzi deskriptívnymi a explanačnými vecnými informáciami. 

Vzťahový aspekt jazykovej komunikácie sa týka sociálnych vzťahov a sociálnych rolí aktérov 

komunikácie. Vzťahový aspekt súvisí so sociálnym kontextom a prostredníctvom vzťahového 

aspektu sa hodnotí prítomnosť a kvalita sociálnych kategórií, napr. sociálna rola, sociálny status 

a pod. Tu sa pri hodnotení komunikačnej kompetencie berú na zreteľ konkrétne sociálne aspekty, 

ako je napríklad sociálna identita (rola, status... u recepienta i percipienta) a sociálny vzťah 

medzi percepientom a recepientom komunikačnej interakcie (zámerne tu hovoríme o interakcii, 

a nie komunikácii). Do vzťahovej kategórie komunikácie patria z hľadiska teórie rečových aktov 

najmä fatické rečové akty, ktoré sa týkajú nadväzovania a udržiavania sociálnych vzťahov. 

Hodnotenie komunikačnej kompetencie cez prizmu vzťahového aspektu komunikácie sa týka aj 

otázky kolektívnych vzťahov, pričom ide znova o aspekty spojené s kultúrnym a sociálnym 

presahom komunikácie
8
.  

Apelový aspekt komunikácie je zameraný na dosiahnutie určitej zmeny v konaní či myslení na 

strane príjemcu. Ide teda o isté persuazívne akty so zámerom vyvolať istý efekt, účinok. V teórii 

rečovej komunikácii sú pre dosiahnutie týchto cieľov na strane odosielateľa charakteristické 

direktíva. Hodnotenie komunikačnej kompetencie cez prizmu apelovosti sa týka nielen 

schopnosti komunikačne „produkovať“ optimálnu mieru apelovosti (optimálne v zmysle 

sociálnej optimality, vecnej optimality a pod.) tak, aby bol splnený sociálny cieľ, ale jednak sa 

týka aj schopnosti „odolávať“ takej apelovej rétorike recipienta, ktorá nie je v súlade 

s motivačno-kognitívnym svetom percipienta. Môžeme v tomto zmysle hovoriť konkrétnejšie 

o schopnosti (proti)argumentovať. 

Sebaprezentačný aspekt komunikácie plní úlohu média vnútorného stavu odosielateľa (Dolník, 

2013, s. 399), pretože zahŕňa vedomé aj nevedomé prejavy osobnosti odosielateľa komunikátu, 

jeho aktuálne emocionálne rozpoloženie a pod., a tiež sa vďaka nemu prejavujú charakterové 

črty recipienta, čím sa v percipientoch vyvoláva istý efekt.  

Všetky tieto „aspekty“ sú diferentné a závisia od konkrétneho sociálneho a kultúrneho rámca, 

preto môžeme hovoriť iba o istých „súradniciach“ možného uvažovania o tom, ako ich súčinnosť 

môže viesť k optimálnej komunikačnej interakcii.  

Ďalšou metodologickou možnosťou je interpretácia úrovne komunikačnej kompetencie cez 

prizmu jej najdôležitejších parametrov. Položili sme si otázku – ktoré parametre je nevyhnutne 

nutné dosiahnuť, aby sme boli komunikačne (sociálne) úspešní (kompetentný)? (Samozrejme, 

s ohľadom na jedinečnosť sociálneho a kultúrneho kontextu, teda s ohľadom na typ komunikátu.) 

Prvým zo všeobecných parametrov je podľa nás parameter interpretovateľnosti komunikátu. Pod 

pojmom interpretovateľnosť komunikátu chápeme viacero kvalít komunikátu
9
, zahŕňajúc do 

tohto pojmu aj zrozumiteľnosť. Pojem interpretovateľnosť naznačuje na jednej strane to, že ide o 

istú minimálnu kvalitu, potencionalitu na dešifrovanie informačnej ponuky (na strane 

komunikátu – vecnú zrozumiteľnosť) a istú minimálnu schopnosť komunikát vytvoriť (recipient) 

a dekódovať (percipient). J. Dolník vychádza pri definovaní zrozumiteľnosti z tézy, že 

                                                            
8 Podrobnejšie sa téme jazyka a komunikácie v sociálnej kultúre venoval J. Dolník (2017). 
9 V tomto zmysle hovoríme najmä o „významovej zrozumiteľnosti“, ktorá sa týka najmä vecného aspektu 

komunikácie a pochopenia významu (sémantického, axiologického, sociálneho, behaviorálneho a akčného  

významu...), s čím súvisí aj artikulačno-intonačná zrozumiteľnosť. 
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„Zrozumiteľnosť textu je komunikačný parameter, do ktorého sa premieta vzťah medzi 

informačnou ponukou textu a jeho recepciou na podklade mentálneho stavu príjemcu.“ (2013, s. 

318), čím naznačuje úlohu recipienta a jeho úlohu pri hodnotení zrozumiteľnosti ako aspektu 

komunikačnej kompetencie.
10

  

Riadenie zrozumiteľnosti je optimálne vtedy, keď sa dostaví istý (želaný) účinok. Preto môžeme 

hovoriť o účinnosti komunikačnej interakcie ako o ďalšom nevyhnutnom parametri pri hodnotení 

komunikačnej kompetencie. Ako sme avizovali vyššie, komunikačné účinky sú účinky 

sociálneho charakteru, resp. súvisia s napĺňaním sociálnych potrieb. Komunikačne úspešný 

jedinec je teda v prvom rade sociálny úspešný. Úspešnosť sa prejavuje dosiahnutím želaného 

efektu. Preto je efektívnosť (ale aj v zmysle „efektnosti“) komunikačnej interakcie taktiež 

jedným z nevyhnutných ukazovateľov toho, do akej miery vie byť jedinec komunikačne úspešný, 

a teda do akej miery je komunikačne kompetentný. Bližšie a konkrétnejšie rozpracovanie týchto 

parametrov však ostáva výzvou pre ďalšie uvažovanie. 

 

4 Záverom 

Komunikačná kompetencia je označovaná za jednu z kľúčových kompetencií pre praktický život 

človeka. Túžba „dobre“ komunikovať sprevádza ľudstvo už oddávna a s postupujúcimi 

epochami „naberá na obrátkach“ (súdiac podľa nepreberného množstva motivačnej literatúry 

o tom, ako úspešne komunikovať). Aj nároky na „dobrú“ komunikáciu sa s postupujúcim 

informačným vekom zvyšujú a istým spôsobom aj rozširujú – medzi čo najširšie masy 

obyvateľstva. 

Inštitúciou, ktorá by mala zabezpečovať systematický rozvoj komunikačných schopností, je 

škola a jej jazykové vzdelávanie. Jazykovo-vzdelávacie programy sa v mnohých krajinách k 

tomuto cieľu hlásia, deklarujú ho aj strategické vzdelávacie dokumenty. Slovenské školské 

vzdelávacie programy taktiež deklarujú „komunikačné učenie“ a „rozvoj komunikačných 

kompetencií“, avšak aj napriek tomu sa čoraz častejšie objavujú „kuvičie“ výhrady, ktoré – 

odvolávajúc sa napríklad na výsledky medzinárodných meraní – poukazujú na to, že požiadavka 

na rozvoj komunikačných schopností nie je napĺňaná konzekventne a v dostatočnej miere. 

Tento príspevok mal byť reflexívnym príspevkom k uvažovaniu o význame komunikačnej 

kompetencie v jazykovom vzdelávaní a o jej hodnotení (v širokých rysoch).  

V prvej kapitole sme sa zaoberali popisom vzniku pojmu komunikačná kompetencia. Ďalej sme 

analyzovali aspekty kultúrneho a sociálneho kontextu kultivovania komunikačnej kompetencie. 

V kapitole o hodnotení komunikátu sme v rámci nášho dlhodobého deduktívneho overovania 

teórií načrtli možné metodologické prístupy na hodnotenie komunikačnej kompetencie. Popísali 

sme možné „súradnice uvažovania“ o súčinnosti aspektov komunikácie (vecného, vzťahového, 

apelového a sebaprezentačného) a predstavili sme aj parametre hodnotenia komunikačnej 

kompetencie – interpretovateľnosť komunikátu, účinok komunikačnej interakcie a jej 

efekt(nosť/ívnosť). 

Otázke kultivovania komunikačnej kompetencie sa venujeme v dlhodobom horizonte. Skúmame, 

ako hodnotí komunikačnú kompetenciu súčasný lingvodidaktický diskurz, analyzujeme teórie 

kultivovania komunikačnej kompetencie a hľadáme prepojenie vzdelávacieho obsahu 

kultivovania komunikačnej kompetencie s poznávaním systémových štruktúr jazyka. Sme 

presvedčení, že táto téma si zaslúži ďalšie systematické reflexie. Tento príspevok mal ambíciu 

aspoň malou mierou k takémuto uvažovaniu prispieť.   

 

                                                            
10 Systematicky sa J. Dolník venuje téme zrozumiteľnosti v kapitole Zrozumiteľnosť textu (2013, s. 317-322). 
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A HEALTHY SIBLING OF AN INDIVIDUAL WITH AN AUTISTIC 

SPECTRUM DISORDER IN SOCIAL WORK 

 

Kateřina Thelenová, Andrea Jebavá 
 

Abstract  

The aim of the text is to present the results of research on the position and role of a healthy 

sibling of an individual with ASD in the family in relation to social work. The ultimate goal is 

to describe a healthy sibling of an individual with ASD as a subject of empowerment in social 

work. Theoretically, the text is based on the knowledge of special pedagogy
1
 in relation to the 

characteristics of the autistic spectrum disorder, as well as on the theories and methods of 

social work stemming from the systemic and postmodern perspective, in which relationships 

and communication in systems and empowerment in relation to the community play a 

dominant role.The basic method of data collection for the presented research was a narrative 

interview. The respondents' testimonies were deconstructed and reconstructed in relation to 

the individual stages of a life of a  healthy sibling in a family with ASD. It has been found that 

a healthy sibling of an individual with ASD is at all stages of life an important subject of 

empowerment, based on help, support and care in the family, provided that he/she receives 

adequate help and support from a professional or someone with a similar experience. The 

research shows concrete possibilities - topics of cooperation between Special Education 

Needs Services, school system and social work in relation to families with ASD. Research 

addresses the multidisciplinary nature of working with families with ASD. The theme of 

involving peers in supporting families with ASD is also discussed. 

Key words: Family with ASD in social work, healthy sibling of a child with ASD, 

empowerment  

 

 

1. FAMILY WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER 

The family is an important topic of social work theories and methods, and Mátel's description 

which says that the family can be understood as either the client's social environment which is 

worked with by social worker, or we can consider family as the primary client (Mátel, 

2019:11). Whatever from the two perspectives mentioned above we choose, it will always be 

true that in the family its members reflect the common past, share the present and plan and 

expect a common future (Mátel, 2019), or respectively their own future in the context of the 

family. 

For our research, the important role of the family is considered to be one that is bound to care 

for individuals with special needs, which is also the thematic constant of Czech professional 

reflection on social work. The same could be said about the systemic concept of the family 

and social work with the family, which in the modern development of Czech social work is 

considered a typical characteristic of social work as such (Úlehla, 2009). Therefore, this text
2
  

                                                            
1 Special pedagogy is a term which in the Czech education context is used to describe the field of practise and 

theoretical reflection of the practise of educating pupils and students with special needs.  
2 The research was completed before the publication Special Siblings (2019), whose content and focus is 

intertwined in many ways. However, this monograph is primarily intended for parents and siblings of children 

with ASD and is based on the reflection of the experience of healthy siblings of children with ASD monitored 

through self-help group activities at the psychiatric hospital in Šternberk (Havelka and Bartošová, 2019). The 

book Special Siblings is excellent, but in relation to the paper presented here it is rather a critical reflection of 

case reports from therapeutic and psychotherapeutic practice. The text presented here is anchored in the 
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and the research that it presents are based on a systemic conception of a family in which, 

simply put, the whole family is the holder of the problem, not just the individual who is his 

primary bearer. 

The essence of the family's functioning in the systemic approach is, according to Sobotková 

(2001), family interaction, which through communication creates the uniqueness of each 

family. Individual characteristics of individual family members, their personality, including 

special needs, resulting from for example disability, in this case autistic spectrum disorder 

(hereinafter referred to as ASD), or autism, necessarily enter into communication and family 

interaction. However, the focus of this text is not autism itself or its bearer.  It is with regard 

to the fact that systemic researches (Matoušek, 2013) show in relation to the effectiveness of 

family functioning, that this research focuses on the position and role of a healthy sibling who 

becomes an important subject of family interactions in the family affected by autism. His or 

her definition of the situation enters the construction of  the whole family system.  

In general, it is important to remember what autism is and what impact it has on the daily life 

of an autistic individual and his or her family. Autism (Richman, 2008) is a pervasive 

developmental disorder in which its pervasiveness - "all-pervasive" - is an important 

characteristic. In our research, autism expresses in the family a situation where everything is 

pervaded by special needs and a highly individualized world of an individual with an autistic 

spectrum disorder. Inaccessibility and unavailability of the world - construction of reality - 

person with ASD is central to the construction of family ties. The relationship of parents to 

the child is created long before his birth, when anticipated parenting also includes ideas about 

the child's future form and characteristics, plans that parents have for their child. Thorová 

(2016) specifies that  with the announcement of a diagnosis (any kind of diagnosis - authors' 

note) this anticipated parenting unravels. Using systemic vocabulary we will say that it 

deconstructs, then reconstruction of  parental expectations takes place, which already includes 

expectations of future problems, often accompanied by feelings of guilt, parental failure, 

possibly shock. 

Diagnosis of Autistic Spectrum Disorder is undergoing a tumultuous development, 

particularly since the 1970s, when three basic areas were specified - the Triad of Disruption - 

which are the basis for a comprehensive assessment of child's mental development. It is never 

a statement of the presence of ASD based on isolated symptoms. Although the purpose of this 

text is not a detailed differential diagnosis of ASD, it should be remembered that these are: 

social behaviour, verbal and non-verbal communication, imagination (Thorová, 2007), as the 

fundamental areas for assessing the child's adequate development, which are assessed for 

diagnosis of ASD.  Autism is characterized by a persistent deficit that manifests itself in the 

area of social communication, stereotypical manifestations and behavior, as well as in social 

interaction, which permeates all areas of life including family, social, school and adult life 

(Šporclová, 2018). The word "persistent" mentioned in the previous sentence in connection 

with a person's ASD deficit is an allusion to the still underestimated fact pointed out by 

Vocilka in 1996 when he wrote that autism is a disability that manifests itself from childhood 

and lasts a lifetime. ASD does not disappear with age, it is  a lifetime characteristics of an 

individual and family, with which - even according to our research - we do not know how to 

work with. It thus becomes a major challenge for the social work of the 21st century. 

The demands of empowerment of individuals, families, and entire communities reinforce this 

imperative for social work. If we want to argue that social work with a family, in which an 

individual or more with special needs, such as autism lives, means to pass on the power and 

control of one's life to the family (Freire in Jarvis, 1983); then we must critically reflect the 

importance of autism for the whole family and its social functioning.  

                                                                                                                                                                                          
discourse of theories and methods of social work and reflects the findings of Havelka and Bartošová in this 

discourse. 
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Furthermore, the finding  that families with ASDs are almost twice as likely to be at risk of 

family breakdown through divorce than families of healthy children (Havelka and Bartošová, 

2019) is significant for our text. A significant proportion of children with autism, as well as 

their healthy siblings, thus grows up in an  incomplete or eventually reconstructed family. The 

involvement or disengagement of relations with the extended family is also important for the 

functioning of the family. Caring for a child with an autistic spectrum disorder is a great 

challenge for the family, and it is necessary to ensure that the child's additional physical, 

mental and social needs are met, including education and training (Pešová and Šámalík, 

2006). Also, our research shows that caring for an individual with autism is a round-the-clock 

exhausting activity that does not allow free  time for carers who are not just parents, but are 

also healthy siblings. 

Overall, we want to summarize here that the family with an autistic spectrum disorder, which 

is the focus of our research, is exposed to pressure, fears and concerns for  the future. At the 

same time,  usually when it is an incomplete family there is more likely to be a mother present 

than a father, child or children with autism and a healthy sibling. The balance of power is 

significantly disrupted. There is a high value on the needs side, however, the values  on the 

side of resources that can realistically help to meet these needs, are inadequately low. A 

healthy sibling becomes a special sibling (Havelka and Bartošová, 2019). The resources 

deficit can be at least partially complemented by social work, as we will demostrate in the 

second part of the text. 

 

2. A HEALTHY SIBLING – RESEARCH 

The research presented here was based on qualitative design of data collection and evaluation. 

The research group consisted of three families in which the individual with ASD and his 

healthy sibling are present. In the first step, the data from the family records were evaluated, 

the basic description of the development of social work in the selected families was 

ascertained from the time of diagnosis. The aim of this first step was to adequately identify 

research questions and data collection strategies. 

The basic research question then became the question of how a healthy sibling of a child with 

ASD subjectively perceives and evaluates his or her position and role in the family. It was 

defined that the answer to the question would be determined by a biographical method using 

narrative interviews (Hendl, 2005). The condition for the realization of the research was that 

narrative interviews will be conducted only with healthy siblings, who are 15 or older at the 

time of the realisation of the research. The age limit was determined with regard to the 

theoretical findings concerning the development of sibling relationships with respect to the 

individual's biography of an individual (Vágnerová, 2005).  

Overall, the data set consisted of audio recordings and verbatim transcripts of interviews with 

three respondents. We would like to say at the outset that the results of the research point to 

an essential role played by qualitative research in the given area, which enables to reflect and 

present individual, unique and at the same time systemically inspiring patterns of 

communication in families with ASD. It is confirmed that not only every individual with ASD 

is a strong and unique individuality, but that the completeness or incompleteness of the 

family, the birth order of children,  and age difference between them play an important role. 

Equally important is the possible combination of autism with other additional difficulties or 

types of disability. In our sample of respondents, all mentioned siblings are carriers of so-

called low-functional autism (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007), which is sometimes explained in 

a simplified form as a severe autism and means that its bearer is not capable of verbal 

communication, displays behavioral disorders and  his or her intelligence is at the low or 

extremely low level (Valenta, Michalík, Lečbych, 2012). In the case of one of the 
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respondents, autism in its low-functional form is further combined with hearing impairment, 

in another case with epilepsy. 

Specifically, in the research presented here, we work with three respondents - healthy siblings 

- between 15 and 25 years of age at the time of data collection. Two respondents are older in 

relation to their ASD siblings, in one case by 6, in the second by 13 years, the third sibling is a 

twin. Significant differences are in the testimonies of respondents (two out of three) who are 

from a single-parent family on the one hand and on the other hand from  a third respondent 

who is a twin and from a complete family. The two incomplete families also differ 

significantly, when in one of them the father actively participates in the upbringing after the 

parents 'divorce and he is in a regular contact with the family, in the second family the 

children do not know their father, conversely,  the siblings' grandparents take part in 

upbringing. Each of the respondents presents a specific story. Quite different is the situation 

of a sibling who is 13 years older than a child's with autism and on the other hand a sibling's 

who is his twin. Our research did not show significant differences  in relation to sex 

respectively siblings' gender. 

However, there are outcomes - features of the coexistence  of a healthy sibling of an autistic 

child - which are similar and from which the consequences for social work can be drawn to 

fulfill the imperative for empowerment. 

All respondents received the same so-called start-up question (Haasová, 2005). The question 

was: What is your most vivid memory of your brother / sister? When I say brother / sister, 

what do you recall? Interviews based on this initiation question were recorded on a 

dictaphone, transcribed word by word and subjected to so-called open coding, where the 

respondent's information is broken down into individual parts, carefully studied, and  then via  

reconstructed stories opportunities are created to grasp the similarities and differences 

between them  (Corbin and Strauss, 1999).  

Based on coding, three basic thematic areas were created, in which the grouped data form a 

separate story of the relationship between a healthy sibling and an individual with ASD. 

Thematic areas were based on the timeline: past (memories of siblings with disabilities), 

present (reflection of everyday life) and future (ideas of a healthy sibling about their own 

future and future of the relationship with the disabled sibling). The richest in terms of content 

is the thematic area related to the past, which may be related to the age of the respondents (15 

to 25 years) and to the formulation of the initiation question, which implicitly directs the 

respondent to remember. In the following text, the reformulated stories of respondents are 

presented as the authors of the text brought  them together. If the text in italics appears in the 

text, it means that it is a literal expression - the words - of the respondent himself, as used in 

the research. 

 

The past in the relationship between a healthy sibling and an autistic child 

The history of the relationship between a healthy child and a child with an autistic spectrum 

disorder is reflected in the research by memories, which respondents - healthy siblings - 

presented. All three respondents mention that they have been jealous of their autistic brother 

or sister in the past, remembering that they envied them the amount  and intensity of care, and 

attention they had from their parents. However, they do not perceive this as a problem today, 

they do not recall that they would feel begrudged or that their relationship with siblings would 

be in any way threatening. Research showed significant difference among siblings who live in 

single-parent families and a sibling from a complete family - twin. Here the respondent 

emphasised that parents always tried to keep the family together so that all the activities were 

done together and  a healthy sibling did not feel that he was being neglected. This fact has 

been reflected in two essential respects: first, a healthy sibling in the past (and one can say 

that this continues to be present and reflected in the notion of the future) has never felt 
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responsible for his disabled brother; secondly he realises that their intensive co-being, the 

relationship that they have through common family activities, has a significant positive impact 

on the development of self-sufficiency and independence of a child with disability. 

The difference in the completeness of the family is also reflected in the retrospective 

evaluation of one's free time. Siblings from single-parent families reflect that they have never 

had much free time for themselves, the caring parent (in our case the mother) had no free time 

activities with a healthy sibling and part of his free time was devoted to caring for a disabled 

brother or sister. They recall comparing their situation to their peers, who were from complete 

and healthy families, and they express regret that they could not fill their lives with similar 

content (for example, going to a restaurant with mum for dinner, or to the cinema, or on a trip 

with  a brother or sister…). On the other hand, a sibling from a complete family did not 

evaluate his free time, nor the way how he spent his free time. On the contrary, he returned 

several times to the issue of the lack of free time of his parents and regretted that even though 

the family was on holiday, this was not a break for parents. 

The research of the memories from the past in the relationship between siblings also revealed 

that the siblings themselves were aware that, compared to their peers, they had to become 

independent earlier, deal with their affairs themselves, the family order and the regime had 

always complied with their sibling's disability. In this respect, the type and degree of sibling 

disability impact significantly. In the case of his sister's more severe disability, the sibling 

remembers that they could not actually have any joint activities; there was no room for their 

own free time program. Conversely, in the case of twins from a complete family, the sibling 

describes that they even had attended the same activity groups. 

An important topic was the need or feeling that it is the task of a healthy sibling to protect the 

disabled one, to stand up for him. One of the respondents describes that he almost had fights 

to defend his brother several times in his life because other children were laughing at him. 

The issue of feeling of shame of healthy siblings comes into this theme, where they are  

describing that they were often ashamed of their siblings and their inappropriate behavior in 

public. One exception is one of the respondents who claims to have never been ashamed of 

his sister and who believes that all healthy people should admire her as she works  so hard on 

herself. It is a case of siblings, among whom there is a 13-year-old difference, and at a time 

when the sister was beginning to integrate with her peers and encountered ridicule and insults, 

he was already a healthy sibling at the age where one can expect he was able to deal with 

behaviour of the children internally.  

For implications in the field of social work, it is essential to note that two out of three 

explored families have never attended any advisory centre and these families did not receive 

any social care support services. The only family that used early help support and other 

collaborative care services was the family, where the healthy sibling is 6 years older, the 

family is incomplete, and only the mother is involved in the care for the disabled child. A 

healthy sibling, with hindsight, evaluates the involvement of social services really positively, 

with the fact that from his point of view this was not just giving advice  and supportive work 

with a mother and a disabled sibling. He recalls that early-help workers also focused on him, 

teaching him to communicate effectively with his brother, understand him, and they helped 

him establish a relationship with his special sibling. At the same time, it is apparent from the 

respondent's statements that he would not have assessed it in the same way at the time of 

receiving this support. He verbalized himself that he realises the benefits from having contact 

with social care, now he is older and he understands the situation more, and generally he can 

be more considerate towards his autistic brother. 
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The present time in the relationship between a healthy sibling and a child with autism 

It is essential for the outputs of the research that at the time of its implementation, all the 

siblings, that were  interviewed, lived in the same household with their disabled sibling, 

parents, or only with their mother. The oldest of the siblings subjected to research, the one 

where there is 13-year age gap between him and his disabled sibling, admits that, in respect of 

his age, he could now become independent and leave the joined household. However, he does 

not intend to do so yet, because he feels responsible for his autistic sister, he does not want to 

leave her care only to his mother because he knows that no one else would enter the care 

process and his mother would remain alone with his sister. Contrary to that, a twin brother 

sibling admits that the process of him becoming independent is already beginning and that he 

considers the stage of life together with his parents and brother to be more or less finished. 

Even for the current situation of our respondents, it is true that most siblings in the family 

spend most of their free time helping with care. They describe that they currently feel that 

they are giving way to their disabled siblings, they are backing down to them, they comply 

with their demands, they often  allow them to attack them physically because they believe 

they have no choice.  In single-parent families, the siblings' feelings and convictions are that 

they take second place for their parents and grandparents, that they are expected to contribute 

to care of their sibling and to hold back their own requests and wishes. These two respondents 

verbalize that they believe that those around them expects them to be the  responsible one, 

who understand and are able to manage everything. The regret, that they can sometimes not 

have a mum for themselves, or that they have no healthy siblings with whom they have 

common interests and hobbies, lingers. Another story is once again presented by the twin 

sibling who is part of a complete family, currently studying, having her own interests and 

hobbies, her friends among her peers. 

All the more she observes parents who have no time for themselves individually  and for their 

partnership. She realizes that this is also because parents are able to remove the healthy 

sibling from of constant care for her brother, ensuring own living space and free time for their 

healthy child. 

At present, neither of the families has institutional support available, they receive a care 

allowance, but they do the physical and personal care of the disabled child themselves. 

Indeed, in one of the families, according to the statement of healthy sibling they do not even 

look for carer, they divide the care among themselves and have a warm relationship with each 

other. The warmth of the relationship appears in respondents' statements when they talk about 

their siblings. They use words my sister means the worlds to me, or I love my brother the way 

he is. 

Situation outward from the family is described as far more complicated by healthy siblings, 

that is in relation to its surroundings. They named as the most difficult situations where their 

disabled siblings behave inappropriately in public, for example in a restaurant or while 

visiting friends, acquaintances,  or distant relatives. One of the respondents describes his sister 

having difficulty in maintaining personal hygiene, a situation that can be handled within the 

family, but that  is experienced as shameful and embarrassing in public. Similarly as in 

relationship with the past, the present relationship with the disabled sibling is imbued with a 

negative reaction to ridicule or condemnation, which a disabled sibling often faces from 

others. All respondents agreed that ridicules and insults from the public are something they 

cannot and do not want to accept in their relationship  with their siblings. 

 

The future (in) the relationship between a healthy sibling and a child with autism 

All healthy siblings of individuals with autism, or in this case with multiple disabilities, 

including autism, have expressed themselves in the sense that they never want to break their 

contact with their sibling. In one case, the future idea of the relationship is clearly framed by 
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the commitment of a healthy sibling that she feels towards her parents. This commitment is 

that she will have to take care of her brother. The other interviewee has a clear idea of his 

own future - it includes starting his own family, he wants to live his own life and at the same 

time he is certain that his sister will play part in his life forever.  He wants to have a contact 

with his sister and his mother and to have an active role in her care, to become the sister’s 

guardian.  This respondent admits that he does not know how the sister’s care will be 

provided in future and he also consider the option that his sister might be cared for in a 

residential social care setting.  

The sibling from a complete family, the twin, has not yet had a clear idea of his future, or 

such an idea has not been specified in the interview. The same is true  in his relationship with 

his disabled brother, where he sees the future as a question mark. However, the respondent 

described very precisely the painful image of his brother's future if his parents could no longer 

care for him. A healthy sibling definitely does not want his brother to end badly. At the same 

time, however, he is planning an independent life, and his worries do not relate to the fact that 

he could not take care of his brother, but to the question of how to correctly explain to his 

brother that he is not planning a joint future with him. 

Responsibility is a central concept, category and, indeed, a problem that all of the respondents 

with the autistic siblings mentioned. It remains a question of what exactly respondents meant 

by this responsibility. Responsibility is also one of the most common words that appears in 

transcripts of the interviews. It would be very interesting to direct further research to better 

understand what the concept of responsibility for a healthy sibling is in relation to family and 

to the disabled sibling and their (joint) future. Responsibility is a central category of 

empowerment both in relation to individuals and in relation to families and communities. The 

aim of the process of empowerment should also be that subjects of this process  are able to 

take responsibility for themselves, for their lives and its direction. The question remains, what 

does the presented concept of responsibility contain? 

 

3 IMPERATIVES FOR SOCIAL WORK WITH AN ASD FAMILY 

Measures inspiring social work with a healthy sibling should aim at strengthening the position 

and role of a healthy sibling as an object and at the same time a subject of social work. 

The ultimate goal is empowerment  of sibling and  the whole family at the same time. But 

empowerment in this context requires working with entire communities, or consequently 

social workers' activity at the societal level. Unless the subject of autism, the functioning of 

autistic families, and the impact on the social functioning of everyone affected by autism, is 

generally understood, social work will not be able to intervene effectively at the level of 

individuals and their families. Our research shows significant differences that exist in families 

with autism, whether complete or, conversely, incomplete families due to parental divorce. In 

this regard, it is important to formulate the imperative of family rehabilitation to prevent 

family break down  and  the creation of an incomplete family. Rehabilitation of a family with 

an individual with special needs can prevent not only its physical disintegration but also the 

overloading of members who remain alone caring for individuals with special needs. The 

divorce in a family does not only mean that one member of the married couple leaves the joint 

household, but often also carries with it the exodus of the extended family members of  the 

leaving partner. The social capital of an incomplete family is then smaller, and in the spirit of 

Marie Krakeš's (1973) knowledge, we can claim that there is also a disproportionate burden 

on juvenile family members by the responsibility they should not carry. 

If there is a situation described by our respondents from single-parent families, when they 

intensely verbalize their sense of responsibility for the disabled sibling and even for the 

parents (or the mother), it is necessary to perceive this topic as central to social work with a 

healthy sibling. The goal is not and cannot be to ensure that a healthy sibling does not feel 
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responsible, but to ensure that it is such a degree of responsibility that does not prevent him or 

her from living alone. It is desirable to avoid a situation of dependence on care by both, the 

person who is being cared for  and the carer. 

It is necessary to approach everyone individually, according to their needs and also the 

conditions that the family has at their disposal and at the same time according to the life stage 

in which the family and healthy sibling are. It specifically depends on the age of the children 

who are growing up in the family. 

The use of early help care services, which have already become a traditional support for 

families with children with disabilities, have proven to be effective in the long term. 

(Hradilková et al, 2018). The research showed that a healthy sibling was actively involved in 

the process of early care and was given activities that concerned his own needs, not just the 

caring for siblings. It has also been shown that, at the threshold of adolescence, this sibling is 

aware of the importance and impact of early help care on its person. It offers the imperative of 

creating a separate methodology for working with healthy siblings of individuals with ASDs 

to be in accordance with their empowerment. A healthy sibling is healthy and has control over 

his life, which is very difficult in a family affected by autism. Early help care shows that it 

can become a tool of social work that can achieve this. 

Another model that currently proves to be advantageous in practice is the use of sibling 

groups (Havelka and Bartošová, 2019), which, through the shared experience of people with a 

similar fate, lead to the strengthening of their members' confidence and emotional stability. 

This example is also based on current knowledge that is now available from adults who, after 

the end of childhood and adolescence, have had the opportunity to address their social 

difficulties that life in a family with autism inevitably brings. An imperative for social work is 

the strengthening of activities leading to the formation of sibling groups from the beginning of 

working with the family. 

Modern technology, in particular the possibilities offered by social networks, is an important 

aid in this respect. Here is a space for sharing and fellowship of people with a similar fate who 

do not have enough free time, or even motivation to meet. It is interesting to note that families 

that we have examined and who take care of individuals with severe forms of combined 

disabilities do not use respite care (relief care). Social workers should be able to explain the 

benefits of respite stays not only for the caregivers themselves, but also for cared for  

individuals and their siblings. Healthy siblings have all verbalized their lifelong unfulfilled 

need to spend time with their parents,  to see that their parents (or mothers) also have time for 

themselves, have hobbies, friends. Personal assistance services also offer similar options. 

The pitfalls of these services are that they can become financially unavailable in the case of 

single parents. This offers the question of a systemic solution - financial support for single 

parents caring for a child with severe multiple disabilities - which is outside the scope of 

discussion within  this research. Moreover, the respondents' testimonies show that families do 

not have such help and do not look for it. It is therefore necessary to begin to educate families 

in the benefits of respite care or respectively  personal assistance. 

An important challenge for social workers is the aforementioned empowerment of 

communities and society in relation to openness and willingness to accept the issues that 

families caring for disabled members face. Social work should strengthen community 

awareness in relation to general inclusion, which is not perceived here as a tool for integrating 

people with differences into the majority. Inclusion is perceived here as a state of mind, an 

idea that prevents the splitting in society (Pančocha, 2016).  

Our research has clearly shown that what all the siblings are worried about is the reaction of 

the public towards their disabled siblings, some are ashamed of them, or on the contrary tend 

to defend them; visits to restaurants, public spaces, etc. are problematic.  It is therefore 

essential for social workers to be actively involved in the education and creation of 
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community centers, which will include meetings of people with various differences, including 

autism. Self-help groups of such individuals and families are an effective tool dealing with 

internal problem, social workers can become initiators of community centers to address the 

external problem - towards the community, society.   

 

4 CONCLUSION  

The research, which was carried out with healthy siblings of individuals with ASD in families 

in which caregivers face many stressful situations, showed the powerful impact of social 

work. 

Social workers meet families at different stages of development of  their caring duties and 

they can map well the changing needs of people and families affected by autism. At the same 

time, social workers have many competences, tools, and techniques to intervene for benefit of 

carers so that the care is a natural part of their lives and not what they have to do, because no 

one else is left to do it. Social work has traditionally worked with natural sources of social 

support for people who cannot take care of themselves, and in our case it has shown that it is 

appropriate to also apply these procedures to healthy siblings so that their health can be 

improved  to match the of the International Health Organization. A healthy sibling is not just 

one who does NOT have autism, but is an individual who lives in a state full of bio-psycho-

social and spiritual health. Our research has shown that only a social worker approach that is 

based on the principles of empowerment can come close to such a form of health. 
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PRANOSTIKY SPOJENÉ S VIANOČNÝMI SVIATKAMI 

 

WEATHER LORES RELATED TO CHRISTMAS HOLIDAY 

 

Stanislava Šuščáková  

 
Abstrakt 

V našom príspevku si priblížime pranostiky spojené s hlavnými sviatkami zimného obdobia – 

s Vianocami, v slovanskom kontexte. Budeme sa venovať pranostikám v slovenskom, 

poľskom a ruskom jazyku a deliť ich budeme podľa ich zamerania na aktuálne počasie, 

počasie v nasledujúcom období a na pranostiky hovoriace o úrode v nasledujúcom roku. 

V krátkosti predstavíme aj vianočné sviatky v slovanskom prostredí a zvyky s nimi spojené. 

Klíčová slova: pranostiky, počasie, úroda, Vianoce, zvyky 

 

Abstract 

The paper deals with weather lores/folk sayings, related to the major winter holiday  - 

Christmas, in the context of Slavonic culture. It deals with weather lores/folk sayings in 

Slovak, Polish and Russian language. They are classified according to  their focusing on up to 

date weather, weather of the following period and the weather lores predicting the crops of the 

following year. The paper also presents Christmas holidays in the Slavonic cultural 

background and Christmas customs.  

Key words: Weather lores. Weather. Crops. Christmas. Customs. 

 

 

1 ÚVOD 

Zima bola pre našich predkov preplnená rôznymi zvykmi, obradmi a úkonmi. Zahŕňala 

predvianočné obdobie, adventný pôst, začiatok cirkevného roka i obávané stridžie dni. Vo 

vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného slnovratu s náboženskými sviatkami 

narodenia Ježiša Krista. Nový rok striedal starý, nasledoval sviatok Troch kráľov a blížili sa 

fašiangy. Všetko sa začalo na konci jesene a začiatku zimy, keď predlžovanie nocí 

a skracovanie dní odpradávna vyvolávalo v našich predkoch obavy a strach zo zlých, 

škodlivých démonov, ktorí dokážu zvíťaziť nad blahodarným Slnkom. Dominantou tejto 

etapy bol zimný slnovrat.  

Tesná spojitosť človeka s prírodou, jeho spôsob života, sa odrazila aj v pranostikách. Korene 

ľudových pranostík siahajú až do dávnej minulosti. V našom príspevku si stručne vysvetlíme 

čo je to pranostika, ako pranostiky delíme, a zameriame sa na pranostiky spojené s obdobím 

vrcholného zimného sviatku – Vianoc. Priblížime si vianočné pranostiky v slovenskom, 

poľskom a ruskom jazyku. Krátko predstavíme aj jednotlivé zvyky spojené s Vianocami. 

 

1.1 Delenie pranostík 

J. Mlacek vo svojej učebnici Slovenská frazeológia hovorí, že „Pranostiky sú ustálené 

folklórne výroky, ktoré sa ako výsledok dlhodobej skúsenosti ľudu týkajú vecí v prírode, 

napr. počasia, striedania ročných období, prác na poli a pod.“ Niekedy sa vyzdvihoval ich 

prognostický charakter (odtiaľ je aj ich názov). Spoločnou črtou všetkých pranostík je 

tematická spätosť s vecami a prácami v prírode, na poli. 

 Vydeľujeme tieto typy pranostík: 
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a) pranostiky, ktorými sa vyslovuje prosté pozorovanie o časovom, ročnom cykle, 

o počasí a jeho zmenách, napríklad: Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. Na 

svätého Huberta ide teplo do čerta. Słońce listopada mrozy zapowiada.; 

b) pranostiky, ktorými sa vyjadruje nejaká rada, ktorá sa týka práce na poli, v záhrade, 

v hospodárstve, napríklad: September – z poľa ber. V Matúšovom týždni seje sa žito.; 

c) pranostiky, ktorými sa dáva na základe pozorovania počasia, kalendára istá rada pre 

život, napr. ako sa obliecť, stravovať, bývať. Na svätú Katarínu schovajme sa pod 

perinu. Święta Katarzyna śluby ucina. 

d) pranostiky, ktorými sa vyslovuje na základe pozorovania prírody nejaká predpoveď 

týkajúca sa počasia, úrody a pod., napríklad: Studený november – zelený január. 

Grudzień jaki, czerwiec taki. Выпавший на Андрея снег может пролежать 

аж до самого апреля. 

Pranostiky sa od prísloví a porekadiel vyznačujú právé tematickým zameraním a tým, že 

v pranostike má vždy niektorý, a to najmä jadrový člen priamy význam. Keď sa v pranostike 

hovorí o novembri, zime, Vianociach, jej význam sa naozaj viaže na november, zimu, 

Vianoce. V našom príspevku sa budeme pridržiavať tohto delenia pranostík. Ruské pranostiky 

vzhľadom na odlišné svätenie Vianoc (nemajú Vianoce rozdelené na tri dni) budeme uvádzať 

pri pranostikách spojených so Štedrým dňom. 

 

2 ZIMA AKO ROČNÉ OBDOBIE A PRANOSTIKY S ŇOU SPOJENÉ 

Zimné obdobie sa na našom území nezačínalo rovnako. V severnejších oblastiach prichádzala 

zima s Martinovým bielym koňom, v južnejších s Katarínou na ľade. Odpradávna bol koniec 

jesene a začiatok zimy, keď sa  noci výrazne predlžovali na úkor denného svetla, považovaný 

za čas, v ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom, škodliví démoni nad životodarným 

slnkom. Predstavy o narastajúcej aktivite nepriaznivých síl, ktorú podporovala temnota, 

vyvolávali v ľuďoch pocity úzkosti a strachu a následne potom úsilie čeliť domnelému 

nebezpečenstvu. Pomocou rôznych ochranných prostriedkov, za aké považovali určité 

predmety, rastliny, magické znaky a symbolické úkony realizované často v maskách, chceli 

odohnať zlé sily zo svojho okolia. Samotný slnovrat, symbolizujúci znovuzrodenie slnka, bol 

považovaný za počiatok novej etapy. Predchádzali mu početné rituálne úkony, ktoré mali 

podporiť priaznivý priebeh tejto etapy. 

Pranostiky viažuce sa na zimu a na mesiac december či január (v pravoslávnom prostredí sa 

z dôvodu používania juliánskeho kalendára Vianoce slávia v januári) hovoria prevažne 

o skutočnom príchode zimy ako ročného obdobia, v menšej miere o počasí a o úrode 

v budúcom roku. 

Pranostiky hovoriace o nástupe a trvaní zimy: 

 Mierny december , mierna celá zima. 

 Mrazy , ktoré v decembri rýchlo opadnú , znamenajú miernu zimu. 

 Ľavný december pokazí celú zimu. 

 Декабрь год кончает, зиму начинает. 

 В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты. 

 В декабре мороз нарастает, зато день прибывает. 

 Год декабрем кончается, а зима начинается. 

Pranostiky označujúce počasie v nasledujúcich mesiacoch: 

 Aká zima v decembri , také teplo v júni. 

 Aký december , taký celý rok. 

 Aký je december, taký je jún. 
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 Blatnatý december, blatnatý celý rok. 

 Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok. 

 Na suchý december nasleduje suchá jar. 

 Studený december, skoré jaro. 

 Na hrmenie v decembri nasleduje hojný dážď a vietor. 

 Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 

 Grudzień jaki, czerwiec taki.  

 Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.  

 Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.  

 Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

 Если в январе март — бойся в марте января. 

 Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий.  

 Рано в январе начинает стучать дятел - к ранней весне. 

 Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. 

Pranostiky vyjadrujúce budúcoročnú úrodu: 

 Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

 Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. 

 Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 

 V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita. 

 V advente keď vietor fúka, stromy sa húkajú, bude hojnosť ovocia. 

 Keď je v advente iňavica na stromoch, bude veľa ovocia. 

 Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 

 Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje. 

 Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

 Если в декабре снег глубокий - хлеб уродится хороший.  

 Сух январь - крестьянин богат. 

 Зимой снег глубокий - летом хлеб высокий. 

 Много снега - много хлеба. 

 Морозный январь - урожайный год. 

 Серый январь - хлебам беда. 

 Если в январе очень холодно, то грибы появятся позднее. 

3 VIANOCE A VIANOČNÉ PRANOSTIKY 

Vianočné sviatky tvoria súčasť zimného obdobia roka. Nástup zimného obdobia sa časovo 

spája s adventom, čiže so začiatkom cirkevného roka. Adventné obdobie označuje 

v kresťanstve časť cirkevného roka pred Vianocami a začína sa štyri nedele pred Štedrým 

dňom. Je časom príprav na udalosti spojené s narodením Krista. V ľudovej kultúre je toto 

obdobie späté s predstavou o magickom význame začiatku, ktorý môže pozitívne alebo 

negatívne ovplyvniť budúci život aktivitou nadprirodzených síl (stridžie dni). Charakteristické 

sú ochranné obyčaje, ľúbostné čary, veštenie, obchôdzky s maskami, vinšovanie, ale aj zákaz 

ženských prác.  Príbytky sa upratovali a domácnosti sa pripravovali na nastávajúce sviatky. 

Vianoce sú v európskej kultúre sviatkom pomerne mladým, pretože sú to sviatky rýdzo 

kresťanské, založené na novozákonných evanjeliách. Hoci sa v žiadnom z evanjelií neuvádza 

presný dátum Kristovho narodenia, v kresťanskej Európe sa tradične oslavuje sviatok 

narodenia Ježiša Krista 25. decembra. Pôvodne na tento deň pripadala slávnosť zimného 

slnovratu a teda pohanská oslava nepremožiteľného Slnka dies natalis Solis invicti (sviatok 

zrodenia nepremožiteľného Slnka) a to podľa nariadenia cisára Aureliána z r. 274. Kresťania 

neskôr naplnili tento sviatok novým obsahom – oslavovali totiž príchod iného slnka – Slnka 

spravodlivosti – Mesiáša a Vykupiteľa. Prelínanie pohanských a kresťanských sviatkov 
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prispelo v 4. storočí k ustálenému dátumu slávenia narodenia Ježiša Krista na 25. december, 

a to aj preto, lebo kresťanstvo postupne celkom prirodzene nahrádzalo pohanské zvyky 

kresťanskými. V pravoslávnom prostredí sa podľa juliánskeho kalendára slávia vianočné 

sviatky od 6. januára. 

 

3.1 Pranostiky spojené so Štedrým dňom 

24. december, Štedrý deň, má na Slovensku niekoľko mien: Kračún, Vilija, Badňak, 

Dohviezdny večer, Posviat hvizdy, Pôstny večer, Svätý večer, v Poľsku nesie tento deň názov 

Wigilia alebo gwiazdka. V ruských prameňoch sa stretávame s pomenovaním сочельник 

alebo сочевник s významom predvečera sviatku Narodenia Pána. Tieto pomenovania majú 

svoj pôvod v označení pokrmu сочиво, čo je vlastne sušené zrno alebo strukoviny namočené 

alebo uvarené vo vode, niekedy aj s pridaním medu. Tento pokrm slúžil ako pôstne jedlo do 

slávnostnej večere. K tomuto dňu sa viaže najmä bohatá večera, ktorej predchádzal celodenný 

pôst, ozdobovanie príbytkov vianočným stromčekom, zvyk obdarúvať sa navzájom 

a zúčastniť sa na polnočnej svätej omši (v katolíckych oblastiach). Rovnako to bol deň 

vhodný na magické úkony spojené so zabezpečením úrody a hodnosti v nasledujúcom roku. 

Preto nachádzame aj veľké množstvo pranostík spojených s úrodou, najmä v rusky hovoriacej 

oblasti. 

Štedrovečerné pranostiky hovoriace o nástupe a trvaní zimy: 

 Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať. 

 Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 

 На Сочельник раньше морозы, из дому не выйдешь. 

Pranostiky označujúce počasie v nasledujúcich mesiacoch: 

 Aký je čas na Adama Evy, také budú nasledujúce dni. 

 Na Adama a Evu čekej oblevu. 

 Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie. 

 Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach. 

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

 Jak medzi Kračúnami, tak medzi Jánami. 

 Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade. 

 Jak się Adam z Ewą zgłosi, taksię koniec grudnia nosi. 

 Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

 Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. 

 Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie zmienia. 

 Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują. 

 Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie. 

 На Сочельник катушку делали, в Масленку на ней катались. 

 На Рождество ведро, в сенокос вёдро. 

Pranostiky vyjadrujúce budúcoročnú úrodu: 

 Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce. 

 Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. 

 Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. 

 Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí. 

 Keď je vianočná noc tmavá, bude tma v záčine. 

 Jak w Wiliję gwiazdy świecą, kury dobrze jajka niesą. 

 Jeśli dzień wigilijni pogodny, roczek będzie urodny. 

 Святки тёмные, коровы дойные. 
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 Святки звездливые, курицы несливые. 

 Если Святки молочные, будет урожай хлеба. 

 Много звёзд на Святках – к урожаю на ягоды. 

 На Святки густой иней –хлеб будет. 

 Каков в Сочельник на деревьях иней, таков и хлеба цвет будет. 

 В Сочельник и Крещение снег – к урожаю. 

 В Рождественский сочельник снег, метель – грибов и ягод много уродится, а 

ведро – ничего не будет. 

 Если на Рождество метель – пчёлы летом хорошо роиться будут. 

 На Рождество если мороз, лист широкий на окнах – летом сено доброе будет. 

 Если на Рождественских святках будет туман и ложится иней на траву и 

деревья, то жди урожайного года, особливо на просо. 

3.2 Pranostiky spojené s 25. decembrom 

Na Prvý sviatok vianočný - Božie narodenie (na Slovensku známe aj pod pomenovaním Boží 

hod) bola už na rozdiel od predchádzajúceho pôstneho dňa bohatá hostina, na ktorej 

nechýbalo mäso. V tento deň (ale v niektorých oblastiach aj počas celých sviatkov) sa chodilo 

koledovať. Bol to aj deň, kedy sa navštevovali rodiny navzájom. Za vinšovanie, spievanie 

kolied, predvádzanie hier a tancov boli koledníci obdarovaní koláčmi, prípitkom, peniazmi. 

Verilo sa v priaznivé pôsobenie ich vlastností (mladí, zdraví), ale i predmetov (oceľ, prút, 

slama, betlehem), živých zvierat (ovca, teliatko) či maskovaných postáv (kurina baba, koza, 

turoň), s ktorými chodili. Súčasťou vianočného obdobia boli aj betlehemské hry, pri ktorých 

sa  vinšovala hojná úroda a rozmnoženie dobytka. K tomuto dňu sa viažu okrem už 

spomínaných pranostík aj pranostiky hovoriace o predlžovaní svetlej časti dňa. 

Pranostiky hovoriace o nástupe a trvaní zimy: 

 Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné. 

 Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą.  

 Gdy w pełni księżyca Gody przypadają, łagodną resztkę zimy z tego wysnuwają. 

Pranostiky označujúce počasie v nasledujúcich mesiacoch: 

 Biele Vianoce , zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela Veľká noc. 

 Na Vianoce blato , na Veľkú noc sneh. 

 W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi. 

 Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śniegu jest niemało. 

 Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 

 Na Boże Narodzenie masz lutego widzenie. 

 Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 

 Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi. 

 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przywalone. 

 Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przyprószone. 

 Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie. 

 Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym Świętom śnieg pewnie 

zaszkodzi. 

 Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, Zmartwychwstaniu śnieg z deszczem 

przeszkodzi. 

 Jaka pogoda w dzień Bożego Narodzenia, taka też będzie od Ignacego po Szymona 

umęczonego. 

 Z których stron w Gody wiatry się głoszą, stamtąd do Jana deszcze przynoszą. 
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Pranostiky vyjadrujúce budúcoročnú úrodu: 

 Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje, bude dobrá 

úroda zemek. 

 Jak na Boże Narodzenie taje, rzadkie będą urodzaje. 

 Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała – z pola pociecha mała. 

Nachádzame aj pranostiky označujúce predlžujúci sa deň: 

 W Boże Narodzenie dnia przybywa na kurze stąpienie. 

 Królowie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę. 

 День прибывает в Рождество на полчаса, на Новый год – на один час, под 

Крещение – на полтора часа, на Афанасьев день – на два часа. 

 

3.3 Pranostiky spojené so sviatkom sv. Štefana 

Druhý sviatok vianočný je zasvätený prvému kresťanskému mučeníkovi, svätému Štefanovi. 

Na našom území v tento deň konali vinšovačky, koledy, príbuzní sa navzájom navštevovali. 

Taktiež sa konala zábava, prvá tancovačka po období adventu, ktorá sa nazývala Štefanská. 

Dopoludnia bolo rozšírené hranie divadla alebo hier. S rovnakými zvykmi sa stretávame aj 

v Poľsku. 

Pranostiky hovoriace o aktuálnom počasí: 

 Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy a záveje narobia. 

 Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana. 

Pranostiky označujúce počasie v nasledujúcich mesiacoch: 

 Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar. 

 Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty nam się szykuje. 

 Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana. 

 Pogoda marcowa, taka sama jak i Szczepanowa. 

 Gdy na Szczepana błoto po kolana, na Zmartwychwstanie wytoczym sanie. 

Pranostiky vyjadrujúce budúcoročnú úrodu: 

 Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané. 

 Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. 

4 ZÁVER 

V našom príspevku sme priblížili niektoré pranostiky spojené s oslavou hlavných zimných 

sviatkov – Vianoc. Pranostiky sme rozdelili podľa J. Mlaceka, pričom sme nezaznamenali 

žiadne, ktorými sa vyjadruje nejaká rada týkajúca sa práce na poli, v záhrade, v hospodárstve; 

ani pranostiky, ktorými sa dáva na základe pozorovania počasia, kalendára istá rada pre život, 

napr. ako sa obliecť, stravovať, bývať. Väčšina nami uvedených pranostík sa zaoberá počasím 

v aktuálnom ročnom období alebo dni roka, či predpoveďou počasia v nasledujúcom období, 

najmä v prvých mesiacoch roka alebo počasím na Veľkú noc. Veľa pranostík (najmä 

v ruskom jazyku) je venovaných budúcoročnej úrode. Súvisí to s nástupom nového roka 

a nového obdobia prác na poli. Obdobie  Vianoc bolo z magického hľadiska vhodné na 

zabezpečovanie si bohatstva a úrody, nakoľko pôvodne sa v tomto ročnom období oslavoval 

zimný slnovrat prinášajúci po dlhej tme život, nové slnko, nový deň, novú úrodu. Pranostiky 

sú vo všetkých skúmaných jazykových oblastiach významovo rovnaké, mierny posun nastal 

pri pranostikách spojených s predlžovaním dňa, čo je spôsobené odchýlkou v používaní 

juliánskeho a gregoriánskeho kalendára. Spolu s pranostikami sme stručne uviedli základné 
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pomenovania vianočných sviatkov a základné zvyky s nimi spojené. Na záver môžeme 

konštatovať, že pranostiky sú aj v dnešnej dobe neoddeliteľnou časťou života, zaujímame sa 

o nich aj dnes, hoci sa počasie za posledné roky veľmi zmenilo. Aj keď sa podľa nich už 

nemôžeme riadiť, prinášajú nám do života obohatenie spojené s udržiavaním tradícií našich 

predkov. 
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EXTRACTING VOCABULARY FOR SPECIFIC PURPOSES: 

COLLOCATIONS AND N-GRAMS IN GERMAN TEXTS RELATED TO 

ASTROPHYSICS 

 

Simona Tomášková 

 
Abstract 

The presented paper examines collocations and multi-word expressions (MWEs) in German 

for specific purposes. By analysing texts related to astrophysics, we demonstrate the 

significance of the tools of corpus linguistics for language processing. The collected data 

consist of specialised texts including lecture notes, handbooks, guidelines and teaching 

materials, which all represent a highly specialised corpus. After extracting a list of the most 

frequent nouns, we analysed their collocates using the Word Sketch tool in Sketch Engine. 

MWEs were obtained using the n-gram analysis tool. The analysis revealed a significant 

tendency in LSP towards words co-occurring in the form of collocations and MWEs, whereas 

the predominant collocational patterns were noun + verb, and noun + adjective. The results 

clearly reflect the scope of astrophysics, as they are predominantly related to describing 

objects, processes, as well as the respective physical quantities. The procedures and findings 

suggest significant implications for lexicographic, translatological and educational purposes. 

Keywords: language for specific purposes, vocabulary, collocations, multi-word expressions, 

n-grams 

 

1 INTRODUCTION 

Scientific language is often regarded as a broader term for languages for specific purposes and 

is used in scientific discourse and technical communication, with the primary goal being the 

transfer of knowledge (Graefen, 2002). Historically, German was one of the most important 

languages of science along with French and English. Especially in natural sciences, such as 

astronomy, mathematics, medicine or biology, numerous publications and journals were 

translated into German. The situation changed when English emerged as the lingua franca of 

science and academia in the 20
th

 century. Nevertheless, Ammon (2010) argues that German is 

still an important scientific language in the following areas: German Language and Literature, 

Archaeology, Classical Studies, Art History, Musicology, Philosophy, Religious History, 

Theology, Egyptology, Indo-European Studies, Judaism, Oriental Studies and Slavic Studies. 

In addition, there has been a substantial increase in various initiatives with the goal of 

promoting multilingualism and thus, the use of the German language in science (Ammon, 

2010, Meißner, 2014, Wallner, 2014). We can presume that such initiatives not only favour 

multilingualism in science but promote the mobility of students, researchers and lecturers as 

well. 

 

Recent developments in computational linguistics present researchers, linguists, 

lexicographers as well as educators with countless tools for language processing. In Slovakia, 

few researchers have addressed the issue of teaching German as a language for specific 

purposes in natural sciences (cf. Gašová, Minárik, 2014). The aim of our analysis is to 

demonstrate the extraction of vocabulary in astrophysics using the tools of corpus linguistics. 
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2 THEORETICAL BACKGROUND 

2.1 Language for Specific Purposes 

Language for Specific Purposes (LSP) incorporates both linguistics as well as the content of 

the respective field of study (Trace et al., 2015). In terms of the structuring of LSPs, the 

German research tradition distinguishes between horizontal and vertical structuring. In the 

case of horizontal structuring, the classification is based on the fields of study and areas of 

expertise. The vertical structuring, on the other hand, takes into account the communication 

areas in LSP, as well as the different levels of abstraction.  

 

As for the horizontal structuring, Roelcke (2014, p. 159) suggests further structuring based on 

four economic sectors: 1. primary (extraction of raw materials), secondary (processing of raw 

materials), tertiary (professional services rendered to humans), quaternary (processing of 

information). The language of natural sciences belongs to the secondary and tertiary sector, 

whereas the language of human sciences is included in the tertiary and quaternary sectors. 

 

In contrast, the vertical structuring is divided into scientific language (Wissenschaftssprache 

or the language of theory), specialist colloquial language and technical language (Ischreyt, 

1965, Roelcke, 2010). 

 

In general, LSPs exhibit certain characteristics on all language levels that distinguish them 

from the general language. At the lexical level, German as LSP is particularly rich in 

terminology, nouns, compound nouns and various impersonal expressions. The syntax 

typically includes sentences in the passive and hypotaxis. As for the stylistic level, rhetorical-

stylistic means such as anaphora or cataphora are used, as well as metacommunication and the 

inclusion of models, graphs and figures (Busch-Lauer, 2009, cf. Vajičková et al., 2011). 

 

When examining the lexical level more closely, recent studies indicate that LSP texts prove to 

be particularly rich in collocations (Reder, 2006, Wallner, 2014, Tomášková, 2016, 2019), 

which will be discussed in the next section. 

 

2.2 Collocations and n-grams 

Collocations are often defined as conventionalised multiple-word expressions, or typical, 

conventional, recurrent combinations of words (Cedillo, 2004). Hausmann (1988) proposes a 

concept for the structure of collocations consisting of a base and a collocate, where the base is 

semantically autonomous and determines the meaning of the collocate. Taking into account 

parts of speech, the most common base words are nouns, followed by verbs and adjectives, as 

demonstrated in the collocational matrices by Ďurčo (2019). 

 

Cedillo (2004) points out that collocations form a complex translation unit that is syntactically 

and semantically determined and has a hierarchical structure. They exhibit lexical restrictions 

and reflect idiosyncratic features of a particular language (Cedillo, 2004, p. 77). In contrast to 

general language, where lexical collocations are prevalent, conceptual collocations play an 

important role in terminology, and tend to form noun classes; that is, nouns of the same 

semantic field have common collocates (Cedillo, 2004, p. 73). Thus, it is possible to imply 

that the following patterns predominate as collocations in LSP: noun + verb, or noun + 

adjective. 

 

Sag et al. (2002) suggest that collocations subsume multiword expressions (MWEs). These 

can be extracted as n-grams, or sequences of lexical units, from linguistic corpora. Lyse and 
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Andersen (2012) define MWEs as words that co-occur frequently and are "perceived as a 

linguistic unit" (Lyse, Andersen, 2012, p. 2). 

 

3 METHODOLOGY 

3.1 Research sample and tools 

In order to analyse LSP texts, as the first step we had to compile our own corpus using the 

corpus management tool Sketch Engine
1
 (Kilgariff et al., 2014). The corpus comprises 13 

documents consisting of lecture notes from astrophysics courses at universities, guidelines 

and handouts for teaching the basics of astrophysics as well as a lexicon of astrophysics. The 

individual files were uploaded to the corpus manager manually and subsequently compiled 

into a corpus with a total size of 980,501 tokens (N), 709,657 words and 28,465 sentences. 

Despite of its seemingly limited size, it can be argued that the corpus is highly specialised in 

containing texts from a specific subject area and serves the purposes of the present study.  

 

3.2 Collocation and n-gram extraction 

In the initial stage, we extracted the 50 most frequent nouns from the corpus. These were 

compared regarding their absolute and relative frequency using: 

 

where f (W) is the relative frequency, F (W) absolute frequency, N size of the corpus (in 

tokens). 

 

The absolute frequency of a word F (W) in a corpus represents the number of occurrences 

(hits) in that corpus (Perkuhn et al., 2012, p. 79). The relative frequency f (W) is then the 

normalisation of the absolute frequency with respect to the size of the corpus and is measured 

in pmw (per million words). In Sketch Engine, the relative frequency is automatically 

calculated. 

 

Next, we selected the 10 most frequent nouns and extracted their collocations using the Word 

Sketch tool. In order to apply statistics, we used the logDice measure available in Sketch 

Engine. LogDice is a recommended statistical measure used to identify collocations which 

reveals typical word combinations even though their frequency may not be high. The 

maximum value is 14, however, typically it lies below 10 (Rychlý 2008). Each noun was 

assigned the most common collocates according to the patterns adjective (A) + noun, noun + 

verb (V) and noun + noun (N). Consequently, we created a list of collocates based on the 

logDice values for which we had determined a minimum value of logDice ≥ 8.  

 

Finally, we extracted n-grams containing 3 (trigrams) or 4 (tetragrams) units, with an absolute 

frequency of F ≥ 30 and subsequently attempted to group them into further lexical and 

semantic classes. Abstract n-grams such as combinations of prepositions and articles (e.g. die 

in der, ist in der) were disregarded. 

 

4 RESULTS AND DISCUSSION 

4.1 The most frequent nouns and collocations 

Initially, we determined the most common nouns in the corpus using the CQL (Corpus Query 

Language) code [atag="N.*"]. Table 1 lists the 50 most frequent nouns in the analysed 

                                                            
1 http://www.sketchengine.eu 
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corpus. The findings suggest that the extracted nouns refer to typical terms in astrophysics 

(star, hole, universe, mass, Sun, energy etc.). 

Tab. 1 The most frequent nouns in the corpus 

Lemma F f [pmw] Lemma F f [pmw] 

Stern 2894 2,958.69 Geschwindigkeit 524 534.42 

Loch 1549 1,579.80 Bereich 522 532.38 

Universum 1369 1,396.22 Beobachtung 519 529.32 

Masse 1307 1,337.07 System 518 549.72 

Sonne 1298 1,330.95 Astrophysik 507 534.42 

Energie 1186 1,212.65 Eigenschaft 506 516.06 

Materie 1069 1,091.28 Gravitation 501 511.98 

Erde 1008 1,029.07 Beobachter 501 510.96 

Jahr 1000 1,020.91 Photon 490 501.78 

Objekt 882 899.54 Elektron 486 495.66 

Zeit 881 898.52 Größe 484 493.63 

Teilchen 852 868.94 Modell 480 489.55 

Gleichung 834 850.59 Wert 469 483.43 

Galaxie 731 745.54 Dichte 462 528.30 

Strahlung 710 754.72 Helligkeit 454 463.03 

Planet 704 724.12 Kosmologie 446 493.63 

Theorie 687 700.66 Astronom 437 445.69 

Fall 658 671.09 Astronomie 431 439.57 

Relativitätstheorie 636 648.65 Neutronenstern 424 432.43 

Temperatur 633 647.63 Physik 422 433.45 

Raumzeit 625 638.45 Radius 417 428.35 

Form 617 631.31 Bewegung 416 424.27 

Art 546 556.86 Abstand 413 424.27 

Zwerg 528 538.50 Mond 403 411.01 

Entfernung 528 538.50 Gas 393 400.82 

 

Certain nouns were excluded from the list (e.g. Seite F = 412, Lösung F = 407) as they clearly 

refer to scientific language in general (page, key) and not the analysed LSP. This procedure 

delivers a relevant list of key words which can be used for lexicographic purposes, for 

instance when creating LSP glossaries or lexicons. 

 

As discussed above, Word Sketch gives the grammatical and collocational behaviour of a 

word. The results display the frequency of the search word, frequency of the collocate and the 

typicality score. Moreover, the results are sorted according to the grammatical relations of the 

search word and the collocate. In the next step, we performed the analysis of collocation 

profiles of the 10 most frequent nouns.  

 

Table 2 lists the most frequent adjectives, verbs and other nouns which co-occur with the base 

nouns. 

 

Tab. 2 Collocations of the most common base nouns extracted using Word Sketch 
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Stern 

A: massenreicher/ heller/ junger/ massearmer/ 

veränderlicher/ nächster/ normaler/ seltsamer/ 

kompakter/ massiver/ entfernter/ alter/ sonnennaher/ 

schwerer/ heißer/ neuer/ kühler/ sichtbarer/ kleiner 

S., erste Sterne 

 

V: der S. erscheint/ entsteht/ kollabiert/ explodiert, 

der S. befindet sich, der S. läuft etw. durch, der S. 

erreicht etw., etw. stabilisiert den S., etw. enthält 

Sterne  

 

N: Helligkeit/ Masse/ Entwicklung/ Eigenbewegung/ 

Leuchtkraft/ Entfernung/ Position/ Radius des 

Stern(e)s 

Loch (schwarzes Loch) 

A: supermassereiches/ stellares/ rotierendes/ 

mittelschweres/ klassisches/ primordiales/ zentrales 

s. L. 

 

V: das s. L. rotiert/ entsteht, das s. L. befindet sich, 

das s. L. beschreiben/ beobachten 

 

N: Masse/ Umgebung/ Ereignishorizont/ Nähe/ 

Theorie/ Physik/ Thermodynamik/ Horizont/ 

Singularität/ Bildung/ Existenz/ Form/ 

Gravitationsfeld/ Metrik/ Entstehung des schwarzen 

Loch(e)s 

Universum 

A: frühes/ flaches/ expandierendes/ zyklisches/ 

lokales/ statisches/ junges/ ganzes/ geschlossenes/ 

strahlungsdominiertes/ unendliches/ heutiges/ 

beobachtbares/ pulsierendes/ dynamisches/ gesamtes/ 

materiedominiertes/ beschleunigtes/ Euklidisches U. 

 

V: das U. expandiert, das U. dehnt sich/ dehnt sich 

aus, das U. besteht aus etw., das U. beschreiben 

  

N: Expansion/ Alter/ Entwicklung/ Dynamik/ 

Struktur/ Entwicklungsphase/ Beobachtung/ 

Frühphase/ Ausdehnung/ Kosmologie/ Phase/ 

Beschreibung/ Topologie/ Geometrie/ Krümmung/ 

Zusammensetzung/ Raumzeit/ Entstehung/ Objekt/ 

Eigenschaft/ Dichte/ Größe des Universums, das 

heutige Bild des Universums 

Masse 

A: schwere/ träge/ reduzierte/ rotierende/ maximale/ 

hohe/ große/ umschlossene/ typische/ 

unterschiedliche/ gegebene/ eingeschlossene/ 

geringe/ kleine/ gleiche/ kritische/ zunehmende/ 

gesamte/ beschleunigte M. 

 

V: die M. entscheidet/ beträgt, die M. ableiten/ 

bestimmen/ besitzen, an M. verlieren 

Sonne 

V: die S. befindet sich/ bewegt sich, die S. 

beschreiben, die S. liegt, die S. besteht aus etw., sich 

um die S. bewegen, um die S. kreisen  

 

N: das Innere der S., Zentrum/ Lauf/ Aufbau/ 

Bewegung/ Position/ Masse/ Dichte/ Helligkeit/ 

Durchgang/ Leuchtkraft/ Entfernung/ Oberfläche/ 

Geschwindigkeit 

Energie 

A: Dunkle Energie, kinetische/ potenzielle/ 

thermische/ hohe/ freiwerdende/ innere/ freigesetzte/ 

gesamte/ potenzielle/ abgestrahlte/ zeitlich 

veränderliche E. 

 

V: die E. stammt aus etw., die E. liegt bei…,, E. 

verlieren/ gewinnen/ transportieren/ freisetzen/ 

abstrahlen/ beziehen 

 

N: Form/ Anteil/ Natur der Dunklen Energie, 

Zustand/ Änderung der E. 

Materie 

A: Dunkle Materie, kalte Dunkle Materie, heiße 

Dunkle Materie, baryonische/ interstellare/ normale/ 

gewöhnliche/ entartete/ einfallende/ 

nichtrelativistische/ akkretierte/ seltsame/ sichtbare/ 

exotische/ interplanetare/ leuchtende/ nicht-

baryonische M. 

 

V: die M. fällt/ besteht aus … 

 

N: Anteil/ Verteilung/ Dichte/ Aufbau/ Teil/ 

Gravitationspotenzial/ Energie-Impuls-Tensor/ 

Zustandsgleichung/ Baustein/ Natur/ Eigenschaft/ 

Großteil/ Energiedichte/ Form/ Zustand der M. 

Erde 

A: rotierende E. 

 

V: die E. dreht/ bewegt/ befindet sich, die E. treffen/ 

erreichen, von der E. entfernt sein, von der E. aus 

gesehen, auf der E. ankommen, von der E. aus 

beobachtet/ betrachtet  

 

N: Bewegung/ Rotation/ Umlauf/ Rotationsachse/ 

Geschwindigkeit/ Gravitationsfeld/ Bahn/ Position/ 

Alter/ Seite der E., im Schwerefeld der E., in 

Richtung E. 

Jahr 

A: tropisches/ platonisches/ siderisches/ 

Objekt 

A: kompaktes/ kosmisches/ entferntes/ 
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Bürgerliches/ Julianisches J. 

 

V: sich vor … Jahren ereignen/ entwickeln, … Jahre 

dauern/ betragen 

astronomisches/ stellares/ massives/ weit entferntes/ 

geometrisches/ betrachtetes/ punktförmiges/ 

beobachtetes O. 

 

V: das O. erscheint, das O. bestimmen/ beobachten/ 

bezeichnen 

 

N: Helligkeit/ Entfernung/ Beobachtung/ Strahlung/ 

Leuchtkraft/ Radius/ Physik/ Masse/ Eigenschaft des 

Objekts, das Innere des Objekts 

 

For instance, when analysing the most common collocates of the base noun Stern (star), it can 

be noted that the statistically most frequent adjectives are massenreicher (massive)/ heller 

(bright)/ junger (young)/ massearmer (light)/ veränderlicher (variable)/ nächster (closest) etc. 

These reflect the typical classification of stars according to mass, age or brightness. 

Verbonominal collocations der Stern (the star) erscheint (appears)/ entsteht (is created)/ 

kollabiert (collapses)/ explodiert (explodes) etc., on the other hand, appear to predominantly 

describe the lifecycle or the stages of life of a star. When other nouns co-occur with the base 

noun star, they show tendency towards expressing physical quantities such as Helligkeit 

(brightness)/ Masse (mass)/ Entwicklung (development)/ Eigenbewegung (proper motion)/ 

Leuchtkraft (luminosity)/ Entfernung (distance)/ Position (position)/ Radius (radius) of the 

star. 

 

Similarly, the combinations of adjective + noun in the other base nouns, demonstrate a 

tendency to describe typical properties, classes or categories, sometimes even terms such as 

dunkle Materie (dark matter) or schwarzes Loch (black hole). It can be observed that 

semantically the verbs usually refer to actions happening to the object (e.g. bestimmen/ 

beobachten, determine/observe) or performed by the object as agent (rotiert/ bewegt sich, 

rotates/ moves). As previously stated, the combinations of noun + noun revealed references to 

physical quantities or properties of the described objects. Furthermore, certain combinations 

of nouns even occur with prepositions such as im Schwerefeld der Erde (within the Earth´s 

gravity field). 

 

Moreover, n-grams can be used to determine further collocations such as MWEs, which is 

demonstrated in the next section. 

 
4.2 Trigrams and tetragrams 

MWEs can be determined using the n-gram function in Sketch Engine. For the purposes of 

the present study, we demonstrate the extraction of trigrams and tetragrams. In the post-

processing phase, the n-grams were grouped into categories according to whether they are 

part of terminology, MWEs or part of scientific language. Table 3 details the absolute 

frequency of the extracted trigrams and tetragrams, whereas semantically identical n-grams 

were grouped together. 

 

 

 

 

Tab. 3 Trigrams and tetragrams grouped by classes 
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Terminology (F) MWEs (F) 

"der allgemeinen Relativitätstheorie"=159 

"in der allgemeinen Relativitätstheorie"=45   

"die allgemeine Relativitätstheorie"=54 

"ein schwarzes Loch"=93 

"eines schwarzen Loches"=51 

"des schwarzen Loches"=38   

"das schwarze Loch"=41     

"der dunklen Energie"=70 

"die dunkle Energie"=65    

"der kosmischen Hintergrundstrahlung"=60 

"Expansion des Universums"=58 

"der speziellen Relativitätstheorie"=54 

"die kosmologische Konstante"=49 

"der kosmologischen Konstante"=34   

"im thermischen Gleichgewicht"=42 

"der dunklen Materie"=42 

"der Masse m"=38 

"der einsteinschen Feldgleichungen"=38 

"aktiven galaktischen kernen"=37 

"die kosmologische Rotverschiebung"=35 

"die optische tiefe"=33 

"ein weißer Zwerg"=32 

"der klassischen Mechanik"=32 

"auf der Erde"=143 

"in der Astronomie"=129 

"um die Sonne"=95 

"von der Erde"=91 

"in der Kosmologie"=82 

"in der Natur"=75 

"in der Physik"=72 

"von der Sonne"=71 

"in der Astrophysik"=70 

"nach dem Urknall"=56 

"in der Umgebung"=53 

"raum und Zeit"=51 

"in der Milchstraße"=45 

"Zentrum der Milchstraße"=43 

"der schwachen Wechselwirkung"=43 

"Materie und Strahlung"=42 

"in der Sonne"=37 

"Entwicklung des Universums"=37 

"von der Erde aus"=37 

"an der Oberfläche"=35 

"im frühen Universum"=33 

"Bewegung der Erde"=32 

 

Scientific Language (F) 

"es handelt sich"=122 

"handelt es sich"=70 

"handelt sich um"=68 

"es handelt sich um"=67 

"im Rahmen der"=113 

"in diesem Fall"=112 

"in der Regel"=86 

"auf diese Weise"=82 

"aus diesem Grund"=60 

"handelt es sich um"=46 

"im Vergleich zu"=42 

"an dieser Stelle"=42 

"in der Theorie"=41 

"mehr oder weniger"=37 

"in Abhängigkeit von"=37 

"nach wie vor"=35 

"in diesem Zusammenhang"=35 

"auf der Grundlage"=33 

"in Bezug auf"=32 

 

 

As is shown in Table 3, the trigrams and tetragrams with the highest frequency are either 

related to terminology (e.g. der kosmischen Hintergrundstrahlung/of the cosmic background 

radiation) or they belong to common MWEs used in astronomy (auf der Erde/on Earth, von 

der Sonne/from the Sun). The words in the listed MWEs frequently co-occur in the analysed 

texts. Finally, it is worth noting that the analysis revealed certain n-grams used in scientific 

language in general (im Vergleich zu/compared to, auf der Grundlage/on the basis). The 

extraction of such n-grams can serve the purpose of creating a phrase bank which can be used 

in scientific or academic writing in German as LSP. 

 

5 CONCLUSION 

This paper has approached the extraction of LSP vocabulary by using methods of corpus 

linguistics. To date, there has been limited research into German as a language for specific 

purposes in astrophysics or in natural sciences in general. Our study provides a clear 

demonstration of the different methods of extracting the most frequent key words, 

collocations, MWEs and phrases used in scientific language. The findings validate 

collocational theories and underline the fact that words should not be treated as isolated units 

but as parts of linguistic chunks. Additionally, a clear tendency towards predominant 

collocational patters in LSP was observed: noun + verb, or noun + adjective. We took the 

deliberate decision to keep our study small as the corpus is highly specialised. Given that our 
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findings are based on a corpus limited in size, further data collection would be required in 

order to obtain vocabulary and collocations to either create glossaries for LSP or materials for 

teaching German as LSP. Overall, the study contributes to research in German as LSP with its 

main application being its potential for further lexicographic and translatological research as 

well as educational application. 
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VPLYV KVALITY VZŤAHOVÝCH VAZIEB NA EMOČNÚ 

REGULACIU U ADOLESCENTOV 

 

THE QUALITY OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND 

EMOTIONAL REGULATION IN ADOLESCENTS 

 

Eva Vancu 
 

Abstrakt 

Práca sa zameriava na analýzu prepojenia vzťahovej väzby a emočnej regulácie u 

stredoškolákov. Empirická časť pozostáva z kvantitatívneho výskumu realizovaného na 

vzorke stredoškolských študentov a analýzy miery kvality vzťahovej väzby vo vzťahu k 

rôznym stratégiám emočnej regulácie. Vo výskume boli použité dotazníky CERQ-short na 

meranie stratégií kognitívno-emočnej regulácie, dotazník ERQ na meranie emočnej regulácie 

a revidovaný dotazník IPPA-R na meranie kvality vzťahovej väzby k matke, otcovi a 

rovesníkmi. Zistili štatisticky významné rozdiely v používaní expresívneho potláčania medzi 

chlapcami a dievčatami  i negatívny vzťah expresívneho potláčania a kvality vzťahovej väzby 

s rovesníkmi.  

Kľúčové slová: emočná regulácia, vzťahová väzba, adolescenti 

 

Abstract 

Contribution focuses on analysis of interconnection between attachment and emotional 

regulation of pupils at high school. The empirical part consists of a quantitative research 

carried out on a sample of high school students and on an analysis of the quality of the 

attachment in relation to different emotion regulation strategies. The CERQ-short 

questionnaire was used to measure cognitive emotion regulation strategies, the ERQ 

questionnaire was used for measuring emotion regulation, and the revised IPPA-R 

questionnaire was used to measure the quality of mother, father and peer attachments. 

Statistically significant differences have been found in the use of expressive suppression 

among boys and girls. Subsequently, statistical analysis of empirical data has shown us 

negative correlation between expressive suppression and quality of peer attachment.  

Key words: emotional regulation, interpersonal relationships, adolescents 

 

 

1. Teoretické východiska 

V období adolescencie človek prechádza rozmanitými zmenami, ktoré následne ovplyvňujú aj 

jeho citové prežívanie. Emočné prejavy môžu byť často krát vnímané ako prehnané, ale týka 

sa to skôr premenlivých a krátkodobých stavov. Takéto zmeny v oblasti emócií prekvapia aj 

samotných adolescentov a bývajú pre nich skôr nepríjemné (Vágnerová, 2012). Vo veku 12-

18 rokov sa rozhodnutia pomocou emočnej regulácie stávajú funkciou motivácie, funkciou 

typu emócie a funkciou sociálno-kontextových faktorov (Zeman et al., 2006). Adolescent si 

uvedomuje interpersonálne dôsledky pri prejave rôznych emócií, všíma si rozdiel vo 

vzťahoch, napríklad medzi rodičmi a rovesníkmi, a podľa toho reguluje prejavy svojich 

emócií. Hanba alebo pýcha sa u adolescentov môžu vyskytovať častejšie a intenzívnejšie, 

keďže sú senzitívnejší na hodnotenie ľudí okolo nich (Elkind, Bower, 1979). Podľa Allen a 

Miga (2010) je adolescencia významná kvôli miere námahy akú dokáže adolescent vynaložiť, 

aby sa nespoliehal na pomoc svojich rodičov v stresovej situácii a pokúša sa samostatne 
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regulovať svoje emócie. V mnohých prípadoch sa spolieha na pomoc rodičov pri regulácií 

emócií ale zároveň si vytvára alternatívne metódy v rozmedzí od spoliehania sa na rovesníkov 

až po vnútorné kognitívne stratégie. Schopnosť adaptívne regulovať emócie sa vytvára 

najviac pomocou bezpečnej vzťahovej väzby ale je ovplyvnená aj inými faktormi ako sú 

(Allen, Miga, 2010): skúsenosti so zvládnuteľnými stresormi; temperament; vývin vedomia 

vlastnej účinnosti – (self-efficacy), presvedčenie o tom, že človek má kontrolu nad 

udalosťami a úrovňou ich fungovania (Bandura, 1994); kvalita vzťahov s rovesníkmi. 

Vzťahy s rovesníkmi sú pre väčšinu adolescentov hlavným zdrojom emočného stresu. 

Zažívajú sklamania a výzvy, ktoré sú odlišné v porovnaní s tými, na ktoré narazili vo vzťahu s 

rodičmi. Rovesníci si hľadajú vzťahy s adolescentmi, ktorí vedia primerane zvládať 

frustráciu, impulzy a strach (Allen, 2010). Takéto vzťahy sú podkladom pre vývin a 

prispôsobovanie sociálne prijateľných stratégií emočnej regulácie. 

Ako sme už uviedli, rodičia sú dôležitou súčasťou efektívnej emočnej regulácie svojho 

dieťaťa a vo veľkej miere ovplyvňujú aj jeho učenie sa efektívnej emočnej regulácii. Ich 

výchova, osobnosť a aj predchádzajúce negatívne zážitky môžu dieťaťu narúšať správny 

emočný rozvoj. Kouřilová a Mazehóová (2005) vytvorili zoznam prístupov rodičov, ktoré 

môžu mať negatívny vplyv na efektívnu emočnú reguláciu ich potomka:  

 Strach z konfliktov a náročných situácií. Ak bude dieťa chránené pred konfliktami v 

budúcnosti ich nebude vedieť samostatne riešiť. Rodičia by mali učiť dieťa konflikty 

vyriešiť a nechať ich riešiť drobné konflikty samostatne pod jeho dohľadom. Zasiahnuť 

by mali, až keď to je potrebné. Dieťa tak získa sebadôveru, istotu a upevňuje si svoju 

autonómiu.  

 Detské neúspechy vnímajú tragicky. Ak rodičia považujú neúspech dieťaťa ako porážku, 

začne sa báť a vyhýbať neúspechom. Tým pádom sa nenaučí ako im čeliť, ako sa z nich 

poučiť a nebude vyhľadávať nové cesty riešenia situácie. Neúspech by mal byť motivujúci 

nie demotivujúci.  

 Majú strach hovoriť o emóciách s dieťaťom. Ako sme už spomínali, je dôležité nabádať 

deti, aby slovne popísali, ako sa cítia a definovali emócie, ktoré prežívajú. Kouřilová a 

Mazehóová (2005) uvádzajú, že je dôležité, aby rodičia neskrývali niektoré emócie ako 

napríklad smútok alebo hnev. Rovnako dôležité je, aby boli rodičia schopní vyjadriť 

podporu a dôveru, aby sa dieťa naučilo orientovať v emóciách.  

 Neposkytujú adekvátnu emočnú podporu. Rodičia by nemali prenášať svoje obavy a 

úzkosti na dieťa keďže to môže viesť k poruchám vzťahovej väzby. Mali by snažiť sa mu 

poskytnúť prostredie bez emočného zaťažovania.  

 Bránia dieťaťu v odpútavaní. Rodičia, ktorí na seba dieťa fixujú sa najčastejšie boja, že 

stratia ich lásku alebo majú obavy, že to ich dieťa bez nich nezvládne. Takýmto prístupom 

mu zamedzujú objavovať okolie a aj dieťa bude reagovať úzkostlivo ak rodič nebude v 

jeho dohľade.  

 Podceňujú alebo preceňujú dôležitosť emócií dieťaťa.  

 Nedávajú dieťaťu dostatočný priestor k rozvoju svojho emočného života. Často krát sa 

rodičia zameriavajú na zlepšovanie výkonu dieťaťa a prehliadajú jeho emočný a sociálny 

rozvoj. Dieťa môže mať neskôr nedostatky v komunikácii, sociálnych kontaktoch a 

nepreciťuje svoje emócie, nakoľko nie je schopné ich spracovať, regulovať a zdieľať s 

ostatnými.  

 Rodičia sú neistí a nezrelí. Rodičia s nevyriešenými traumami alebo strachom prenášajú 

emočné bremeno na dieťa.  

Adolescencia je obdobie plné zmien v živote mladého človeka. Týka sa najmä jeho odpútania 

sa od rodičov a emočného rozvoju. Na začiatku adolescencie sa jednotlivec snaží byť 

odpútaný od rodičov, postupne sa nadobúda potenciál na to byť úplne nezávislý a stáva sa 

schopnou osobou pre vzťahovú väzbu vlastných detí (Allen, 2008). Allen (2008) z pohľadu 
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vzťahovej väzby, charakterizuje obdobie adolescencie ako veľkú zmenu v emočných, 

kognitívnych a behaviorálnych systémoch obklopujúcich vzťahy mladého človeka nakoľko 

adolescent opúšťa fázu kedy prijímal starostlivosť od rodičov, stáva sa samostatným 

dospelým človekom a získava potenciál poskytovať starostlivosť rovesníkom, romantickým 

partnerom a svojim potomkom.  

V období adolescencie systém vzťahovej väzby môžeme chápať ako jednotnú zastrešujúcu 

organizáciu, ktorá je plne rozvinutá, stabilná a predpovedá správanie a fungovanie v rámci aj 

mimo rodiny (Hesse, 2008). V tomto období rapídne narastá schopnosť formálnych operácií 

(podľa Piageta) a poskytuje priestor na rozvoj spôsobov akými si jednotlivec konceptualizuje 

skúsenosti zo vzťahových väzieb a vzťahov všeobecne (Keating, 1993). Rozvoj kognitívnych 

a emočných vlastností poskytuje adolescentovi možnosť premýšľať a upravovať koncepty 

týkajúce sa vzťahovej väzby a vytvárať si súvislý obraz o sebe a svojej existencii bez 

starostlivosti rodičov (Allen, 2008). Je schopný sa zamýšľať nad abstraktnými a 

hypotetickými možnosťami a porovnávať vzťahy medzi rôznymi osobami a hypotetickými 

ideálmi. Z toho vyplýva, že si vie „de-idelizovať“ rodičov, čiže vidieť ich v pozitívnom ale aj 

negatívnom svetle (Steinberg, 2005, cit. podľa Allen, 2008). 

Aj keď adolescenti niekedy popierajú dôležitosť vzťahov s rodičmi, primárna vzťahová väzba 

stále pretrváva aj v tomto období ale štýly vzťahovej väzby sú už iné ako v detstve. Štýl 

vzťahovej väzby je to preto, lebo už neuvažujeme o vzťahovej väzbe ako o vnútornom alebo 

vzťahovom konštrukte ale skôr ako o organizačnom konštrukte, ktorý sa odráža v 

intrapsychickom vývine a viacerých aspektoch aktuálnych vzťahov (Thompson, 1997).  

Vzťahová väzba v adolescencii sa analyzuje rozhovorom pomocou Adult Attachment 

Interview (Kaplan, Main, 1985). Pozostáva z 20 otázok a administruje sa hodinu. Výsledky 

rozhovoru sa klasifikujú do troch organizačných foriem : 1. Bezpečná – autonómna, 2. 

Odmietajúca a 3. Roztržitá. Tieto kategórie sú vytvorené na podklade Mainovej klasifikácie 

typov vzťahovej väzby u dojčiat (Hesse, 2008). 

 

2. Výskumná časť 

Náš výskum sa zameriaval na skúmanie vzťahu medzi vzťahovou väzbou a emočnou 

reguláciou u stredoškolákov. Cieľom bolo analyzovať kvalitu vzťahovej väzby vo vzťahu k 

emočnej regulácii stredoškolákov. Podľa nášho názoru je dôležité skúmanie vzťahovej väzby 

vo vzťahu k emočnej regulácii, keďže rodičia priamo ovplyvňujú vzdelávanie študenta a jeho 

prosperovanie v školskom prostredí a efektívna emočná regulácia je predpokladom k zníženiu 

neadaptívneho správania v školskom prostredí, tvorbe kvalitných sociálnych vzťahov s 

rovesníkmi i pedagógmi a taktiež pozitívny postoj k vzdelávaniu. Výsledky by mohli byť 

podkladom pre pedagógov a rodičov ako rozvíjať efektívne stratégie emočnej regulácie u 

stredoškolákov. Stanovili sme si nasledujúce čiastkové ciele: zistiť kvalitu vzťahovej väzby; 

analyzovať používanie kognitívnych stratégií emočnej regulácie; identifikovať interpohlavné 

rozdiely v používaní emočnej regulácie u stredoškolákov; vytvoriť návrh na podporu a rozvoj 

efektívnej emočnej regulácie u stredoškolákov a hypotézy:  

H1: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v miere používania kognitívneho 

prehodnotenia.  

H2: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v miere používania expresívneho 

potláčania  

H3: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v miere používania ruminácie.  

H4: Predpokladáme, že miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s mierou 

využívania sebaobviňovania.  

H5: Predpokladáme, že miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s mierou 

využívania katastrofizovania.  
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H6: Predpokladáme, že miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s 

expresívnym potláčaním. 

Na zber výskumného materiálu sme použili batériu dotazníkov zloženú z niekoľko 

výskumných metód:  

a) Revidovaný dotazník rodičovského a rovesníckeho pripútania (Inventory of Parent and 

Peer Attachment – IPPA-R). Autormi dotazníka sú G. Armsden a M. T. Greenberg 

(1987). V roku 1987 vytvorili dotazník IPPA, ktorý neskôr revidovali. Dotazník meria 

u adolescentov vnímanie pozitívnej a negatívnej emočno-kognitívnej dimenzie vzťahu 

so svojou matkou, otcom a rovesníkmi a najmä efektívnosť poskytovania 

psychologického bezpečia rodičmi a rovesníkmi.  

b) Krátka verzia dotazníka kognitívno-emočnej regulácie (CERQ – short). Pôvodný 

dotazník Kognitívno-emočnej regulácie (CERQ) bol vytvorený na základe 

teoretických a empirických poznatkov v roku 1999 autormi Nadia Garnefski, Vivian 

Kraaij a Philip Spinhoven. Bol to prvý dotazník merajúci výslovne špecifické stratégie 

kognitívno-emočnej regulácie, ktoré respondenti využívajú ako reakciu na ohrozujúce 

alebo stresujúce životné udalosti (Garnefski, Kraaij, Spinhoven, 2002, cit. podľa 

Garnefski, Kraaij, 2006). CERQ dotazník má 36 položiek, ktoré merajú 9 konceptovo 

odlišných subškál: sebaobviňovanie, obviňovanie druhých, ruminácia, 

katastrofizovanie, uvedenie do perspektívy (oslabovanie dôležitosti situácie), pozitívne 

presmerovanie pozornosti (sústredenie sa na pozitívnu skúsenosť), pozitívne 

prehodnotenie, akceptácia a plánovanie.  

c) Dotazník emočnej regulácie (Emotion Regulation Questionnare - ERQ). Dotazník 

zostavili J.J. Gross a O.P. John v roku 2003 na meranie individuálnych rozdielov v 

používaní dvoch stratégií emočnej regulácie: (1) Kognitívneho prehodnotenia 

(Cognitive Reappraisal) a (2) Expresívneho potlačenia (Expressive suppression). 

Otázky sú formulované tak, aby respondent hodnotil svoj emočný zážitok zo situácie a 

svoj emočný prejav.  

 

3. Výsledky výskumu 

Použitím Studentovho t-testu sme zisťovali rozdiely v používaní stratégie kognitívneho 

prehodnotenia a stratégie expresívneho potláčania u dievčat a chlapcov.  

Na podklade výsledkov Studentovho t-testu pre dva nezávislé výbery môžeme konštatovať, že 

miera používania kognitívneho prehodnotenia u chlapcov (AM = 4,45, SE = 0,97) nie je 

štatisticky odlišná od miery používania kognitívneho prehodnotenia u dievčat (AM = 4,23, SE 

= 0,11); t = 1,05, p = 0,292. Hypotéza H1: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v 

miere používania kognitívneho prehodnotenia sa nám nepotvrdila. 

Požitím T-testu na zisťovanie rozdielov v požívaní expresívneho potláčania medzi dievčatami 

a chlapcami sme merali štatistickú významnosť. Na podklade výsledkov Studentovho t-testu 

pre dva nezávislé výbery môžeme konštatovať, že miera používania expresívneho potláčania 

u chlapcov (AM = 4,18, SE = 0,12) je štatisticky významná od miery používania 

expresívneho potláčania u dievčat (AM = 3,59, SE = 0,14); t  = 3,16, p = 0,002.  

Z toho vyplýva, že naša hypotéza H2: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v miere 

používania expresívneho potláčania bola potvrdená.  

Dotazníkom CERQ- short sme merali mieru využívania ruminácie. Stratégiu emočnej 

regulácie testovali dve položky z dotazníka. Pomocou Studentovho T-testu sme analyzovali 

rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo využívaní ruminácie. Z výsledkov môžeme usúdiť, 

že miera využívania ruminácie ako stratégie emočnej regulácie u dievčat (AM = 3,181, SE = 

0,081) je štatisticky významná od miery využívania ruminácie u chlapcov (AM = 2,576, SE = 

0,074); t = -5,49, p = 0,000. Na podklade výsledkov T-testu môže tvrdiť, že naša hypotéza 
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H3: Predpokladáme, že budú interpohlavné rozdiely v miere používania ruminácie bola 

potvrdená. 

Za pomoci dotazníka IPPA-R sme zisťovali kvalitu vzťahovej väzby s matkou, otcom a 

rovesníkmi. Vzťahovú väzbu s matkou, otcom a rovesníkmi meralo samostatne 25 položiek 

pre každú kategóriu. Pomocou dotazník CERQ-short sme zisťovali používanie jednotlivých 

stratégií emočnej regulácie. Výsledky Pearsonovho korelačného koeficientu nám preukazujú, 

že vzťah miery kvality vzťahovej väzby a miery využívania sebaobviňovania nie je štatistický 

významný. V tabuľke 1 podávame namerané hodnoty. Hypotéza H4: Predpokladáme, že 

miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s mierou využívania 

sebaobviňovania nepotvrdila. 

 

Tabuľka 1 Vzťah miery kvality vzťahovej väzby a stratégií emočnej regulácie – 

sebaobviňovanie a katastrofizovanie 

 sebaobviňovanie katastrofizovanie 

Matka Pearson Correlation -,110 -,222** 

Sig. (2-tailed) ,066 ,000 

N 396 396 

Otec Pearson Correlation -,049 -,119* 

Sig. (2-tailed) ,416 ,047 

N 396 396 

Rovesníci Pearson Correlation -,030 -,085 

Sig. (2-tailed) ,624 ,159 

N 396 396 

** p ≤ 0.01 (2-tailed),   * p ≤ 0.05 (2-tailed) 

 

Z výsledkov vieme určiť, že miery kvality vzťahovej väzby s matkou sa negatívne viaže s 

mierou využívania katastrofizovania (r= -0,222, p= 0,000). V prípade vzťahu miery kvality 

vzťahovej väzby s otcom a miery využívania katastrofizovania (r= -0,119, p= 0,047) je 

korelácia slabá. Vzťah miery kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi (r= -0,085, p= 0,624) s 

mierou využívania katastrofizovania sa nepreukázal ako štatisticky významný.  

Po zvážení všetkých hodnôt Pearsonového korelačného koeficientu môžeme potvrdiť 

hypotézu H5: Predpokladáme, že miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s 

mierou využívania katastrofizovania. Pomocou Pearsonoveho korelačného koeficientu sme 

analyzovali vzťah miery kvality vzťahovej väzby s mierou využívania expresívneho 

potláčania. Tabuľka 2 zobrazuje výsledky nášho merania. 

 

Tabuľka 2 Vzťah miery kvality vzťahovej väzby a expresívneho potláčania 

Matka Pearson Correlation -,064 

Sig. (2-tailed) ,285 

N 396 

Otec Pearson Correlation -,062 

Sig. (2-tailed) ,300 

N 396 

Rovesník Pearson Correlation -,181** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 396 

** p ≤ 0.01 (2-tailed) 

 

- 824 -



Štatistická významnosť meraného vzťahu sa potvrdila len v prípade vzťahovej väzby s 

rovesníkmi (r= -0,181, p= 0,002). Na podklade uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že 

miera kvality vzťahovej väzby s rovesníkmi sa negatívne viaže na mieru využívania 

expresívneho potláčania. Z tohto dôvodu môžeme tvrdiť, že sa nám hypotéza H6: 

Predpokladáme, že miera kvality vzťahovej väzby bude v negatívnom vzťahu s expresívnym 

potláčaním potvrdila. 

 

4. Záver 

V období adolescencie človek získava nové skúsenosti so sociálnymi vzťahmi a učí sa 

prispôsobovať svoje správanie vzhľadom na situáciu a okolie. Rodina a škola sú prostredia, v 

ktorých adolescent trávi najviac času a preto majú na neho najväčší vplyv. V prvom rade je 

dôležité uvedomiť si, že rodina a škola sú prepojené a z hľadiska prevencie výskytu 

problémov je nutná ich spolupráca. Eisenberg a kolegovia (1995, 1997, cit. podľa Kim, Page, 

2012) zistili, že deti s nízkou reguláciou emócií a vysokou emočnou intenzitou boli náchylné 

k agresii a antisociálnemu správaniu. Preto je dôležitá komunikácia rodiča a školy aby sa 

navzájom informovali o dianí v škole a rodine. Komunikácia medzi rodičmi a školou by mala 

mať pozitívny charakter bez negatívnych hodnotení študenta. Porovnávanie rôznych uhlov 

pohľadu poskytne ucelený obraz o živote adolescenta, ktorý vytvorí podklad pre identifikáciu 

jeho problémov.   
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HOW ADOLESCENTS SPEND THEIR FREE TIME? RELATIONSHIP 

BETWEEN LEISURE TIME ACTIVITIES AND CONDUCT PROBLEMS 

 

Ivana Václaviková  
 

Abstract 

The aim of the study is to analyse the preference of activities focused on media use vs. 

educational and literary interests, while conduct problems in adolescents were monitored. The 

research sample consists of 690 adolescents (M = 15.85 years, SD = 1.137). Factors "media 

use" and "education and literary interests" were identified based on the factor analysis of 

Leisure Time Activities Scale from the SAHA project (The Social and Health Assessment). 

Four groups of adolescents have been created depending on the combination of scores 

achieved. Based on the results, children's contact with media can be related to the level of 

antisocial behaviour, of course, the quality and content of the monitored media must be taken 

into account. 

Key words: media, antisocial behaviour, interests 

 

 

1 INTRODUCTION  

Adolescence is a developmental period of complex biological and psychological 

transformations that underlie a wide range of behaviours. Relatively hypersensitive affective 

systems in conjunction with a still maturing cognitive control system may render adolescents 

susceptible to poor behavioural and emotional regulation (Do, Moreira, Telzer, 2016). 

Adolescents exhibiting lower self-control, higher emotional lability and lower personal 

contentment have higher tendency to exhibit antisocial behaviour (Selecká, Holienková, 

2015). In addition to changes in affective and inhibitory control systems, adolescence is a 

sensitive developmental phase for social cognitive processing (Mills et al., 2014; in Do, 

Moreira, Telzer, 2016). 

Conduct problems and/or antisocial behaviour is a persistent subject of research on several 

scientific disciplines (Dodge, Pettit, 2003; Rutter, 2006). Conduct problems, that is, persistent 

disruptive and aggressive behaviour, is in western society considered to be the most common 

form of the child's clinical difficulties (Hill, 2002). Its occurrence poses an increased risk that 

conduct problems or antisocial behaviour in the form of a relatively wide range of 

inappropriate acts and attitudes interfering with family expectations, social standards, 

personal, and property rights of others (Mash, Wolfe, 2016) will persist in later development 

periods. At the same time, it is one of the typical signs of adolescence (Monahan, 2014), 

which is characterized by an increase in the occurrence of manifestations of externalized and 

internalized psychopathology. The well-known Moffitt's (1993) theory, distinguishing life-

course-persistent and adolescence-limited antisocial behaviour, with regard to age, assumes 

that antisocial behaviour is becoming desirable for adolescents, as it represents in some way 

the status of adults and access to their possibilities. 

Different theories regarding the antecedents of antisocial behaviour have been formulated; 

some of them are focused on social and others on biological roots of antisocial behaviour, but 

the past few decades have seen an increase in studies that acknowledge the interplay of 

environmental and biological factors (Kretschmer et al., 2014).  

Morrison et al. (2006) claim that protective factors against antisocial behaviour include strong 

attachment to parents, strong external support system, academic success, school bonding, etc. 

Moreover, in a prospective-longitudinal study of children from 4th grade into adulthood, 

lower rates of school dropout and criminal arrests were found for youths who had participated 
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in at least one extracurricular activity (i.e., outside of regular school hours) before they 

entered 11th grade (Mahoney, 2000). This finding focuses the attention on important 

question: How adolescents spend their leisure time and if there is any relationship between the 

activities they are engaged into and their antisocial behaviour. As we know, there are many 

possible ways how leisure time could be spent, from highly structured (e.g. competitive sports 

activities) to relatively unstructured pursuits (e.g. browsing internet, watching television). 

According to Mahoney and Stattin (2000), some of them are correlated with antisocial 

behaviour (i.e. criminality, aggressive behaviour, alcohol/drug use, delinquency, school 

dropout) while some kind of adolescent activity involvement may decrease antisocial 

behaviour and related outcomes. Importance of specific leisure activity depends on its 

structure, social context and conventionality. Youth leisure pursuits can range from having 

virtually no structure to being highly complex, solitary/non-cooperative pursuits to 

collaborative group engagement, and societal condemnation to public and financial support by 

the community or broader cultural unit of influence. Generally, youth leisure pursuits linked 

to decreased antisocial behaviour have offered high structure, emphasized skill-building in the 

area pursued, and have brought together youth from a range of competencies (Mahoney, 

2000; Mahoney, Stattin, 2000). Leisure pursuits associated with no benefit or with negative 

outcomes for the participants have tended to include, or focus exclusively upon, activities in 

the low end of one or all of these aspects. 

Internet and watching TV, representing media, could be an example of low-structured 

activities carried out by adolescents. Research activities focused on the impact of the media 

on children and adolescents have grown steadily over recent years. According to Villani 

(2001), it has slowly become imperative to understand the role of media exposure on 

adolescents in order to diagnose and treat behavioural problems. From this point, particularly 

in the area of television and movies, there stands the premise that children gain knowledge, 

learn behaviours, moreover their value systems can be shaped by exposure to media. Singer et 

al. (1995) states that children who show a preference for viewing “action and fighting shows” 

report higher levels of violent behaviours. Even stronger connection to negative 

symptomatology can be found with adolescent usage of internet. The internet use and internet 

addiction are associated with subclinical but significantly higher levels of obsessive–

compulsive behaviour, depressiveness, hostility (Yang et al., 2005), as well as with the drug 

abuse (Rojková, Mydlová, 2019).  

Given the importance of above mentioned factors for occurring of antisocial behaviour we 

focus the research attention on leisure time activities. More specifically, the main objective is 

to explore the leisure time activities which adolescents are engaged into (media use, education 

and literary interests), and, further, to investigate the possibility of different behavioural 

outcomes for different adolescents based on their preferences. 

 

2 METHOD  

2.1 Participants 

Research sample consists of 690 participants (M=15.85 years, SD=1.137). They are students 

on primary and secondary schools (grammar schools, secondary vocational schools, 

secondary medical schools), there are 289 adolescent boys (41.6 %) and 401 adolescent girls 

(58.1 %). 

 

2.2 Methods  

SAHA (Social and Health Assessment) is an instrument created for the international project 

The International Social and Health Assessment carried out by Yale University. It is a 

thematically broad-based questionnaire survey, which deals with risk and protective factors in 

social development and health of school youth (Weissberg et al., 1991; adapted by Schwab-
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Stone et al., 1995, 1999). The authors of the Czech version are Blatný, Hrdlička, Jelínek, et al. 

(2004). The Slovak language version of the questionnaire arose from the Czech version in 

2016, it was translated by the members of the Department of Psychology of the University of 

Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia.  

Questions and scales are split into two large domains; the first domain consists of questions 

focused on sources of risk and protective factors, the second domain is represented by 

questions pursuing impacts on behaviour and mental health. The questions on sources of risk 

and protective factors included in this study are Conventional Involvement scales (leisure 

time activities). The questions on impacts in behaviour and mental health included in the 

study are Antisocial Behaviour Scales (conduct problems, less severe delinquency, severe 

antisocial behaviour) and Beliefs Legitimizing Aggression Scale. 

The data were analysed through IBM SPSS (The Statistical Package for Social Sciences). 

Uppermost, in order to examine the inner structure of the Leisure Time Activities 

questionnaire we have carried out Exploratory Factor Analysis, specifically Principal 

Component Analysis. And lastly, the four groups of adolescents with different interests were 

compared in their negative symptomatology manifestations by Kruskal-Wallis test. 

 

3 RESULTS 

In order to get more particular focus on activities carried out by adolescents during their 

leisure time we aimed to distinguish areas they are engaged into. Exploratory factor analysis 

was carried out due to this goal. The suitability of factor analysis was evaluated by Bartlett’s 

Test of Sphericity, which has gained appropriate values (Approx. X
2
=175.39; p=0.000). 

Factor analysis produced distinguishable components which are presented below (table 1). 

Based on exploratory factor analysis of leisure time activities, the “media use” and "education 

and literary interests" components were identified. The “media use” component involves 

amount of time devoted to watching TV and using the internet. The “education and literary 

interests” component is characterized as the amount of time given to homework preparation, 

reading books, or, for example magazines, and avoiding computer and video games. 

 

Table 1: Rotated component matrix of leisure time activities 

 Media 

use 

Education and literary 

interests 

How many hrs... Doing homework?  0.725 

How many hrs... Reading 

books/magazines/news? 

 0.545 

How many hrs... Playing computer/video 

games? 

 -0.647 

How many hrs... Watching TV? 0.871  

How many hrs... using the Internet? 0.529  

 

Adolescents score at different levels of above mentioned components; thus, four groups were 

created: adolescents focused on 1. High media use and high intellectual interests (N=262), 2. 

High intellectual interests and low media use (N=89), 3. High media use and low intellectual 

interests (N=157), 4. Low interest in both areas (N=165). 

 

- 829 -



Groups of adolescents created according to different interests were compared in exhibiting 

specific negative symptomatology. Significant differences were found in conduct problems, 

less severe delinquency, severe antisocial behaviour, and beliefs in legitimizing aggression 

(table 2). Kruskal-Wallis test was used to compare the groups.  

In the variables “conduct problems”, “less severe delinquency”, and “severe delinquency”, a 

similar trend has been observed. Here, the adolescents who are focused mainly on intellectual 

activities while avoiding media use (group 2) have manifested lowest levels of conduct 

problems (H=9.668; p=0.002), less severe delinquency (H=12.052; p=0.007) and severe 

antisocial behaviour as well (H=34.346; p=0.000). Slightly different is the result in “beliefs in 

legitimising aggression” area, where the lowest level is manifested in group 1, namely within 

adolescents with high intellectual interests as well as high media use (H=18.684; p=0.000). 

 

Table 2: Differences in negative symptomatology based on media use and education and 

literary interests groups 

 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 H Sig 

Conduct problems 321.62 299.75 365.05 353.03 9.668 0.022 

Less severe delinquency 326.85 309.01 357.23 350.99 12.052 0.007 

Severe antisocial behaviour 302.41 293.48 379.42 368.09 34.346 0.000 

Beliefs in legitimising aggression 300.25 325.27 381.59 349.30 18.684 0.000 

Note: Descriptive property used is mean rank. 

 

4 DISCUSSION 

Through exploratory factor analysis of leisure time activities, two distinguishable areas were 

identified, specifically the “media use” and "education and literary interests". The “media 

use” is informative about the time which adolescents devote to TV watching and usage of the 

internet. As it turns out adolescents show a variety of daily behaviour in this area; from not 

using the media entirely to 5 hours and more of media use. On average they daily spend 

approximately 45 minutes by media use. These activities could be considered as rather non-

structured (with internet browsing and watching TV as typical examples). They are relatively 

spontaneous, take place without formal rules or direction from adult leaders, and feature few 

goals related to skill development (Mahoney, Stattin, 2000). On the other hand, the 

“education and literary interests” area demonstrate the amount of time devoted to reading 

books or magazines, homework preparation, and avoiding computer and video games. They 

give their attention to these activities from no time at all to approximately four hours per day, 

with a daily average of one hour. A fundamental difference could stem from factors “media 

use” and “educational and literary interests” - both of them could be non-structured but 

homework preparation is definitely more focused on skill enhancement. Further, leisure 

reading is proven to have positive correlations to school success (Hughes‐Hassell, Rodge, 

2007). 

It was possible to arrange the adolescents into four groups by their preferences in devoting 

their attention to. The adolescents can be distinguished by the type of their interests and the 

amount of time they spend implementing these interests. The biggest group of the adolescents 

(38.4%) is focused on high media use and high intellectual interests, they spend about 1-2 

hours per day by watching TV and the same time by internet browsing. They spend even 

more time on intellectual activities, about two hours per day per activity. The second biggest 

group (25.2%) is oriented on other activities then media use or intellectual interests, they are 
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typical by half an hour time spend on media and one hour devoted to school obligations or 

book/magazines reading. These adolescents may spend their leisure time by a high variety of 

activities. On the one side of the pole may stand for example sports activities, representing 

organised leisure time activities possibly connected to socially desirable lifestyle. On the 

other pole may stand non-structured hanging out with peers as leisure time activity possibly 

connected to antisocial behaviour manifestations. We can conclude that this group may be 

highly heterogeneous. According to the number of adolescents, the third group (23.2%) 

represents the adolescents who are mainly interested in media use (1 hour to each activity 

daily) and exhibit lower intellectual interests (½ hour devoted to school activities and book 

reading). Lastly, the smallest group (13.1%) who is typical by intellectual interests, spends on 

average only 15 minutes watching TV and internet use. Groups of adolescents created 

according to different interests were manifesting different levels of specific negative 

symptomatology. Significant differences were found in conduct problems, less severe 

delinquency, severe antisocial behaviour, and beliefs in legitimising aggression.  

In conduct problems, less severe delinquency, and severe delinquency has been observed that 

the adolescents who are focused mainly on intellectual activities while avoiding media use 

(group 2) have manifested lowest levels of above-mentioned variables. Thus, the group of 

adolescents that is characterised by higher intellectual interests has the tendency to belong to 

non-problematic youth (Barber, Bean, Erickson, 2002; Mahoney, 2000; Morrison et al., 2006, 

Ritakallio et al., 2010; Steinberg, Silk, 2002). Contrariwise, the group characterised by high 

media use and low intellectual interests is manifesting the highest levels of conduct problems 

and delinquency. It could be assumed that a higher exposure to media content (especially in 

the case of presented violence) may alter cognitive, affective, and behavioural processes, 

possibly leading to desensitisation (Funk et al., 2004) and learning of aggressive behaviours 

and attitudes (Villani, 2001). All adolescents engage in these sorts of unstructured leisure to 

some degree. Accordingly, there may be little necessary connection between the unstructured 

activities and deviance. However, opportunities to engage in antisocial behaviour are greater 

during unstructured leisure activities compared to ones that are highly structured (Osgood et 

al., 1996 in Mahoney, Stattin, 2000). In particular, if the social context of the activity features 

a high proportion of deviant peers, unstructured leisure pursuits may afford an ideal situation 

for initiating, maintaining, and accelerating antisocial behaviour. 

 

5 CONCLUSION 

There is no doubt that media have a huge capacity to teach and provide (young) people with 

useful information. Based on results of the study it can be concluded, that the manner in 

which are children in touch with the media can have a relation to risky behaviour 

manifestations (from the lightest forms of risky behaviour to severe forms of antisocial 

behaviour). Therefore, the quality of the content of the monitored media must be taken into 

account. In this area, parents and their involvement could have connection to preference of 

activities carried out by adolescents. It is a known fact, that parents have strong potential to 

lead their children, especially through effective communication (Mičková, 2019), at least 

during the vulnerable age of early years, where the strongest basis for future life and attitudes 

is created. 
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DIGITÁLNÍ METODY ANALÝZY ČINNOSTI MOZKU A JEJICH 

VYUŽITÍ PRO REDUKCI STRESU U MANAŽERŮ A STUDENTŮ 

 

DIGITAL METHODS OF BRAIN ACTIVITY ANALYSIS AND 

THEIRAPPLICATION TO REDUCTION OF STRESS IN MANAGERS 

AND STUDENTS 

 

Daneš Koťátko 
Abstrakt 

Digitální metody analýzy činnosti mozku a jejich využití pro redukci stresu u manažerů a 

studentů. Organizace: Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikohospodářská, Katedra 

manažerské psychologie a sociologie. Prezentuje: Daneš Koťátko (doktorand Vysoké školy 

ekonomické Praha) Anotace: Neurotechnologie je věda, která spojuje poznatky medicíny, 

psychologie a pokroky biolékařské techniky. Daneš Koťátko je inženýrem ekonomie a 

pracuje v oboru neurotechnologií od roku 2009 jako ředitel EEG Institutu v Praze. Ve své 

výzkumu se zabývá použitím digitálních přístrojů pro studenty VŠ a manažery s cílem změřit 

a porovnat u obou skupin míru stresu před použitím neurotechnologických přístrojů a po 

jejich aplikaci.  

Klíčová slova: biolékařské techniky, digitální přístroje, neurotechnologie, redukce stresu 

 

Abstract 

Digital methods of brain activity analysis and their application to reduction of stress in 

managers and students Organisation: University of Economics Prague, Faculty of Business 

Administration, Department of Managerial Psychology and Sociology. Presented by: Daneš 

Koťátko (doctoral student at the University of  Economics Prague). Annotation: 

Neurotechnology is a science that combines the knowledge of medicine, psychology and the 

progress in biomedical technology. Daneš Koťátko is a master of economics and he has been 

working in the field of neurotechnology since 2009 as the general manager of the EEG 

Institute in Prague. He focuses his research on the use of digital devices for university 

students and managers with the aim to measure and compare the level of stress between the 

two groups prior to the use of neurotechnological devices and after their application.  

Keywords: biomedical technology, digital devices, neurotechnology, reduce stress 

 

 

1 ÚVOD  

Neurotechnologie je věda, která spojuje poznatky medicíny, psychologie a pokroky 

biolékařské techniky. Jejím cílem je rozvoj a optimalizace kognitivních, intelektuálních a 

emocionálních funkcí člověka.  

Cílem výzkumu je změření aktivity mozku pomocí digitálních přístrojů u cílové skupiny 100 

manažerů a studentů a popsání stavu jejich mozkové činnosti s akcentem na stresovou reakci 

beta 2. 

Ovlivnění mozkové činnosti pomocí neurotechnologických metod s cílem optimalizovat    

hladinu stresu beta 2 v návaznosti na naměřených hodnotách s individuálním programem pro 

trénink každého z probandů.  Použití pasivních a aktivních digitálních přístrojů pro trénink 

snižování stresu s následnou kontrolou výsledků a porovnáním účinnosti snižování stresu u 

probandů.   
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Pro ověření účinnosti technik je využito jednak již vytvořené rozsáhlé databáze probandů, 

jednak je realizována experimentální studie, která umožní porovnání účinnosti jak aktivní a 

pasívní metody prostřednictvím digitálních přístrojů, tak i jedné z klasických relaxačních 

metod (autogenní trénink). 

Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení 

sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Po dokonalém nacvičení umožňuje autosugestivní 

ovlivňování některých tělesných funkcí a může pomoci i při odstraňování nevhodných 

návyků a dosahování žádoucích vlastností. Působí na příznaky, neodstraňuje ovšem příčiny 

napětí, ani příčiny organických nebo neurotických poruch. 

Kromě digitálních metod analýzy činnosti mozku je pro měření před začátkem tréninku a po 

jeho skončení také využito sebeposuzovacích škál. 

Podle své známé teorie životních událostí sestavili T. H. Holmes a R. H. Rahe (1967) 

dotazníkovou metodu měřící hlavní stresogenní životní události. Chtěli tím zjistit, do jaké 

míry se stres podepisuje k rozvinutí různých zdravotních komplikací a tělesných nemocí. 

Sestavili tak žebříček 43 různých typů zátěžových situací a seřadili je od té nejvíce stresující 

až po tu, která z dané skupiny situací vyvolává nejmenší stres. Každá ze stresogenních situací 

má tedy různou „váhu“. Čím víc některé z daných událostí člověk zažívá, a čím mají vyšší 

hodnotu, tím se zvyšuje pravděpodobnost rozvinutí nějaké zdravotní komplikace na úrovni 

somatického zdraví. 

 

2 PŘÍČINY STRESU 

2.1 Stres v pojetí fyziologie a neurofyziologie 

Fyziologickými projevy stresu jsou: prodloužená doba zrychleného tepu, zvýšený krevní tlak, 

zvýšené svalové napětí, zvýšená tělesná teplota, větší odpor pokožky, zvýšená produkce 

hormonů a nervových transmiterů.  

Neurofyziologickým projevem stresu jsou dominující frekvence beta na hladině více než 20 

Hz (u lidí s patologickými, silnými úzkostmi mohou vlny beta dosahovat kolem 80 Hz).  

Biochemickým důsledkem stresu je otrava organizmu vyvolaná uvolněním velkého množství 

adrenalinu a jiných hormonů. Vysoká hladina vln beta vyvolává vysokou spotřebu energie, a 

tím vede ke značné bioenergetické zátěži organizmu. 

Vysoká frekvence vln beta 2, které se dosáhlo za stresujících podmínek, má tendenci se 

udržovat určitou dobu na stejné úrovni i po skončení působení stresorů.  V tomto případě se v 

rámci vlnového spektra s vlnami beta o vysokých frekvencích tvoří tzv. spirála stresu, která 

probíhá podle uvedeného schématu:  stresory  -   vysoká frekvence vln beta  -   vysoká 

koncentrace negativně působících hormonů -  žádná relaxace a zklidnění vedou k tomu, že 

hormony začínají působit jako stresory. 

Spirála stresu znesnadňuje přejít na úroveň vědomí, na které by bylo možné pochopit proces 

tvoření a působení stresu a účinně bojovat s důsledky, které vyvolal.  Stres se liší od 

normálních podnětů tím, že se vymyká samoregulační kontrole.  Každý živý organizmus má 

vrozenou stresovou reakci.  Ta lidská se ustálila před více než 30 milióny let.  Sám signál nic 

neříká o aktuálním ohrožení ani kolik energie bude zapotřebí, a tak v organizmu dochází k 

maximální mobilizaci všech rezerv k útoku nebo útěku  -  původně  se totiž jednalo o reakci 

konfrontace s fyzickým ohrožením (mamut-člověk).  

Dnes se jedná o ohrožení v mezilidských vztazích ve společensko-psychologické oblasti.   

Mozek 30-50 Hz - jedná se o zablokování vyšší nervové činnosti, zrychlená srdeční činnost a 

dýchání, zvýšený tlak, zastavení činnosti některých žláz, nadměrné nahromadění kyslíku a 

glukózy, snížení IQ, zvýšená produkce neurohormonů.   

Projevy stresu: bolest hlavy, krku, zad, křeče, napětí v okolí úst. 

Vegetativní: častá nachlazení, pocity chladu, panika, trávicí problémy. 

Psychické: únava, deprese, zlost, změny nálad, společenské problémy. 
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Stres = disharmonie a psychická zátěž, vysoká koncentrace vyžaduje mnoho energie po 

dlouhou dobu, čili časté psychofyziologické poruchy z nadměrné zátěže (imunologické, 

smyslové poruchy). 

V rámci digitálních i klasických metod je ovlivňováno EEG, které dává kvalitativní pohled na 

stav celého mozku v klidu i během fotostimulace a hyperventilace, ale i mapa mozku 

(QEEG), která umožní pohled kvantitativní na jednotlivá pásma mozkových frekvencí a jejich 

magnitudu. Celkově je potom zřejmé, zda mozková činnost je „stabilní“ nebo nestabilní a 

aktivita mozku je nedostatečná (hodně pomalých vln) nebo nadměrná (hodně rychlých vln 

aktivity beta způsobujících stres) a současně i vidíme, kde jsou tyto vlny umístěny a jaká je 

hodnota stresu každého z probandů.  

 

2.2 Důsledky působení stresu na psychiku  

Kromě fyzické reakce organismu na stres dochází u člověka také k reakci psychické. 

Přirozená reakce živočicha na stres je buďto útěk, nebo útok. U člověka, žijícího v moderním 

prostředí, se tyto původní instinkty projevují jako strach a vztek, které jsou ovšem 

transformovány do poměrně pestré palety prožitků, ještě bohatší je škála možné psychické 

odezvy jedince v náročné životní situaci.  

Z časového hlediska lze rozlišit psychické projevy stresu na bezprostřední projevy zátěže a 

stresu a na účinky trvalejšího rázu. S aktuálním působením zátěže se pojí krátkodobé 

psychické stavy, jako jsou např. únava, únavě podobné stavy (např. snížená bdělost, ospalost, 

mentální přesycení, ztráta motivace, pocit monotonie, emoční reakce a nálady). Somaticky 

mohou nastat také různé nepříjemné pocity, jako je bolest břicha, hlavy i objektivně měřitelné 

změny funkcí organismu, jako je dechová a tepová frekvence, změny peristaltiky střev. Dále 

mohou nastat i behaviorální reakce, jako jsou agresivní a hostilní projevy, stažení se či 

pasivita. Při dlouhodobém působení zátěže se mohou projevovat psychologické symptomy, 

jako je únava, vyčerpání nebo nespokojenost. Somaticky se vyskytují symptomy onemocnění, 

jako jsou oběhové a respirační problémy, dlouhodobé bolesti hlavy, potíže motorického 

aparátu, přetrvávající sexuální problémy, trvalejší výrazné a nápadné změny chování, poruchy 

duševního zdraví (adaptační poruchy, posttraumatická stresová porucha) apod. 

 

2.3 Strach a úzkost 

Úzkost a strach můžeme označit za emoce astentické (zeslabující, tlumící, blokující aktivitu). 

Úzkost můžeme chápat ve dvojím slova smyslu. Buďto jako stav, kdy se úzkost dostavuje 

jako aktuální emoce, která vzniká při subjektivním vnímání ohrožení (i když objektivně k 

ohrožení nemuselo vůbec dojít), nebo jako osobnostní rys, který se projevuje snadným a 

častým vznikem úzkostných stavů. Úzkost bývá zpravidla bezpředmětná, nekonkrétní, vágní, 

nespecifická. Obvykle ji můžeme detekovat pomocí průvodních jevů, jako jsou:  

psychomotorický neklid (pohyby ztrácejí svou uvolněnost, jsou zbrklé, křečovité), jaktace 

(chvění, projevující se zadrháváním řeči), pocity bezmocnosti, stereotypnost jednání, zúžené 

vědomí (vnímání je zaměřeno na jevy, které se týkají příčiny úzkosti), poruchy hodnocení 

(dochází ke zkreslení hodnocení situací), deformace vztahů (jedinec může vnímat okolí jako 

ohrožující, vzhledem ke své osobě může pociťovat sebelítost) apod. 

 

Výše popsané fyziologické stavy a nemoci mění i vzorec EEG mozkových vln viz tabulka č. 1 
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Tabulka č. 1 - M. Pakszysová (2014) 

 

30

NESPRÁVNÉ MOZKOVÉ VLNY

NA ROZDÍL OD SPRÁVNÝCH VLN MAJÍ JINÝ PRŮBĚH (NERYTMICKÝ), 

jiná MÍSTA atp.

0 – 3,9 Hz DELTA Přemíra – neurologická a psychická onemocnění,

léky

4 – 7 Hz THETA
(nevědomé zpracování informací) 

Přemíra – poruchy poznávacích funkcí,

neurologická onemocnění, mentální postižení,

traumata, úzkosti

8 – 12 Hz ALFA
(příjem obsahu sugescí, tvůrčí oblast,

stav inspirace) 

Nedostatek (u alkoholiků přemíra): chybějící

motivace, deprese, znechucení, poruchy

pozornosti

12 – 15 Hz SMR/BETA1

(pocitově-pohybový rytmus) 

chybí např. u ADHD, autizmu, neklid, přílišná

živost.

15 – 18 Hz BETA1 Deprese, nízká koncentrace, pomalé tempo práce

18 – 35 Hz .

BETA2

Stres, úzkost, tréma, strach, většina léků

Více než 35 Hz GAMMA chybí např. u schizofrenie

 
 

 

3 VLIV STRESU NA STUDENTY 

V období dospělosti a mládí dle Melgosy (1997) zažívá člověk radostné i neradostné události 

provázené stresem, a to ať už pozitivním nebo negativním. Do tohoto období patří studium na 

vysoké škole, začátek pracovní kariéry, začátek vztahu s životním partnerem, svatba, narození 

dítěte atd. 

Většina lidí studuje na vysoké škole ve věkovém rozmezí 18-35 let či 40 let, tedy v období 

mládí a dospělosti (Melgosa, 1997). Tato skupina zahrnuje studenty prezenční formy studia a 

zároveň i studenty blížící se věkem k horní hranici tohoto období. 

Stres studentů vysokých škol je kategorizován podle Slavíka (2012), který rozděluje 

vysokoškolské studenty na kategorie tradičních a netradičních studentů. Do kategorie 

tradičních studentů řadí adolescenty (do 20 let) a mladší dospělé (do 35 let). Studenti VŠ 

spadající do druhé kategorie jsou především studenti prezenční formy studia. Další kategorií 

dle autora jsou střední dospělí (35 až 45 let) a starší dospělí (45 až 60 let). Charakteristický 

trendem je nárůst studentů z těchto kategorií, kteří díky většinou kombinované formě studia 

jsou více zatíženi, a proto i jejich stres je vyšší. Vidí zde mnoho příčin pro realizaci studia na 

VŠ. Motivací je zvýšit vzdělání pro lepší pracovní uplatnění či udržení současného 

zaměstnání nebo vlastní seberealizace.  

Období studia je obecně považováno za šťastné období života, přesto Price a Meier (2010) ve 

své práci píší, že u studentů se v tomto období objevují prožitky silného stresu. Mezi příčiny 

tohoto stresu patří samotné studium, zdraví, finanční situace nebo osobní život. U 

kombinovaných a dálkových forem studia přibývá starších studentů, kteří jsou zaměstnaní a 

mají rodiny. To souvisí i vysokou mírou stresu a větším psychosomatickou zátěží. 

Nejvypjatější stresovou situací pro studenty vysokých škol je veřejné vystupovaní. Mnoho 

studentů, a to především studenti prezenční formy studia se s veřejným vystupováním před 

velkým množstvím posluchačů setkávají poprvé. Veřejné vystupování i v malém počtu může 

být pro takové studenty stresující. Starší studenti přicházející z pracovního prostředí, kteří 
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mají zkušenost z pracovních pohovorů a prezentací vykazují obvykle menší míru stresu. 

Strach z těchto událostí nelze považovat za osobní slabost ani vadu charakteru (Esposito, 

2011).  

Studenti mají největší strach z prezentace seminárních a jiných odborných prací. Stres má  

pozitivní vliv na lepší výkon, ale zvyšování stresu za určitou hranicí má za následek zcela 

opačný efekt a následuje snížení výkonu. Symptomy strachu z projevu mohou být zvýšená 

tepová frekvence, pocení, třes rukou, sucho v ústech, žaludeční potíže. Pro vysokoškolské 

studenty jsou běžnými příčinami stresu nejistota, úzkost a nesprávné plánovaní času a pro 

nové studenty adaptace na vysokoškolský systém učení. K těmto příčinám přispívají i různé 

sociální obtíže, jako jsou problémy v rodině, partnerských vztazích, zdravotní a psychické 

obtíže, perfekcionalizmus atd.  

Existuje mnoho studií zaměřených na stres studentů VŠ. Manenica (2011) potvrzuje, že 

zkoušky jsou stresující, a také potvrzuje ústní zkoušku jako největší stresor. Výzkum také 

zjistil, že doba před začátkem zkouškového období je pro studenty a studentky časem, kdy se 

u nich objevuje špatná nálada, neklid, somatické problémy, tělesné nepohodlí a pokles 

energie.  

 

4 MANAŽEŘI A STRES 

Pracovní činnost vyvolává psychické zatížení v řadě profesí. Nejčastěji se objevují v 

rizikových profesích a u vedoucích pracovníků, kde působí nadměrná odpovědnost a časově 

náročné úkoly s daným termínem. Vlivem dlouhodobého psychického zatížení v průběhu 

pracovního procesu se zhoršuje pracovní výkonnost, objevují se poruchy vnímání, zpomaluje 

se motorická činnost, oslabuje se paměť apod. Působení přiměřeného stresu vyvolává u 

některých pracovníků zvýšení pracovního výkonu a uspokojení z práce (Mayerová 1997, s. 

57).   

Relaxace je důležitá především pro mladé pracovníky, protože dlouhodobý stres je příčinou 

psychické únavy a má chronický charakter. Je signifikantním znakem pro workoholiky, kteří 

pracují více než 12 hodin denně. Většinou se jedná o začínající manažery, kteří budují svoji 

kariéru a jsou orientováni na výkon.  

 

5 ZÁVĚR 

V první části výzkumu při použití digitálních přístrojů pro měření a redukci stresu u studentů 

a manažerů byly stanoveny celkem tři domněnky, které byly ověřovány pomocí statistických 

testů. Domníval jsem se, že stres se liší mezi prvním a druhým pozorováním. Tato domněnka 

se potvrdila, neboť se ukázalo, že při prvním pozorování je stres vyšší než při druhém 

pozorování viz tabulka č.2. 

Dále jsem se domníval, že stres u mužů je vyšší než u žen, ale jak u Stresu I, tak u Stresu II se 

ukázalo, že ženy mají vyšší hodnoty než muži. Domněnka se tedy nepotvrdila viz tabuka č.2. 

Třetí domněnkou bylo, že manažeři mají vyšší stres než studenti. Jak u Stresu I, tak i u Stresu 

II se však prokázalo, že studenti mají vyšší stres než manažeři viz tabulka č.2.  

Ze získaných výsledků je patrné, že u všech respondentů došlo k snížení stresu po 

provedených trénincích na optimalizaci stresu na digitálních přístrojích viz tabulka č.2. 

 

Tabulka č. 2   Naměřené hodnoty stresu dle pohlaví a povolání 

Pořadí Pohlaví Povolání Věk Stres I Stres II 
Snížení 

stresu 

1 muž student 21 9,5 7,3 2,2 

2 muž student 24 11,9 8,6 3,3 

3 muž student 24 7,3 6,2 1,1 

4 muž student 23 8,7 6,9 1,8 
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5 muž student 24 7,2 5,8 1,4 

6 muž student 23 8,9 6,9 2,0 

7 muž student 23 11,6 9,1 2,5 

8 muž student 20 12,8 8,1 4,7 

9 muž student 24 9,7 4,8 4,9 

10 muž student 20 12,8 11,2 1,6 

11 muž student 21 10,4 8,5 1,9 

12 muž student 20 8,9 7,2 1,7 

13 muž student 22 9,3 7,6 1,7 

14 muž student 24 11,6 8,3 3,3 

15 muž student 23 7,3 6,1 1,2 

16 muž student 20 7,6 6,7 0,9 

17 muž student 21 13,9 11,8 2,1 

18 muž student 23 10,8 7,4 3,4 

19 muž student 23 9,2 7,1 2,1 

20 muž student 20 7,6 5,7 1,9 

21 muž student 24 7,9 4,5 3,4 

22 muž student 21 12,4 8,2 4,2 

23 muž student 21 8,1 7,5 0,6 

24 muž student 24 7,9 6,1 1,8 

25 muž student 21 8,7 7,6 1,1 

26 žena student 23 10,3 8,5 1,8 

27 žena student 23 12,8 8,1 4,7 

28 žena student 21 11,5 10,3 1,2 

29 žena student 21 12,7 9,9 2,8 

30 žena student 22 8,5 6,9 1,6 

31 žena student 22 12,6 10,8 1,8 

32 žena student 21 13,4 9,2 4,2 

33 žena student 21 13,8 10,2 3,6 

34 žena student 20 11,4 6,5 4,9 

35 žena student 21 11,2 10,7 0,5 

36 žena student 21 9,8 5,6 4,2 

37 žena student 24 8,4 4,8 3,6 

38 žena student 20 12,7 10,1 2,6 

39 žena student 22 11,7 9,4 2,3 

40 žena student 22 12,4 10,4 2,0 

41 žena student 20 7,9 6,7 1,2 

42 žena student 24 9,6 4,9 4,7 

43 žena student 20 9,4 7,4 2,0 

44 žena student 23 12,9 8,6 4,3 

45 žena student 22 12,1 7,2 4,9 

46 žena student 24 7,1 6,5 0,6 

47 žena student 20 13,2 8,5 4,7 

48 žena student 21 11,6 10,3 1,3 

49 žena student 21 13,5 8,6 4,9 

50 žena student 21 12,1 10,8 1,3 
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51 muž manažer 39 9,3 6,5 2,8 

52 muž manažer 53 8,1 6,1 2,0 

53 muž manažer 48 6,8 5,7 1,1 

54 muž manažer 40 8,4 3,9 4,5 

55 muž manažer 45 7,2 5,2 2,0 

56 muž manažer 44 6,5 5,2 1,3 

57 muž manažer 31 8,1 5,2 2,9 

58 muž manažer 54 7,1 6,3 0,8 

59 muž manažer 45 6,2 4,6 1,6 

60 muž manažer 41 9,1 6,7 2,4 

61 muž manažer 44 10,2 7,7 2,5 

62 muž manažer 55 11,6 8,4 3,2 

63 muž manažer 51 10,2 8,9 1,3 

64 muž manažer 30 8,9 7,7 1,2 

65 muž manažer 55 7,3 5,3 2,0 

66 muž manažer 41 10,1 9,5 0,6 

67 muž manažer 51 7,5 6,3 1,2 

68 muž manažer 37 7,5 6,3 1,2 

69 muž manažer 37 11,8 8,5 3,3 

70 muž manažer 46 6,6 6,1 0,5 

71 muž manažer 53 8,7 4,3 4,4 

72 muž manažer 53 7,9 4,2 3,7 

73 muž manažer 28 10,2 8,9 1,3 

74 muž manažer 38 7,4 6,4 1,0 

75 muž manažer 40 8,3 6,4 1,9 

76 žena manažer 39 9,3 4,4 4,9 

77 žena manažer 32 11,1 6,8 4,3 

78 žena manažer 34 6,8 5,8 1,0 

79 žena manažer 29 9,2 5,5 3,7 

80 žena manažer 32 7,7 6,2 1,5 

81 žena manažer 39 9,3 8,1 1,2 

82 žena manažer 52 6,9 5,1 1,8 

83 žena manažer 42 9,4 8,9 0,5 

84 žena manažer 46 8,5 5,4 3,1 

85 žena manažer 53 8,7 5,7 3,0 

86 žena manažer 41 11,6 8,6 3,0 

87 žena manažer 32 11,4 9,7 1,7 

88 žena manažer 52 6,4 4,4 2,0 

89 žena manažer 28 8,9 8,2 0,7 

90 žena manažer 28 8,9 6,3 2,6 

91 žena manažer 51 11,8 10,7 1,1 

92 žena manažer 50 10,9 7,8 3,1 

93 žena manažer 41 8,6 7,8 0,8 

94 žena manažer 51 11,8 11,1 0,7 

95 žena manažer 37 10,5 8,5 2,0 

96 žena manažer 33 7,5 6,6 0,9 
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97 žena manažer 31 10,2 6,8 3,4 

98 žena manažer 36 9,5 7,2 2,3 

99 žena manažer 48 7,4 6,7 0,7 

100 žena manažer 34 11,6 7,4 4,2 

 

Je nutno však vzít v úvahu, že psychosomatické stavy respondentů mohou ovlivnit výsledek 

měření, a proto je nutné použít pro ověření účinnosti snižování stresu i klasické relaxační 

metody. Kromě digitálních metod analýzy činnosti mozku bude pro měření před začátkem 

tréninku a po jeho skončení dále také využito sebeposuzovacích škál.  

Lze predikovat i zlepšení imunity, snížení nemocnosti, lepší pracovní uplatnění, zvýšení 

sebevědomí, snížení agresivity po optimalizaci stresu u respondentů.  

Pro manažery i studenty v budoucnosti bude zcela standardní denní použití osobních 

digitálních přístrojů pro snižování stresu aktivního i pasivního charakteru (dále jen přístrojů) 

na pracovišti i doma.  

Je očekáváno i rutinní použití osobních přístrojů pro snižování stresu v rámci firemní kultury 

pro malé a střední podniky i korporátní firmy v masovém měřítku.  

Tento přístup bude mít zásadní význam pro udržení pracovní výkonnosti, zlepšení precize 

práce, emoční stabilitu a nízkou míru stresu pro manažery.  

U studentů, kteří budou používat pro svůj osobní rozvoj a snižování stresu přístroje, je kromě 

snížení stresu možné predikovat i zlepšení schopnosti učit se, zvýšenou míru sebevědomí, 

lepší sebeprezentaci a zlepšení studijních výsledků.  

Výsledky výzkumu je potom možné použít pro státní správu (zdravotní pojišťovny, 

ministerstva apod.), všechny stupně škol, pracoviště s vysokou mírou stresu pro státní i 

soukromý sektor (omezování stresu – zákon č. 262/2006 Sb.). Dále pro odborníky z oblasti 

neuronových sítí, akademické pracovníky, psychology, pedagogy, lékaře, sportovce, 

neuroterapeuty.  
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INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY PRI ANALÝZE PARTNERSKÝCH 

DIALÓGOV 
 

INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF 

PARTNERSHIP DIALOGUES 

 

Kristína Piatková 

 
Abstrakt 

To, ako chápeme a vnímame svet okolo seba, jednotlivé javy v ňom a aký význam im 

pripisujeme, to všetko „materializujeme“ vo verbálnom prejave. V dialógu má dôležitú úlohu 

hovoriaci, ktorý sa vyjadruje k mimojazykovej skutočnosti, rovnako ako aj adresát, ktorý nie 

je iba pasívnym účastníkom. Pri vymedzení pojmu dialóg je dôležitá interakcia 

charakteristická striedaním komunikantov, ktorí sa podieľajú na vytváraní rečovej udalosti, na 

čo môžeme nazerať interdisciplinárne cez lingvistiku, psychológiu, sociológiu i matematiku.   

Kľúčové slová: komunikácia, dialóg, interakcia, interdisciplinarita  

 

Abstract 

The way how we understand and perceive the world around us, the individual phenomena in 

it, and the importance we attach to them, can be "materialized" all in verbal expression. A 

talker plays an important role in the dialogue, which speaks about a non-language fact. Also 

the percipient has an significant role in it. In defining the concept of dialogue, an important 

interaction is characterized by the rotation of communicants involved in the creation of a 

speech event, which can be viewed interdisciplinarily through linguistics, psychology, 

sociology and mathematics. 

Key words: communication, dialogue, interaction, interdisciplinarity 

  

 

1 DIALOGICKÁ KOMUNIKÁCIA  

Dialóg nepredstavuje len rozhovor dvoch osôb ako realizáciu myšlienkových modelov 

materializovaných do textovej podoby. Ide o komunikačné správanie jednotlivcov, v ktorom 

sa „tematizujú“ žánrové konvencie či spoločenské rysy správania, individuálne črty osobnosti 

(napr. introverzia, extroverzia a i.) a temperament. Ide o nazeranie na udalosti aktérov v 

najširšom zmysle. Konvencionalizované pravidlá dialógu pozorujeme pri dodržiavaní, resp. 

nedodržiavaní osvojených zdvorilostných formulácií (najviditeľnejšie v asymetrických 

dialógoch: nadriadeného s podriadeným, v generačných dialógoch, ale aj v každodenných 

symetrických rozhovoroch: pozdravy medzi známymi, pri ustálených párových sekvenciách: 

otázka – odpoveď). Individualizované formy dialógu pozorujeme pri symetrických dialógoch 

(pri dvojiciach, ktoré spolu interagujú v rámci intenzívneho spolužitia).  

 

2 DIALÓGY Z HĽADISKA PSYCHOLÓGIE 

Pragmatické aspekty komunikatívneho správania sú predmetom záujmu aj sociálnej 

psychológie. Skúmajú sa motívy iniciovania rozhovoru a čo môžu vypovedať o hovoriacom, 

napr. či sa zdôveruje, predvádza, chváli, vyzvedá a i. Indikátorom sú témy rozhovorov a 

komunikačné techniky, ktorými sa komunikanti dostávajú k slovu, preberajú pozíciu 

hovoriacich, ako neverbálne reagujú pri svojej sebaprezentácii. Pri sprostredkovaní informácií 

hovoriaci vytvárajú nejaký dojem, preto poslucháč sleduje obsahovú aj výrazovú stránku 
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prejavu, na čo následne sám reaguje vlastnou prezentáciou (Nakonečný, 2009). Môžeme 

dokonca hovoriť o psychológii dorozumievania, keď komunikačným motívom je dosiahnutie 

želaného správania u komunikačného partnera (ako forma manipulácie), napr. pri nadviazaní 

vzťahu sa hovoriaci snaží poslucháča zaujať, pôsobiť atraktívne (nie len v zmysle fyzickej 

atraktívnosti) a sprostredkovať i vyvolať emócie. Interakcia má pre hovoriaceho individuálnu 

hodnotu a reakcia poslucháča predstavuje „zisk“, resp. „stratu“ pri nenaplnení očakávanej 

spätnej väzby (Nakonečný, 2009). Motív komunikácie, vzťah medzi komunikantmi a ich 

emocionálne prejavy slúžia ako kritériá na vyčlenenie komunikačných štýlov – I. Plaňava 

(1992) ich uvádza štyri: konvenčný, konverzačný, operatívny, osobný (intímny) a tie sa môžu 

v rozhovore prelínať. Charakterizované sú na základe pozície medzi komunikantmi (symetrie 

a asymetrie), ritualizovaných či konvencionalizovaných citových prejavov a príkladoch 

komunikačného správania (pozdravy, zdvorilostné prehovory, rozprávanie pri jedle, 

rozhovory na úradoch, erotické rozhovory a i.). Partnerská a manželská komunikácia 

predstavuje akúsi zmes týchto štyroch štýlov: napr. pozdravy pri príchode z práce ako 

príklady konvenčného štýlu môžu byť zároveň ilustráciou intímneho štýlu ako prejavu 

náklonnosti; rozprávanie pri jedle môže predstavovať konverzačný štýl (s prvkami 

konvenčného pri vyjadrení pochvaly, osobného pri vyjadrení vďačnosti) i operatívny (napr. ak 

súčasťou konverzácie je plánovanie nejakej činnosti).  

 

3 DIALÓGY Z HĽADISKA MATEMATIKY  

V realite bežných vzťahov a rozmanitých komunikačných situácii možno využiť na prvý 

pohľad nesúvisiace poznatky s lingvisticky orientovanými výskumami. Spojením psychológie 

a matematických vzorcov možno upozorniť na to, ako sa ľudia k sebe správajú. Psychológ J. 

Gottman so svojimi spolupracovníkmi prišli na spôsob rátania skóre pozitívneho alebo 

negatívneho správania pri manželskom konflikte (Specific Affect Coding System – SPAFF). 

Ich výskum predstavoval sledovanie stoviek párov a zaznamenávanie ich rozhovorov. 

Výpočet skóre správania zaznamenávali do tabuľky, v ktorej vyčlenili viaceré kategórie a 

každej kategórii pričlenili body na osi od - 4 po + 4 (Gottman – Coan, 2007). 

 

Tabuľka: kategórie SPAFF 

Pozitívne správanie Negatívne správanie 

Radosť                                               +4 Opovrhovanie                                      -4 

Humor                                                +4 Znechutenie/odpor                               -3 

Náklonnosť/Zaľúbenosť                    +4 Obrana                                                 -2 

Overovanie                                        +4 Agresívnosť/Útok                                -2 

Záujem                                               +2 Tvrdohlavosť                                       -2 

 Panovačnosť                                         -1 

 Hnev                                                     -1 

 Plač                                                       -1 

 Smútok                                                 -1 

                                                           Neutrálnosť 0 

 

Každú z týchto kategórií odvodili z viacerých verbálnych a neverbálnych prejavov pri 

pozorovaní dvojíc. To značí, že išlo o výrazné prepojene matematicky orientovaného 

výskumu s lingvistickými poznatkami a so psychológiou. Indikátorom radosti sú veselé 

reakcie, hlasitá verbalizácia, úsmev, smiech. Náklonnosť sa prejavuje v podobe 

komplimentov, citových vyznaní, ku ktorým patria neverbálne gestá, dotyky, objatia, 

intenzívny očný kontakt, pričom celá komunikácia je tichšia a pomalšia. Overovanie je 

spojené so získavaním spätnej väzby, čo sa prejavuje vyjadrením súhlasu, dokončovaním viet 
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(časté sú aj simultánne prehovory ako prejav zanieteného počúvania). Typické sú 

neuvedomované zvuky ako opakované uhum, uhum, hej, hej. Z neverbálnych prejavov je to 

najmä kývanie hlavou, očný kontakt. Pre záujem sú charakteristické doplňovacie otázky. 

Opovrhovanie sa prejavuje nadradeným správaním, čo môžeme pozorovať pri priamych 

urážkach a výrokoch vypovedajúcich o neschopnosti partnera. Implicitným prejavom sú aj 

ironické poznámky, pri ktorých je veľmi tenká hranica medzi humorne myslenými 

poznámkami a tými, ktoré môžu partnera znevážiť. Znechutenie alebo odpor sa môže týkať 

situácie, o ktorej partner hovorí, vtedy odpor nie je namierený na hovoriaceho – Prosím ťa, 

prestaň, je mi z toho zle – nehovor mi o tom. V druhom prípade ide o odpor voči partnerovi 

vyvolaný požiadavkou či názorom, s ktorými sa nestotožňuje. Obrana sa v komunikácii 

prejavuje formuláciami, pri ktorých sa komunikant pokúša objasniť okolnosti danej situácie, 

alebo vyvrátiť negatívne tvrdenie namierené voči nemu – Ale tak to nebolo; zle to chápeš; ja s 

tým nemám nič spoločné; to nie je moja vina. Obrana sa často rýchlo zmení na útok, najmä ak 

komunikant nevie/nechce primerane argumentovať – Nechaj to, prosím ťa, na mňa, vôbec sa 

do toho nerozumieš a potom sa ja pomýlim. Útočné reakcie môžu byť formulované explicitne 

s dôrazom na nejaký partnerov nedostatok – To sa nedá jesť, je to presolené! alebo implicitne 

napríklad v spoločnosti ďalších ľudí – Na tvojom mieste by som to nechutnal. Súčasťou 

útočne ladenej konverzácie môžu byť aj ironické poznámky či náznaky vyhrážania sa – 

Pokračuj a uvidíš!  

Nezáujem môže byť dočasný, vyvolaný únavou a vyčerpaním. Indikátorom dlhodobého 

nezáujmu je neochota počúvať partnera, čo je spojené aj so sústredením sa na iný objekt 

(sledovanie televízie, čítanie novín a i.). Kontrastom k nezáujmu je prejavovanie dominancie 

v prehovore, a to poučovaním – si úplne mimo, nevieš o čom hovoríš, vôbec sa do toho 

nerozumieš; zámernou devalváciou partnera – buď ticho; nikoho nezaujíma, čo si myslíš; 

zabránením partnerovi vyjadriť názor, manipuláciou v podobe otázok, na ktoré partner 

nemôže odpovedať, alebo na ktoré je odpoveď dopredu známa – Baví ťa sa stále so mnou 

hádať? Máš z toho radosť? K neverbálnym prejavom typickým pre dominantné správanie 

patrí uprený, sústredený pohľad na partnera. Naopak, partner, ktorý je v podriadenej pozícii, 

sa zväčša pozerá iným smerom, vyhýba sa pohľadu druhého partnera. Výrazná je aj mimika 

dominantného komunikanta – napr. dvíhanie obočia, krčenie čela, hlasitá artikulácia, a to 

všetko je sprevádzané gestami ako „rozhadzovanie rukami“, dvíhanie ukazováka na znak 

výstrahy. Dominantné správanie často plynule prechádza do hnevu, čo sa prejavuje 

stupňovaním výčitiek, urážkami až nadávkami. Motívom k takému správaniu býva frustrácia 

z neschopnosti primäť partnera k takej reakcii, ktorá by spĺňala isté očakávania. Nespokojnosť 

nemusí byť daná najavo iba hnevom, ale typickým pocitom prameniacim z nespokojnosti je aj 

smútok. Tento stav sa vyznačuje minimálnou snahou o komunikáciu a indikátorom sú 

neverbálne prejavy ako povzdychnutie, odvracanie pohľadu, podopieranie si hlavy. 

Komunikant nereaguje na otázky, prípadne začne, ale nedokončí svoju výpoveď, alebo 

dokonca popiera svoj stav – Chcel by som (pauza) ale nič…, zabudni na to… nič sa nedeje… 

nič mi nie je… kašli na to… Medzi dvoma pólmi pozitívnym a negatívnym správaním je 

neutrálne správanie, ktoré sa viaže na výmenu faktických informácií, na bezprostredné 

oznamovanie. Keďže aj výmena prostých informácií môže byť zaťažená niektorou z emócií, 

tak potom takúto komunikáciu už nehodnotíme ako neutrálnu, ale podľa príznačného afektu.  

 

4 DIALÓGY Z HĽADISKA LINGVISTIKY 

Z lingvistického hľadiska takéto štatistické „zmapovanie“ opakujúcich sa jazykových 

prostriedkov môže byť nápomocné pre štylistickú analýzu, ale nevypovedá nič o kvalitatívnej 

stránke štýlu (pozri Miko, 1970). Problematickým sa nám javí úsilie o kategorizáciu 

verbálneho správania jednotlivcov na základe povrchových výrazových znakov. Ich 

rozčlenenie do naznačených jednotlivých kategórií síce uľahčuje ďalšiu analýzu, ale 
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neprihliada sa pritom na priestupnosť hraníc medzi jednotlivými kategóriami, na využívanie 

zámerných štylizovaných rozdielov medzi povedaným a mieneným v nepriamych rečových 

aktoch (keď formálnym výrazom vyjadruje aktér významový posun, prípadne až opak 

povedaného a adresát to z kontextu prirodzene dokáže inferovať) ani na nezámernú odlišnosť 

či dokonca iracionálnosť v správaní komunikantov (keď opätovne povedané nezodpovedá 

mienenému). „Bežné použitie jazyka v dialógu je situácia, v ktorej nestačí dekódovať signál, 

ale vyžaduje si flexibilitu, pripravenosť na neočakávané stimuly a otvorenosť rozumieť 

spôsobu alebo spôsobom, ktorými môžu byť interpretované, o ktorých jazyk referuje“ 

(Orgoňová – Bohunická, 2018, s. 59).  

Pre nás je najdôležitejšie explicitnejšie vymedzenie konverzačného štýlu, ktorý nemožno 

vyčleniť na základe opozície k osobnému či konvenčnému štýlu. Konverzačný štýl skúmala 

už v 80. rokoch D. Tannenová (2005), ktorá analyzovala spontánnu komunikáciu medzi 

priateľmi pri jedle. Konverzačný štýl odkazuje na základné techniky, ktorými ľudia 

komunikujú. Vyznačuje sa plynulosťou a priaznivým priebehom v duchu priateľskej 

konverzácie. Takéto dialógy sú plné opakovaní, čo vytvára dojem ustáleného jazykového 

správania. Charakter rutiny súvisí s dodržiavaním konverzačných maxím (H. P. Grice) a 

princípov zdvorilosti (G. Leech). Dialogická komunikácia medzi manželmi a životnými 

partnermi je typickým príkladom dyadickej komunikácie, do ktorej vstupujú komunikanti 

najčastejšie a zmysel jazykového správania sa „zhmotňuje“ v interakcii, vo vlastnej jazykovej 

aktivite partnerov (ktorá má prvky spontánnosti, ale len v obmedzenej miere), ktorá má svoj 

vývoj a dynamiku. Dyadická komunikácia (termín využívaný v psycholingvistickej literatúre) 

predstavuje komplexný jav, pri ktorom je potrebné vychádzať z mimojazykovej skutočnosti 

(Morávek – Müllerová, 1976). Nie vždy ide o dialóg v pravom zmysle, ale o „pseudodialóg“, 

keď je rozhovor výnútený jedným z komunikantov, alebo keď partner nie je plne sústredený 

na prehovor a nepočúva (Hoffmannová, 1996). Dĺžka a miera dôvernosti ich vzájomného 

vzťahu, pre ktorý sú príznačné opakujúce sa komunikačné situácie, spôsobujú, že takéto 

„pseudodialógy“ sú frekventovanou a charakteristickou formou interakcie medzi manželmi 

(pri ktorej sa porušujú všetky konverzačné maximy) a komunikácia sa realizuje ako 

„sprievodný akt“ k iným aktivitám (sledovanie televízie, čítanie novín, príprava jedla a i.). 

Pozitívny vplyv na zdravú kooperatívnu komunikáciu má napríklad vyjadrenie súhlasu s 

partnerovým tvrdením, využitie humoru či vtipnej narážky, prejav lásky, alebo vyslovenie 

takéhoto tvrdenia, ktoré partner v danom momente vôbec neočakáva (ale hovoriaci dokáže 

anticipovať, že jeho podnet sa stretne s pozitívnou odozvou) – takéto „remediálne techniky“ 

kompenzačného počínania na odvrátenie hroziaceho konfliktu sú známe z psychologických 

teórií (porov. napríklad DeVito, 2008; Vybíral, 2000), ale aj z pragmatickej teórie jazykovej 

zdvorilosti od P. Brownovej a S. Levinsona (1987). Vo svojich teoretických východiskách sa 

opierajú o teóriu rečových aktov (J. L. Austina či J. R. Searla) a koncept tváre (E. Goffmana). 

P. Brownová a S. Levinson (1987) uvádzajú, že každá tvár má dve „súčasti“ – pozitívnu a 

negatívnu. Pozitívna tvár predstavuje túžbu každého človeka byť prijatý, kladne hodnotený a 

negatívna tvár je opisovaná ako vlastný priestor na sebavyjadrenie. Autori na základe tohto 

konceptu skúmajú správanie, ktoré ohrozuje tvár hovoriaceho či adresáta – „tvár ohrozujúce 

akty“. Pozitívnu tvár môže ohroziť kritika, prejavy pohŕdania, výsmech, a negatívnu tvár 

ohrozuje vyslovenie požiadavky, ktorou hovoriaci útočí na komunikačného partnera, ďalej 

príkazom, varovaním (naznačenie sankcií), alebo formou pripomienky (mal by si niečo 

pamätať). Vecne „tematicky“ nesúvisiacou reakciou (iracionálnou či silne 

individualizovanou), ktorá má vplyv na partnera, sa rozhovor vďaka zdvorilostnej technike 

preklopí do želanej podoby. Naopak, ak bude komunikant reagovať na výčitku, ktorá mu je 

adresovaná, podobne (bez zapojenia kompenzačnej repliky), nemusí dôjsť ku konsenzu.  

Kooperáciu medzi partnermi možno charakterizovať aj v súvislosti s prejavmi uznania, 

veľkorysosti, taktu (resp. že akceptujú komunikačný priestor toho druhého). Komunikant sa 
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v istých situáciách (aby bola interakcia korektná) usiluje „byť pozitívny“, napr. aby sa vyhol 

nesúladu. Pri načrtnutí jazykového obrazu partnerských dvojíc sa nám vybavuje pojem 

interakčná sebaprojekcia a koncept ega, ústredný pojem egolingvistiky, ktorej tézy 

sformuloval J. Dolník. Výrazom interakčná sebaprojekcia vystihuje aktivitu subjektu, v ktorej 

„sa odrážajú jednak interakčné skúsenosti subjektu a z nich naakumulované znalosti, ako aj 

interpretácie objektov (sveta) nadobudnuté v istých interakčných prostrediach, a jednak 

aktuálne interpretácie v danom diskurze, ako aj osobnostné danosti subjektu“ (Dolník, 2013, 

s. 414). Interakcia medzi partnermi môže prebiehať podľa minulej skúsenosti (uvedomenie si 

skutočnosti, ako partner reaguje v konkrétnej, už zažitej, situácii), podľa vlastnej iniciatívy, 

keď sa naplno prejaví jazyková tvorivosť (jedného, alebo oboch) a jedinečnosť. Všeobecne by 

sme mohli povedať, že človek sa správa najlepšie ako vie (ako je schopný posúdiť), teda 

vhodne vzhľadom na situáciu, v ktorej sa v konkrétnom čase nachádza. Pri skúmaní 

verbálnych prejavov možno vychádzať z poznatkov viacerých odborov (lingvistiky, 

psychológie, sociológie i matematiky) a interpretovať širšie komunikačné súvislosti.   
  

Štúdia vznikla v rámci riešenia grantu VEGA 1/0338/16 Slovenský jazyk v komunikačních 

formáciách.  
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MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL 

SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING 
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Abstract  

The main aim of the paper is to introduce the recent findings of the motivation of secondary 

technical schools’ students in the field of engineering. Technological progress requires higher 

quality and quantity of human resources working in engineering field, however, the interest of 

youth in studying the field is falling steadily. A project “Education in engineering and its 

optimisation for the needs of the labour market” led by the Technical Agency of the Czech 

Republic (TAČR), which is implemented by the Faculty of Education at the University of 

Ostrava together with the National Engineering Cluster is focused on discovering the factors 

influencing the choice of these fields, students´ satisfaction with their studies, study aspiration 

and manifestation of an in-depth interest in technical fields. The results of a pilot research 

confirm that almost one half of the students believe they possess aptitudes for engineering 

professions. 

Keywords: motivation, aptitudes for profession, secondary education in engineering, 

engineering practice, labour market 

 

 

1 INTRODUCTION 

 Engineering generates a significant part of the gross domestic product in developed countries. 

It requires qualified labour force educated at secondary technical schools and universities 

specialised in engineering. These schools are not currently considered as adequately attractive 

and desirable by children and young people and thus do not produce enough graduates for 

professional practice. That is why pupils’ motivation to study at secondary schools specialised 

in engineering is rightly an important research subject. This paper focuses on the analysis of 

factors influencing the choice of professional education and selected motivational factors for 

studying the field of engineering in one region of the Czech Republic. 

 

1.1 Motivation as a Dynamic Part of a Personality 

Motivation is an essential psychological and pedagogical topic, as evidenced by a significant 

number of theoretical approaches (Madsen, 1972; Cofer, Appley, 1964). Motivation toward 

studies in current circumstances should be examined within the context of the recent view on 

the education of 21st-century children. It is possible to understand contemporary children via 

four topics and their subtopics, covering both the positive and negative sides of the heart of 

the recent childhood phenomenon. The topics include: physical health (Play and activities, 

Eating habits, Alcohol and drug consumption, Sleep), emotional well-being (Social/emotional 

skills, Stress, Anxiety and depression, Suicide), digital technologies (Digital divide, 

Information as power, social networks, Cyber risks) and families (Changing family values, 

Diverse families, Ageing parents, Role of peers) (OECD, 2019).  

Motivation is recognized as a person’s varied set of motives towards a particular activity, 

work, entertainment or effort. It is an intrapsychic process resulting in an internal state, 

motive (Nakonečný, 1996). Rousing interest in activity also affects school education. At 

schools, students are encouraged towards specific behaviour, attitude, experience, overcoming 

obstacles, but also reducing certain displays, which then leads to an independent performance 

and potential growth of activity, understanding or sharing of knowledge, experience, gain or 
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challenges to get to know the unknown. Motivation can be understood as a set of momentums 

in activities, experience, behaviour and personality. It helps students to recognise their 

primary interest at school and can also influence their direction towards a selected profession. 

It is necessary to regard motivation as a complex process which plays a vital role in all stages 

of a person’s life-long education, work orientation and personal experience. There is a close 

link between the motivation of each person and social motivation, which reflects social aims, 

cultural, value and ethical potential, needs and certain stimuli resulting in impulses in the 

behaviour of individuals, groups, nations and higher social units. 

Motivation is not an isolated element; it can be understood as a coherent and complex process 

instigated by an initial motivational state which reflects a particular deficit in the physical or 

social being of an individual. The removal of the deficit is then experienced as a satisfaction 

(Nakonečný, 1996). 

Motivated students are more likely to achieve their professional growth goals throughout their 

active participation in studying, interest in technology, communication with the professional 

public, interest in professionally oriented engineering activities, teamwork in solving 

problems, interest in specialised literature and interaction with new technologies. 

An experiential professional education focusing on the development of critical thinking and 

functional literacy is a crucial motivational factor as well. Ježová (2013) observes that 

motivation is closely related to emotions as they stimulate one another during activity. 

Motivation is also closely tied to performance, but not only in the sense of competing with 

other individuals. Performance motivation is also manifested in a person’s attitude to study 

and work. Work motivation expresses a worker’s general approach to performed activities 

through specific tasks, a position held in the organisation and related employee role. It is 

manifested by performance, interest and effort in the work activity (Štikar, Rymeš, Rieger & 

Hoskovec, 2003).  

 

1.2  Sources and Causes of Motivation 

According to biological theory, the primary sources of the motivation of human behaviour are 

instincts which significantly influence personality both physically and mentally. However, not 

all students are motivated by them to perform activities with the same momentum, with the 

same intensity in the school environment, at home and in the after-school environment in a 

broader context. “Motivation is related to human needs, time, hope, aims, performance, self-

respect, interest in an activity, and searching for causes of success and failure” (Mareš, 2013). 

Needs and motives are internal mental states. A need is a state of psyche, which can influence, 

e.g. a student’s decision whether they will finish their studies or not. A need expresses an 

initial motivational state, which, through experience, finds a particular activity and thus a 

behaviour pattern. A motive expresses the content of satisfaction. Students are encouraged to 

finish their studies so that they are happy with themselves. 

The need to know is characterised by a hunger for knowledge, a desire to broaden mental 

horizons. It is occasionally called a cognitive or intellectual need. It is closely linked to the 

overall level of intelligence. It is a desire to learn and educate oneself. The need for 

knowledge is also connected with the need for manipulation, play, experimenting and work 

activity (Kohoutek, 2002). 

Generally, there are several motives that influence one another. Motivation sources can be 

external agents (family, school, club, place of residence, set of economic, political, cultural 

circumstances) and internal agents (interests, aims, knowledge, abilities, perseverance, 

responsibility and health status, which are manifested during a game, work, learning process 

and hobbies) (Čáp & Mareš, 2001). Except for motivation sources, people are also interested 

in causes of motivation, that may be physiological processes happening in the brain and body, 

- 848 -



as well as cultural and social interactions with individuals in our environment (Nolen-

Hoeksema, 2012). 

 

1.3  Research of Factors Influencing Students´ Motivation to Study 

McClelland (1975), who studied performance motivation, presented his respondents with 

pictures with ambiguous interpretation and asked for a narrative reaction via story. He 

discovered that stories from individuals with high performance motivation contained motives 

related to a specific effort, success etc. On the other hand, the narrations from individuals with 

lower performance motivation contained motives of boredom, speculative behaviour, lies. The 

research on the intensity of motivational incentives for an activity in Czech, English, 

Japanese, German, New Zealand and Scottish students (the research sample consisted of 1 

256 students, 360 of which were Czech) showed that students’ motivation sources statistically 

differed to a significant degree, and Czech students demonstrated a higher intensity of 

motivation sources (except fear of failure). They expressed their motivation to study regularly 

using the following statements: “I want teachers to like me, I want to be better than others, the 

things I learn interest me, I know that learning is my duty, I feel well when I learn something 

well, I want to have a good job (profession) in the future, my parents want me to do well at 

school” (Pavelková, Hrabal & Hrabal, 2010). 

The examination of students’ motives to study has been discussed by Šebestíková (2013). She 

compared motives to study in Year 4 students (graduation year) at two technical secondary 

schools; one specialised in engineering and the other in design. She discovered that more than 

half of the respondents (57 %) were not happy with their choice of a secondary school and 

would instead select a different field at a different school. It is also worth noting that more 

than half of the respondents would like to study at university other than technical and that 

important motivation agents influencing the choice of a school can be students’ interest in 

technical specialisation and proximity of the school to their home.  

Svatoňová (2016) analysed motivation to learn in lower-secondary schools’ pupils (aged 11-

15) in the Czech Republic. She asked which subjects are their favourite and which are not and 

to what extent the motivation to learn is related to pupils’ boredom at school. She states that 

pupils prefer organised activation learning which prevents boredom. External and internal 

motivation to study is almost even by the respondents (49.9 %). She regarded the following 

pupils’ statements about the internal motivation factors to study: “I enjoy it, I want to learn 

new information, I want to make my parents happy, I want to make my teacher happy, I am 

happy with good results, I want to be the best in class, I like the subject”. She regarded the 

following pupils’ statements as the external motivation factors to study: “I have to study 

because of my parents, teachers, I want to get to university, to get a good job, education is 

important in our society, I want to equal my parents”. 

In her research, Polom (2018) identified relations between the locus of control and motivation 

for success in students. She discovered that the increase in the motivation for success 

corresponds with a more internal locus of control and vice versa, the more external the locus 

of control, the lower the motivation for success. In other words, the more people are 

persuaded that they are able to control the results of their activity, the more they are motivated 

to succeed. 

 

1.4  Research of Motivation Factors in Secondary Engineering Schools’ Students  

Selected factors of motivation to study in secondary technical engineering school students, or 

more precisely, factors influencing the choice of such a school or starting this type of 

profession, comprised the research subject. The main aim was to pilot authors’ research tool 

usable for broader research and, at the same time, to collect primary data for the analysis of 
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relevant curricular documents and vocational and consultancy activities carried out in other 

schools specialised in the same field.  

 

2 RESEARCH METHODOLOGY 

A questionnaire used for data collection consisted of 29 items, (20 items were closed and nine 

open or half-open). For the purpose of this study, seven items were selected, and their 

phrasing is presented together with the results. The collection of data was carried out in April 

2019 on a purposely selected sample of 79 students from Year 4 (graduation year) at the end 

of their secondary school education. The results are presented in a descriptive form as well as 

in the form of statistically assessed relations of selected variables. 

 

2.1  Results of the Descriptive Analysis 

Question 1: Was the secondary school you study at your first choice on the application form? 

(yes/no) 

The first (dichotomous) item was examining whether the secondary technical engineering 

school completed by a school-leaving exam (maturita exam) students are currently finishing 

their studies at was their first choice. 

It is apparent from the graph below that for 53 respondents (67.09 %) the secondary technical 

engineering school they are currently finishing their studies at was their first choice on the 

application form. On the other hand, for 26 respondents (32.91 %), the secondary technical 

engineering school was not their first choice on the application form. In other words, a greater 

number of respondents were first decided to study at a secondary technical engineering school 

completed by a school-leaving exam (maturita exam) which is specialised in computer 

technology and offers opportunities to work in the automotive industry. 

Question 2: Do you think that you have the aptitudes for the given profession? (yes/no) 

The second (dichotomous) item of the questionnaire was examining whether the secondary 

technical engineering school completed by a school-leaving exam (maturita exam) students 

think they have aptitudes for the chosen profession. 

The graph below shows that 39 respondents (49.4 %) stated that they think they have 

aptitudes for the chosen profession, and 40 respondents (50.63 %) stated that they do not 

think they have aptitudes for the chosen profession. Half of the respondents are convinced that 

they have aptitudes to perform a profession specialising in engineering in the future. 

Question 3: Do you want to continue studying engineering at university after finishing the 

secondary school? (yes/no) 

The third (dichotomous) item of the questionnaire aimed to find out whether secondary 

technical engineering school students want to continue studying engineering at university. 

44 respondents (55.7 %) want to continue studying engineering at university after finishing 

their secondary school, and 35 respondents (44.3 %) are not interested in studying engineering 

at university, and they can thus represent a staff potential for engineering companies and 

organisations. 

Question 4: In your free time, are you interested in engineering, e.g. machines, cars, 

technology?  (yes/no) 

The fourth (dichotomous) item of the questionnaire was formulated to find out whether 

students are interested in engineering, e.g. machines, cars or technology in their free time. 

It is apparent from the summation of respondents’ answers that 52 of them (65.8 %) are 

interested in engineering, e.g. machines, cars or technology in their free time and 27 

respondents (34.2 %) stated that they are not interested in engineering, e.g. machines, cars or 
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technology in their free time. It can be noted that school and after-school activities of the 

significant share of the research sample are related to the studied field and, in the future, can 

become an aptitude for the engineering profession. 

Question 5: In technical subjects, do you figure out certain information: 

on your own / only from the teacher’s lecture? (yes/no)  

The fifth (dichotomous) item was examining whether secondary engineering technical school 

students figure out information from technical subjects on their own (individual work or self-

study) or only by listening to teacher’s explanation in the class. 

This question was answered positively by 35 respondents (44.3 %), that means they figure out 

certain information in technical subjects by self-study activities. Forty-four respondents (55 

%) stated that they learn information from technical subjects only by listening to a teacher’s 

lecture.  

Question 6: Do the studies at the secondary school correspond with the ideas you had before 

entering the school? (yes/no) 

The sixth (dichotomous) item provided data about whether the studies at the secondary school 

correspond with ideas students had before entering the school. 

A larger number of respondents (45; 56.96 %) stated that studies at the school correspond 

with ideas they had before entering the school. On the other hand, 34 respondents (43.04 %) 

stated that studies at the school do not correspond with the ideas they had before entering the 

school. 

Question 7: Do you want to be successful at school? (yes/no)  

The seventh (dichotomous) item aimed to examine whether of the secondary technical 

engineering school students are motivated by achieving success in their studies. 

Two-thirds of respondents (52, that is 65.82 %) stated that they want to be successful at 

school. On the other hand, 27 respondents (34.18 %) stated that they do not want to be 

successful at school. The analysis of other items of the questionnaire will examine which 

other sources of motivation worked and supported students in their efforts to finish their 

studies at the secondary school. 
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Graph 1.  Frequency of answers to Question 1-7 

2.2  Results of the Statistical Analysis 

The research survey was also focused on discovering a possible link between selected 

variables. Hypotheses and results of their verification are mentioned below. 

Hypothesis 1: Students who think they have aptitudes for their chosen profession want to be 

successful at school more frequently than students who do not think so.  

Table 1.  Detected and expected frequencies related to H1 

Contingency table                                                                                                                                                                                       

Pearson´s chi-squared = 9.0173               degree of freedom = 1               significance   p= 0.002674 

Question 2 Question 7 - yes Question 7 - no Row totals 

yes 32 (25.671) 7 (13.329) 39 

no 20 (26.329) 20 (13.671) 40 

Column totals 52 27 79 

 

Given that the calculated value of chi-squared is higher than the value of the test criterion and 

the value of significance is lower than the chosen significance level of 0.05, it has been 

proved that there is a statistically significant relationship between answers to both questions. 

Hypothesis H1 “Students who think they have aptitudes for their chosen profession want to be 

successful at school more often than students who do not think so” has been confirmed. 

Hypothesis 2: Students who indicated the secondary school they are studying at as their first 

choice on the application form state that they will continue studying engineering at university 

more frequently than students who did not indicate this secondary school as their first choice. 
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Table 2.  Detected and expected frequencies related to H2 

Contingency table                                                                                                                                                                                     

Pearson´s chi-squared = 0.53607            degree of freedom = 1             significance   p= 0.46407 

Question 1 Question 3 - yes Question 3 - no Row totals 

yes 28 (29.519) 25 (23.481) 53 

no 16 (14.481) 10 (11.519) 26 

Column totals 44 35 79 

 

Given that the calculated value of chi-squared is smaller than the value of the test criterion 

and the value of significance is higher than the chosen significance level 0.05, it has not been 

proved that there is a statistically significant relationship between answers to both questions. 

Hypothesis H2 “Students who indicated the secondary school they are studying at as their first 

choice on the application form state that they will continue studying engineering at university 

more frequently than students who did not indicate this secondary school as their first choice” 

has not been confirmed. 

Hypothesis 3: Students who are interested in technology in their free time report that they 

want to continue their studies at a technical university after graduating from high school more 

frequently than students who are not interested in technology in their free time. 

Table 3.  Detected and expected frequencies related to H3 

Contingency table                                                                                                                                                                                       

Pearson´s chi-squared = 5.6238               degree of freedom = 1               significance   p= 0.017726 

Question 4 Question 3 - yes Question 3 - no Row totals 

yes 42 (37.519) 10 (14.481) 52 

no 15 (19.481) 12 (7.519) 27 

Column totals 57 22 79 

 

Given that the calculated value of chi-squared is higher than the value of the test criterion and 

the value of significance is lower than the chosen significance level of 0.05, it has been 

proved that there is a statistically significant relationship between answers to both questions. 

Hypothesis H3 “Students who are interested in technology in their free time report that they 

want to continue their studies at a technical college after graduating from high school more 

often than students who are not interested in technology in their free time” has been 

confirmed. 

Hypothesis 4: Students who think that teachers of vocational subjects lead them to think about 

a technical problem report that the school deepens their interest in the field of study more 

often than students who do not think so. 

Table 4.  Detected and expected frequencies related to H4 

Contingency table                                                                                                                                                                                        

Pearson´s chi-squared = 7.2880            degree of freedom = 1             significance   p= 0.006942 

Question 8 Question 9 - yes Question 9 - no Row totals 

yes 42 (37.595) 24 (28.405) 66 

no 3 (7.405) 10 (5.595) 13 

Column totals 45 34 79 
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Given that the calculated value of chi-squared is higher than the value of the test criterion and 

the value of significance is lower than the chosen significance level of 0.05, it has been 

proved that there is a statistically significant relationship between answers to both questions. 

Hypothesis H4 “Students who think that teachers of vocational subjects lead them to think 

about a technical problem report that the school deepens their interest in the field of study 

more often than students who do not think so” has been confirmed. 

 

Main conclusions of the research survey are:  

1. For two-thirds of the respondents, i.e. 53 (67.09 %) the secondary school specialising 

in engineering was their first choice.  

2. Half of the respondents, i.e. 39 (49.37 %), think they have aptitudes for the chosen 

engineering profession.   

3. The interest to continue studying engineering at university after the secondary school 

was expressed by 44 (55.70 %) respondents.  

4. Two-thirds of the respondents (52 in total, i.e. 65.82 %) stated they are interested in 

engineering, for instance, machines, cars or technology in their free time.  

5. More than half of the respondents (35 in total, i.e. 44.30 %) figure out certain 

information through independent learning activities in the class.   

6. More students in the research sample stated that the studies at the secondary school 

specialising in engineering corresponds with their ideas they had before entering 

secondary school.  

7. Almost two-thirds of the students (52 in total, i.e. 65.82 %) said that they want to be 

successful at school.  

8. The validity of the hypothesis that “students who think they have aptitudes for the 

chosen profession want to be successful at school more often than students who do not 

think so” has been confirmed.   

9. The validity of the hypothesis that “students who indicated the secondary school where 

they are studying as their first choice on the application form state that they will 

continue studying engineering at university more often than students who did not 

indicate this secondary school as their first choice” has not been confirmed. 

10. The validity of the hypothesis that “Students who are interested in technology in their 

free time report that they want to continue their studies at a technical college after 

graduating from high school more often than students who are not interested in 

technology in their free time” has been confirmed. 

11. The validity of the hypothesis that “Students who think that teachers of vocational 

subjects lead them to think about a technical problem report that the school deepens 

their interest in the field of study more often than students who do not think so” has 

been confirmed. 

 

3 DISCUSSION AND CONCLUSION 

The problem of students´ motivation to the study of technical engineering fields at high 

schools was analysed using questions focused on discovering the circumstances of the choice 

of these fields, the more in-depth interest in the field, the compliance of the study reality with 

the previous idea and the further study perspective of students. In a thematically related study 

(Ondrejkovič, Křemenová, Malý, Krajča, 2017), the authors have focused on the comparison 

of answers of two groups of technical engineering fields – schools finished with vocational 

certificate and schools finished with school-leaving exam. The authors analysed reasons 

behind the choice of the field, satisfaction with the choice, the intention to apply in the field 

after graduation or seeking employment in another field.  
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However, distinct differences in the questions do not allow to directly compare acquired data 

except one area represented by the question concerning the comparison of compliance of 

study reality with the previous idea of the student, and the question of satisfaction with the 

choice of the field in the other research, which results are presented negatively as the students 

are dissatisfied with the study field. Almost 57 % of respondents of our research confirm the 

compliance of the studies with the idea. In the other research, the most frequent reasons for 

the dissatisfaction are the low share of practical training (mentioned by 18 % of respondents), 

loss of interest in the field (13 %) and low quality of preparation in the field (10%). Assuming 

that every pupil would state one reason for dissatisfaction, the summation of 41 % of 

respondents would almost comply with our discovery. Question about whether the field was a 

first choice for the students was positively answered by 67 % of our respondents and 78 % of 

Czech students participating in EUROSTUDENT VI research (Fischer, Vltavská et al., 2016).       

In the next phase of the research, which will build on the presented pilot research survey, a 

collection of data will be carried out on a sample of students from six secondary technical 

engineering schools in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. It will contribute 

to higher reliability and relevance of the discoveries and will allow formulating more general 

statements about the chosen aspects of students´ motivation for the choice of professional 

training. At the same time, the school will be provided with materials reflecting the 

motivation level of their students, a level which crucially influences the results of their studies 

or more precisely their stay in the studies and possibility to commence the professional 

practice in the field. 
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KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

 

COMMUNICATION SKILLS FOR SOCIAL WORKERS 

 

Marta Achimská 
 

Abstrakt 

Sociální práce je komplexní činnost, kterou je možné provádět pouze při splnění tak 

odborných požadavků i osobnostních předpokladů. Sociální pracovník během výkonu své 

práce přichází do přímého kontaktu s klientem. Je proto důležité, aby si osvojil několik 

komunikační dovednosti verbálního, ale i neverbálního charakteru. Tato práce se zabývá 

právě problematikou komunikačních dovedností a využití měkkých dovedností při efektivním 

poskytováním práce sociálního pracovníka. Práce analyzuje různé formy komunikace a 

ilustruje problémy, které jsou s nimi spojeny, a zároveň mluví o konkrétních dovednostech, 

které by při té které formě komunikace měl sociální pracovník ovládat. Ve své závěrečné části 

práce rozebírá také o bariéry při komunikaci včetně možného řešení konfliktních situací. 

Klíčová slova: sociální práce, komunikační dovednosti, verbální komunikace, neverbální 

komunikace, paralinguálna komunikace, virtuální komunikace, bariéry při komunikaci, řešení 

konfliktů 

 

Abstract 

Social work is a complex activity that can be carried out only when such professional 

requirements and personal prerequisites are met. The social worker comes into direct contact 

with the client during the performance of his / her work. It is therefore important that he / she 

acquires several verbal and non-verbal communication skills. This assignment deals with the 

issue of communication skills and the use of soft skills in effective delivery of social worker 

work. The assignment analyzes various forms of communication and illustrates the problems 

that are associated with them, and at the same time talks about specific skills that the social 

worker should be able to control in that form of communication. In its final part, the 

assignment also discusses barriers to communication, including possible solutions to conflict 

situations. 

Keywords: social work, communication skills, verbal communication, nonverbal 

communication, paralleling communication, virtual communication, communication barriers, 

conflict resolution 

 

 

1. Úvod 

Se sociální prací se spojuje velké množství úkolů, které lze provádět nejen na základě 

kompetentnosti, ale i tzv. měkkých dovedností. Tyto dovednosti práci sociálnímu 

pracovníkovi nejen usnadňují, ale pomáhají mu i při získávání důvěry u všech zúčastněných 

protistran. Komunikační dovednosti, které lze do měkkých dovedností řadit, patří vůbec k 

nejdůležitějším dovednostem, kterými by měly být vybaveni nejen sociální pracovníci ale v 

podstatě všichni, kteří v rozšířené míře interagují s jednotlivci nebo skupinami osob. Sociální 

pracovník by měl ovládat nejen agendu sociální práce, ale především i být vybaven souborem 

kompetencí, které jsou základem komunikace s klienty. Komunikace lidí je však složitá a 
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mnohostranná a sociální pracovníci se proto musí více soustředit na svou schopnost rozvíjet 

"pomocný vztah" a dopomáhat při rozvíjení komunikačních dovedností klientů.
1
 

Sociální pracovníci přicházejí do kontaktu s jednoduchými ale i komplexními problémy 

souvisejícími se sociálními zabezpečením a životem lidí. Porozumění těmto problémům 

vyžaduje od pracovníka, aby ovládal celou řadu komunikačních dovedností. Proto je 

komunikace v sociální práci základem k účinnému provádění přidružených činností. Tahle 

komunikace zahrňuje tak verbální, neverbální, paralinguálnu nebo virtuální komunikaci. 

Jasnost a paralinguálna komunikace (tón, výška hlasu, rychlost řeči a hlasitost) jsou stejně 

důležité jako slova, která sociální pracovník použije. Pralinguální stránka zahrňuje emoční 

obsah správy.
2
 Na sociálního pracovníka se kladou zvýšené nároky, aby všechny stránky 

komunikace měl zvládnuté na vysoké úrovni, protože mu umožňují efektivně vykonávat svou 

práci tak mimo terénu tak v terénu. 

 

2. Komunikace jako kontinuální proces 

Komunikaci lze definovat jako proces, během kterého jsou vyjadřovány myšlenky nebo 

pocity, tak verbální, neverbální i virtuální napříč různými osobami, skupinami nebo systémy. 

Komunikaci lze vyjádřit i jako lineární jednosměrný proces, ve kterém odesílatel vědomě 

přenáší zprávu na příjemce, která by měla být formována způsobem, který příjemci umožní 

zprávu pochopit. Komunikace je také kontextová a měla by být v souladu s více atributy a 

charakteristikami příjemce, jako třeba jeho pohlaví, kulturní, sociální a vědomostní zázemí, 

věk, pracovní zařazení a další proměnné. V kontextu sociální práce efektivní komunikace 

navazuje na vzájemné porozumění, reflexi a přiměřenou reakci na měnící se chování v 

procesu získávání a sdílení informací. Dobrá komunikace sociálního pracovníka vyžaduje 

expertízu tak v oblasti citlivého zacházení s informacemi i pochopení situace klienta s cílem 

vybudovat vztah s klientem, pomoct mu při řešení vzniklých situací, a zároveň přimět ho k 

požadované změně. Existuje množství metod, které mohou sociální pracovníci použít s cílem 

usnadnit komunikaci s klientem. Hlavní doménou v terapeutickém vztahu je poskytování 

empatie. Sociální pracovník by také měl být autentický, pokud je jeho cílem vybudovat 

důvěru mezi ním a klientem. Komunikace by také měla být rozvíjena poslechem a bez 

předčasného úsudku a napomáháním klientovi při rozvoji jeho vlastních zdrojů. Sociální 

pracovník by měl vždy použít kulturní přiměřenou formu komunikace.
3
 Komunikace u 

sociálních pracovníků je důležitá při zapojování klientů (tak jednotlivců, skupin nebo 

komunit), sama sebe (interpersonální komunikace), kolegů a dalších pracovníků v kontextu 

intervencí a podpůrných vztahů. 

 

3. Typy komunikace v sociální práci 

Komunikaci v sociální práci je možné rozdělit do několika skupin, počínaje verbální, 

neverbální, paralinguální a psanou komunikací. Přidat je možné i virtuální komunikaci, která 

probíhá přes internet ve virtuálním prostoru. Taková komunikace se vyznačuje skloubením 

hned několika typů komunikace, především však verbální, neverbální a psané. 

 

4. Verbální komunikace 

Verbální komunikace, také považována za ústní komunikaci, se šíří ústním projevem. Slova 

jsou používány k vyjádření myšlenek, pocitů, na vyprávění příběhů, zjišťování nových 

skutečností, rozhovory, terapie a podobně. V tomto kontextu, verbální komunikace probíhá 

                                                 
1 TURNER, J. Social Work Treatment. New York: The Free Press. 1996. ISBN: 0-684-82994-0. s. 116. 

2 KOPROWSKA, J. Communication and Interpersonal Skills in Social Work. Bloomington: Learning Matters. 

2005. ISBN: 978-184-4450-190. s. 60. 

3 APGAR, D. Social Work ASWB Bachelors Exam Guide: A Comprehensive Study Guide for Success. New 

York: Springer Publishing Company. 2006. ISBN: 978-0-8261-3276-5. s. 173. 
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přímo a fyzicky s klientem. Je proto důležité, že sociální pracovníci věnují velkou pozornost 

použitým slovům během komunikace s klientem. Cílem je umožnit přesné pochopení tak na 

straně klienta i na straně sociálního pracovníka, který sbírá od klienta informace a 

zaznamenává je v rámci kontextu probíhajícího dialogu. Kromě verbální komunikace je tak 

nutná schopnost naslouchat. Je to proto, aby sociální pracovník i na základě použitých slov a 

neverbální komunikace dokázal usměrnit další rozhovor a správně volit slova. Pracovník by 

měl v rámci verbální komunikace volit taková slova, která zohledňují emoční stav, kulturu, 

vzdělání a další proměnné u klienta. V zájmu o zlepšení verbální komunikace je možné 

navrhovat, že je důležité poskytovat informace, které mohou být okamžitě pochopeny. Pokud 

má mít verbální komunikace vysoký standard, je důležité, aby poskytovala fakta průběhem, 

který dokáže klient zpracovat.
4
 

Z použitých slov by měla vyzařovat přívětivost, respekt a otevřenost s výjimkou případů, 

které vyžadují speciální přístup. Slova rovněž nejsou jediným a nejvhodnějším komunikačním 

prostředkem, jelikož mohou být velmi ohraničené a limitující. To častokrát vede sociální 

pracovníky do hraničních situacích, které vykazují známky manipulativního jednání směrem 

od klienta k pracovníkovi. Snahou klienta totiž častokrát může být "otočení" problému a 

vmanipulování pracovníka do situace, kdy řekne slova, které chce klient slyšet, přičemž se 

vyhýbá podstatě problému. Je proto na sociálních pracovnících aby zachytily i to, co slovy 

nelze vyjádřit. 

 

5. Neverbální komunikace 

Jedním z prvních vědců, kteří detailněji popsali neverbální komunikaci byl Charles Darwin. 

Darwin tvrdil, že všechna zvířata vyjadřují emoce, zatímco neverbální komunikace je 

založena na množině libovolných symbolů se zvláštním kulturním porozuměním. Vyjádřením 

emocí na tváři je možné pozorovat hněv, znechucení, strach, radost, smutek nebo překvapení. 

Vyjádření těchto emocí je většinou univerzální. Darwinova práce nejen, že přispěla ke studiu 

lidského chování přes specifické vědecké metody, ale přispěla i k pochopení neverbálního 

chování v rámci potenciálu poskytovaného komunikací.
5
 Neverbální nebo paralinguální 

komunikace označuje proces přenosu zpráv a informací pomocí gest, mimiky, emociálních 

podnětů, intonace a jakýkoliv dalších doprovodných jevů, které nejsou přímo spojeny se 

slovy, respektive slouží jen jako průvodní jev během verbální komunikace. 

Nejčastěji, paralinguální vyjadřování se děje nevědomky a může se vymknout kontrole u 

komunikujícího. V sociální práci mají prvky paralinguální komunikace velký význam a 

mohou představovat nástroje pro úpravu komunikace. Ve výsledku je tedy důležité rozvinout 

vysokou úroveň rozpoznání, přijímání a reagování na paralinguální signály.
6
 Podle více 

výzkumů existuje určitý konsensus mezi sociálními pracovníky, kteří udávají, že až dvě 

třetiny komunikace během osobního setkání probíhají neverbálně. Je to důsledkem toho, že 

větší množství zpráv se přenáší pomocí gest, mimiky, emocí, intonace a výšky hlasu a dalších 

neverbálních forem projevu. Do neverbální komunikace lze také zahrnout i oční kontakt, 

vzdálenost mezi komunikujícími, jakýsi první dojem a držení těla. Sociální pracovníci by 

proto komunikaci měli brát jako komplex několika souvisejících jevů přesahujících verbální 

komunikaci. Pokud je jejich cílem vést cílený rozhovor, měli by dbát na to, aby verbální část 

projevu byla synchronizovaná a odpovídala neverbální stránce a neodporovala jí. Rovněž je 

třeba, aby sociální pracovník chápal i širší kontext neverbální komunikace, který může nést 

odlišné známky při střetu několika kultur. Měl by si proto v první řadě osvojit neverbální 

                                                 
4 INGLEBY, E. Applied Pszchology for Social Work. Exeter: Learning Matters. 2010. ISBN: 978-1-8445-

356-6. s. 24. 

5 HOGG, M. A., COOPER, J. The Sage Handbook of Social Psychology. 2003. ISBN: 0-7619-6636-6. s. 234. 

6 ROGERS, M., WHITAKER, D., EDMONDSON, D., PEACH, D. Developing Skills for Social Work 

Practice. London: Sage Publications. 2007. ISBN: 978-1-4739-1376-9. s. 13. 
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známky typické pro tu kterou kulturu, krajinu, věkovou skupinu, pohlaví či zájmovou 

skupinu, do které klient patří. Některé neverbální prvky v projevu klienta mohou nasvědčovat, 

že se cítí rozzlobený, smutný nebo naopak veselý a otevřený. Tyto prvky přitom mohou být 

odlišné s těmi, se kterými se měl doposud možnost setkat. 

 

6. Psaná komunikace 

Sociální pracovníci přicházejí do kontaktu i se psanou korespondencí. Klient se může 

rozhodnout požádat sociálního pracovníka o komunikaci prostřednictvím textu, k čemuž 

může mít velké množství nejrůznějších důvodů. Je pak na sociálním pracovníkovi aby se 

dokázal takové komunikaci přizpůsobit. Je navíc běžné, že některý typ komunikace probíhá 

výhradně písemně. Sociální pracovník může například agenturu požádat o intervenci při 

řešení problému. Agentura jeho požadavek přijme a odpoví mu psaným textem. Očekává se, 

aby sociální pracovník s agenturou komunikoval takovýmto způsobem. Totéž platí při 

komunikaci s klientem, při které musí sociální pracovník ovládat nástroje jak vést komunikaci 

tak, aby přinesla požadované výsledky a měla správné směrování. Je důležité, aby zvládly 

nejen gramatiku, správné zpracování myšlenek ale zároveň i věděli číst "mezi řádky". 

Přikládat by měly důraz i na přesný význam slov a jejich konotaci v rámci textu a širších 

souvislostí. Důsledný výběr slov může zamezit nepochopení, či špatnému vysvětlení na straně 

klienta. V případě důsledné či krizové komunikaci má sociální pracovník možnost obrátit se i 

na služby lingvisty. 

 

7. Virtuální komunikace 

V poslední dekádě nabývá na významu právě virtuální komunikace, do níž jsou zapojeny 

nejnovější technologie a internet. Dynamika virtuální komunikace se pohybuje v čase a 

prostoru. Pokročilé technologie přinášejí mnohé rozšíření v rámci komunikace. Zatímco v 

minulosti byla virtuální komunikace zejména o psaném textu, později se přesunula i do 

hlasové, tj. verbální, komunikace, ke které se přidali díky videohovorům i neverbální prvky. 

Ty simulují osobní setkání zúčastněných stran. Virtuální komunikační technologie mají 

potenciál spojit lidi, kteří by se jinak nemohli z různých důvodů setkat. Má rovněž potenciál 

spojit hlasy těch lidí, kteří by zůstali nevyslyšeny. Je jasné, že technologie budou hrát zásadní 

roli při sociální práci tak ve smyslu problémů, se kterými jsou sociální pracovníci 

konfrontováni i strategiemi, které musí při řešení problémů použít.
7
 

S virtuální komunikací se v posledních letech spojuje i fenomén sociálních sítí, které lidem 

usnadňují komunikaci a prohlubují sociální kontakt. S tím spojená etická otázka může 

zpochybňovat formu komunikace sociálních pracovníků na sociálních sítích. Na jedné straně 

může usnadnit kontakt, na straně druhé může zkomplikovat vyjadřování a formu vyjadřování 

sociálního pracovníka. Klient může nabýt dojmu, že sociální pracovník není upřímný, nemá 

prostor na to, aby si vyslechl problém v celé jeho komplexnosti. Pro sociálního pracovníka je 

důležité, aby větší důraz věnoval na vyjádření empatie s klientem v případě, pokud s ním 

komunikuje například prostřednictvím sociálních sítí. I taková komunikace by měla podléhat 

určité etiketě. 

 

8. Bariéry v efektívní komunikaci 

Komunikace je komplexní proces, který s sebou přináší řadu implikací. Komunikace může 

být úspěšná, vedoucí například k prohlubování poznání osob nebo i neúspěšná. V takovém 

případě nemusí být myšlenka správně doručena a adresát ji mylně interpretuje. Někdy také 

zpráva nemusí mít formu a obsah, který dokáže příjemce rozluštit a správu tak nepochopí. I to 

je možné označit za komunikační bariéru, se kterou je možné pracovat například s využitím 

                                                 
7 MIZRAHY, T. The Encyclopedia of Social Work. Washington: NASW Press. 2008. ISBN: 978-0-19-

530661-3. s. 354. 
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zpětné vazby od příjemce. Sociální pracovník se například sérií otázek může klienta zeptat, 

zda obsahu porozuměl. Existuje však několik samostatných kategorií bariér efektivní 

komunikace. 

Při komunikaci může například nastat problém, pokud sociální pracovník využije neznámý, 

příliš komplikovaný či technický žargon. Volba slov je důležitá, ale musí korespondovat nejen 

s kontextem ale is nastavením příjemce. Sociální pracovník by měl proto zvážit jaký styl 

komunikace klientovi vyhovuje způsobem, aby neprohlubuje komunikační bariéry. Je důležité 

aby se pracovník vyhýbal zbytečnému použití slangových slov, nevhodných slovních spojení 

a vulgarismů. Problémy může způsobit i použití profesionálního slovníku, který může být pro 

klienta nesrozumitelný a může z něj mít dojem odměřenosti či povýšeneckosti sociálního 

pracovníka. Pokud není možné vyhnout se takovým slovům, měl by pracovník přistoupit k 

jejich okamžitému následnému vysvětlení. S tím souvisí i použití jiného jazyka, jiného 

dialektu či přízvuku, který může způsobit nepochopení myšlenky či její nesprávnou 

interpretaci nebo úplné vynechání bránící pochopení komplexní témata. 

Dalším problémem při komunikaci může být emoční bariéra nebo rozebírání témat, které jsou 

pro klienta nepřípustné. Sérií několika otázek a krátké konverzace by měl sociální pracovník 

intuitivní definovat témata, kterým by se při komunikaci měl vyhnout. V případě 

generalizované jsou takovými tématy například politika, náboženství, sexualita, postižení, 

rasismus nebo sex. Rovněž je vhodné porozumět i kulturnímu prostředí, ve kterém se mohou 

k tabuizovaným tématům přičlenit i další. Některé komunikační prostředky mohou také 

zkomplikovat přísun doprovodných emocí, které jsou důležité při směrování komunikace. 

Fyzické setkání většinou nelze nahradit ani virtuální komunikací, která postrádá některé 

komunikační rysy. Existují však i bariéry, které mohou komunikaci "tváří v tvář" komplikovat 

či zcela znemožňovat. Mezi ně patří ruch, špatné osvětlení, nevhodná teplota či podmínky, ale 

například i postižení některého z účastníků. 

 

9. Řešení konfliktních situací 

V rámci komunikace s klientem může být sociální pracovník rovněž vtažen do konfliktu. 

Vhodné je, aby se mu snažil předcházet a pokud to možné není, tak aby správnými prostředky 

dokázal konflikt odstranit a zabránit jeho eskalaci. Mezi komunikační dovednosti by proto 

mělo patřit i zvládání kritických situací, schopnost na ně náležitě reagovat a volit vhodné 

prostředky na deeskalovanie napětí mezi účastníky. Zde není vhodné extrapolování, nakolik 

konflikt může mít různé roviny. Sociální pracovník by ale měl být schopen reagovat s 

chladnou hlavou, zdržet se zvyšování hlasu, a to i v případě, že klient začne křičet. Pokud 

konflikt nelze zvládnout, je vhodné povolat do něj mediátora, který by měl uklidnit obě 

strany, přinést smír a navrhnout konstruktivní řešení jak vést další dialog. 

Ať už při konfliktních situacích nebo mimo ně by měl být sociální pracovník schopný myslet 

kriticky, analyzovat problémy v různých jeho aspektech s cílem nalézt takové řešení, které 

bude pro klienta nejvhodnější. Při kritickém myšlení by ale měl mít nastavené hranice, po 

které je vhodné diskusi s klientem vést. Hranice by měly být tak emoční i časové. Pro 

sociálního pracovníka je více než u jiných povoláních důležité, aby se dokázal od pracovních 

záležitostí oprostit a nepřenášet je do soukromého života. Při tom potřebuje velkou vnitřní sílu 

a emoční a psychologickou vyzrálost. 

 

10. Důležitost komunikačních dovedností u sociálního pracovníka 

Efektivní komunikace je pro sociálního pracovníka důležitá, protože pomáhá budovat vztahy 

s klientem. Sociální pracovníci komunikují s klienty, ale také s dalšími lidmi s cílem získat 

různé informace, které jsou relevantní k aktuálním potřebám klienta, na které se snaží sociální 

pracovník svou prací reflektovat. V rámci komunikace dochází k prolínání více typů 

komunikace, počínaje vyprávěním, nasloucháním, řečí těla a dalšími. V rámci komunikace je 
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proto důležité aby sociální pracovník zvládal ovládat nejen řečovou stránku komunikace, ale i 

emoce, gesta a mimiku. Tyto všechny prvky by měly být v souladu s tím, co se snaží klientovi 

říct a vysvětlit. Budování důvěry s klientem je jednou z nejdůležitějších stránek efektivní 

komunikace sociálního pracovníka. Pomáhá mu pochopit potřeby klienta a pochopit jeho 

situaci při co nejvyšší míře empatie a otevřenosti. Sociální pracovník by si měl osvojit i 

základní pravidla etikety, které udrží korektnost a profesionalitu při komunikaci s klientem. 
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EDUKAČNÉ PROSTREDIE ROZVÍJAJÚCE KRITICKÉ A TVORIVÉ 

MYSLENIE  

 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT DEVELOPING CRITICAL AND 

CREATIVE THINKING 

 

Simona Borisová, Lenka Šutovcová 
 

Abstrakt 

Rozvinúť dostatočnú úroveň kritického a tvorivého myslenia žiakov predstavuje jednu 

z najdôležitejších výziev súčasných školských systémov. V ostatných desaťročiach sa 

problematika kritického a tvorivého myslenia stala predmetom skúmania v rôznych 

kontextoch. Nevyhnutným je hľadanie možností, ako prekonať tradičný model vyučovania 

a vytvoriť vhodné edukačné prostredie, ktoré umožní plnohodnotne rozvíjať úroveň 

kritického a tvorivého myslenia žiakov. Cieľom príspevku je teoretická analýza pojmov 

kritického a tvorivého myslenia s orientáciou na vymedzenie edukačných aspektov 

s akcentom na oblasti vzťahujúce sa k možnostiam ich rozvoja v edukačnom prostredí.  

Kľúčové slová: kritické myslenie, tvorivé myslenie, edukačné prostredie, učiteľ, facilitátor 

 

Abstract 

Developing a sufficient level of pupils´ critical and creative thinking is one of the most 

important challenges of today´s school systems. In the last decades, the issue of critical and 

creative thinking has been explored in various contexts. It is necessary to find ways to 

overcome the traditional model of teaching and create a suitable educational environment that 

will enable the level of critical and creative thinking of pupils to be fully developed. The aim 

of the paper is a theoretical analysis of the concepts of critical and creative thinking with a 

focus on the definition of educational aspects with an emphasis on areas related to their 

development in the educational environment.  

Key words: critical thinking, creative thinking, educational environment, teacher, facilitator 

 

 

Úvod 

Život v dnešnej spoločnosti prináša mnoho nepredvídaných situácii, s ktorými sa musí jedinec 

vedieť vysporiadať. Práve dostatočná úroveň kritického a tvorivého myslenia nadobudnutá už 

počas obdobia školskej dochádzky výrazne dopomáha čeliť hrozbe explózii informácií a 

rôznym požiadavkám spoločnosti. Snaha o presadzovanie rozvoja kľúčových kompetencií 

žiakov prostredníctvom edukačného procesu v SR je dlhodobá a vychádza z Odporúčania 

Rady Európskej únie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, ktoré tvorí 

referenčný dokument pre členské krajiny Európskej únie (EÚ) v oblasti rozvoja vzdelávania, 

odbornej prípravy a učenia sa, zameraného na kompetencie (Rada EÚ, 2018). Zoznam 

kľúčových kompetencií v SR vymedzuje Štátny vzdelávací program SR, ktorý okrem rozvoja 

kritického a tvorivého myslenia definuje aj ďalšie kompetencie, ako sú napr. komunikačné 

schopnosti a spôsobilosti, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

a i. 

Napriek vyspelosti súčasnej spoločnosti a každodennému pokroku v oblasti vedy a techniky 

zostáva hrozbou v slovenskom školstve tradičný model vyučovania, ktorý nepripravuje žiakov 

na požiadavky dnešnej spoločnosti. V súčasných školách ešte stále prevažuje transmisívne 

poňatie výučby, v ktorom sa preceňuje výklad učiteľa a dochádza k odovzdávaniu, resp. 
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prenosu poznatkov. Žiaci sa stávajú pasívnymi prijímateľmi vopred sformulovaných záverov, 

sú postavení do pozícií zapisovateľov informácií, a následne sú nútení memorovať a 

reprodukovať naučené fakty (Dravecký, 2012).  

Na úroveň rozvoja kritického a tvorivého myslenia žiakov výrazne pôsobí vhodné edukačné 

prostredie, ktoré je tvorené spolupôsobením fyzikálnych podmienok so zúčastnenými 

subjektmi. Hlavnú zložku edukačného prostredia predstavuje učiteľ, ktorého poslaním je 

vytvoriť priaznivú klímu v triede, rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, podporovať ich 

zvedavosť i záujem o danú skutočnosť a poskytnúť im priestor na sebarealizáciu. Žiak sa 

touto formou učí nachádzať hlbší rozmer, čím sa posúva vo vedomostnej a osobnostnej 

rovine. 

Cieľom príspevku je teoretická analýza pojmov kritického a tvorivého myslenia s orientáciou 

na vymedzenie edukačných aspektov s akcentom na oblasti vzťahujúce sa k možnostiam ich 

rozvoja v edukačnom prostredí.  

 

1 KRITICKÉ MYSLENIE 

Počiatky problematiky kritického myslenia siahajú až do obdobia antickej filozofie, ale 

výraznejšie aktivity v súvislosti s výchovou a vzdelávaním sa objavovali najmä v druhej 

polovici 20. storočia. Na Slovensku sa o kritickom myslení v rámci edukačného procesu 

začalo hovoriť v 90. rokoch a v súčasnosti je uvedená téma mimoriadne aktuálna. V súvislosti 

s rozpracovanou témou vznikli rôzne publikácie od viacerých autorov ako napr. Turek (2003), 

Lipman (2003), Grecmanová, Urbanovská, (2007), Petrasová (2008), Ferencová, Šuťáková 

(2011), Bauman (2013), Kosturková (2012, 2016, 2019), Duchovičová (2019), Ferencová 

(2019) a i. 

Pozitívnym signálom bola implementácia rozvoja kritického a tvorivého myslenia do 

Štátneho vzdelávacieho programu SR v roku 2008, napriek tomu ostáva dominantný tradičný 

spôsob vyučovania, ktorý je založený na nadobúdaní enormného množstva vedomostí, 

memorovaní a pasivite žiakov (Kosturková, Ferencová, 2019). Žiaci si prostredníctvom 

edukačného procesu nemajú osvojovať iba obsah učiva, ale dôležité je aj získavanie a 

rozvíjanie kľúčových kompetencií. Práve kritické myslenie zaraďujeme k základným 

kľúčovým kompetenciám, ktoré majú byť prostredníctvom edukačného procesu rozvíjané. 

V súčasnej spoločnosti je potrebné, aby bol každý jednotlivec schopný samostatne 

vyhodnocovať relevantnosť prijímaných informácií, následne si vytvoriť úsudok a prijať 

zodpovedné rozhodnutie. Schopnosť kriticky myslieť je jedným z hlavných predpokladov 

úspechu v školskom, ale aj mimoškolskom prostredí (Maňák, Švec, 2003). 

Grecmanová a kol. (2000) vymedzujú kritické myslenie ako „aktívne a samostatné 

uvažovanie, podmienené týmito schopnosťami: porozumenie informácii a jej dôkladnému 

preskúmaniu, porovnanie myšlienky s inými názormi a tvrdeniami, videnie faktov v 

súvislostiach, využitie všetkých úrovní myšlienkových postupov, zaujatie stanoviska a 

zodpovednosť zaň“. Ide o schopnosť používať vyššie kognitívne procesy pri kognitívnych 

problémoch. Myslieť kriticky znamená premýšľať do hĺbky o informáciách, skúmať základ 

podanej informácie, porovnávať ju s opačnými názormi, zvažovať argumenty vytvárať vlastné 

predpoklady a prostredníctvom toho zaujať konkrétne stanovisko. Kritické myslenie je zložitý 

proces tvorivej integrácie myšlienok a informácií, proces reštrukturalizácie konceptov 

(Dargová, Jurčišinová, 2002, s. 275).  

Základom rozvoja kritického myslenia v edukačnom prostredí je integrovaný model myslenia, 

ktorý prepája jeho tri oblasti: prijímanie a vybavovanie poznatkov, kritické myslenie a tvorivé 

myslenie (Kosturková, 2019). Úspešnosť aplikácie uvedeného modelu v edukačnom procese 

závisí od učiteľa, žiakov a klímy v triede. Aby mohli žiaci kriticky myslieť, je potrebné 

poskytnúť im dostatok času a príležitostí. Žiaci nesmú byť spútaní v myslení a majú mať 

dostatok možností na to, aby vyjadrovali svoje názory, aby slobodne rozmýšľali a vyjadrovali 
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sa. V procese rozvoja kritického myslenia sa od žiakov požaduje, aby pochopili hodnotu 

svojich názorov a nápadov, aby boli aktívnymi účastníkmi edukačného procesu, aby boli 

schopní s rešpektom vnímať rôzne názorové línie. Mali by byť pripravení formulovať svoje 

úsudky, prípadne ich korigovať. Učiteľ nesmie žiakov zosmiešňovať, ale naopak, prijímať ich 

rozmanité myšlienky a názory. Následne hľadá také činnosti, ktoré vedú žiakov k aktivite a k 

aktívnemu zapájaniu sa do procesu vyučovania. Učiteľ dôveruje každému žiakovi, verí, že 

každý žiak je schopný tvorivo a kriticky myslieť a vyvodzovať reálne a aj kritické názory. Od 

učiteľa sa očakáva, že si váži a oceňuje kritické myslenie žiakov (Petlák, 2012). Výrazným 

determinantom rozvoja kritického myslenia žiakov je tvorivá osobnosť učiteľa využívajúca 

aktívny a kreatívny prístup v procese edukácie. Učiteľ by mal poznať rôzne metódy a 

stratégie, ktoré pomáhajú rozvíjať kritické myslenie žiakov. Ak cieľavedome uplatňujeme vo 

vyučovaní metódy rozvíjajúce kritické myslenie, tak postupne dochádza k zásadným zmenám 

v procese myslenia a učenia žiakov. Žiaci dokážu výrazne lepšie riešiť komplexne náročné 

problémy, hodnotiť javy v spoločnosti a nemajú problémy alebo strach verbalizovať i 

obhajovať vlastné nezávislé názory. Súčasne sa zvýši ich miera tolerancie k názorom svojich 

spolužiakov (Maňák, Švec 2003).  
 

1.1 Edukačné prostredie rozvíjajúce kritické myslenie  

Edukačné prostredie tvorené spolupôsobením fyzikálnych podmienok so zúčastnenými 

subjektmi, v príspevku sa zaoberáme predovšetkým analýzou školského edukačného 

prostredia. Nevylučujeme dôležitosť ostatných podnetov pôsobiacich na žiakovo myslenie, 

no výraznou zložkou pri rozvíjaní úrovne myslenia je učiteľ.  

Učiteľova osobnosť, uplatňovanie vyučovacieho štýlu a chápanie vlastnej profesie zohráva 

kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní osobností svojich žiakov. Fenstermacher a Soltis (2008) 

vzhľadom k rozvíjaniu úrovne myslenia zdôrazňujú myšlienku, že plnenie hláv žiakov 

znalosťami, ktoré boli vybrané a pretlmočené niekým iným, je pre žiakov mimoriadne 

neúčelné a v súvislosti s rozvíjaním myslenia pojednávajú o facilitačnom vyučovacom štýle. 

Daní autori považujú facilitátora za empatickú osobu, kladúcu dôraz na využitie doterajších 

žiakových skúseností. Osobnosť facilitátora je komplexne predstavená Rogersom (1998), 

zaoberajúcim sa odpoveďami na to, ako môže učiteľ tvorivo facilitovať žiakovo učenie 

a lásku k učeniu. Facilitácia znamená uľahčovanie, úlohou facilitátora je teda uľahčovať 

žiakovo prekonávanie prekážok pri poznávaní sveta a viesť žiaka k zvedavosti pri 

nadobúdaní nových poznatkov. Oblasť facilitátora je obsiahnutá aj v teoreticko-

metodologickom základe programu Filozofia pre deti, ktorý sa zacieľuje predovšetkým na 

rozvíjanie kritického, tvorivého a angažovaného myslenia využitím filozofickej diskusie, 

literárnych príbehov a špeciálne navrhnutých aktivít (Lipman, 2003). 

Učiteľ pri koordinácii činností v školskej triede je postavený pred neľahkú úlohu výberu 

témy, činnosti a spôsobu ich prevedenia. Vplyvom napĺňania školského obsahu je bežné, že 

učiteľ preferuje metódu výkladu učiva ako najrýchlejší spôsob odovzdania informácií. Na 

druhej strane, tento model je všeobecne považovaný ako najrýchlejšia cesta k zabudnutiu 

získaných poznatkov. Grigg a Lewis (2019) predkladajú charakteristiky facilitačného štýlu, 

facilitátora vnímajú ako vzor pri vhodnej komunikácii a správaní. Vzorom pre žiakov môže 

byť facilitátor tým, že myslí a koná flexibilne, využíva rozličné techniky a zdroje pri 

získavaní poznatkov. Facilitátor sa podľa týchto odborníkov vyznačuje aktívnym počúvaním, 

kladením otázok a budovaním dôvery. Pre tento vyučovací štýl je charakteristické 

poskytovanie priestoru na žiakovo sebavyjadrenie, diskusiu a spätnú väzbu. 

Kvalita rozvíjania kritického myslenia žiakov je závislá aj od klímy v triede, v ktorej prebieha 

edukačný proces. Dôležite je vytvoriť takú klímu, kde sa žiaci neobávajú vyjadriť vlastný 

názor a kde sa bude akceptovať rozdielnosť myslenia žiakov (Maňák, Švec, 2003). Vo vzťahu 

- 865 -



k atmosfére v triede je potrebné zabezpečiť nasledujúce predpoklady pre stimuláciu rozvoja 

kritického myslenia (Grecmanová, Urbanovská, 2007):  

1. Poskytnúť čas a príležitosť, aby si žiaci mohli kritické myslenie vyskúšať, 

2. Umožniť žiakom voľne domýšľať a špekulovať, 

3. Akceptovať rozmanité myšlienky, nápady a názory, 

4. Podporovať aktívne zapojenie žiakov do učebného procesu, 

5. Zaistiť bezpečné prostredie, kde nebudú žiaci vystavení posmechu, 

6. Dôverovať každému žiakovi v jeho schopnostiach robiť kritické úsudky, 

7. Oceňovať kritické myslenie. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hlavnú rolu pri rozvíjaní žiakovho kritického myslenia má 

učiteľ koordinujúci ďalšie zložky rozvíjania myslenia. To však považujeme za čiastočnú 

pravdu, pretože učiteľovo pôsobenie sa vzťahuje najmä na školské edukačné prostredie a nie 

je vhodné, aby sa všetky povinnosti pri rozvíjaní úrovne myslenia presúvali iba do jeho 

kompetencie. Bez systematickej podpory môže učiteľ pociťovať ťažkosti pri snahe 

o napredovanie svojich žiakov. Systematickou podporou máme na mysli zvýšenie 

spoločenského oceňovania učiteľa a rovnako aj poskytovanie príležitostí na učiteľovo 

rozvíjanie v podobe kurzov, školení, diskusií, metodík zaradených už do pregraduálnej 

prípravy učiteľa.  

 

2 TVORIVÉ MYSLENIE 

Rovnako ako v prípade kritického myslenia, je aj rozvoj tvorivého myslenia žiakov  

zakorenený v snahách dobrých učiteľov už oddávna. Starogrécky filozof a učiteľ Sokrates mal 

už v 4. stor. pred naším letopočtom ambície vychovávať zo svojich žiakov tvorivo a kriticky 

mysliacich ľudí, ktorí neprijímajú hotové fakty, ale analyzujú, zdôvodňujú a hľadajú podstatu 

vecí a javov, ktoré ich obklopujú (Bauman, 2013). Tvorivé myslenie sa úzko viaže na 

tvorivosť a je súčasťou schopností tvorivosti (Hvozdík, 1994). Tvorivosť a kritické myslenie 

sú aspekty "dobrého" a cieľavedomého myslenia a kritické myslenie a tvorivosť predstavujú 

dve strany tej istej mince. Obidva koncepty sú neoddeliteľne prepojené a vyvíjajú sa 

paralelne, preto mnohí autori zdôrazňujú potrebu integrovať tvorivé a kritické myslenie počas 

výučby (Paul, Elder, 2006). 

Tvorivosťou sa na Slovensku od 90. rokoch minulého storočia zaoberá najmä Zelina, ktorý 

vydal viacero publikácií v podmienkach edukačného procesu. Okrem uvedeného autora sa 

problematikou zaoberajú ďalší autori ako napr. Lokšová (2002), Tóthová (2006), 

Krajčovičová (2012), Uherová (2013), Džačovská (2015) a iní.   

Tvorivé myslenie sa vo všeobecnosti rozumie ako vytváranie alebo generovanie myšlienok, 

procesov alebo konceptov medzi existujúcimi myšlienkami alebo konceptmi (Marrapodi, 

2003; Jackson et. al. 2012). Možno ho chápať ako kombináciu logického a intuitívneho 

prístupu. Intuitívne myslenie zodpovedá prirodzenosti človeka, predstavuje schopnosť 

bezprostredne reagovať, je to osobitná forma poznávania. Logické myslenie ctí zákonitosti 

vzniku a vývoja správneho, krok za krokom idúceho usudzovania a vytvárania záverov. Aby 

logické myslenie prinášalo tvorivé riešenie, musí byť doplnené intuitívnym, a naopak 

intuitívne myslenie potrebuje byť doplnené logickým, aby overovalo správnosť postupu, 

eventuálne myšlienku zovšeobecnilo a stalo sa tak základom pre ďalší rozvoj tvorivého 

myslenia. Podstatou tvorivého myslenia sú nasledujúce myšlienkové operácie:  

 poznávanie - chápané ako príjem informácií, poznávanie okolitého sveta priamo 

zmyslami, alebo sprostredkovane prostredníctvom poznatkov iných ľudí; 

 pamäť - predstavuje operáciu ukladania a uchovávania informácií, s možnosťou si ich 

opätovne vyvolať;  
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 vytváranie nových informácií – t. j. vlastné produktívne myslenie, ktoré zahrňuje tak 

vybavovanie obsahu pamäti, ako aj objavovanie nových poznatkov, ktoré formulujeme v 

nových myšlienkach (Žák, 2004).  

Myslenie sa u tvorivého človeka v priebehu života intenzívne vyvíja, mení a je spoločensky 

podmienené. Myslením poznávame podstatné vlastnosti, vzťahy, riešime problémy a úlohy. 

Základom rozvoja tvorivosti je dôraz na divergentné myslenie, ktoré je opozitom 

konvergentného, pričom i toto má v rozvoji svoje miesto a slúži ako istý základ. V tvorivom 

myslení tak striedavo prevažuje konvergencia a divergencia (Čáp, Mareš, 2007). V rámci 

tvorivého myslenia ide o množstvo prelínajúcich sa zložiek, ktoré majú vo formovaní 

osobnosti človeka menší či väčší význam. Práve na Guilfordovom modeli inteligencie boli 

následne definované faktory tvorivosti. Hovoríme o: fluencíi, flexibilite, originalite, 

elaborácii, redefinovaní a senzibilite (Jurčová, 2009). Ako ktorýkoľvek proces, aj ten tvorivý 

má určité štádia, ktorými prechádza. Jurčová (2009) uvádza, že proces tvorivosti prechádza 

štyrmi fázami, ktoré v roku 1926 definoval G. Wallas. Wallasov systém je označovaný za 

prvý systém, ktorý označuje kreativitu za proces systematizácie. Z kontextu uvedeného 

vyplýva, že proces tvorivosti prebieha v štyroch fázach a  je používaný dodnes. Autorka 

Jurčová (2009) uvádza nasledovné fázy: 

1. preparácia – prípravná fáza - na začiatku tvorivého procesu stojí jedinec pred 

problémovou situáciou. Na jej vyriešenie zbiera potrebné informácie, údaje, relevantné 

poznatky, osvojuje si stratégie riešenia. 

2. inkubácia – zrenie - kým prvá fáza je skôr logickou, druhá fáza je intuitívnou. Človek 

vedome (nie je to však podmienkou) nepracuje na predmete tvorby, získava odstup od 

problémov, vo svojej mysli necháva informácie „dozrieť“. Problém sa presúva do 

podvedomia, kde prebieha nezávisle od jedinca hľadanie riešení a dôsledná podvedomá 

analýza. Tu sa rodia nápady, myšlienky, zatiaľ v nekonkrétnej forme.  

3. iluminácia – osvietenie - heuristický moment - objavenie nápadu, riešenia. Intuícia dá 

podvedomiu najavo, že nájdený nápad, myšlienka, ktorej hľadanie prebiehalo v 

inkubačnej fáze je správna, a preto je možné ju presunúť do vedomia a ďalej s ňou 

pracovať.   

4. verifikácia – je nájdené riešenie odpoveďou na primárny problém? Na túto otázku dáva 

odpoveď fáza verifikácie, v ktorej riešiteľ realizuje riešenia (aplikuje ich do praxe) a 

následne ich zároveň spätne overí (spätná väzba- správnosť nájdeného riešenia). Ak 

riešenie nie je správne, je potrebné vrátiť sa k predchádzajúcim bodom.  

 

2.1 Edukačné prostredie rozvíjajúce tvorivé myslenie 

Kritické a tvorivé myslenie nefungujú samostatne, ale navzájom sa prelínajú, preto mnohé 

spôsoby ich rozvíjania v sebe zahŕňajú spoločné črty. Rozvíjanie tvorivého myslenia 

a tvorivosti je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu. Podstatou tvorivého vyučovania je 

vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj tvorivosti  a pre uplatnenie rôznych druhov 

tvorivých činností v edukačnom procese. Ide o to, aby žiaci nadobúdali nové vedomosti na 

základe vlastnej aktivity a ďalej ich zdokonaľovali. Podľa Lokšovej a Lokšu (2003) je rozvoj 

tvorivosti žiakov v edukačnom prostredí uplatňovaný nasledovnými prístupmi: 

 dostatočne motivovať žiaka, 

 ustavične žiakov podporovať a rozvíjať zodpovednosť, samostatnosť, sebavedomie, 

 podporovať žiakov s riskovaním pri riešení úloh, 

 viesť ich k produkcii rôznych myšlienok a kladeniu otázok,  

 vytvárať tvorivú  klímu  triede (Lokšová, Lokša, 2003). 

Kľúčovým činiteľom tvorivého vyučovania je učiteľ, ktorý pozná teóriu tvorivosti, didaktické 

prostriedky rozvíjania tvorivosti žiakov a uplatňuje ich v praxi tvorivého vyučovania. 

Edukačný proces rozvíjajúci tvorivé myslenie a tvorivosť žiakov je ako systém, ktorý sa 
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neustále tvorí a doplňuje (Lokšová, 2002). Preto je dôležité z hľadiska pedagogickej praxe 

poznať konkrétne metódy a prostriedky, ktoré sa v edukačnom procese aplikujú systematicky 

a premyslene (Lokšová, Lokša, 2003). Rozvíjanie tvorivého myslenia prispieva k zvyšovaniu 

sebavedomia, priebojnosti, vplýva na rast vnútornej motivácie a zvyšuje záujem o učenie. 

Okrem iného sa zintenzívňuje aj vzájomná spolupráca medzi žiakmi, čo potvrdzujú viaceré 

výskumy (Zelina 1997; Stein, 2014; White, 2016). Amabile (1996) zdôraznil, že vnútorná 

motivácia je nevyhnutná pre tvorivý výkon a má moc poháňať osobu pri dosahovaní 

nedosiahnutých cieľov počas celého tvorivého procesu. 
 

3 ZÁVER 

Naučiť sa kriticky a tvorivo myslieť je zložitý a náročný proces, preto je potrebné jeho 

rozvíjaniu venovať potrebný čas a úsilie. V príspevku sme sa zaoberali teoretickým 

spracovaním vybraných aspektov edukačného prostredia v súvislosti s rozvojom kritického a 

tvorivého myslenia žiakov. Vysvetlili sme základné pojmy ako sú tvorivé a kritické myslenie, 

následne sme sa zameriavali na špecifiká edukačného prostredia, ktoré rozvíja kritické 

a tvorivé myslenie žiakov. Okrem aktívneho záujmu žiakov, priaznivej klímy v triede, 

dodržiavania zásad stimulujúcich rozvoj kritického a tvorivého myslenia sme vyzdvihli 

dôležitú osobnosť učiteľa ako facilitátora vyučovania. Odporúčame, aby učitelia poznali 

teoretický aj praktický základ danej problematiky. Teoretickým základom máme na mysli 

ovládanie pojmovej základne kritického a tvorivého myslenia, teda poznanie ich kategórií, 

komponentov a metód. Praktický základ predstavuje schopnosť efektívne využiť vyučovacie 

štýly a uplatniť metódy rozvíjajúce oba druhy myslenia. Podpornou stránkou sa javí byť 

systematická pomoc pre učiteľov v podobe poskytovania príležitostí pre ich rozvoj v oblasti 

kritického a tvorivého myslenia.  
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EFEKTIVNOST A INDIVIDUALIZACE ZPĚTNÉ VAZBY POMOCÍ 

DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, KONKRÉTNĚ APLIKACE 

SOCRATIVE – AKČNÍ VÝZKUM 

 

EFFICIENCY AND INDIVIDUALIZACION OF FEEDBACK USING 

DIGITAL TECHNOLOGIES, SPECIFICALLY SOCRATIVE – ACTION 

RESEARCH  

 

Jana Grzychová, Vojtěch Gybas, Kateřina Kostolányová 

 
Abstrakt 

V základní škole je využívání ICT dnes již nedílnou součástí každodenní výuky. Typ ICT v 

základní škole je do velké míry ovlivněn žákovým věkem, a také tím, jaký typ ICT je on sám 

schopen akceptovat. Často rád pracuje s klasickým počítačem, interaktivní tabulí, jiný pracuje 

rád s mobilními dotykovými technologiemi. Stále by však mělo platit, že pokud ICT 

využíváme, měli bychom se především snažit v co největší možné míře stimulovat rozumové 

schopnosti daného žáka a přitom udržet co největší míru pozornosti při práci s daným 

zařízením. V příspěvku popíšeme, jak lze efektivně zvyšovat pozornost eliminací pracovního 

prostředí vybrané aplikace při práci s tablety iPad u žáků 1.stupně základní školy při zpětné 

vazbě - testování úrovně probraného  učiva. 

Klíčová slova: základní škola, mobilní dotykové zařízení, iPad, pozornost, zpětná vazba, test, 

aplikace Socrative 

 

Abstract 

In primary school, the use of ICT is now an integral part of everyday learning. The type of 

ICT in primary school is largely influenced by the pupil's age and also by the type of ICT he / 

she can accept. He often likes to work with a classic computer, an interactive whiteboard, 

another works with mobile touch technology. It should still be true, however, that if we use 

ICT, we should, above all, strive to stimulate as much as possible the intellectual abilities of 

the pupil while maintaining the greatest possible attention when working with the device. In 

the paper we will describe how it is possible to effectively increase the attention by 

eliminating the working environment of the selected application while working with iPad 

tablets in primary school pupils with feedback - testing the level of the studied subject. 

Key words: primary school, mobile touch device, iPad, attention, feedback, test, application 

Socrative 

 

 

1. ÚVOD  

Možností, jakým způsobem začleňovat digitální technologie do procesu vzdělávání na 

1.stupni základní školy je mnoho. Jako nejsnažší a žákovsky nejpřijatelnější se jeví pro tuto 

věkovou skupinu použití dotykových zařízení - tabletů. Konkrétně tento výzkum byl proveden 

na iPadech podle tzv.scénáře mobilní tabletová učebna. Definice tohoto scénáře podle 

Neumajera (2015, s.94) : “Škola je vybavena sadou tabletů, tato sada je dispozici všem 

učitelům pro využití v různých třídách tak, aby se je žáci mohli používat v různých 

předmětech a učebnách.” 
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Tento model sice v této věkové skupině přináší jistá rizika např. s přihlašováním a 

odhlašováním se z aplikací, ale ty lze tréningem již po pár použití zcela eliminovat. Pokud se 

rozhodneme do výuky implementovat jakoukoliv formu ICT, pak bychom si měli ujasnit, 

do jaké fáze výuky a jako prostředek čeho? Chceme motivovat? Chceme využít ICT jako 

jednu z forem odměny? Nebo chceme ICT využít ke zpětné vazbě zvládnutí učiva?  

 

2. TABLETY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Jedním z důležitých důvodů, proč je digitální technologie důležité začleňovat do výuky je 

skutečnost, že umožňují dosahovat výsledků, kterých bychom bez nich nedosáhli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Myšlenková mapa  - Digitální technologie využívané na ZŠ - Grzychová 

 

       Samotné tablety proces výuky lepší neučiní. Smysluplné začlenění ale může pomoci 

individualizovat učení žáků. Vždy je nutné brát zřetel na několik aspektů, přičemž tím 

hlavním je znalost tabletu a schopnost ovládání samotným pedagogem. Studie What the 

Research Says: Teaching and Learning with iPads tvrdí, že „samotná technologie nemá příliš 

velký vliv na proces nebo výsledky učení.“ (Clark, Luckin, 2013). Tablety jsou však pro žáky 

velmi atraktivní, samotná práce s tablety oproti běžným výukovým prostředkům je pro žáky 

velmi motivující. Neumajer (2015) uvádí několik přínosů, které může zařazení tabletů do 

výuky přinést. Patří mezi ně např.: 

 tablety umožňují učení prostřednictvím nástrojů, které jsou pro žáky běžné 

 tablety mohou podporovat spolupráci 

 individualizace s tablety může být jednodušší 

 práce se tablety rozvíjí digitální gramotnost 

 tablety mají potenciál navodit ve školách změny ve výuce 

       Rahman (2012) uvádí, že tablety iPad jsou motivující zejména pro jejich interaktivitu. 

Gajzlerová (2015) uvádí, že tablet je celkově pro žáky zajímavým pomocníkem, který 

usnadňuje práci, přizpůsobuje ji jejich vlastnímu tempu a pomáhá s domácí přípravou. 

Adamus (2015) uvádí, že moderní technologie tak mohou být v budoucnosti prostředkem 

podpory, pomoci, motivace, či mohou sloužit ke zprostředkování informací v rámci 

edukačního procesu. 
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Nadpis kapitoly (12, tučně, velká písmena, Times New Roman); nadpis podkapitoly (12, 

tučně, Times New Roman); vlastní text příspěvku (12, obyčejné, Times New Roman, 

zarovnání do bloku). 

 

2.1 Didaktické  testy vytvořené učitelem 

Chrástka  (2016) uvádí, že v pedagogických výzkumech se setkáváme s různými druhy 

didaktických testů, které se liší tím, jaké informace podle nich získáváme. Jako základní typy 

uvádí: 

 TESTY RYCHLOSTI 

 TESTY ÚROVNĚ 

 TESTY STANDARDIZOVANÉ 

 TESTY NESTANDARDIZOVANÉ 

 TESTY KOGNITIVNÍ A PSYCHOMOTORICKÉ 

 TESTY VÝSLEDKŮ VÝUKY A TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 TESTY ROZŠIŘUJÍCÍ 

 TESTY OVĚŘUJÍCÍ 

 TESTY VSTUPNÍ, PRŮBĚŽNÉ A VÝSTUPNÍ 

 TESTY MONOTÉMATICKÉ A POLYTÉMATICKÉ 

 TESTY OBJEKTIVNĚ SKÓROVATELNÉ 

 Ve výzkumu je použitý didaktický test s úlohami s výběrem odpovědí - multiple-choice) typu 

“jedna správná odpověď”.  

Na konci příspěvku uveďte použitou literaturu dle normy ČSN ISO 690. Pro nadpis „Použitá 

literatura“ je přednastaven styl (12, tučně, Times New Roman, zarovnání vlevo) a styl je 

přednastaven i pro vlastní seznam literatury (12, obyčejné, Times New Roman, zarovnání 

vlevo, číslování od jedné s odsazením 0,5 a 1,5). 

 

2.2.     Aplikace Socrative 

Aplikace Socrative nabízí zvlášť aplikaci pro žáky - Socrative Student a zvlášť aplikaci pro 

učitele - Socrative Teacher. Umožňuje vytvářet a distribuovat testy v online podobě, kdy 

učitel - tvůrce testu vysílá, a žák pod přihlášením kódem učitele pracuje v online prostředí 

testu. Učitel má v aplikaci Socrative Teacher možnost tvorby tří základních typů testových 

otázek: 1.typ ano/ne, 2. výběr správné odpovědi,3.vytvoření krátké odpovědi. Prostředí 

aplikace je velmi uživatelsky přátelské a intuitivní. Testy je též možné spustit ve dvou 

režimech. V režimu “student.paed” se žáci mohou vracet k otázkám a měnit již zadané 

odpovědi, druhý režim nabízí pouze jeden pokus zadání odpovědi a k odpovězeným otázkám 

se již nedá vracet. 

Velkým benefitem je, že již v průběhu testu učitel vidí, jak který student odpovídá, která 

otázka dělá největší obtíže a sleduje rychlost žáků. Výsledky se dají uložit, poslat na 

GoogleDisk nebo email a to jak za celou třídu, tak jednotlivé žáky. 

Aplikace je zdarma a funguje i na webové verzi. Je multiplatformní. 

 

3. AKČNÍ VÝZKUM 

Slovníkové definice pojmu akční výzkum (angl. action research, něm. Aktionsforschung) 

obvykle uvádějí, že akční výzkum je takový druh výzkumu, jehož cílem je zlepšovat určitou 

část vzdělávací praxe (srov. Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 14). 

Janík (on-line, 2016) uvádí definici akčního výzkumu podle od Johna Elliotta (19 1, s. 1), 

který říká, že „akční výzkum  e učiteli prováděná systematická re le e pro esních situací s 

cílem  e ich dalšího rozvinutí.“ 
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„V akčním výzkumu jsou základními elementy akce, reflexe a revize.“ (Nezvalová, online, 

2016). Realizace akčního výzkumu proběhla podle schématu Altrichtera, Poscheho, (19  ) 

a obsahovala tyto fáze: vstupu do výzkumu, Pozorování a sběr informací, Interpretace dat 

a formulování praktické teorie, Cíle a kritéria posuzování, Důsledky a další nápady pro praxi 

– návrh intervencí, Akce, Formulování, prezentace zkušeností. Janík (2004,s.5 ) uvádí soupis 

otázek vedoucích k motivaci akčního výzkumu. V jakých fázích výzkum probíhá? Co chci 

zkoumat? Má smysl do toho investovat čas? Jsem schopen úkol zvládnout? Jaká je šance na 

úspěch?  

Úroveň akčního výzkumu proběhla na „mikroúrovni“, tedy na úrovni školy. Akční výzkum 

výuky, dy učitel provádí akční výzkum výuky ve své třídě, zkoumá svoje vyučování jako 

předpoklad učení žáků 

a zavádí inovace do výuky, jak uvádí Janík (on-line, 2016). Janík (on-line, 2016) dále uvádí, 

že akční výzkum proto, protože pomocí akčního výzkumu může učitel, který se rozhodl 

používat ve svém vyučovacím předmětu novou učebnici (v našem případě tableta a aplikaci 

Socrative), zjistit, zdali je nová učebnice efektivnější než učebnice původní. 

Obr. 2: Fáze akčního výzkumu (adaptováno podle Altrichtera a Posche, 1998, s. 22). 

 

3.1 Realizace akčního výzkumu 

Vstup do výzkumu - výzkumným problém jsou žáci 1.stupně základní školy, předmět 

prvouka, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, oblast Kalendář, orientace v čase – 

procvičování pojmů dny, měsíce, roční doby.  Realizace – písemný test v papírové podobě a 

mobilní dotykové zařízení iPad, aplikace Socrative. Problém – při psaní testu v papírové 

podobě slabší žáci -neudrží pozornost u jedné otázky, neustále se vracejí ke svým odpovědím, 

mění je a zmatkují. Tím mají problém se zvládnutím 10 otázek probraného a upevněného 

učiva v čase do 15 minut. Mnohdy nedokončí přidělenou testovací sadu, kterou tvoří 10 

otázek. 

Pozorování a sběr informací - pro sběr dat a informací byla použito vytvoření videozáznamů 

každého žáka při jeho práci. Pedagog tentokrát působil pouze v roli pozorovatele a do 

přidělené práci žákovi vůbec nezasahoval. Cílem bylo zjistit, kolik času a správných odpovědí 

z celkové počtu 15 minut na deset otázek žáci zvládnou. 
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Tabulka 1: Počet správných odpovědí v písemném testu a zaznamenaný čas odevzdání 

 

Interpretace dat a formulování praktické teorie - z analýzy videozáznamů vyplynulo, že 

dominantním faktorem ovlivnění práce ve formě písemného papírového testu bylo množství 

otázek na jedné straně a nabídka možných odpovědí. Nejistí a slabší žáci se neustále vraceli 

již k zodpovězeným otázkám, měnili své odpovědi, neudrželi pozornost u zdolávané otázky - 

zmatkovali.  

Celkový čas pro 10 testových otázek  – 15 minut 

Rozložení práce v testu (zaokrouhleno na celé minuty): 

Žáci 15 až 20 jsou žáci se specifickými potřebami, v testu neprospěli a čtyři z nich měli méně 

než pět správných odpovědí. Jejich odpovědi  byly neustále přepisovány, mnozí nezvládli ani 

všechny otázky projít. 

 

žák správné odpovědi psaný test 

1 10 - 4min 

2 10 - 4min 

3 10 - 8min 

4 10  -9min 

5 9 -10min 

6 9 - 10min 

7 8 - 12 min 

8 8 - 12 min 

9 8 - 12 min 

10 7 - 12 min 

11 7-- 12 min 

12 7 -13min 

13 7 - 13min 

14 6-  - 13min 

15 6 - 15min 

16 6 - 15min 

17 5< - 15min 

18 5< - 15min 

19 5< - 15min 

20 5<   - 15min 
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Obrázek 3: Ukázka práce “zmatkujících “žáků 

 

 

Cíle a kritéria posuzování - zde bylo jasným cílem eliminovat množství zobrazených otázek s 

odpovědmi a tím zamezit rozptylování pozornosti žáků a usnadnit jim soustředění k odpovědi 

na jednu testovou otázku. 

Důsledky a další nápady pro praxi – návrh intervencí - z práce se staršími žáky v aplikaci 

Socrative jsem si uvědomila, že v tomto testu jsou zobrazovány otázky po jedné na obrazovce 

a další si žák volí po vybrání odpovědi. Napadlo mě, že by to mohlo nejistým a slabším 

žákům v nižších ročnících pomoci v koncentraci na konkrétní otázky. Hlavní cíl – naučit 

používat žáky aplikaci Socrative a využívat ji při získávání zpětné vazby a zvýšit tak 

individualizaci potřebným žákům.  

Akce - realizování práce v aplikaci Socrativ, nácvik přihlášení a následné vyplnění testu.  

 

3.2 Kontrolní měření práce v aplikaci Socrative 

Objem práce byl následující: 

Celkový čas pro 10 testových otázek  – 15 minut 

Rozložení práce v testu (zaokrouhleno na celé minuty): 

 

 

žák odpovědi test Socrative 

1 10 - 2min 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 9 

7 10 

8 10 

9 10 

10 9 
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11 9 

12 9 

13 9 

14 8 

15 8 

16 8 

17 8 

18 5< 11min 

19 7 

20 5< 11min 

 

Tabulka 2: Počet správných odpovědí v digitálním testu – po použití aplikace Socrative 

 

 
  

Graf 1: Zaznamenání rozdílů v množství správných odpovědí digitálního a písemného testu 

   

Vyhodnocení písemného testu v papírové podobě procentuální úspěšnost 
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Vyhodnocení testu plněného v aplikaci Socrative procentuální úspěšnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZÁVĚR 

Mobilní dotykové technologie mohou být pro žáky velmi přínosné, pakliže umí pedagog 

správně využít jejich potenciál. Pro žáky, všechny bez výběru, jsou mobilní dotykové 

technologie velmi atraktivní. Každé dítě a každý žák potřebuje jiný přístup a jiný způsob 

zadávání testu. Tento výzkum jasně prokázal v mé třídě efektivnost aplikace Socrative. Zvýšil 

úspěšnost žáků, omezil opisování, snížil časovou náročnost jak na samotné psaní testu, tak na 

opravu odpovědí učitele. Opravení písemných testů ve třídě o 20 žácích mi trvalo 11 minut, v 

aplikaci Socrative se u této formy testu výsledky načtou okamžitě po ukončení testu žáky.  
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MOBILNÍ APLIKACE PRO ROZVOJ KOMUNIKATIVNÍCH 

KOMPETENCÍ 

 

MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 

COMMUNICATIVE COMPETENCIES 

 

Daniel Tran, Kateřina Kostolányová  

 
Abstrakt 

V rámci disertační práce, s názvem „Vliv mobilních technologií na rozvoj komunikativních 

kompetencí žáků základní školy“, je hlavním řešeným tématem rozvoj komunikativních 

kompetencí u žáků a studentů, a to za pomocí mobilních technologií. Článek je dílčí součástí 

řešení disertační práce jednoho z autorů. V rámci tohoto článku se autoři zaměřují na mobilní 

aplikace, jež mohou mít potenciál k rozvoji komunikativních kompetencí u žáků či studentů. 

Článek obsahuje analýzu vybraných aplikací a možný způsob jejich využití. Dále práce 

obsahuje kategorizaci vybraných aplikací do modelu VARK, tedy dle toho, jaký učební styl 

prioritně podporují. Tato práce poslouží jako teoretický podklad pro další pokračování v 

praktickém zkoumání. 

Klíčová slova: mobile learning, komunikativní kompetence, vzdělávání, mobilní technologie, 

učení 

 

Abstract 

The paper deals with the development of communicative competence of pupils and students 

using mobile technologies. The paper is a partial part of the dissertation of one of the authors. 

In this paper, the authors focus on mobile applications that may have the potential to develop 

communicative competency of pupils or students. The paper contains an analysis of selected 

applications and their possible use. Furthermore, the thesis includes categorization of selected 

applications into the VARK model, i.e. according to what teaching style it develops. This 

research will serve as a theoretical basis for further continuation of practical research. 

Key words: mobile learning, communicative competency, education, mobile technology, 

learning 

 

 

1 ÚVOD 

Mobilní aplikace nabývají popularity nejen v České republice, ale také v zahraničí. 

V současné době jsou mobilní technologie jednou z nejpoužívanějších moderních pomůcek ve 

vzdělávání. Dnešní generace žáků se rodí do digitálního světa a mobilní technologie jsou pro 

ně přirozené. Z tohoto důvodu je tato pomůcka pro žáky atraktivní a rádi ji využívají pro 

výukové účely ve vyučovacích hodinách, při správném způsobu použití může tato pomůcka 

usnadnit práci také učiteli. 

Cílem moderního vzdělávání je příprava žáka pro jeho profesní a společenský život. 

Připravenosti žáka lze dosáhnout rozvojem klíčových kompetencí. Učitelé by se tedy měli 

snažit především o rozvoj klíčových kompetencí. V rámci tohoto článku se autoři zaměřují 

pouze na komunikativní kompetence. Komunikativní kompetence je jednou z hlavních 

klíčových kompetencí, a právě mobilní technologie mohou být pro rozvoj této kompetence 

použity. V rámci zkoumání si autoři pokládají otázku, zda existují mobilní aplikace, které by 
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bylo možné využít během rozvoje komunikativních kompetencí a případně o jaké aplikace se 

jedná?  

 

2 KATEGORIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Na úvod této práce je potřeba definovat několik základních pojmů, jež jsou pro tuto práci 

stěžejní. Zaměřme na pojetí klíčových kompetencí v České republice. Klíčové kompetence 

stanovuje dokument Rámcový vzdělávací program, který je klíčovým dokumentem pro 

všechny úrovně vzdělávání v České republice. Pro potřeby tohoto článku se zaměřme pouze 

na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který definuje 6 klíčových 

kompetencí (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2017): 

 Kompetence k učení; 

 Kompetence k řešení problémů; 

 Kompetence komunikativní; 

 Kompetence sociální a personální; 

 Kompetence občanské; 

 Kompetence pracovní; 

Výzkum se zaměřuje pouze na komunikativní kompetence, o nichž pojednává níže uvedená 

kapitola. 

2.1 Komunikativní kompetence 

Disertační práce autora se zaměřuje pouze na komunikativní kompetence. Rámcový 

vzdělávací program definuje několik činností, které by měl žák být schopen vykonávat na 

konci základního vzdělávání v rámci komunikativní kompetence. Autoři se nezaměřují na 

všechny činnosti, jelikož by se jednalo o velmi rozsáhlé zkoumání, ale vybrány byly pouze 

dvě oblasti komunikativních kompetencí. V rámci komunikativních kompetencí se autoři 

omezují na tyto dvě činnosti (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2017): 

 Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

 Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně 

a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 

 

3 MOBILNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ 

V další části článku se zaměřme na vymezení pojmu mobilní technologie a jejich rolí ve 

vzdělávání. Učení s podporou mobilních technologií neboli mobile learning, je součástí 

vzdělávání již několik let. Prvotní zmínky o mobile learningu sahají přibližně k roku 2000, 

kdy se začaly objevovat první definice a pojetí tohoto způsobu učení. Pro potřeby zkoumání 

autoři pracovali s pojetím od Johna Traxlera, který definoval mobile learning jako „jakékoliv 

vzdělávání, ve kterém bylo jedinou nebo dominantní technologií kapesní počítač nebo 

palmtop zařízení" (Traxler, 2005). V dnešní době jsou nejčastěji používanými mobilními 

zařízeními chytré mobilní telefony a tablety. Pro potřeby výzkumu je tedy podstatné, aby žáci 

využívali ve vyučovací hodině mobilní zařízení. Pozornost bude věnována především iPadům 

od firmy Apple a operačnímu systému iOS.  

Mobilní technologie ve výuce mají silný motivační efekt, jak dokazuje mnoho výzkumů. 

Zároveň může tato technologie podporovat fixaci učiva, čímž se autoři zabývaly v rámci 

svého předešlého zkoumání. Mobilní technologie se jeví jako vhodný nástroj pro individuální 
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přístup k žákům, což je jednou z oblastí, na kterou se plánují autoři článku zaměřit 

v budoucím zkoumání (Tran, Klubal, & Kostolányová, 2019). 

Komplexní náhled na mobilní technologie ve výuce předkládá Bai v publikaci, jež byla 

vydána v roce 2019. V tomto odborném článku se zaobírá mobilními technologiemi 

v kontextu vzdělávacího systému K-12. V práci se mimo jiné zabývá motivací žáků, kdy 

popisuje ovlivnění motivace pozitivním směrem (Bai, 2019). 

 

4 VARK MODEL 

Ve výzkumu bude kladen důraz na individuální přístup k žákům. Individuální přístup bude 

zajištěn prostřednictvím stylů učení. V rámci předběžného zkoumání byl zvolen model 

VARK, jež stanovuje 4 různé styly učení. Tyto styly jsou definovány na základě toho, jaký 

lidský smysl je žákem či studentem preferován během učení. Model byl zvolen z důvodu, že 

se mobilní technologie jeví jako vhodný nástroj pro práci s lidskými smysly (Drago & 

Wagner, 2004). 

Model VARK rozlišuje tyto učební styly (Drago & Wagner, 2004): 

 Vizuální (visual) – studenti upřednostňují učení z obrázků, grafů, schémat, diagramů, 

modelů a podobně. 

 Sluchový (aural) – studenti se učí nejlépe z poslechu, například přímo od učitele. Studenti 

se rádi účastní diskusí, čímž si ujasní a utříbí nové poznatky. 

 Čtení/psaní (read/write) – studenti, jež disponují tímto učebním stylem se nejlépe učí 

čtením textu a zápisem poznámek. Ke studiu využívají knihy, učebnice, poznámky a 

podobné zdroje informací. 

 Pohybový (kinesthetic) – poslední kategorií jsou studenti, jež se nejlépe učí pohybem 

anebo během pohybu. 

Styl učení, jež je žákem upřednostňován, se určuje prostřednictvím tzv. VARK dotazníku. 

Tento dotazník obsahuje různé životní situace a problémy, se kterými se žák běžně setkává. 

Každá z těchto situací má 4 možná řešení, přičemž každé řešení odpovídá jednomu stylu 

učení. 

 

5 METODOLOGIE 

Dosavadní výzkum je postaven na rešerši mobilních aplikací a jejich následné kategorizace 

dle modelu VARK. Rešerše probíhala v rámci oficiálního obchodu s aplikacemi pro operační 

systém iOS, tedy App Store. Výzkumníci vyhledávali aplikace dle zvolených klíčových slov 

(např. „communication“, „speak“, „talk“, „education“ apod.) a dále dle žebříčků popularity 

aplikací, jejich hodnocení a počtu stáhnutí. Z těchto aplikací byly vybrány ty, které se jeví 

jako vhodné pro rozvoj komunikativních kompetencí.  

Dalším krokem bylo testování vybraných aplikací, zda skutečně mají potenciál k rozvoji 

komunikativních kompetencí a jestli jsou vhodné pro budoucí výzkum – na základě tohoto 

testování byly vyřazeny aplikace, jež se nejeví jako vhodné pro budoucí praktické využití ve 

výzkumu. Následovalo roztřídění vybraných aplikací do kategorií modelu VARK, tj. dle toho, 

který smysl je v dané aplikaci preferován nebo který smysl aplikace dominantně využívá. 

V rámci celkové analýzy aplikace se autoři zaměřili na tyto otázky: 

 Má aplikace potenciál k rozvoji komunikativních kompetencí? 

 Jakého druhu je aplikace (opakovací, hra, testovací, prezentační, tvořivá apod.)? 

 Prostřednictvím jakého smyslu přijímá uživatel informace z aplikace? 

 Prostřednictvím jakého smyslu vysílá uživatel informace do aplikace? 
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 Bude mít aplikace využití v nastávajícím výzkumu? 

 Do jaké kategorie modelu VARK aplikace spadá? 

 

Aplikace, které vyhovují potřebám budoucího výzkumu, jsou uvedeny níže. Jedná se pouze o 

výčet aplikací a tyto aplikace budou použiti ve vyučovacích hodinách plánovaného 

pedagogického experimentu. 

 

6 SOUČASNÝ STAV ZKOUMÁNÍ 

Před samotnou interpretací popisovaného výzkumu je potřeba popsat současný stav řešení 

kompletního zkoumání. V rámci dosavadního řešení proběhla rešerše odborných zdrojů a 

prvotní návrh výzkumu. Následovalo zkoumání, které si kladlo za cíl určit nástroj, za pomocí 

něhož bude měřena úroveň komunikativních kompetencí v hlavním výzkumu. Další fází je 

rešerše a kategorizace aplikací, což je předmětem tohoto článku. 

V budoucím řešení výzkumu je plánováno průběžně pokračovat v rešerši aplikací. Následně 

bude pozornost věnována návrhu výukových jednotek pedagogického experimentu. V tomto 

experimentu budou porovnávány výsledky kontrolní skupiny a experimentální skupiny. 

Členové kontrolní skupiny budou rozvíjet komunikativní kompetence bez jakéhokoliv 

používání mobilních technologií. Žáci s experimentální skupině budou aktivně používat 

mobilní technologie k rozvoji komunikativních kompetencí. 

 

7 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Následující část článku je věnována výsledkům provedeného zkoumání. Uvedeny jsou 

vybrané aplikace a jejich analýza. Voleny byly aplikace, které jsou pro budoucí výzkum 

vhodné a výzkumníci s nimi budou v budoucnu pracovat. Celkem bylo prozkoumáno 63 

aplikací z toho je potencionálně vhodných 26. Pro budoucí použití bylo vybráno 5 aplikací. 

Popisem těchto aplikací se zaobírají níže uvedené podkapitoly. 

7.1 iMovie 

První aplikace slouží převážně k tvorbě a úpravě videí. Tato aplikace obsahuje funkce pro 

práci se zvukem a pro nahrávání zvukového komentáře. V této aplikaci autoři shledávají 

potenciál k rozvoji komunikativních kompetencí. Aplikaci lze využít například ve spojení 

s tzv. „silent videi“, tedy s videi bez zvukové stopy. V aktivitě, která využije iMovie a silent 

video, může být úkolem žáků namluvit komentář do předem připraveného videa – dle obsahu 

videa. Na níže uvedeném obrázku lze vidět základní ovládání této aplikace. Ve spodní části je 

patrno video a zvuková stopa (zelené vlny). Video i zvuk jsou odděleny a je proto poměrně 

snadné realizovat aktivitu se silent videi (Kristinsdóttir, Bjarnheiður & Hreinsdóttir, Freyja & 

Lavicza, Zsolt, 2019; “IMovie: Turn your videos into movie magic.”). 

Aplikace má potenciál pro rozvoj komunikativních kompetencí a autoři ji mají v plánu využít 

v rámci dalšího zkoumání. Aplikace patří mezi „tvořivé“ aplikace, přičemž uživatel vytváří 

nějaký digitální obsah, v tomto případě video a zvuk, čímž je silně podpořena kreativita. 

Dle modelu VARK by autoři tuto aplikaci začlenily do kategorie aurální, protože uživatel 

pracuje převážně se zvukem a také vizuální, jelikož tato aplikace pracuje s videi a tím je 

podpořeno zrakové vnímání.  
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Obr. 1: Ovládání aplikace iMovie 

(“How to add and edit movie titles in iMovie on Mac and iOS”) 

7.2 ChatterPix 

Další vhodnou aplikací je ChatterPix. Tato aplikace také pracuje s lidským hlasem. Cílovou 

skupinou pro tuto aplikaci jsou převážně žáci mateřské školy a 1. stupně základní školy. 

Princip spočívá v tom, že uživatel nahrává zvukový komentář a obrázek pohybuje ústy dle 

toho, jak uživatel mluví. Tato aplikace může být pro žáky motivující a zajímavá. Na níže 

uvedeném obrázku lze vidět ovládání aplikace, kdy uživatel naznačí, kde se mají ústa otevírat 

a poté jen nahraje zvukový komentář. 

Autoři spatřují potenciál k rozvoji komunikativních kompetencí žáků a plánují tuto aplikaci 

použít v nadcházejícím zkoumání. Aplikaci lze zařadit mezi více druhů, například tvořivé, 

opakovací, aplikace předávající znalosti a dalších kategorií. Jelikož je zde široká škála využití 

aplikace, nelze ji striktně začlenit do jedné kategorie. 

Dle modelu VARK lze tuto aplikaci zařadit převážně do aurální kategorie, jelikož aplikace 

pracuje převážně s hlasem jedince. 

Obr. 2: Ovládání aplikace ChatterPix 
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7.3 Nearpod 

Nearpod slouží k prezentaci učiva v rámci frontální výuky a současnému získávání zpětné 

vazby o pochopení učiva. Při správném způsobu použití může tato aplikace sloužit jako 

nástroj pro prezentaci podmětu k diskusi žáků a tím i k rozvoji jejich komunikativních 

kompetencí. Autoři tedy shledávají v této aplikaci potenciál k rozvoji komunikativních 

kompetencí a plánují ji použít v nastávajícím výzkumu. Aplikace je převážně prezentační 

nástroj a v modelu VARK ji lze začlenit do kategorie vizuálních aplikací anebo čtení/psaní 

(„Nearpod“).  

Obr. 3: Snímek v aplikaci Nearpod – z pohledu žáka 

Obr. 4: Samostatná práce v aplikaci Nearpod – následně může proběhnout diskuse nad 

názory žáků. 

7.4 Chanty 

Aplikace Chanty je komunikační nástroj, který slouží zejména pro týmovou komunikaci 

v organizacích a firmách. Nicméně tuto aplikaci lze velice dobře využít během skupinových 

činnostech ve výuce. Samotný nástroj podporuje komunikaci mezi žáky, i když pouze 
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virtuální. Je však potřeba myslet na to, že v dnešním světě probíhá velká část komunikace 

mezi žáky právě ve virtuálním prostředím, ať už se jedná o sociální sítě nebo třeba mobilní 

SMS zprávy („Chanty“). 

Autoři vidí potenciál této aplikace pro rozvoj komunikativních kompetencí, a to zejména 

během skupinové práce. Žáci se nejen učí správně vyjadřovat své myšlenky, postoje a názory, 

nýbrž se také učí správnému etickému chování v online prostředí, porozumění textům a 

různým specifickým symbolům, s nimiž se mohou setkat v rámci internetové komunikace. 

Nástroj lze začlenit do kategorie aplikací ke komunikaci. Dle modelu VARK se jedná o 

aplikaci, jež může patřit do kategorie vizuálních aplikací nebo čtení/psaní. Některými znaky 

se může aplikace dotýkat také kategorie aurálních aplikací, avšak autoři článku by aplikaci do 

této kategorie nezařazovaly. 

7.5 Speech Blubs 

Poslední zmiňovaná aplikace byla vytvořena ve spolupráci s logopedisty a řečovými patology. 

Aplikace slouží ke správnému rozvoji artikulace a správných řečových návyků u dětí 

s řečovými vadami. Nicméně tento nástroj je uplatnitelný také u dětí bez řečových obtíží. 

Aplikace pracuje s videi a řečové moduly. Nabízeno je velké množství aktivit, jež slouží 

k výše zmíněnému účelu („Speech Blubs“). 

Výzkumníci shledávají v této aplikaci potenciál k rozvoji komunikativních kompetencí. 

Velkou výhodou je, že si žáci mohou rozvíjet komunikativní kompetence samostatně – 

v rámci samostatné práce nebo domácího cvičení. V plánovaném zkoumání nalezne tato 

aplikace své místo, a to zejména v rámci samostatné práce žáků. Jedná se o aplikaci 

opakovací či aplikaci pro samostatnou práci. Dle modelu VARK lze tento nástroj začlenit do 

kategorie aurální, částečně pak do vizuální. 

Zbylých 21 aplikací se nejevilo jako vhodné pro použití v budoucím výzkumu. Za určitých 

okolností s nimi lze rovněž rozvíjet komunikativní kompetence žáků. Mezi tyto aplikace patří 

například Kahoot, Classkick, HP Reveal. Zcela nevyhovujících bylo 37 aplikací, jež 

nerozvíjely komunikativní kompetence. Jelikož je trh s mobilními aplikacemi rozsáhlý, bude 

tato rešerše probíhat i nadále, průběžně budou zkoumány další aplikace a vybrány ty aplikace, 

které se jeví jako vhodné pro plánovaný praktický výzkum. 

 

8 ZÁVĚR 

Hlavním námětem tohoto článku byl přehled vybraných aplikací, které mohou být vhodným 

nástrojem pro rozvoj komunikativních kompetencí anebo mohou tento proces významně 

podpořit. Článek je součástí rozsáhlého zkoumání, které probíhá v rámci disertační práce 

jednoho z autorů.  

V článku se autoři zaměřili na rešerši mobilních aplikací a výběr aplikací, které se jeví jako 

vhodné pro rozvoj komunikativních kompetencí. Dále v rámci tohoto zkoumání došlo ke 

kategorizaci aplikací do modelu VARK. Detailní pozornost je věnována pěti vybraným 

aplikacím, se kterými je plánována práce v budoucím zkoumání, kdy se bude jednat o 

praktické používání těchto aplikací ve vyučovacích hodinách. Tyto aplikace byly analyzovány 

a detailněji rozepsány. 

Může se jevit, že mobilní technologie komunikativní schopnosti lidstva spíše potlačují, avšak 

názor autorů je takový, že je to ovlivněno nesprávným použitím této technologie. Lidstvo se 

neustále vyvíjí, zvyšují se požadavky na kvalitního člena společenské či profesní sféry a je 

potřeba hledat nové a inovativní způsoby, jak jedince připravit pro tuto situaci. Mobilní 

zařízení jsou dalším krokem ke zkvalitnění vzdělávání v České republice a zahraničí. Je tedy 
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potřeba hledat nové způsoby a metody použití této technologie ve vyučovacích hodinách a 

podílet se na vývoji moderního vzdělávání. Výše popsaný výzkum je dalším krokem ke 

kvalitní integraci mobilních zařízení do vzdělávání. 
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SOCIÁLNO-EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA V SOCIÁLNEJ PRÁCI 

 

SOCIO-ECOLOGICAL PERSPECTIVE IN SOCIAL WORK 

 

Antónia Sabolová Fabianová, Anna Jašková 

 
Abstrakt 

Autorky si vybrali optiku sociálnej práce v súvislosti s východiskami sociálno-ekologickej 

perspektívy,  ktorá podchytáva vplyv medziľudských vzťahov a prostredia na sociálne 

fungovanie klientov. Snahou autoriek je informatívnym spôsobom ponúknuť teoretický 

diskurz naprieč základným východiskám sociálno-ekologickej perspektívy v sociálnej práci.    

Kľúčové slová: sociálna práca, sociálno-ekologická perspektíva, klienti sociálnej práce 

 

Abstract 

The authors chose the optics of social work in connection with the bases of the socio-

ecological perspective, which captures the impact of interpersonal relationships and the 

environment on the social functioning of clients. The aim of the papier is to offer the 

theoretical discourse in an informative way across the basic starting points of the socio-

ecological perspective in social work. 

Keywords: social work, socio-ecological perspective, social work clients 

 

 

1 ÚVOD 

V sociálnej práci, ako profesii,  považujeme za opodstatnené sústrediť sa na sociálne 

fungovanie klientov. Dôvodom sú samotné východiská sociálneho fungovania ako konceptu, 

pri ktorom  Navrátil a Musil (2000) uvádzajú, že cieľom z pohľadu sociálnej práce je 

podporiť sociálne fungovanie jednotlivca tým, že mu profesionáli pomôžu obnoviť alebo 

udržať rovnováhu medzi dostatočnou kapacitou zvládania záťaže a primeranými 

požiadavkami prostredia. V tejto súvislosti vnímame významný prienik sociálno-ekologickej 

perspektívy, na základe ktorej je možné pochopiť ne/fungovanie klienta a zvážiť možnosti 

metód sociálnej práce prostredníctvom nazerania, ktoré prezentované teoretické východisko v 

nasledujúcich častiach príspevku ponúka.  

 

2 SOCIÁLNO-EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA 

Sociálna práca sa historicky zaviazala ku koncepcii svojej praxe založenej na formulácií 

človek – prostredie. V priebehu rokov boli hľadané spôsoby, ako implementovať tento dvojitý 

záväzok  pomáhať ľuďom v kontexte meniaceho sa prostredia. Za hlavný dôvod, prečo nie je 

možné hovoriť o nie celkom úspešnom procese je absencia poznatkov, z ktorých by bolo 

možné odvodiť princípy konania a zasahovania do situácií – zásad, ktoré by zodpovedali 

bohatstvu  tých, ktoré sú k dispozícií pre prácu s ľuďmi (Germain 2010).  V 60-tych rokoch 

20. storočia vzrastal záujem o ekologické koncepty a ich potenciálnu aplikáciu 

v pomáhajúcich profesiách. William Gordon sa zaujímal o sociálnu prácu na hranici medzi 

systémami a ich prostredím. Jeho práce vychádzali zo všeobecnej teórie systému, ale svojim 

špecifickým zameraním na interakciu systému s prostredím poskytli dobré východiská pre 

aplikáciu v sociálnej práci (Mátel 2013).  V priebehu 70-tych rokov dvadsiateho storočia bol 

v USA vyvinutý sociálno-ekologický model, kde bol prezentovaný ako jeden z modelov, 

ktoré sú ukotvené v systémovej teórií. Možno konštatovať, že od systémovej teórie sa od 
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začiatku očakávalo, že zjednotí rôzne praktické metódy do jedného teoretického rámca, čo sa 

nenaplnilo (Levická et al.2012). Úpravy tohto modelu, ktoré majú pôvod v biológii, úzko 

súvisia s koncepciou „osoba v prostredí“, ktorá dominovala v sociálnej práci do polovice 70-

tych rokov (Hepworth et al. 2010).  Ekologický prístup sa však od začiatku zaoberal aj 

analýzou štrukturálnych príčin znevýhodnenia a pozornosť venoval aj významu širšej siete 

sociálnej opory pri riešení individuálnych problémov (Levická et al. 2012).   

Pretože ekologická koncepcia zdôrazňuje vzájomnú závislosť organizmu a životného 

prostredia, je možno ju vzhľadom  na historické súvislosti považovať za vhodný prístup. Ide o 

koncept, ktorý sa zameriava v rámci profesie sociálnej práce na realizovanie jej sociálneho 

účelu, ktorým je napomáhať a podporovať jedincov v ich prostredí, podporovať ich rast, 

zdravie a sociálne fungovanie (Gitterman a Germain 2008, Halachová a Žiaková 2015). 

Úspešné využívanie takýchto intervencií predstavuje impozantné výzvy, ide o užitočné 

poskytovanie orientačnej perspektívy. Dá sa konštatovať, že uspokojenie potrieb klienta a 

zvládnutie vývojových úloh si vyžaduje primerané zdroje v životnom prostredí a pozitívne 

transakcie medzi ľuďmi a ich prostredím. Sociálna práca ako profesia zahŕňa pomoc klientov 

prostredníctvom prepojenia a rozvojom týchto  základných zdrojov (Hepworth et al. 2010).  

Účelom ekologickej perspektívy bolo a je pomôcť aj samotnému sociálnemu pracovníkovi 

prostredníctvom schopnosti prispôsobiť zásah voči klientovi, prostrediu alebo interakcii 

medzi nimi, uľahčiť obnovenie adaptačnej rovnováhy medzi klientmi a prostredím znížením 

pociťovanej záťaže, posilnením protektívnych mechanizmov zvládania alebo zavedením 

určitej stability. Ústredným prvkom rozvoja ekologickej perspektívy v sociálnej práci bol tzv. 

Life model (Nash, Munford a O´Donoghue 2005) .  Všeobecné a integračné metódy Life 

modelu v praxi sú výsledkom historických trendov a zároveň reakciou na aktuálne 

prebiehajúce problémy v rámci profesie sociálnej práce (Gitterman a Germain 2008). 

Podľa Levickej et al. (2012, s. 63)  sa tzv. Life model of social work practice od Alex 

Gitterman a Carel B. Germain dá do slovenčiny preložiť ako „praktický životný model v praxi 

sociálnej práce alebo životom modelovaná prax“. Model je postavený na troch základných 

komponentoch: ľudský potenciál, prispôsobivosť a podmienky prostredia. Možno 

konštatovať, že sa orientuje na silné stránky ľudí, modifikáciu prostredia a zlepšovanie 

vzťahu človek vs. prostredie (Levická et al. 2012). Model konkrétne vychádza z niekoľkých 

hlavných ekologických konceptov vrátane:  

1. ekologické myslenia a reciprocita výmen medzi človekom a prostredím,   

2. jedinec vs. prostredie, prispôsobivosť, adaptácia,  

3. habitat a útočisko,  

4. zneužívanie a využívanie moci, útlaku,  sociálnych a technologických znečistení,  

5. životný cyklus,  

6. životné stresory, záťaž, zvládanie záťaže,  

7. odolnosť a protektívne faktory. Spoločne tieto koncepty formujú súčasný teoretický 

základ pre prax životného modelu (Gitterman a Germain 2008). 

Za neopomenuteľné východisko v rámci sociálno-ekologickej perspektívy je možné 

považovať aj tzv. ekológia ľudského rozvoja, ktorá  zahŕňa vedecké štúdium progresívneho, 

vzájomného prispôsobovania sa počas celého života, medzi aktívnym, rastúcim človekom a  

meniacimi sa vlastnosťami bezprostredného prostredia, v ktorom sa jedinec vyvíja, pretože 

tento proces je ovplyvňovaný vzťahmi (Bronfenbrenner 1979).  

Možno konštatovať, že Bronfenbrennerova schéma je systém konceptov fokusovaných na 

existenciu jedinca v systéme vzťahov, rolí, aktivít a nastavení, ktoré sú všetky navzájom 

prepojené. Individuálny rozvoj sa uskutočňuje v závislosti od starnutia vyvíjajúceho sa 

človeka, budovania porozumenia jeho skúseností a naučenia sa účinne konať v rámci 

systému, ktorého sa zúčastňuje. Súčasne sa vývojom osoby mení systém. Systém sa mení, 

pretože ako sa človek vyvíja, jeho činy sa menia a ostatní ľudia v systéme preto reagujú na 

- 889 -



vyvíjajúcu sa osobu odlišne. Zároveň sú nastavenia, ktorých sa osoba zúčastňuje, vzájomne 

prepojené a navzájom spojené. Nastavenia sú tiež súčasťou kultúry, v ktorej je zabudovaný 

celý systém nastavení a úloh, vzťahy a aktivity v nich. Bronfenbrenner predstavuje svoj rámec 

z hľadiska vedy, uvádza definície, vysvetľuje svoje predpoklady alebo návrhy a vytvára 

formálne, testovateľné hypotézy o tom, ako veci fungujú alebo súvisia s vývojom v životnom 

prostredí (Shelton 2019).  

Prioritne Bronfenbrenner (1979) identifikuje štyri vzájomne súvisiace zložky ekologickej 

perspektívy. Prvou zložkou je vývojový proces, ktorý sa formuje a je formovaný dynamickým 

vzťahom medzi jednotlivcom a jeho kontextom. Druhou zložkou je repertoár biologických, 

kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych dispozícií a charakteristík človeka a jeho 

vplyv na vývojový proces, ktorý je formovaný a formuje vzťah medzi jednotlivcom a jeho 

kontextom. Za tretiu zložku je možné považovať úrovne vnorených systémov, ktoré majú 

vplyv na ľudský vývoj. Štvrtou zložkou je viac rozmerov dočasnosti, ktorá ovplyvňuje zmeny 

v priebehu života. 

 

3 ZÁVER 

Sociálno-ekologický model je koncepčný rámec zobrazujúci sféry vplyvu na ľudské 

správanie, ktorý sa uplatňuje v prostredí verejného zdravia takmer  päť desaťročí. Základnými 

princípmi všetkých variácií tohto modelu sú viacnásobné vplyvy na správanie jednotlivca, 

vzájomné pôsobenie týchto vplyvov a viacúrovňové prístupy, ktoré je možné uplatniť na 

zásahy zamerané na zmenu správania (Lee et al. 2017). Od dnešnej rodiny sa mnoho očakáva, 

a to tak zo strany spoločnosti, ako aj zo strany jej jednotlivých členov. Mnohé rodiny dnes 

zápasia s chudobou, nezamestnanosťou, zadlžením atď., a v tých najextrémnejších prípadoch 

až s bezdomovectvom. Je to práve sociálno-ekologická perspektíva, ktorá je podnetná svojimi 

východiskami, poukazujúc na fungovanie individuálneho života v spoločenstve v každom 

prípade, teda nielen v jednotlivých problémových situáciách, ktoré v profesionálne práci 

denne čakajú na riešenie (Levická et al. 2012).  

Cieľom sociálnej práce z hľadiska sociálno-ekologickej perspektívy je (Navrátil 2001 in: 

Mátel 2013; Šarišská a Balogová 2018)
 
 podporovať rast, rozvoj, posilňovať adaptívne 

kapacity ľudí, odstraňovať bariéry v prostredí, zlepšovať schopnosť prostredia odpovedať na 

potreby ľudí.  

Aby sociálni pracovníci mohli naplniť cieľ ekologického modelu sociálnej práce, mali by 

disponovať poznatkami nielen o človeku, ale a o jeho prostredí a ich vzájomnom vzťahu.  

Primárnou líniou príspevku bolo načrtnúť významné východiská sociálno-ekologickej 

perspektívy, súvisiace s praxou v sociálnej práci. Autorky tento koncept považujú za 

významný a zároveň aplikovateľný v širšom spektre situácií s klientom. Na základe 

teoretických východísk (napr. Levická et al. 2012, Lee et al. 2017) je tiež možné poukázať na 

skutočnosť, že  sociálno-ekologický princíp je do profesionálnej praxe sociálnej práce 

neustále premietaný v situáciách, keď je uvedomovaná snaha využiť tie príležitosti a vzťahy, 

ktoré vznikajú v klientovom prostredí a ktoré sú obsiahnuté v jeho každodennom živote. 

Základom výbavy sociálnych pracovníkov sú preto poznatky o správaní, potrebách a cieľoch 

ľudských systémov v kontexte ich rozmanitej kultúry a prostredia (Levická et al. 2012).   
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VZŤAH MEDZI SOCIÁLNOU KLÍMOU ŠKOLSKEJ TRIEDY 

A AUTORITOU UČITEĽA  V KONTEXTE ŠKOLSKEJ REFORMY 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM CLIMATE AND 

TEACHER’S AUTHORITY IN THE CONTEXT OF SCHOOL REFORM 

 

Štefan Petrík, Petra Fridrichová  

 
Abstract 

The study focuses on the relationship between the social climate in the classroom and 

teacher’s authority in the context of school reform. Teacher’s authority in the educational 

process manifests mainly as their interactional style. Another element important for the 

efficiency of the educational process is the classroom social climate, which represents a 

significant aspect in the school reform at the teacher-pupil level. A research file consisting of 

411 primary school pupils (23 classes) was studied to determine their teachers’ interaction 

styles. Subsequently, the respective classroom social climates were examined. In terms of the 

research, the relationship between authoritative/tolerant-authoritative teachers and the 

classroom climate was identified. Empirical data were collected using a survey. A statistically 

significant relationship was found between the individual dimensions of teachers’ styles of 

interaction and classroom social climate dimensions.  

Key words: authority, interaction style, social climate, school reform 

 

 

1 INTRODUCTION 

Vlastní text příspěvku. The school system reform can only be successful if a complex change 

is achieved – curricula-related questions as well as the distribution of responsibility for 

creating educational content require a transformation of relationships between teachers and 

learners. In terms of the Slovak school reform of 2008, Act 245/2008 Coll. on Upbringing and 

Education (the School Act) was adopted and new state educational programmes for 

kindergartens, primary and high schools followed. However, the changes to the school system 

were related to the change in the social conditions after 1989. Given that the education and 

upbringing concepts were not legally binding it indicated that the relationship between 

teachers and pupils in the educational process itself needs a revision. At the beginning of the 

Duch školy (Spirit of the School) documentary (Turek et al. 1990)
1
 documentary it is said: 

“[...] disrupting the old patterns, the issue of anonymity, alienation, etc. and the school is 

sometimes unable to tackle the problems. Across the world, critical voices are raised against 

the way schools work. [...] the school is depressing, unhappy, autocratic, and it exists to 

manipulate people.” The documentary, which was created as a starting point for school 

system transformation, repeatedly points out that the school needs to turn from an 

authoritative institution into a place that helps talents grow and develops potential in each 

child. It is supposed to take place in the atmosphere of democratic values and the ultimate 

goal is to create a “homo creator” instead of “homo faber”, i.e. brave people with innovative 

and creative thinking who are able to find new ways and methods in science, technology, 

economy, management, and culture. The Konštantín project (1994)
2
 specifies several 

principles and starting points for these changes. One of them is the “change of both child’s 

                                                 
1Available at: http://www.skvelarodina.sk/duch-skoly/ .  
2Available at: http://www.skvelarodina.sk/konstantin/  
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and teacher’s positions within the creative-humanistic system (CHS). The child becomes the 

centre-point (...) their internal motivation and formation of self-regulatory processes are 

emphasized. The teacher is a guide and mediator in the process, not a dictator or referee.” 

These demands also reflect in the requirements for teachers – in relation to the pupil, they 

fulfil multiple functions at the same time to provide mediation, formation, and leadership. The 

documentary correctly points out that “teacher’s personal integrity may be problematic. In the 

previous period, the teacher was forced to conform. The necessity to act as an independent 

and free person may cause serious internal conflicts in some people (1994). The idea of 

humanising education is promoted in the first (Milénium) conceptual documents adopted after 

the Velvet Revolution (Rosa, Turek, Zelina, 1999)
3
. One of the four principles is as follows: 

“Change the methods, ways, and technology in education & upbringing and the way they are 

managed. Shift from directive, non-democratic, and totalitarian methods to non-directive 

upbringing methods, democracy, subsidiarity, heuristics, alternative educational system, and 

multimedia technology.” (Rosa, Turek, Zelina, 1999, p. 16). All these documents indicate or 

even directly formulate the goals of changes that were to take place at schools and all require 

the teacher-pupil relationships to be more relaxed. These relationships aim to promote the 

democratic processes at schools. The teacher does not lose their position, but as a professional 

they are supposed to guide each pupil on their way towards quality education. 

The principles of school democratisation and the resulting change in the teacher’s position in 

the classroom (in relation to pupils) is reflected in the educational documents as well. The 

state educational programmes (SEP) reflect this relationship change by emphasizing the need 

for pupils to learn actively: “The program of primary education (1st stage) is to provide (...) 

school education by stimulating children’s curiosity based on the teacher’s personal 

knowledge and experience.” (SEP, 2011)
4
 Further indicators of the necessity to transform the 

teacher-pupil relationships in the classroom to achieve the respective goals at primary schools 

include motivating teaching procedures, supportive social climate, and active discovery 

(National Institute for Education – NEI, 2015)
5
  

The school reform frame of reference is a complex including changed goals, contents, 

methods, process evaluation, learning goals, and relationships between the stakeholders. The 

part of reform entitled values reflects in processes that lead to accepting the pupil as a partner 

not only in terms of learning, but also in terms of planning their own educational (or 

developmental) goals, self-evaluation, and evaluation of processes taking place between them, 

their peers, and the teacher. The area of values was one of the levels on which the school 

reform of 2008 took place. The analysis of questionnaire responses related to this area shows 

that teachers felt the need for a change to improve the classroom social climate (81%) and 

acceptance of the individual needs and specificities of every pupil (72%). However, the need 

to individualise teaching and improve the classroom climate was manifested more by teachers 

at the 1st stage of primary schools (see Porubský et al., 2016) and indicates that these 

expectations have not yet been met: “56% of teachers agree that the implementation of the 

state educational programme into the educational system at primary schools did not help 

improve the climate and atmosphere at schools.” (Porubský et al., 2016, p. 45). It can also be 

observed that the level of humanisation in terms of workplace relationships as well as the 

teacher-pupil relationship is marked by great expectations, yet few of them have been 

fulfilled. The failure of the reform to affect the teacher-pupil relationship can also be seen at 

the level of innovation; 71% teachers expected that teaching and learning styles would change 

                                                 
3Available at: http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/MILENIUM.pdf  
4Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 – primárne 

vzdelávanie(http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced1_spu_uprava.pdf) 
5http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/svp_pv_2015.pdf 
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and 79% felt the need to change teaching methods, strategies, and forms. Only 64% teachers 

think that the school reform actually modernised the concept of education. An overall 

comparison of expectation and fulfilment indexes in the school system shows that the latter is 

slightly lower (Porubský et al., 2016).  

In terms of the requirements affecting the teaching process per se, it is necessary to consider 

the teacher’s interactional style and especially their authority, and the importance of a positive 

classroom social climate must not be underestimated. In teaching and social sciences, there is 

a consensus – authority refers not only to a personal attribute, but also to the quality of social 

relationship between people. This interactionist way of perceiving this subject allows for a 

more creative approach to authority. Since at least two participants are need for interaction to 

take place, there are two sides to authority as well. Authority is requested by the teacher and 

respected by the pupil. There is two-way influence between the person who accepts/respects 

authority and the person whose authority is respected; in this social process, all behaviour is a 

cause and consequence at the same time (Reichenbach, 2011, Molnár, 2002). A. Hemmings 

and J. L. Pace (2007) studied the way authority is implemented as well as its influence on 

study results at different levels of schools. The most important variable affecting the way a 

teacher builds their authority was the interaction between the education participants. We agree 

with M. H. Metz’s (1978) opinion that for building and using authority in classrooms, 

constant negotiation between the education participants is necessary, although the role of 

teacher is legitimately connected with authority (formal authority). Other authors who studied 

authority (Metz, 1978, Tirri – Puolimatka, 2000, N. Kollár – Szabó, 2004, Vališová, 2013) 

also claim that a teacher’s authority manifests mainly through their interactional style. R. 

Šikulová et al. (2012) also confirmed that daily interaction between teachers and pupils allows 

for developing relationships, building and using authority.  

Further research (den Brok, Bergen, Stahl,  Brekelmans, 2004; Wubbels & Levy, 1993) point 

out that healthy interpersonal relationships between teachers and students are necessary to 

make students want to participate in educational activities. Healthy interpersonal relationships 

in classrooms manifest in the form of positive social climate. In this context, A. Vališová 

(2013) refers to the social group climate; it is created by the teacher and has major influence 

on students’ motivation and attitude to learning. Creating positive social group climate is very 

important, it can be defined as purposeful, task-oriented, relaxed, open, and supportive 

environment with a sense of order. Such climate supports the learning process by providing 

and maintaining positive attitude to learning as well as internal motivation. Based on this, 

classroom climate depends on a teacher’s authority and their relationship with students – 

based on mutual respect. Mutual respect is of great importance; students need to understand 

that their teacher is competent and honestly interested in their progress, and the teacher needs 

to behave accordingly. If successful, it reflects in effective management of the teaching 

process and enthusiasm. During classes as well as in personal relationships, the teacher 

expresses their respect for each student as an individual with respective specific needs. A 

good relationship is created if the teacher shows that they understand their students, respects 

and shares their personal opinions and experience, and values them.  

2 METHOD AND METHODOLOGY 

The importance of teacher’s interactional style in terms of their teaching authority is 

emphasized by multiple authors (Metz, 1978; Vališová et al., 2011, 2013; N. Kollár – Szabó, 

2004,  2017; Hemmings, Pace, 2007). Based on a teacher’s interactional style and respective 

models developed by T. Wubbel et al. (1993, 2012), it is possible to determine whether the 

classes participating in research are taught by a directive, authoritative, tolerant-authoritative, 

tolerant, uncertain-tolerant, uncertain-aggressive, repressive, or toiling teachers. Teachers’ 
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interactional styles were identified using the Questionnaire on Teacher Interaction (QTI); it 

consists of scaling items and can be used to evaluate individual sectors of teacher’s 

interactional style. Each sector is represented by eight items. Each item has five positions 

expressing the frequency of the respective teacher’s behaviour from “never” to “always”. The 

questionnaire allows for identification of a teacher’s interactional style in eight sectors 

(Gavora – Mareš – den Brok, 2003).  

After identifying the teacher’s interactional style (8 sectors), the team studied whether there 

was a relationship between authoritative, tolerant-authoritative teachers and the classroom 

climate in the following dimensions: relationships among students, helping students, students’ 

interest in learning, class’ focus on learning, extent of class organisation, and clarity of rules 

creating the classroom social climate. The classroom social climate was identified using the 

Classroom Environment Scale designed to identify this aspect at 2nd stage primary school 

and high school students. Using the QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) and CES 

(Classroom Environment Scale) instruments, our research studied whether there was a 

relationship between teacher’s authority and classroom social climate.  

 

1.1 Research sample  

411 students participated in the research who assessed the interactional style of their Slovak 

language and Mathematics teachers
6
. The Slovak language and Mathematics approbations 

were selected because the number of these classes is the highest in the curriculum. The 

student research sample (N=411) were administered the QTI (Questionnaire on Teacher 

Interaction) and CES (Classroom Environment Scale). In terms of sex, QTI was administered 

to n=316 male students (71.77%) and n=95 (23.11%) female students. The research sample 

consisted of 7th graders. 

 

3 RESULTS 

 

Table 1 Arithmetic mean of the 8 dimensions creating the teachers’ interaction style from the 

point of view of the pupils (23 classes) 

 
Arithmetic 

mean of 

teachers 

according to 

classes 

L 
7(AM) 

H (AM) U (AM) R (AM) 
UN 

(AM) 

D 

(AM) 

A 

(AM) 

S 

(AM) 

Class 1 3.35 3.42 3.05 3.07 0.73 0.82 0.84 1.40 

Class 2 3.05 3.21 3.12 2.03 0.65 1.00 1.39 1.02 

Class 3 3.21 2.82 2.77 2.31 0.90 0.65 0.67 0.89 

Class 4 3.11 2.98 3.12 2.26 0.78 0.81 1.12 1.21 

Class 5 3.09 3.09 2.96 2.79 0.88 0.94 1.45 1.84 

Class 6 2.99 3.10 3.18 2.82 0.76 0.75 0.58 1.11 

Class 7 2.81 2.67 3.22 2.55 0.81 0.78 0.90 1.13 

Class 8 3.20 3.42 2.96 2.75 0.87 0.71 0.76 0.91 

Class 9 2.31 2.78 2.58 2.32 0.99 0.97 0.98 1.11 

                                                 
6 Hereinafter referred to as “teachers”. 
7 Key – L (AM) – arithmetic mean of the Leadership dimension, H (AM) – arithmetic mean of the Helping 

dimension, U (AM) – arithmetic mean of the Understanding dimension, R (AM) – arithmetic mean of the 

Student Responsibility dimension, U (AM) – arithmetic mean of the Uncertain dimension, D (AM) – arithmetic 

mean of the Dissatisfied dimension, A (AM) arithmetic mean of the Admonishing dimension, S (AM) arithmetic 

mean of the Strict dimension. 
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Class 10 2.55 2.85 2.50 2.27 0.69 0.94 0.89 1.00 

Class 11 3.95 3.31 3.21 2.65 0.84 0.86 0.86 1.23 

Class 12 2.65 2.46 2.32 2.47 0.90 1.17 1.26 1.16 

Class 13 2.67 3.01 2.80 2.53 0.89 0.90 0.80 1.09 

Class 14 3.24 3.21 3.12 2.71 0.78 0.91 0.99 1.86 

Class 15 3.04 3.31 2.89 2.59 1.11 1.19 1.10 1.51 

Class 16 3.25 3.39 3.21 3.14 0.47 0.48 0.76 0.85 

Class 17 3.06 3.49 3.47 2.98 1.03 0.75 0.46 0.58 

Class 18 3.55 2.84 2.70 2.48 1.40 1.50 1.42 1.45 

Class 19 3.70 3.23 3.05 2.88 1.03 0.95 0.99 1.13 

Class 20 3.43 2.75 2.37 2.37 1.06 1.10 1.13 1.09 

Class 21 3.61 3.48 3.79 3.53 0.21 0.21 0.39 0.52 

Class 22 3.25 2.97 2.69 2.55 1.08 1.04 1.01 1.01 

Class 23 3.49 3.42 2.81 2.70 1.01 0.96 0.97 0.89 

Total 3.15 3.10 2.95 2.64 0.86 0.88 0.94 1.13 

As can be seen in T1 results, in all classes a higher average score (AM=3.15) in the 

Leadership dimension was identified, which indicates that students in all studied classes 

perceive their teachers as good leaders in terms of the educational process. Similar results can 

be seen in the Helping dimension, where all teachers achieved a higher average score 

(AM=3.10), which indicates that students perceive their teachers as helping. Teachers in all 

studied classes are perceived as helping by their students. It is indicated by the higher average 

score achieved by the teachers in this dimension (AM=2.95). Pupils believe that their teachers 

lead them towards responsibility. This can be seen in the higher average score (AM=2.64) 

achieved in this dimension. According to Gavora, Mareš, den Brok (2003), a good leader can 

be characterised as a teacher who knows what will happen in their classroom, gives their 

students ‘heads up’ and tasks, and precisely determines what will take place during each 

lesson. They characterise the teacher who achieves a high score in the Helping dimension as a 

person who expresses their interest in the students, is friendly and behaves consistently, has a 

sense of humour, supports their students’ consciousness by being trustworthy, considerate and 

patient, and last but not least, this kind of teacher creates a positive classroom climate. An 

understanding teacher is open, patient, empathetic, able to accept apology, seeks to resolve 

conflicts, and openly expresses their trust in their students. A teacher who leads students 

towards responsibility always lets them work independently, connects freedom with 

responsibility, and respects their students’ opinions. As for positive findings, students in the 

classrooms examined did not perceive their teachers as uncertain, dissatisfied, admonishing, 

or strict. This is indicated in lower average scores in the respective dimensions (AM=0.86; 

0.88; 0.94; 1.13).  

Based on the average score achieved by teachers in the individual interactional style 

dimensions, a circumplex of the teachers’ interactional styles was created.  
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G1 Circumplex of teachers’ interactional styles in the 23 examined classes 

 

In the circumplex created using the arithmetic average values, it can be seen that the sampled 

students perceived their teachers as good organisers, helping, understanding, and leading them 

towards responsibility.  

Higher scores achieved by the teachers in the following dimensions: organiser, helping, 

understanding, and leading towards responsibility indicates that the sampled classes are taught 

by authoritative and tolerant-authoritative teachers. It can be stated based on a comparison of 

the interactional style circumplexes pertaining to individual teachers in the sampled classes as 

well as 8 interactional style circumplex models:  

 

 

Fig 1 Teacher’s interactional style circumplex models according to T. Wubbels et al. (2012) 

In the next part of the research, the classroom social climate was diagnosed. Based on the 

arithmetical average, the following characteristics were determined in Table 2. Firstly, 

whether the climate of the classroom was formed by the dimensions (such  as the 

relationships among the students, helping students, students´ interest in learning, class´ focus 

on learning, organization and order, clarity of the rules), secondly, whether the climate of the 

classroom formed by dimensions was supportive, good, weak, inappropriate. 
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Table 2. Arithmetic means of dimensions forming the classroom's social climate  

 in the examined classrooms 
Arithmetic means 

of classroom 

social climate 

dimensions 

Relationships 

among 

students 

Helping 

students 

Students’ 

interest in 

learning 

Class’ 

focus on 

learning 

Organisatio

n and order 
Clarity of rules 

Class 1 9.25 7.41 7.83 7.25 9.00 8.12 

 good weak weak weak good good 

Class 2 9.75 7.81 7.76 7.50 9.50 8.65 

 good weak weak weak good good 

Class 3 8.40 8.86 7.33 6.80 7.73 9.13 

 good good weak weak weak good 

Class 4 9.89 9.31 7.26 7.31 7.94 9.15 

 good good weak weak weak good 

Class 5 8.64 9.23 7.76 7.82 8.47 9.52 

 good good weak weak good good 

Class 6 9.00 10.69 8.53 7.46 8.69 10.3 

 good supportive good weak good supportive 

Class 7 9.14 9.00 6.85 7.00 11.92 9.64 

 good good weak weak supportive good 

Class 8 9.65 10.18 7.81 7.31 8.43 10.43 

 good supportive weak weak good supportive 

Class 9 9.62 9.93 7.06 7.18 7.62 9.56 

 good good weak weak weak good 

Class 10 7.77 9.66 6.77 7.38 7.66 9.11 

 good good weak weak weak good 

Class 11 9.17 9.46 7.35 6.94 7.23 9.88 

 good good weak weak weak good 

Class 12 8.86 10.04 7.60 7.00 8.00 10.33 

 good supportive weak weak weak supportive 

Class 13 9.38 10.07 6.76 6.61 7.69 9.69 

 good supportive weak weak weak good 

Class 14 8.37 10.00 8.06 7.56 8.18 10.37 

 good good good weak good supportive 

Class 15 9.92 9.46 7.71 7.42 8.07 10.57 

 good good weak weak good supportive 

Class 16 9.06 10.12 8.06 7.75 7.81 10.00 

 good supportive good weak weak good 

Class 17 9.86 10.02 8.53 8.60 9.13 10.46 

 good supportive good good good supportive 

Class 18 9.94 9.66 6.72 6.27 7.22 9.72 

 good good weak weak weak good 

Class 19 9.55 9.55 6.77 7.00 7.50 9.50 

 good good weak weak weak good 

Class 20 9.03 9.30 6.61 6.84 8.86 9.30 

 good good weak weak good good 

Class 21 10.00 10.93 9.00 8.75 9.56 10.87 

 good supportive good good good supportive 

Class 22 9.35 9.17 6.52 6.76 7.29 9.41 

 good good weak weak weak good 

Class 23 9.46 10.04 6.71 6.08 7.85 9.61 

 good supportive weak weak weak good 

Total 9.26 9.56 7.45 7.24 8.32 9.71 

 good good weak weak good good 

Legend - AM - arithmetic mean 

Research findings in Table 2. show good relationships between pupils in all classes where an 

authoritative or tolerant-authoritative teacher teaches. Also, higher assistance to pupils was 

observed in classes where an authoritative and tolerant-authoritative teacher teaches.  

- 898 -



In addition to some exceptions (Classes 6, 16, 17, 21), students are less interested in learning 

in classes where an authoritative and tolerant-authoritative teacher teaches. Similar findings 

can be observed in the dimension of class focus to learning where, except Class 17 and 22, 

authoritative and tolerant-authoritative teachers, direct their pupils to teaching in a lesser 

extent. Concerning the classroom organization, classrooms (Classes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 

21) where authoritative and tolerant-authoritative teachers teach, organize their pupils well. It 

is not the case in other classes where the organization is shown to be lower. A positive finding 

is that there are clear rules in all classes where authoritative and tolerant-authoritative teachers 

teach. In the light of the given characteristic, it should be stressed that the examined 

classroom climate creates the dimension of the relationship among students, as well as the 

dimension of helping students, students´ interest in learning, classroom focus on learning, 

classroom organization and clarity of rules. A good climate characteristic for the examined 

classrooms.  

Table 3 The relationship between the interactional styles of authoritative & tolerant-

authoritative  teachers and the classroom social climate 

 

The relationship between the 

interactional style dimensions among 

authoritative & tolerant-authoritative 

teachers 

and the classroom climate 

dimensions 

Relationships 

among 

students 

Helping 

students 

Students’ 

interest in 

learning 

Class’ 

focus on 

learning 

Organisation 

and order 

Clarity 

of rules 

 

Leadership 

Spearman’s 

Rho 
0.086 -0.066 -0.112 -0.002 -0.208 0.025 

p-value 0.697 0.766 0.610 0.993 0.340 0.911 

N 23 23 23 23 23 23 

Helping 

Spearman’s 

Rho 
0.308 0.173 0.522 0.448 0.149 0.284 

p-value 0.153 0.429 0,011* 0.032* 0.498 0.189 

N 23 23 23 23 23 23 

Understanding 

Spearman’s 

Rho 
0.228 0.075 0.463 0.570 0.440 0.292 

p-value 0.295 0.733 0.026* 0.005* 0.036* 0.176 

N 23 23 23 23 23 23 

Student 

Responsibility 

Spearman’s 

Rho 
0.085 0.353 0.615 0.479 0.189 0.483 

p-value 0.701 0.099 0.002* 0.021* 0.389 0.019* 

N 23 23 23 23 23 23 

Uncertain 

Spearman’s 

Rho 
0.212 -0.075 -0.331 0.152 -0.440 -0.526 

p-value 0.332 0.735 0.123 0.487 0.036* 0.010* 

N 23 23 23 23 23 23 

Dissatisfied 

Spearman’s 

Rho 
0.117 -0.230 -0.354 -0.358 -0.459 -0.113 

p-value 0.596 0.291 0.098 0.093 0.027* 0.609 

N 23 23 23 23 23 23 

Admonishing 

Spearman’s 

Rho 
0.122 -0.424 -0.311 -0.262 -0.296 -0.221 

p-value 0.579 0.044* 0.149 0.227 0.170 0.310 

N 23 23 23 23 23 23 

Strict 

Spearman’s 

Rho 
-0.064 -0.217 -0.169 -0.247 -0.390 0.164 

p-value 0.771 0.319 0.441 0.256 0.066 0.456 

N 23 23 23 23 23 23 
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According to the teacher’s interactional style model developed by T. Wubbels et al. (1993),  

as well as based on our research results listed in T1 and G1, the focus was on the relationship 

between the authoritative and tolerant-authoritative interactional styles and the classroom 

climate in the dimensions (leadership, helping, understanding, student responsibility) that 

influence whether a teacher is mostly authoritative or tolerant-authoritative. 

Based on our results it can be stated that no statistically significant relationship was identified 

between the “leadership” teacher’s interactional style and the following dimensions: 

relationships among students, helping students, students’ interest in learning, class’ focus on 

learning, extent of class organisation, and clarity of rules creating the classroom social 

climate. It has been confirmed by significance levels as well as the low Spearman’s rho 

correlation coefficients. The research findings were surprising because it was assumed that at 

least the Organisation dimension (teacher’s interactional style) and Organisation and order 

(classroom climate) would correlate.  

Empirical findings listed in T3 indicate there is a statistically significant positive relationship 

(0.011 ≤ 0.05; 0.032 ≤ 0.05) between the Helping interactional style dimension and “students’ 

interest in learning” and “class’ focus on learning” classroom social climate dimensions.  

In the Helping dimension, authoritative and tolerant-authoritative teachers achieved higher 

average scores (AM=3.10), which means that students believe that teachers are helping them, 

but in the classroom climate dimensions “students’ interest in learning” and “class’ focus on 

learning”, their scores were average (AM=7.45, 7.24), which indicates that their students’ 

interest in learning and class’ learning orientation was lower. However, these findings are still 

positive, because the average score in the two aforementioned dimensions was not in the 4–6 

interval, which would indicate serious deficiency in students’ interest in learning and class’ 

focus on learning. The research results indicate that students perceive authoritative and 

tolerant-authoritative teachers as expressing interest, being friendly, considerate, and patient, 

which makes students interested in learning and maintains their focus. 

The research findings listed in T3 indicate there is a statistically significant positive 

relationship (0.026 ≤ 0.05; 0.005≤ 0.05; 0.05 ≤ 0.05) between the Understanding interactional 

style dimension and “students’ interest in learning”, “class’ focus on learning” and 

“organisation and order”. In the Understanding interactional style dimension, authoritative 

and tolerant-authoritative teachers achieved higher scores (AM=2.95), which indicates that 

they are perceived as empathetic, patient, and understanding by their students. While in the 

“class’ focus on learning” and “organisation” classroom climate dimensions the authoritative 

and tolerant-authoritative teachers achieved average scores (AM=7.45; 7.25) corresponding 

with lower interest in and focus on learning. However, in these dimensions, the classroom 

climate can be still evaluated as appropriate, because the score achieved is not in the critical 

4–6 interval, which would render the climate inappropriate.  

Further empirical findings listed in T3 indicate there is a statistically significant positive 

relationship (0.002 ≤ 0.05; 0.021≤ 0.05; 0.019≤ 0.05) between the Student Responsibility 

interactional style dimension and the dimensions “students’ interest in learning”, “class’ focus 

on learning”, “clarity of rules” that together create the classroom climate.  

Authoritative and tolerant-authoritative teachers were perceived as leading students towards 

responsibility. This is indicated by the average score achieved by the teachers (AM=2.64) in 

the “leading towards responsibility” interactional style dimension. It needs to be pointed out 

that authoritative and tolerant-authoritative teachers scored lower in this dimension in 

comparison to the average scores in the Leadership (AM=3.15), Helping (AM=3.10), 

Understanding (AM=2.95) dimensions.  
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Interestingly, students perceive the sampled teachers as leading them towards responsibility, 

connecting freedom with responsibility, respecting and taking into account their proposals and 

needs, but the sampled classes are still interested in and focused on learning. Even though in 

the aforementioned dimensions the average score was lower in proportion to other 

dimensions, the classroom climate can still be evaluated as appropriate, because the score 

achieved is not in the critical 4–6 interval, which would render the climate inappropriate. It 

can be seen in the average values in the respective classroom climate dimensions (AM=7.45, 

7.25). In this context, it is possible to consider the correct balance between freedom and 

responsibility in terms of the educational process. If freedom prevails, there is not enough 

responsibility, which may lead students to arbitrariness and let them shift focus away from 

learning. Teachers may also let students perform individual work too often, which can 

motivate students and trigger their interest, but it still must be done to the proper extent. The 

question of how much teachers should respect their students’ proposals also remains open for 

discussion. Every teacher strives to achieve the goal of education – universal development of 

their students’ personalities. Therefore, it is necessary for the teacher to respect their students’ 

proposals to the proper extent, but not to be guided by them. In terms of these ideas, the 

research team considers it necessary for every teacher to specify clear rules for their students 

to follow. This research showed that in the classrooms studied, the teachers achieved this 

goal. It is supported by the average score (AM=9.71) among authoritative and tolerant-

authoritative teachers. T. Wubbels et al. (2012) also states that authoritative and tolerant-

authoritative teachers consistently enforce rules and roles in the system of education.  

Further research findings indicate there is a statistically significant positive relationship 

(0.036 ≤ 0.05; 0.010 ≤ 0.05) between the Uncertain interactional style dimension and 

“organised” and “organisation and order” & “clarity of rules” classroom social climate 

dimensions. It is supported by the negative Spearman’s rho. As for positive empirical 

findings, it can be stated that the lower the average score (AM=0.86) in the Uncertain 

interactional style, the higher the “organisation and order” and “clarity of rules” in the 

classroom social climate dimensions (AM=8.32; 9.71), which indicates that these teachers are 

good at organising the class and keeping order using clear rules. In other words, the less 

uncertain teachers are, the better organised the classroom and clearer the rules.  

The research results listed in T3 further indicate there is a statistically significant negative 

relationship (Spearman’s rho= -0.459) between the Dissatisfied interactional style dimension 

(0.027 ≤ 0.05) and the “organisation” and “clarity of rules” classroom social climate 

dimensions. It can be perceived as a positive finding, because it indicates that the lower the 

average score (AM=0.88) achieved by authoritative and tolerant-authoritative teachers in the 

Dissatisfied dimension, the higher their score in the classroom social climate dimensions 

(AM= 8.32). Based on this it can be stated that the less dissatisfied the authoritative and 

tolerant-authoritative teachers are, the more organised their class is. It means that students 

perceive authoritative and tolerant-authoritative teachers as satisfied, which contributes to the 

development of a positive social classroom climate and improves its organisation. 

Another positive research finding is that there is a statistically significant negative 

relationship (Spearman’s rho=0.424) between the Strict teacher’s interactional style (0.044 ≤ 

0.05) and the “helping students” classroom social climate dimension. The lower the average 

score (AM=0.94) achieved by authoritative and tolerant-authoritative teachers in the Strict 

interactional style dimension, the higher their average score (AM=9.56) in the “helping 

students” dimension. It means authoritative and tolerant-authoritative teachers tend to trust 

their students rather than admonish, they often commend them, thus contribute to the 

development of positive classroom social climate in the “helping students” dimension.  
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It can be stated that no statistically significant relationship was found between the Strict 

teacher’s interactional style and the classroom social climate dimensions. It is an interesting 

finding, because at least one instance of statistically significant negative relationship between 

the Strict dimension and one of the classroom social climate dimensions was expected.  

4 DISCUSSION AND CONCLUSION  

The empirical findings can be considered positive even despite the fact that statistically 

significant relationships were identified between certain teacher’s interactional style 

dimensions and social climate ones. It was confirmed that there was a relationship between 

teacher’s authority and classroom social climate. Authority is built by means of the 

interactional relationship with students, therefore teachers must possess appropriate 

theoretical knowledge on interactional styles as well as the ability to implement them 

appropriately in practice. This way teachers will be able to diagnose the appropriate 

interactional style, build, implement, and maintain their authority.  

The way teachers are perceived by students affects their study results and engagement at 

school. Students who see their teachers as true examples of positive interpersonal behaviour 

characterised by closeness and influence are generally able to achieve better academic results 

(Berliner, Calfee 1996; Koul, Fisher 2005). The importance of interpersonal behaviour and 

thus also building and implementing the teacher’s authority has been confirmed by multiple 

studies (Brekelmans, et al., 2002; Wubbels, Brekelmans, 1997; Fraser, Tobin, 1998). The 

aforementioned research points out that a teacher’s interpersonal behaviour is closely related 

to the success and motivation of their students in all academic subjects. The existence of a 

relationship between the teacher’s interactional style, learning motivation and academic 

performance has also been pointed out in studies by Brekelmans et al. 2002; den Brok et al. 

2006; Goh, Fraser, 2002; Koul, Fisher 2005; Wubbels et al., 1992; Wubbels & Levy 1993. 

Teachers should therefore take into consideration that their authority improves if students 

perceive them as helpful and competent leaders in the educational process who understand 

students’ needs and lead them towards responsibility. Therefore, the need for constant 

professional competence development arises as one of the important aspects of the curricular 

reform.  

Authoritative teachers create a positive classroom social climate. The results of our research 

are consistent with studies by Brophy, 1998; Cornelius White, 2007; Davies, 2003; Pace, 

Hemmings, 2007 who pointed out that teacher’s interactional style is an indicator of the 

classroom social climate, and both these aspects play the key role in successful learning and 

student engagement. Research by den Brok et al. (2004), Wubbels et al. (2006) pointed out 

that the higher the teacher’s interactional style score in Dominance – typical for the 

authoritative and tolerant-authoritative teachers according to the model – the more it reflects 

in the supporting classroom social climate in terms of support, motivation, and good academic 

performance. Therefore, it is desirable for the teachers not only to build authority, but also to 

maintain it. To keep track of one’s authority and classroom social climate, it is desirable to 

administer questionnaires more frequently to identify the teacher’s interactional style and 

classroom social climate; a training program which would prepare the teachers to use the 

appropriate measuring instruments is also desirable.  
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VÝSKUM SINGLES NA SLOVENSKU – MOŽNOSTI A LIMITY 

SEKUNDÁRNEJ ANALÝZY 

 

RESEARCH OF SINGLES IN SLOVAKIA – POSSIBILITIES AND 

LIMITS OF SECONDARY ANALYSIS 

 

Zuzana Huráková 

 
Abstrakt 

„Fenomén singles“ predstavuje aktuálnu tému, ktorá je predmetom záujmu nielen rôznych 

vedných  vedných disciplín – predovšetkým sociológie, psychológie a demografie, ale  

vzbudzuje pozornosť aj medzi laickou verejnosťou, najmä vďaka jej popularizácii 

prostredníctvom masmédií. Výskum singles na Slovensku však napriek tomuto záujmu 

zostáva dlhodobo  v úzadí. Sekundárna analýza dát z už realizovaných výskumov umožňuje 

na jednej strane zistenie základných charakteristík singles žijúcih na Slovensku a ich 

komparáciu, ale v súlade so zameraním výksumov  aj hlbší náhľad do špecifických oblastí, 

akými sú napríklad rodinné alebo volebné správanie. Napriek tomu, že sekundárna analýza 

dát umožňuje obsiahnuť široký okruh tém, je jej využitie do značnej miery limitované a neraz 

vyžaduje robenie kompromisov a doplnenie ďalším výskumom.  

  Klúčové slová: singles, fenomén singles, nezosobášení, slobodní, sekundárna analýza  

 

Abstract 

The "singles phenomenon" is lively discussed issue that is the object of interest not only to 

various scientific disciplines - especially sociology, psychology and demography, but also 

attracts attention among the general public, mainly due to its popularization through the mass 

media. Despite this interest, the research of singles in Slovakia remains unnoticed in the long 

run. On the one hand, the secondary analysis of the data from the already realized research 

enables to find out the basic characteristics of singles living in Slovakia and their comparison, 

but in line with the focus of the surveys allows also a deeper insight into specific areas such 

as family or electoral behavior. Although secondary data analysis allows a wide range of 

topics to be covered, its use is largely limited and often requires compromises and 

complementary research. 

Key words: singles, singles phenomenon, never married, secondary analysis 

 

 

1 ZMENY V OBLASTI RODINNÉHO A DEMOGRAFICKÉHO SPRÁVANIA 

V druhej polovici 20. storočia pozorujeme zmeny v oblasti kľúčových demografických 

ukazovateľov, ktoré sú determinované nástupom druhej demografickej tranzície. Ide o jedny 

z najvýznamnejších zmien v celej populačnej histórii,
1
  ktoré sa najskôr začínajú objavovať v 

krajinách severnej a západnej Európy a postupne sa rozširujú aj do iných štátov. Zmena 

maritálneho a fertilného správania, ako aj zmena hodnôt odrážajúca sa v zmene kultúrnych 

noriem sa ako základné znaky druhej demografickej tranzície prejavujú vo viacerých 

ukazovateľoch: dochádza k poklesu mier sobášnosti, rastu priemerného veku pri prvom 

sobáši a odkladaniu vstupu do manželstva; poklesu manželskej plodnosti a naopak, dochádza 

                                                 
1 MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva 

Slovenska. In: Sociológia, 36, 2004, 5. 
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k nárastu mimomanželskej plodnosti ako aj k zvýšeniu priemerného veku prvorodičiek. Tieto 

zmeny sú reflektované aj na úrovní domácností: klesá ich priemerná veľkosť. narastá počet 

jednorodičovských rodín ako aj jednočlenných domácností. Postupne dochádza k rozšíreniu 

nových, voči manželstvu alternatívnych, foriem partnerského života - kohabitácií, LAT 

(living apart together), partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, ale aj „singlovstva“. Nárast 

rozmanitosti v oblasti partnerstva a rodiny je pritom jasným indikátorom deštandardizácie 

životných dráh vedúcej k pluralizácii vzorcov partnerského a rodinného správania v 

dlhodobom horizonte.
2
 V priebehu postupujúcich rokov sa o singles spoločne s ich 

rozšírením začalo hovoriť ako o fenoméne. K prvým vedeckým prácam, ktoré sa zaoberali 

touto témou, patria štúdia The single woman: A medical study in sex education (R. L. 

Dickinson a L. Beam, 1934), The sex life of the unmarried adult: An inquiry into and an 

interpretation of current sex practices (I. S. Wile, 1934), Living alone and like it (M. Hollis, 

1936).  

 

2 DEFINÍCIA SINGLES 

Vymedzenie singles sa môže na prvý pohľad zdať ako triviálna úloha, opak je však pravdou. 

V skutočnosti v sociológii a ani v iných vedách neexistuje jediná definícia, ktorá by bola 

platná univerzálne – práve naopak, rozličné definície zdôrazňujú rozličné charalteristiky 

singles, stretávame sa s redukcionistickými prístupmi k definovaniu, ako aj s podrobnými 

definíciami, ktoré singles vymedzujú na základe súboru viacerých, striktne daných vlastností. 

Rôzni autori a autorky pristupujú k vymedzeniu singles na základe rozličných definičných 

charakteristík a prichádzajú s „vlastným“ vymedzením, ktoré následne uplatňujú aj vo 

výskume. Práve uvedená konfúznosť a nejednoznačnosť vymedzenia predstavuje úvodnú 

prekážku a komplikáciu akéhokoľvek výskumu vrátane realizácie sekundárnej analýzy. 

 

2.1 Prehľad prístupov k definovaniu singles 

Význam singlovstva ako sociálne konštruovanej kategórie je kultúrne variabilný. Zatiaľ čo 

single v zmysle slobodný označuje z právneho hľadiska osobu, ktorá nikdy neuzavrela 

manželstvo, súčasným trendom je príklon k chápaniu singles ako osôb, ktoré nemajú partnera 

alebo partnerku.
3
  Doslovný preklad anglického pojmu single znamená slobodný, nezadaný, 

respektíve ten, kto nikdy neuzavrel manželstvo alebo nežije v trvalom partnerskom vzťahu. 

Slovník cudzích slov uvádza, že single je „muž alebo žena bez partnerky či partnera“ a podľa 

Slovníka demografických pojmov  zase chápeme singles ako „osoby, ktoré nikdy neuzavreli 

manželstvo.“
4
 Pojem „single“ sa používa jednak na označenie osôb na základe ich 

príslušnosti k danému rodinného stavu (teda ako synonymum slova slobodný), ale zároveň 

používa sa aj na označenie tých osôb, ktoré nemajú partnera/partnerku – pričom ide o dve 

odlišné kategórie osôb. Ak niekto neuzavrel manželstvo, automaticky to neznamená, že nemá 

partnera/partnerku a naopak, ak niekto vo svojom živote už manželstvo uzavrel, nevyhnutne 

to neznamená, že so svojím partnerom/partnerkou ešte stále aj reálne tvoria pár, hoci nie sú 

rozvedení. 

Podľa J. Hertel a A. Schutz
5
  je možné definície singles vymedziť v širšom a užšom poňatí, 

pričom sa vo výskume častejšie stretávame s prvým typom. Ten vychádza z definície 

                                                 
2 DŽAMBAZOVIČ, R. Rodinné správanie v demografických dátach. Bratislava: Stimul, 2012. ISBN 

9878081270529. 
3 RADIMSKÁ, R. Singles v České republice – o aktuálně probíhajícím výzkumu. In: Gender, rovné príležitosti, 

výzkum. 2003, 3-4. 
4 JURČOVÁ, D. Slovník demografických pojmov. Bratislava: Infostat, 2005. [online] 

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slovnik_2verdd.pdf s. 58.   
5 HERTEL, J. a A. SCHŰTZ. She´s single, so what? How are singles perceived compared with people who are 

married? In: Zeitschrift für Familienforschung, 2007, 19.   
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založenej na základe demografických znakov. Za singles považuje nezosobášené ženy a 

mužov, čiže slobodných, ako aj rozvedených a ovdovelých – teda aj špecifické kategórie 

osôb, ktoré mnohí autori a autorky za singles v nepovažujú. Užšie chápanie rozlišuje osoby, 

ktoré majú (dlhodobého) partnera alebo partnerku a osoby, ktoré partnera alebo partnerku 

nemajú, bez ohľadu na ich oficiálny rodinný stav.  

Podľa I. Možného
6
  sú základnými definičnými znakmi, ktoré vymedzujú singles život 

osamote v jednočlennej domácnosti, (špecifický) životný štýl, postoje vymedzujúce 

rodičovstvo a nulová reprodukčná stratégia. Takéto vymedzenie je síce nenecháva príliš veľa 

priestoru na nejasnosti, koho medzi singles zaradiť a koho nie, na druhej strane však možno 

polemizovať o tom, či majú singles skutočne nulovú reprodukčnú stratégiu, alebo či len 

uvažujú o reprodukcii v neskoršom veku podobne ako značná časť populácie.  

Americká psychologička B. DePaulo
7
 akcentuje zákonný a sociálny aspekt bytia single: 

singles sú podľa jej chápania tie osoby, ktoré sú slobodné ako zákonne, tak sociálne. Ako 

sociálnych partnerov chápe osoby, ktoré žijú v sexuálnom vzťahu a ich vzťah považujú za 

vážny nielen oni sami, ale aj ich okolie. To, či je vzťah vážny, sa posudzuje na základe 

viacerých špecifických charakteristík, ako napríklad dĺžka trvania vzťahu, frekvencia a 

exkluzivita stretávania sa alebo skutočnosť, či spolu tieto osoby žijú v jednej domácnosti.  

Podľa  R. Geiβler
8
  sú singles osamote žijúci ľudia v mladšom, respektíve strednom veku, 

ktorí nemajú žiadneho stáleho partnera a z vlastnej vôle dlhší čas preferujú žiť osamote.  

R. Radimská
9
  vymedzuje singles ako ľudí, ktorí nežijú v páre, resp. ľudí bez životného 

partnera. Táto kategória je pritom výrazne heterogénna a dochádza k modifikácii ľudí, ktorí 

ju tvoria. Do 60. rokov boli za singles považovaní všetci, ktorí neuzavreli manželstvo. Boli to 

najmä rozvedení, slobodné matky, ovdovelí a ľudia a priori vylúčení z manželského 

zväzku.24 Spomínané vymedzenie však stratilo vzhľadom na rozšírenie kohabitácií význam. 

V súčasnosti tvoria podľa Radimskej kategóriu singles prevažne mladí ľudia vo veku 25 až 

40 rokov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli žiť bez partnera/partnerky, aby mohli rozvíjať iné ako 

rodinné stratégie. 

Ďalšie prístupy k definovaniu singles považuje taktiež za základnú definičnú charakteristiku 

rodinný stav, ale okrem toho zohľadňuje aj motiváciu osoby zostať single. V takomto prípade 

je, ako uvádza J. Jandourek,
10

 single „jedinec, ktorý nechce vstúpiť do manželstva, pretože 

mu život osamote v zásade vyhovuje. Motiváciou je predovšetkým väčšia možnosť venovať 

sa kariére, osobným záľubám a možnosť vstupovať do viacerých sexuálnych vzťahov.“  Ani 

Jandourkovo chápanie však neberie do úvahy partnerský status, stabilitu a dĺžku partnerstva, 

hoci implicitne predpokladá absenciu partnera/partnerky, čo sa prejavuje v tvrdení, že 

motiváciou života osamote je okrem iného možnosť vstupovať do viacerých sexuálnych 

vzťahov, čo je zvyčajne v rámci partnerského vzťahu vylúčené.  

Do nejednoznačnosti definovanie singles navyše vstupuje aj skutočnosť, že singles možno 

podľa P. Steina
11

 rozdeliť na štyri špecifické typy na základe kombinácie dvoch dimenzií, 

ktorými sú dobrovoľnosť bytia single a trvalosť tohto obdobia (kombináciou vzniknú 

nasledujúce typy: (ne)dobrovoľne trvalí a (ne)dobrovoľne dočasní). Väčšina definičných 

prístupov však parameter „dobrovoľnosti“ vôbec neberie do úvahy a singles automaticky 

považuje za osoby, ktoré sú slobodné, resp. nezadané dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia. 

                                                 
6 MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2006. ISBN 808642958X.   
7 DePAULO, B. Singled out: How singles are stereotyped, stigmatized, and ignored, and still live happily ever 

after. New York: St. Martins Press, 2007. ISBN 0312340818.   
8 GREIβLER, R. Die Sozialstruktur Deutschlands. Bonn: Bundeszentrale fϋr politische Bildung, 2002. ISBN 3-

89331-460-1.   
9 RADIMSKÁ, R. Singles – nový životní styl a jeho genderová specifika v České republice. In: Gender, rovné 

příležitosti, výzkum 4 (1-2): 10-11. ISSN 1213-0028. 2003.   
10 JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071787493. s. 119.   
11 STEIN, P. J. Singlehood: An Alternative to Marriage. In: The Family Coordinator, Vol. 24, No. 4, 1975.   
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3 VÝSKUM SINGLES NA SLOVENSKU 

V praxi sa stretávame s dvomi základnými zdrojmi údajov. Väčšina doteraz realizovaných 

výskumov, ktorých predmetom záujmu boli singles, má – najmä na poli sociológie – 

kvalitatívny charakter. Kvalitatívny výskum je najčastejšie realizovaný prostredníctvom 

rozhovoru – či už ide o štandardizovaný rozhovor, v ktorom sa výskumník alebo 

výskumníčka pýta  na vopred definované otázky, pološtandardizovaný rozhovor, kde sú dané 

určité okruhy tém alebo otázky, ktoré sú v priebehu interview dopĺňané novými, alebo 

otvorený rozhovor. Autori a autorky sa zameriavajú napríklad na percepciu singles inými, ich 

stereotypizáciu, motiváciu singles zostať single, príčiny singlovstva, single matky a podobne. 

Ako som už uviedla, aj v tomto prípade platí, že výskumy pracujú s rôznymi, niekedy až 

protichodnými vymedzeniami a typmi singles a navyše skúmajú rôzne špecifické aspekty 

singlovstva, čo v zásade znemožňuje nielen zovšeobecňovanie výskumných zistení, ale aj ich 

komparáciu. Ďalšou nevýhodou je skutočnosť, že pri kvalitatívnom výskume sa v porovnaní 

s kvantitatívnym výskumom spravidla pracuje s podstatne menšou výskumnou vzorkou, čo 

môže viesť k skresleným záverom. Druhým základným zdrojom údajov a zároveň typom 

údajov najčastejšie využívanými pri sekundárnej analýze sú kvantitatívne dáta, ktoré je 

možné získať najmä zo štatistických zisťovaní realizovaných napríklad pod záštitou 

Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo Eurostatu.  
 

3.1 Možnosti a limity využitia sekundárnej analýzy při výskume singles na Slovensku 

Jednotlivé zdroje kvantitatívnych dát majú, samozrejme, svoje výhody, ale aj limity. 

Prednosťou dát z výskumov ako napríklad ISSP alebo EVS, je nepochybne to, že pracujú 

s veľkou výskumnou vzorkou a sú realizované v istej periodicite na medzinárodnej úrovni. 

Možno z nich teda získať relevantné údaje využiteľné pri ďalšej analýze umožňujúce 

vzájomnú komparáciu. Vďaka použitým typom otázok (premenných) možné „vyfiltrovať“ 

slobodných ako osoby, ktoré nikdy neuzavreli manželstvo, pričom sa osobitne rozlišuje 

registrované partnerstvo. V prípade dát dostupných prostredníctvom Štatistického úradu sa v 

niektorých databázach/tabuľkách pri rozlišovaní rodinného stavu pri slobodných uvádza aj 

informácia, že ide o tých, ktorí nikdy neuzavreli manželstvo alebo registrované partnerstvo, 

inokedy táto špecifikácia nie je uvedená. Nespornou výhodou dát získaných zo 

sociologických (kvantitatívnych) výskumov je, že často umožňujú zachytiť kohabitujúcich, 

resp. osoby, ktoré majú stáleho partnera/partnerku a tých následne eliminovať, prípadne – 

podľa potrieb výskumu – zahrnúť do výskumnej vzorky. V kombinácii so zvolením 

konkrétnej vekovej kategórie je tak možné pracovať iba s „tvrdým jadrom“ singles a 

vyselektovať tých, ktorí sú single iba fakticky. Výhodou je tiež to, že pracujú s 

reprezentatívnou vzorkou populácie, prípadne s celou populáciou (cenzus) a ich longitudiálny 

charakter umožňuje porovnanie dát v čase, ale aj medzinárodnú komparáciu. Sociologické 

výskumy navyše ponúkajú aj pohľad na názory či správanie, čo je cenným doplnením 

štatistických údajov. 

Základné znaky (charakteristiky) a okruhy tém, ktoré možno analyzovať prostredníctvom 

sekundárnej analýzy na základe už zozbieraných dát ilustrujem na výskume ISSP Pracovné 

orientácie Slovensko 2016 a Sčítaní obyvateľov, domov a bytov za rok 2011.12 

Výskum ISSP Pracovné orientácie Slovensko pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje 

otázky z modulu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Work Orientations IV - 

ISSP 2015 . Tento modul bol na Slovensku realizovaný prvýkrát a obsahuje otázky zamerané 

najmä na postoj k práci a pracovné orientácie, čo je téma úzko súvisiaca s témou singlovstva 

vzhľadom na to, že singles sú často definovaní prostredníctvom ich orientácie na kariérnu 

                                                 
12 Vzhľadom na to, že je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov realizované každých 10 rokov, aktuálnejší výskum 

(cenzus) zatiaľ nie je k dispozícii. 
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sebarealizáciu a uprednostňovanie kariéry pred partnerskými záväzkami. Niektorí autori 

navyše považujú vplyv globálnej ekonomiky kladúcej požiadavky flexibilnej pracovnej sily 

schopnej zvládať vysoké pracovné nároky a ďalšie požiadavky zasahujúce do partnerského 

a rodinného života za jednu z príčin objavenia sa singles. Venuje sa tiež témam ako konflikty 

a vylúčenie na pracovisku a o pracovnú atmosféru, o spokojnosť s prácou a zárobkom, ale aj 

otázkam rovnováhy pracovného a rodinného života, flexibility zamestnania, zmene 

zamestnania, nezamestnanosti, role odborov, či spokojnosti so zamestnávateľom. Druhá časť 

dotazníka obsahuje otázky, ktoré nie sú súčasťou medzinárodného komparatívneho výskumu. 

Tieto otázky sa zameriavajú na rozličné aktuálne problémy slovenskej spoločnosti.
13

 

Z výskumu je taktiež možné zistiť nasledujúce socio-demografické charakteristiky: pohlavie, 

vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, počet rokov štúdia, ďalej je možné zistiť priemerný 

týždenný počet odpracovaných hodín, odpovede na otázky týkajúce sa pracovnej situácie, 

deklarované vierovyznanie, výška príjmu a podobne. Dotazník taktiež obsahuje otázky, ktoré 

sú kľúčové pre sekundárnu analýzu v prípade skúmania singles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako môžeme vidieť, výskum ISSP umožňuje definovať výskumnú vzorku, teda singles, aj 

v užšom poňatí – nie iba na základe rodinného stavu (slobodní vs. ženatí), ale aj na základe 

toho, či má daná osoba partnera/ku, s ktorou žije v spoločnej domácnosti – je teda možné 

vybrať napríklad iba tých, ktorí nie sú ženatí a zároveň ani nemajú stáleho partnera/ku. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo súčasťou celosvetového programu 

populačných a bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala OSN. 

Záväzným dokumentom na vykonanie sčítania v roku 2011 je nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008, na základe ktorého bola všetkým členským štátom 

Európskej únie udelená povinnosť zrealizovať v roku 2011 sčítanie s využitím rovnakých, 

resp. podobných definícií zisťovaných údajov. Právnym rámcom sa stal zákon č. 263/2008 Z. 

z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. júna 2008.
14

 Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2011 bolo uskutočnené na celom území Slovenska k 21. máju 2011. 

Vzhľadom na to, že údaje zo sčítania vo veľkej miere nie je možné nahradiť žiadnymi inými 

štatistickými údajmi, vysoký záujem o ne pretrváva aj veľa rokov po samotnom sčítaní. 

                                                 
13 Sociologický ústav SAV. ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016. [dátový súbor]. Slovenský archív 

sociálnych dát, 2017. SASD2016001. Verzia 1.0. 
14 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. http://archiv.statistics.sk/html/showdoc.dodocid=24273.html 

[online]   
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa periodicky opakuje každých desať rokov, čo na jednej 

strane umožňuje časovú a aj medzinárodnú komparáciu, ale na druhej zapríčiňuje, že dáta z 

hľadiska desaťročnej periodicity nie úplne vyhovujú požiadavkám na presné a aktuálne 

poskytnutie obrazu o demografickej a rodinnej štruktúre. Prednosťou dát zachytenie údajov o 

celej populácii a množstva ukazovateľov, ktoré umožňujú získať relatívne podrobný a presný 

prehľad o štruktúre obyvateľstva na danom území. Údaje sú zisťované prostredníctvom troch 

sčítacích hárkov, ktoré zachytávajú údaje o obyvateľovi, údaje o dome a údaje o byte (teda 

údaje o domácnostiach). Pre potreby sekundárnej analýzy je vhodné využívať najmä 

informácie získané z údajov o obyvateľoch, aj keď tento hárok neobsahuje otázku zameranú 

na zistenie toho, či má respondent/ka stáleho partnera/partnerku, ale zameriava sa iba na 

zistenie rodinného stavu, vďaka čomu je možné pracovať iba s príliš nejednoznačným 

a skresľujúcim vymedzením singles ako s osobami, ktoré nikdy neuzavreli manželstvo (hoci 

možno majú stáleho partnera/ku a žijú s ním). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhody iných štatistických zisťovaní sa týkajú jednak technickej stránky spracovania údajov - 

dáta je potrebné „očistiť“ – vyselektovať iba pre daný výskum relevantné údaje, čo nemusí byť 

vždy možné zrealizovať a taktiež charakteru dát (nedostupnosť požadovaných premenných, 

nemožnosť vylúčiť osoby so stálym partnerom/partnerkou v prípade cenzu a podobne), ako aj 

obmedzené možnosti metodologicky korektného spracovania údajov. 
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MODERNÉ TECHNOLÓGIE A ICH VPLYV NA ZVÝŠENIE ZÁUJMU 

ŽIAKOV O FYZIKU 

 

MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR EFFECT ON INCREASING 

STUDENTS´ INTEREST IN PHYSICS 

 

Andrea Kľučarová, Vladimír Šebeň, Katarína Šterbáková  

 
Abstrakt 

Príspevok sa týka problematiky modernizácie prírodovedného vzdelávania. Je zameraný na 

možnosti implementácie digitálnych technológii do edukačného procesu vo formálnom 

a neformálnom vzdelávaní. Autori článku sa zamýšľajú nad dôvodmi klesajúceho záujmu 

žiakov o fyziku. Za závažný problém považujú nedostatok experimentálnej činnosti, súvisiaci 

okrem iných determinantov s nízkou časovou dotáciou predmetu. Autori príspevku 

vychádzajú zo známeho poznatku, že počítačom podporované experimenty sú pre žiakov 

atraktívne. V tejto súvislosti poukazujú na inovatívne prístupy k zvyšovaniu vnútornej 

motivácie žiakov k samostatnému štúdiu a bádaniu. Súčasťou príspevku je analýza prieskumu 

zameraného na záujem žiakov o zriadenie záujmového útvaru na škole obsahom činnosti, 

ktorého by boli počítačom podporované experimenty s fyzikálnym zameraním.  

Kľúčové slová: modernizácia vzdelávania, IKT, počítačom podporované experimenty, záujem 

 

Abstract 

This paper deals with the topic of modernization of science education. It is focused on the 

possibilities of digital technologies implementation into the formal and non – formal 

education. The authors of the paper think over the reasons of decreasing students´ interest in 

physics. They consider the lack of experimental activities a serious problem which in relation 

to other determinants emerges from insufficient time donation for physics lessons. The 

authors of the paper base their research on the well – known fact that computer – assisted 

experiments attract students. In relation to it, they point to innovative approaches to 

increasing pupils' intrinsic motivation to study and perform individual inquiry – based – 

learning. This paper also includes the analysis of a survey of pupils' interest in setting up an 

extra – curricular club dealing with the topic of physics computer – assisted experiments.  

Key words: modernization of education, ICT, computer – assisted experiments, interest 

 

 

1 ÚVOD 

Žijeme v dobe neustáleho a intenzívneho rozvoja vedy a techniky. Moderné technológie 

prenikajú do našich životov a ovplyvňujú nás na každom kroku. Či sme doma, v škole alebo 

na pracovisku, prichádzame s nimi do kontaktu. Ba čo viac, technológie sa stali 

neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Skutočnosť, že svet je nimi priam preplnený sa 

odráža aj na žiakoch. Dnešným deťom a mládeži môžeme pokojne priradiť pomenovanie 

„digitálna generácia“, nakoľko ich život je s digitálnymi technológiami spätý od raného 

detstva. A častokrát sú to práve deti, kto je viac zručný v práci s počítačom v porovnaní s ich 

rodičmi či učiteľmi. Technologizácia školstva síce nie je až taká dramatická ako je tomu 

v iných sférach života, ale ani tu sa čas nezastavil. IKT je stále viac a viac včleňované do 

výchovno – vzdelávacieho procesu za účelom skvalitnenia a zefektívnenia výučby. Je preto 

dôležité a potrebné, aby si učitelia osvojili prácu s novými výdobytkami vedy a techniky 
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a nevyhýbali sa ich využívaniu na hodinách fyziky. Nová doba nastoľuje nové problémy a tie 

nie je možné riešiť zastaranými spôsobmi. Z tohto dôvodu je žiaduce do výučby aplikovať 

nové učebné pomôcky rovnako ako nové metódy,  ktorými sa budú učitelia prihovárať svojim 

žiakom. V prípade, že školstvo nebude kráčať s modernou dobou hrozí ešte väčší prepad 

záujmu študentov o štúdium a sebavzdelávanie všeobecne, prírodne vedy nevynímajúc.   

 

2 ANALÝZA VYBRANÝCH PROBLÉMOV FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA 

A JEHO  MODERNIZÁCIA  

Dlhé roky oblasť školstva fenoménu informačno – komunikačných technológií pomerne 

úspešne odolávala. Ich rozsiahlejšiu implementáciu do vzdelávacieho systému  priniesla až 

školská reforma z roku 2008 a jej  inovácia  v roku 2015. Štátny vzdelávací program začlenil 

fyziku do vzdelávacej oblasti Človek a príroda, zadefinoval učiteľom podmienky ich práce 

a stanovil ciele výchovy a vzdelávania.  Ciele tejto vzdelávacej oblasti zahŕňajú okrem iného 

schopnosť žiakov vedieť využívať prostriedky IKT na získavanie a spracovanie informácií 

tak, aby boli pripravení stať sa plnohodnotnými členmi informačnej spoločnosti (Beňuška 

2015). 

Fyzika ako vyučovací predmet je dlhé roky všeobecne vnímaná ako jeden z najnáročnejších 

a najmenej obľúbených predmetov, s ktorým sa žiaci na školách môžu stretnúť. Na túto 

pozíciu fyziku zrejme predurčuje charakter a obtiažnosť prezentovaných fyzikálnych 

zákonitostí. Tie kladú na žiaka príliš vysoké nároky hlavne v oblasti teoretických metód 

fyzikálneho poznávania  (Kvasnica 1990). Medzi hlavné podnety reprezentujúce hybnú silu 

všetkých snažení o modernizáciu školskej fyziky i vzdelávacieho systému všeobecne, 

môžeme zaradiť nasledujúce skutočnosti:  

 Nesúlad medzi rýchlosťou rozvoja fyziky ako vednej disciplíny a školskou fyzikou. 

Fyzika na školách všetkých typov a úrovní značne zaostáva v obsahu a ponímaní, 

nestíha reagovať na nové poznatky ani na technický pokrok.  

 Dlhodobo neuspokojivý stav týkajúci sa efektívnosti vyučovania fyziky. Za príčinu 

vzniknutého stavu sa častokrát označujú nevhodné vyučovacie metódy, ktoré si 

učitelia osvojili už v minulosti a využívajú ich dodnes (Lepil 2012). 

Nemožno očakávať, že riešenie súčasného stavu sa nájde rýchlo a jednoducho. Bude to  

vyžadovať podrobnú analýzu, značné úsilie, a samozrejme, aj dostatok času.  

Výskum uskutočnený Rocardom v roku 2007 ukázal, že dôvod znižujúceho sa záujmu žiakov 

o prírodovedné predmety spočíva v spôsobe výučby. Preto radí, aby vyučovacie metódy boli 

zamerané hlavne na praktickú stránku, čím umožnia žiakom rozvíjať svoju vlastnú 

predstavivosť a spôsoby logického uvažovania. Ďalšou možnosťou je dôraznejšie prepojenie 

vyučovanej teórie s každodenným životom (Rocard 2007).  

Aj napriek strategickým tézam školskej reformy a ich postupnej implementácii do 

edukačného procesu  sa vo fyzikálnom vzdelávaní stretávame aj naďalej s problémami. Medzi 

ich možné príčiny možno zaradiť „....nevhodné  nastavenia v našom školskom systéme, 

spôsobené napr. nekompetentnými zásahmi do príslušných záväzných dokumentov...“ (Holec 

et al., 2015, s.10).  Ako príklad môžeme uviesť, aj napriek niektorým čiastkovým úpravám 

z roku 2015, pretrvávajúcu redukciu časovej dotácie pre výučbu fyziky a to tak na základných 

školách ako aj gymnáziách. S ňou priamo súvisí nielen obsahová prestavba  fyzikálneho 

vzdelávania, ale aj možnosť realizácie experimentálnych aktivít a inovatívnych technológii 

vzdelávania. Autori reformy deklarovali v Inovovanom školskom vzdelávacom programe pre 

gymnázia, vzdelávacia oblasť Človek a príroda, že „žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú 

základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy 

spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania 

sveta“  (Inovovaný štátny vzdelávací program, 2015). S uvedeným zámerom je možné 

súhlasiť. Problémová však bola a je jeho realizácia v praxi. Narušenie logickej štruktúry, 
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vzájomnej prepojenosti fyzikálnych faktov, obmedzenie experimentálnych aktivít napr. 

z časových respektíve materiálnych dôvodov odrádza od učenia sa fyzike mnohých žiakov. 

V konečnom dôsledku pôvodné zámery autorov reformy napr. v oblasti posilnenia 

objaviteľských aktivít, rozsiahlejšej aplikácie bádateľských metód, implementácie 

osobnostného prístupu do vzdelávania  tak ostávajú len v teoretickej a deklaratívnej rovine.     

Východiskom z uvedeného stavu môže byť tak ako to uvádza Beňuška (2015) obsahová 

prestavba tematických celkov, postavená na logickej nadväznosti fyzikálnych javov, 

zadefinovanie optimálneho počtu povinných žiackych aktivít, vytvorenie priestoru pre ich 

realizáciu ako aj skvalitnenie materiálneho  zabezpečenie škôl.  

Modernizácia školskej fyziky prebieha v rôznych krajinách rôznym spôsobom. Spoločným 

znakom sú snahy o modernizáciu obsahu, metód a vyučovacích prostriedkov. Niektoré snahy 

sa sústreďujú na aktualizáciu obsahu učiva, čím zmenšujú priepastné rozdiely medzi úrovňou 

školských a vedeckých poznatkov. Keď vezmeme do úvahy fakt, že doterajšie fyzikálne učivo 

bolo pre žiakov náročné, je otázne, aký dôsledok by malo zaradenie najnovších vedeckých 

poznatkov do učebných osnov. Z tohto dôvodu je častejším javom modernizácia zameraná na 

nákup novej didaktickej techniky či na zmenu vyučovacích metód (Lepil 2012). 

Implementácia inovatívnych edukačných metód do vzdelávacieho procesu ešte neznamená, že 

klasické vyučovacie metódy by sme mali okamžite zavrhnúť. Odporúča sa, aby si učiteľ pri 

každej metóde, ktorú chce na hodine použiť, položil otázku, či vďaka príslušnej metóde 

dokáže naplniť cieľ hodiny, spestriť výklad, upútať pozornosť žiakov a tak ich aktívne zapojiť 

do edukačného procesu (Čuriová 2013). V súčasnosti prevláda názor, že základným 

predpokladom úspešnosti akýchkoľvek progresívnych zmien vo vyučovaní je zmena role, 

ktorú žiak na hodine zastáva. Je nevyhnutné, aby žiaci prestali byť len pasívnymi 

prijímateľmi informácií a začali sa aktívne podieľať na získavaní a osvojovaní nových 

poznatkov (Petlák 1997).  

 

3 IMPLEMENTÁCIA IKT DO FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA 

Pre dnešnú dobu je príznačné intenzívne začleňovanie a aktívne využívanie informačno – 

komunikačných technológií vo všetkých oblastiach života. Postupne sa tento trend začína 

prejavovať aj v školách a školských zariadeniach. Spomedzi vyučovaných predmetov sú to 

práve prírodné vedy, kde sa najmarkantnejšie prejavuje prínos počítačov. V súvislosti so 

špecifickým fyzikálnym obsahom tak IKT otvára fyzike nové dimenzie fyzikálneho 

vzdelávania (Burger et al. 2004). 

Súčasné modernizačné trendy zdôrazňujú potrebu rozvoja najvyšších žiackych kognitívnych 

schopností. Jednou z kľúčových úloh modernizácie vzdelávania sa preto stala snaha 

zabezpečiť poznávaciu aktivitu a samostatnosť myslenia žiakov. V tejto súvislosti vystupuje 

do popredia význam žiackych fyzikálnych experimentov (Šebeň et al. 2017). Vďaka nim je 

možné žiakov stimulovať a motivovať k štúdiu, zvýšiť záujem o predmet, a tiež prilákať 

k budúcemu podrobnejšiemu štúdiu fyziky. Fyzikálne experimenty vplývajú na rozvoj vzťahu 

žiakov k fyzike ako školskému predmetu, aktivujú potrebu porozumieť prírodným javom, 

ktoré nás obklopujú, vyvolávajú túžbu po poznávaní a samostatnom bádaní rovnako ako 

vplývajú na rozvoj fyzikálneho myslenia (Beňuška 2011). Prednosti modernej výpočtovej 

techniky sa prejavujú aj v oblasti prírodovedného vzdelávania, v ktorej má experiment 

nenahraditeľnú funkciu. Predstavuje základnú metódu nadobúdania a osvojovania nových 

poznatkov. Táto skutočnosť je umocnená implementovaním IKT technológií nielen do 

výučby, ale aj žiackej experimentálnej činnosti (Šebeň et al. 2017). Forma, akou budú žiacke 

experimenty prebiehať, by mala zodpovedať vyspelosti súčasnej spoločnosti. Pri realizácii 

počítačom podporovaných experimentov je nutné sústrediť sa na primárny didaktický cieľ, 

ktorým je získavanie nových poznatkov. Okrem toho sa kladie dôraz na vysvetlenie 

pracovného postupu a nadobudnutie zručností využiteľných nielen počas samotného 
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fyzikálneho poznávania, ale tiež pri samostatnom bádaní v iných disciplínach. Pri týchto 

experimentoch je žiaduce, aby žiaci najprv nadobudli praktické skúsenosti realizáciou 

pokusov tradičného typu, a až potom pristúpili k experimentom podporovaným počítačom 

(Holec et al. 1998). 

K najvýraznejším prejavom modernizácie vzdelávania patrí aktívne využívanie multimédií 

počas vyučovacieho procesu. V súčasnosti sa radí stolový počítač, notebook alebo 

dataprojektor k základnému vybaveniu škôl. Počítačové programy určené pre oblasť 

vzdelávania začali vznikať na prelome 60-tych a 70-tych rokov. Vďaka ich neustálemu 

zdokonaľovaniu boli neskôr vyvinuté informačné programy so schopnosťou prispôsobiť sa 

žiakom. To učiteľom poskytlo nové možnosti organizácie výučby, ktoré autori E. Whitaker 

a R. Bonnel (1992) popisujú nasledovne:  

 v štruktúre jednotlivých cvičení je obsiahnuté celé kurikulum predmetu; 

 žiak má nad systémom úplnú kontrolu, príkladom je systém Logo; 

 žiak komunikuje so systémom metódou sokratovského dialógu, kedy žiak sa pýta 

a systém odpovedá alebo opačne; 

 úlohou žiaka je formulovanie hypotéz, úlohou počítača je tvorba simulácií, ktoré 

hypotézu potvrdia prípadne vyvrátia; 

 počítač zadá žiakovi konkrétny problém, ale zároveň mu napomáha s jeho riešením; 

 počítač vyhodnocuje riešenia, napríklad využitím metódy prípadových štúdií; 

 počítač plní sprievodnú funkciu –  v každom okamihu pohotovo reaguje na žiacku 

činnosť akéhokoľvek charakteru; 

 počítač je zodpovedný za diagnostiku – odhaľuje a analyzuje omyly žiaka;  

 žiak kladie otázky a počítačový systém mu poskytuje odpovede s patričným 

vysvetlením. 

Súčasná výpočtová technika predstavuje nesmierne účinný didaktický prostriedok. Má veľký 

prínos pre všetkých účastníkov výchovno – vzdelávacieho procesu. Učiteľom, ako 

sprostredkovateľom informácií, umožňuje nielen obohatiť výklad obsahu učiva 

o powerpointové prezentácie, animácie či rozličné simulácie fyzikálnych dejov, ale má veľký 

význam aj pri praktickom predvedení pokusov a overovaní teoretických poznatkov (Skoršepa 

2015). Implementáciu počítačov do žiackych laboratórnych cvičení môžeme chápať ako 

výsledok úsilia o odstránenie nedostatkov, ktoré majú cvičenia tradičnej povahy. Vďaka 

počítačom dokážeme urýchliť zber dát, eliminovať žiacke chyby merania a zvýšiť pozornosť 

i záujem žiakov na hodine (Kostelníková et al. 2012). Vďaka moderným technológiám je 

možné experimentálne aktivity s fyzikálnym obsahom oživiť o nové, obsahovo zaujímavé a  

predtým ťažko realizovateľné experimenty.  Takto  prezentované experimenty sú zaujímavé 

nielen pre žiakov základných a stredných škôl  ale aj pre širokú verejnosť. 

V nasledujúcej časti uvádzame výber fyzikálnych experimentov, ktoré sme prezentovali 

v rámci popularizačných podujatí  pre verejnosť s využitím počítačového meracieho systému 

Vernier. Pre účely tejto práce sme vybrali tri typy experimentov týkajúce sa merania sily, 

teploty a vitálnej kapacity pľúc. Prvú aktivitu sme pracovne nazvali Preteky teplomerov. Do 

meracieho rozhrania sme pomocou USB portu zapojili 2 teplomery. Druhý koniec teplomerov 

sme vložili do rúk dvom žiakom. Na displeji meracieho rozhrania sme mohli okamžite 

pozorovať farebne rozlíšené hodnoty vzrastajúcej teploty. Následne sme žiakov vyzvali, aby 

druhou, voľnou rukou začali trieť povrch teplomera, najprv pomaly, potom rýchlejšie 

a spoločne sme sledovali prebiehajúce zmeny. 

Meranie sily bolo realizované dvoma spôsobmi. Najprv sme nechali účastníkov 

popularizačných podujatí zmerať si individuálne veľkosť vlastnej sily pôsobiacej na silovú 

platňu. Ich úlohou bolo vyvinúť čo najväčšiu tlakovú silu na silovú platňu nachádzajúcu sa na 

povrchu stola pred nimi. Druhou silovou aktivitou, ktorú sme pre návštevníkov pripravili, 

bolo meranie výslednice dvoch síl pôsobiacich proti sebe. Zjednodušene povedané, šlo 
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vlastne o vzájomné pretláčanie sa dvoch ľudí, pričom softvér nám poskytol presnú číselnú 

informáciu v newtonoch. Vďaka tomu sme vedeli kvantitatívne určiť o koľko je víťaz silnejší 

od svojho súpera. Táto aktivita mala nasledovný priebeh: prvý z dvojice držal v rukách silovú 

platňu tak, že snímací povrch platne bol namierený smerom k súperovi. Ten položil na platňu 

svoje dlane a meranie sa mohlo začať. Potom sa obidvaja účastníci silno zapreli a snažili 

pretlačiť jeden druhého na stranu protivníka. Určiť víťaza bolo možné už na základe 

pozorovania. Prostredníctvom počítačového meracieho systému Vernier sme však vedeli 

presne povedať aj veľkosť silového rozdielu medzi súťažiacimi. Na grafickom zázname sme 

mohli vidieť, ako sa pôsobenie oboch aktérov menilo v čase. V rámci tejto série úloh, sme 

žiakom pripomenuli základné teoretické poznatky o sile – ako je definovaná, v akých 

jednotkách sa určuje a aký je vzťah medzi hmotnosťou a pôsobiacou tlakovou či tiažovou 

silou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Týždeň vedy a techniky v ZOC MAX v Prešove  

Posledný typ experimentov bol realizovaný so spirometrom. Záujemcom sme v kľudovom 

stave zmerali objem pľúc a rýchlosť vzduchu prechádzajúceho cez dýchaciu trubicu, výsledky 

porovnali s fyziologickými hodnotami uvádzanými v zdravotníckej literatúre a popísali 

grafický záznam. Študenti sa ešte nechali nahovoriť na zmeranie týchto parametrov 

bezprostredne po skončení fyzickej záťaže. Aktivita mala nasledovný priebeh: na úvod sme 

zrealizovali meranie v pokoji, počas ktorého jednotlivec dýchal cez spirometer. Zistené 

hodnoty sme uložili do pamäte počítača. Potom sme dotyčného vyzvali, aby na mieste 

vykonal 20 drepov. Našim zámerom bolo simulovať aktívne cvičenie. Chceli sme dosiahnuť 

stav, pri ktorom sa v ľudskom organizme zvyšuje tepová frekvencia srdca a úmerne 

k vykonanej námahe i frekvencia dýchania. Hneď po poslednom drepe začala vyšetrovaná 

osoba dýchať do prístroja, trvalo to presne 3 minúty. Po ich skončení sme získané grafické 

záznamy vyhodnotili a porovnali rozdiely. 
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Obrázok 2: Európska noc výskumníkov v OC Atrium Optima v Košiciach 

 

4 METODIKA A VÝSLEDKY PEDAGOGICKÉHO PRIESKUMU 

V rámci rôznych nižšie uvedených popularizačných podujatí sme návštevníkov oslovili  

s prosbou o vyplnenie nami vypracovaného neštandardizovaného dotazníka. Jeho cieľom bolo 

zistiť názory žiakov a verejnosti na význam a tiež zmysel implementácie počítačom 

podporovaných fyzikálnych experimentov do edukačného procesu. Prieskum bol uskutočnený 

v priebehu jedného akademického roka 2017/2018 na popularizačných podujatiach 

neformálneho vzdelávania v dvoch východoslovenských krajských mestách, Prešove a 

Košiciach. Respondentskú vzorku tvorili návštevníci, ktorí sa zúčastnili na  Dni otvorených 

dverí Prešovskej univerzity v Prešove, Týždni vedy a techniky v ZOC MAX Prešov, 

Európskej noci výskumníkov v OC Atrium Optima Košice a na podujatí  Akademický Prešov. 

Na uvedených podujatiach sme predvádzali počítačom podporované experimenty s využitím 

meracieho systému Vernier. Sledovali sme štruktúru návštevníkov, ich záujem 

o problematiku, ochotu aktívne sa zapojiť do realizácie navrhnutých fyzikálnych 

experimentov a popularitu jednotlivých experimentov. Návratnosť dotazníka bola nižšia ako 

sme predpokladali. Z počtu vrátených dotazníkov sme získali štatistickú skupinu so 74 

respondentmi, v počte 43 žien a 31 mužov. V uvedenej vzorke výrazne prevažujú žiaci 

stredných a základných škôl, ktorí tvoria 74,3 % z celkového počtu vrátených dotazníkov. 

Odpovedá tomu aj prevládajúce vekové zloženie. Najviac návštevníkov malo od 15 do 19 

rokov. O niečo menej bolo 11-násť až 14-násť ročných. Štruktúra návštevníkov z pohľadu 

vekového zloženia a sociálneho postavenia je podrobnejšie znázornená na Grafe 1 a 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Štruktúra návštevníkov podľa 

ich vekového zloženia 

Graf 2: Štruktúra návštevníkov podľa ich 

sociálneho statusu 
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Prehľad vybraných otázok dotazníka uvádzame spolu s počtom respondenských odpovedí pre 

každú otázku v Tabuľke č.1. 

 

Tabuľka 1: Prehľad vybraných otázok dotazníka s uvedením počtu respondentských odpovedí 

 

Na základe analýzy odpovedí respondentov môžeme konštatovať, že počítačom podporované 

experimenty zaujali široké spektrum publika. Až 96 % opýtaných uviedlo, že okrem zážitku si 

z podujatí odniesli aj nové poznatky. V 86 percentách sa potvrdilo existujúce nadšenie pre 

vytvorenie záujmového útvaru zameraného na prácu s počítačovými meracími systémami na 

školách. Toto stanovisko zaujalo 93 % opýtaných študentov. 82 % respondentov si myslí, že 

počítače sú dôležitou súčasťou vyučovania fyziky. Meranie pomocou silovej platne 

zaznamenalo u publika najväčší úspech z hľadiska atraktivity jednotlivých experimentov. Za 

víťaza v ankete o najzaujímavejší pokus ho označilo 63,5 % opýtaných. Na druhej priečke sa 

umiestnilo spirometrické vyšetrenie dýchania so ziskom 31 %. Posledné miesto obsadil pokus 

nazvaný Preteky teplomerov ziskom 5,5 % hlasov. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Áno Nie 

Vybrané otázky z dotazníka 
počet 

respondentov 
% 

počet 

respondentov 
% 

Stretli ste už niekedy s počítačom 

podporovanými experimentmi? 
26 35,1 48 64,8 

Zaujali Vás naše experimenty? 68 91,9 6 8,1 

Dozvedeli/naučili ste sa tu niečo nové? 71 95,9 3 4,1 

Uvítali by ste viac takýchto 

experimentov na školách? 
67 90,5 7 9,5 

Mali by ste záujem o krúžok zaoberajúci 

sa týmto experimentmi? 
64 86,5 10 13,5 

Je podľa Vás dôležité, aby počítačové 

meracie systémy boli súčasťou výučby 

fyziky? 

61 82,4 13 17,6 

Graf 3: Obľúbenosť experimentu „ Silný 

ako Herkules“ 

Graf 4: Obľúbenosť experimentu „ 

Spirometrické vyšetrenie“ 
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5 ZÁVER 

Počítačom podporované experimenty skutočne predstavujú významný spôsob ako sa priblížiť 

súčasnej mentalite žiakov, ktorých život je už od útleho detstva bezprostredne spojený 

s digitálnymi technológiami. Takýto spôsob osvojovania poznatkov je rozhodne záživnejší 

a zaujímavejší ako pasívne vstrebávanie informácii v školských laviciach. Nadpolovičná 

väčšina respondentov sa však na školách s týmto typom experimentov ešte nestretla. Medzi 

oslovenými účastníkmi jednoznačne prevláda záujem o zapojenie sa do činnosti  krúžku, 

ktorý by bol zameraný na experimenty realizované s využitím počítačových meracích 

systémov. Z uvedeného vyplýva, že implementácia počítačom podporovaných experimentov 

do formálneho i neformálneho vzdelávania s fyzikálnym obsahom  môže významne ovplyvniť 

záujem žiakov o tento predmet.  

 

Použitá literatúra  

1. BEŇUŠKA, J. Školský vzdelávací program fyzika a experiment. 1. vydanie. 

Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 2011. 20 s. Dostupné z: https://mpc-

edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/1_ops_benuska_jozef_-

_skolsky_vzdelavaci_program_-_fyzika_a_experiment.pdf 

2. BEŇUŠKA, J. Aktuálne problémy vyučovania fyziky na gymnáziách. In: Prírodné 

vedy, vzdelávanie a spoločnosť: zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej 

konferencie. 1. vydanie. Prešov: Slovenská fyzikálna spoločnosť. 2015, s. 1-6. ISBN 

978-80-971450-4-0. 

3. BURGER, V., ŠEBEŇ, V., KENTOŠ, J. Niektoré možnosti využitia IKT pri príprave 

školského fyzikálneho experimentu. In: DIDFYZ 2004: Informačno – komunikačné 

technológie vo vyučovaní fyziky. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 2004, s. 86 

– 91. ISBN 80-8050-810-0. 

4. ČURIOVÁ, H. Prínos a využitie interaktívnej tabule v prírodovednom vzdelávaní. 

In: Implementácia moderných technológií do výučby odborného cudzieho jazyka: 

zborník príspevkov z vedecko – odbornej konferencie 4/2012. Prešov: Prešovská 

univerzita., 2013. s. 32 – 38. ISBN 978-80-555-1071-2. 

5. HOLEC, S., MURIN, M., RAGANOVÁ, J. Modelové a reálne experimenty 

podporované počítačom. In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000: zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 1998. 

s. 79 - 82. ISBN 80-8888-5-31-0. 

6. HOLEC, S.,  SPODNIAKOVÁ-PFEFFEROVÁ, M. Obsah a metódy prírodovedného 

vzdelávania – hľadanie východísk. In: Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť : 

zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie. 1. vydanie. Prešov: 

Slovenská fyzikálna spoločnosť. 2015, s. 7-13. ISBN 978-80-971450-4-0. 

7. Inovovaný štátny vzdelávací program: Človek a príroda. Bratislava: Štátny 

pedagogický ústav. 2015. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/articles/ 

dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_g_4_5_r.pdf 

8. KOSTELNÍKOVÁ, M., TKÁČ, J. Počítačom podporované experimenty s podporou 

systému ISES v prírodovednom vzdelávaní. In: Tvorivý učiteľ fyziky V, Národný 

festival fyziky 2012: zborník. Košice: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2012. s. 158 – 

165. ISBN 978-80-970625-7-6. 

9. KVASNICA,  J. O některých didaktických problémech vzájemného vztahu 

matematiky a fyziky. In: Pokroky matematiky, fyziky a astronómie. 1990. Roč. 35, č. 

2, s. 97-108.  ISSN 0032-2423. 

10. LEPIL, O. Vybrané kapitoly k modulu: Didaktika fyziky. 1. vydanie. Olomouc: 

Univerzita Palackého. 2012. 45 s. ISBN 978-80-244-3297-7. 

- 920 -



11. PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. 1. vydanie. Bratislava: Iris. 1997. 270 s. ISBN 

80-88778-49-2. 

12. ROCARD, M. Science education now. Brussel: European Commission. 2007. 29s. 

ISSN 1018-5593. 

13. SKORŠEPA M. Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní. 

1. vydanie. Banská Bystrica: Belianum. 2015. 187 s. ISBN 978-80-557-0898-0.    

14. ŠEBEŇ, V., BIRČÁK, J. Modernization of physics classrooms in the current school 

environment. In: 19
th

 Conference of Czech and Slovak physicists. 1. vydanie. Košice: 

Slovenská fyzikálna spoločnosť. 2017, s. 9-13. ISBN 978-80-89855-04-9. 

15. WHITAKER, E., BONNEL, R. A Blackboard Model for Adapting and Self – 

improving Intelligent Tutoring Systems. In: The International Journal of Artificial 

Intelligence in Education [online]. 1992. Roč.3, č. 1. ISSN 1560-4306.  

 

Kontaktné údaje 

Ing. Mgr. Andrea Kľučarová 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied 

Ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov  

Tel: 051/ 7570280 

email: andrea.klucarova@smail.unipo.sk 

 

Dr.h.c.doc.PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied 

Ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov  

Tel: 051/ 7570681 

email: vladimir.seben@unipo.sk 

 

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied 

Ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov  

Tel: 051/ 7570250 

email: katarina.sterbakova@unipo.sk 

- 921 -



NÁZORY SESTIER NA SÚČASNÉ VZDELÁVANIE 

V OŠETROVATEĽSTVE NA SLOVENSKU 

 

NURSES´ OPINIONS ON CURRENT NURSING EDUCATION IN 

SLOVAKIA  

 

Andrea Botíková, Oľga Kabátová, Marianna Hlavinková   

 
Abstrakt 

Úvod: V posledných desaťročiach dochádza k snahám harmonizovať európske ošetrovateľské 

vzdelávanie, čo má zásadný vplyv i na vzdelávanie slovenských sestier. Cieľ: Cieľom 

prieskumu bolo zmapovať názory sestier na súčasné pregraduálne vzdelávanie 

v ošetrovateľstve na Slovensku. Metodika: Kvantitatívny prieskum bol realizovaný 

prostredníctvom online dotazníka vlastnej konštrukcie. Výber súboru respondentov bol 

zámerný, kritérium zaradenia do prieskumnej vzorky bolo registrácia v SKSaPA. Celkovú 

prieskumnú vzorku tvorilo 805 respondentov.  Výsledky: Analýzou dát sme dospeli k záveru, 

že so súčasným systémom vzdelávania úplne súhlasí iba 12% sestier a až 58% sestier je 

presvedčených, že vzdelávanie by sa malo vrátiť na stredné školy. Záver: Odporúčame 

komplexne preskúmať oblasť vzdelávania sestier s cieľom identifikovať problém, kvôli 

ktorému sú sestry v tejto oblasti nespokojné. 

Kľúčové slova: ošetrovateľstvo, vzdelávanie, názor, sestra, súčasnosť 

 

Abstract 

Introduction: In recent decades, efforts have been made to harmonize European nursing 

education, which also have an essential impact on the education of Slovak nurses. Objective: 

The aim of the survey was to map nurses' opinions on current pregraduate education in 

nursing in Slovakia. Methodology: The quantitative survey was carried out through an online 

questionnaire of own design. The sample of respondents was intentional, the criterion for 

inclusion in the survey sample was registration in SKSaPA (Slovak Chamber of Nurses and 

Midwives). The total survey sample consisted of 805 respondents. Results: By analyzing the 

data, we concluded that only 12% of nurses fully agree with the current education system and 

as many as 58% of nurses believe that education should be returned to the secondary medical 

schools. Conclusion: We recommend a comprehensive examination of nursing education in 

order to identify the problem that makes nurses dissatisfied in this area. 

Key words: nursing, education, opinion, nurse, present 

 

 

1. ÚVOD 

V Európe sa v posledných desaťročiach uskutočnilo v ošetrovateľskom vzdelávaní niekoľko 

reforiem, najmä v rôznych procesoch, ktoré sa ho snažia harmonizovať. Napriek týmto 

procesom však systém ošetrovateľského vzdelávania stále nemá koherenciu (Spitzer, 

Perrenoud, 2006). Politiky v oblasti zdravia a vzdelávania sa zvyčajne stanovujú na dlhšie 

časové obdobie. V Európe mali zásadný vplyv na ošetrovateľské vzdelávanie smernice 

Európskej únie (EÚ) a Bolonská deklarácia prijatá v roku 1999. Bolonská deklarácia a jej 

následné procesy sú jednou z najdôležitejších reforiem vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa 

v Európe uskutočnila za posledných 30 rokov. Jej hlavným cieľom bolo vytvoriť súdržnejší, 
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kompatibilný, porovnateľný a konkurencieschopný Európsky vysokoškolský priestor (Davies, 

2008).  

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebných šesť akčných línií: 

 prijatie systému ľahko čitateľných a porovnateľných akademických hodností pre každú 

disciplínu. 

 prijatie systému štúdia založeného v podstate na dvoch hlavných cykloch - pregraduálnom 

(bakalár) a postgraduálnom (magister, doktor). 

 vytvorenie systému kreditov ECTS. 

 prijatie dodatku k diplomu ako systému štandardizovaných informácií. 

 podpora mobility študentov a pedagógov. 

 podpora systému kvality vzdelávania (European Ministers of Education, 1999). 

V jednotlivých štátoch EÚ však stále existujú nezrovnalosti v teoretických aj klinických 

štúdiách a absentuje spoločné jadro učebných osnov vo vzdelávaní sestier. Realizácia týchto 

učebných osnov závisí od kultúr rôznych krajín, potrieb zdravotnej starostlivosti, filozofie 

zdravotnej starostlivosti, ekonomickej situácie, migrácie a prisťahovalectva. Preto sa 

ošetrovateľské vzdelávanie rozvíja väčšinou podľa politík rôznych krajín (Salminem et al., 

2010). 

Na Slovensku bolo od 1. septembra 2001 zrušené úplné stredné odborné štúdium v odbore 

všeobecná sestra, ktoré končilo maturitnou skúškou, pretože nevyhovovalo kritériám smerníc 

EÚ (Farkašová et al., 2009). V súčasnosti sa vzdelávanie sestier riadi Smernicou 2013/55/EÚ. 

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú sestry, ktoré majú zákonom vymedzené kompetencie. 

Sú to osoby, ktoré získali profesijnú kvalifikáciu v študijných programoch na vysokých 

školách, ktoré boli akreditované v súlade so smernicami Európskej únie (Boroňová, 2018). 

Odborná spôsobilosť na výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky si vyžaduje 4600 hodín 

teoretickej a praktickej výučby (Botíková, 2011). Teoretická výučba pritom musí 

predstavovať minimálne jednu tretinu a praktická najmenej jednu polovicu výučby 

(Slezáková, 2016). Postkvalifikačné štúdium sa aktivovalo ako vysokoškolské magisterské 

štúdium, špecializačné štúdium, certifikačná príprava a kontinuálne vzdelávanie sestier, ktoré 

vyplýva z povinnosti zdravotníckeho pracovníka prehlbovať si odborné vedomosti a praktické 

zručnosti. Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a certifikačných 

pracovných činností je zakotvená v Nariadení vlády SR č. 34/2018, Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

stanovuje Vyhláška MZSR č. 74/2019 Z.z. Súčasné vzdelávanie v ošetrovateľstve na 

Slovensku spĺňa európsky štandard a reflektuje potreby a požiadavky ošetrovateľskej praxe. 

 

2. CIEĽ 

Cieľom prieskumu bolo zmapovať názory sestier na súčasné vzdelávanie v ošetrovateľstve na 

Slovensku so zameraním na pregraduálne vzdelávanie. 

 

3. METODIKA A CHARAKTERISTIKA SÚBORU  

Kvantitatívny prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý 

bol voľne dostupný na portáli Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). 

Prieskum prebiehal v mesiacoch december 2018 až február 2019. Výber súboru respondentov 

bol zámerný. Kritérium zaradenia do prieskumnej vzorky bolo registrácia v SKSaPA. 

Celkovú prieskumnú vzorku tvorilo 805 respondentov. Prieskumu sa zúčastnili sestry rôzneho 

veku, vzdelania a dĺžky odbornej praxe (tab. 1). Získané dáta sme vyhodnotili v programe MS 

Excel. 
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Tab. 1 Demografická charakteristika respondentov 

Vek  

(v rokoch) 

% Vzdelanie % Dĺžka praxe 

(v rokoch) 

% 

21 – 29 19 stredoškolské 20 1 – 5  26 

30 – 44 26 vyššie 

odborné 

11 6 – 10  12 

45 – 59 35 vysokoškolské 

I. stupňa 

32 11 – 20    17 

60 a viac 20 vysokoškolské 

II. stupňa 

31 21 – 30  26  

* * iné  6 31 a viac 19 

spolu 100  100  100 

n = 805 

 

4. VÝSLEDKY 

V úvode sme zisťovali, či sú samotné sestry stotožnené so súčasným systémom vzdelávania 

v ošetrovateľstve a aký postoj k nemu majú. Zistili sme, že s vysokoškolským vzdelávaním 

úplne súhlasí iba 12 % sestier a až 58% sestier si myslí, že štúdium ošetrovateľstva by sa malo 

vrátiť na stredné školy. Odpovede sestier sú znázornené v tabuľke 2.  

 

Tab. 2: Názory sestier na vzdelávanie v ošetrovateľstve 

Názor sestier Úplne 

súhlasím 

% 

Čiastočne 

súhlasím 

% 

Čiastočne 

nesúhlasím 

% 

Úplne 

nesúhlasím 

% 

Spolu 

% 

Stotožnenosť 

so súčasným 

vzdelávaním 

 

12 

 

34 

 

28 

 

26 

 

100 

Návrat na 

stredné 

školy 

 

58 

 

16 

 

13 

 

13 

 

100 

n = 805 

 

Ďalej sme zisťovali, aké benefity sestry vidia vo vyššom vzdelaní. Výsledky sú uvedené 

v tabuľke 3. Za najväčší benefit vyššieho vzdelania považujú sestry vyššiu kvalitu 

starostlivosti (23%), vyššie kompetencie (15%), vyšší plat (15%) a kariérny postup (15%). 

Naopak iba 7% sestier úplne súhlasilo s tvrdením, že čím vyššie vzdelanie, tým vyššie 

postavenie v spoločnosti. 

 

Tab. 3: Benefity vyššieho vzdelania 

Benefity Úplne 

súhlasím 

% 

Čiastočne 

súhlasím 

% 

Čiastočne 

nesúhlasím 

% 

Úplne 

nesúhlasím 

% 

Spolu 

% 

Vyšší plat 15 39 16 30 100 

Kariérny 

postup 

15 52 17 16 100 

Vyššie 

postavenie v 

spoločnosti 

7 31 23 39 100 
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Vyššie 

kompetencie 

17 43 21 19 100 

Vyššia kvalita 

starostlivosti 

23 26 26 25 100 

n = 805 

 

Názory na vzdelávanie v ošetrovateľstve mali možnosť sestry vyjadriť percentuálne aj slovne. 

Percentuálne uviedlo pozitívny postoj k vzdelávaniu iba 35% sestier, 9% sestier sa 

nevyjadrilo a až 56% sestier uviedlo, že k súčasného vzdelávaniu v ošetrovateľstve má 

negatívny postoj. V nasledujúcej časti (tab. 4) uvádzame najčastejšie a najzaujímavejšie 

slovné odpovede sestier na súčasné ošetrovateľské vzdelávanie. 

 

Tab. 4: Názory sestier na vzdelávanie v ošetrovateľstve 

Pozitívne názory (35%) Negatívne názory (56%) 

„sestra by mala mať minimálne Bc. 

vzdelanie a kontinuálne sa vzdelávať s 

podporou zamestnávateľa“ 

„Pre prax je dôležitá špecializácia v 

odboroch, vysokoškolské vzdelanie je 

dôležité pre výkon funkcie.“ 

„Je mimoriadne potrebné.“  „Je komplikované.“  

„sestra má mať v dnešnej dobe 

vysokoškolské vzdelanie, minimálne Bc.“ 

„Chcelo by to rozhodne viac praxe.“ 

„sestry sa majú vzdelávať, vysokoškolsky 

vzdelané sestry majú viac vedomostí, ktoré 

využívajú v praxi“  

 

„Systém by sa mal mierne upraviť, ale to si 

vyžaduje komplexné riešenie zo strany štátu, 

vzdelávacích inštitúcií a v neposlednom rade 

aj zo strany sestier.“ 

„Je dôležité“ „Vždy sa treba vzdelávať, 

mení sa zdravotníctvo, spôsoby liečby...“ 

  „treba vrátiť stredné zdravotnícke školy“ 

„Príprava na získanie odbornej spôsobilosti 

pre výkon povolania sestra je dobré a v 

súlade s EU legislatívou“ 

 

„sestry sa vzdelávajú, majú dostatok 

kvalitných vedomostí ale v spoločnosti aj tak 

nič neznamenajú pre pacientov sú to len 

obyčajné slúžky“  

„Sestry by mali mat vysokoškolské vzdelanie 

a mali by sa v praxi venovať odborným 

činnostiam. Ošetrovateľskú starostlivosť by 

mali vykonávať asistentky sestry so strednou 

školou, čo je rovnako dôležité povolanie a 

obe by mali byť náležite ohodnotené.“ 

„Nemá sa kto postarať o pacientov lebo 

vysokoškolský vzdelané sestry nebudú 

„prebaľovať“ pacientov a to je veľký 

problém v dnešnej dobe len sa sedí a ťuká do 

počítača a píše na papiere a pacient je 

niekde na samom konci.“  

„vzdelaná sestra = vyššia bezpečnosť pre 

pacienta“ 

„lepšia pripravenosť na povolanie“ 

„kritické myslenie, väčšia samostatnosť“ 

 

„Ponechala by som SZŠ ale s takou náplňou 

štúdia ako bola pred 20 rokmi resp. aby bola 

naplnená legislatíva, môže byť 5 ročné a 

sestry by získali titul diplomovaná sestra. V 

súčasnosti sa málo hodín venuje 

pediatrickému ošetrovateľstvu či už v 

teoretickej výučbe ako aj praktickej.“ 

 „Zbytočné, postačuje to čo sa vyučovalo na 

SZŠ.“  

 „nedomyslené...nezohľadňuje potreby 

praxe“ 
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5. DISKUSIA 

Väčšina európskych krajín podporuje akademizáciu ošetrovateľstva, ktorá zahŕňa prevod 

vzdelávania sestier na univerzity alebo na iné vysokoškolské inštitúcie. Tento proces je však v 

mnohých európskych štátoch v rôznych štádiách a to najmä kvôli historickým vplyvom a 

politickým tlakom (Jackson et al., 2009). Slovenské zdravotnícke školstvo sa snaží zabezpečiť 

vysokú pripravenosť zdravotníckych pracovníkov, teda aj sestier. Na to, aby dokázali 

zvládnuť náročné situácie, musia mať na vysokej úrovni profesionalitu, morálne presvedčenie 

a empatiu. Sestry musia byť pohotové a mať individuálny a tvorivý prístup k jednotlivcom 

a skupinám. Všetky zmeny vo vzdelávaní sestier, ktoré počas minulosti nastali, viedli k 

súčasnému cieľu zabezpečiť čo najvyšší stupeň rozvoja odborných vedomostí, zručností a 

osobnostných schopností, vrátane plného uvedomenia si potreby ďalšieho vzdelávania sestier, 

s cieľom zabezpečiť kvalitnú a odbornú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť (MZSR, 

2011).  

Hoci od zavedenia súčasného spôsobu vzdelávania ubehlo už 18 rokov, stále sa stretáva 

s nepochopením a negatívnym postojom nielen z radov laikov, ale i samotných sestier. 

Celosvetový dopyt po vysokoškolskom vzdelávaní je spôsobený zvyšujúcimi sa potrebami 

trhu práce pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, ako sú i sestry (Baumann, Blythe, 2008). 

V našom prieskume sme zistili, že iba 12% sestier sa úplne stotožňuje so súčasným 

vzdelávaním v ošetrovateľstve a až 58% z nich úplne súhlasí s názorom, že vzdelávanie 

sestier by sa malo vrátiť na stredné zdravotnícke školy. Čakloš (2017) zisťoval, aký názor 

majú sestry na pregraduálne vzdelávanie. Sestry, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium, 

boli toho názoru, že po absolvovaní vysokej školy sú viac vyspelé a pristupujú k vzdelávaniu 

zodpovednejšie. Tie sestry, ktoré s vysokoškolským vzdelávaním nesúhlasili, naopak tvrdili, 

že v minulosti stredoškolské vzdelanie postačovalo.  

Massimi et al. (2017) zistili, že sestry, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium, hodnotili 

získané vedomosti a zručnosti užitočné pre ich profesionálny život. Sú expertmi vo svojom 

odbore, získali profesionálny rast a štúdium celkovo hodnotia ako veľmi dobré alebo 

excelentné. Štúdia, ktorú vykonali Watkins et al. (2011) odhalila, že absolvovanie 

vysokoškolského štúdia sestrám zvýšilo osobnostnú aj profesionálnu sebadôveru, vyskytli sa 

nové roly v povolaní sestier, rozšírila sa multidisciplinárna spolupráca a sestry znovuobjavili 

ošetrovateľstvo. V našom prieskume sme zistili, že respondenti považujú za najväčší benefit 

vyššieho vzdelania vyššiu kvalitu starostlivosti, vyššie kompetencie, vyšší plat a kariérny 

postup. Vzdelávanie je pre sestry neoddeliteľnou súčasťou profesie pre poskytovanie čo 

najodbornejšej a najbezpečnejšej ošetrovateľskej starostlivosti.  

To, že vyššie vzdelanie je priamo úmerné kvalite poskytovanej starostlivosti dokazujú mnohé 

zahraničné výskumy. Audet et al. (2018) zistili, že vyšší stupeň vzdelania u sestier je spojený 

s nižším  výskytom rizík zo zlyhania. Ball et al (2018) vo svojej štúdii zistili, že najčastejšou 

príčinou pochybenia v ošetrovateľskej starostlivosti je nedostatok času na pacientov, kedy 

sestra nestíha dokončiť všetku nevyhnutnú ošetrovateľskú starostlivosť. Štúdia taktiež 

potvrdila, že ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrami s vyšším vzdelaním je spojená 

s nižšou pooperačnou úmrtnosťou.  

Vzdelanie sestier je priamo úmerné ich kompetenciám. Kompetencie sestier sú na Slovensku 

odstupňované podľa vzdelania a dĺžky praxe. Sestry sú rozdelené do štyroch kategórií – 

registrovaná sestra, sestra so špecializáciou, sestra s pokročilou praxou a sestra pre riadenie 

ošetrovateľskej praxe pričom: 

 registrovaná sestra je sestra, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť v bakalárskom 

študijnom programe 

 sestra špecialistka je sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných 

pracovných činností 
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 sestra s pokročilou praxou je sestra ktorá získala odbornú spôsobilosť v bakalárskom  aj  

magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo  a špecializáciu 

v príslušnom špecializačnom obore, a ktorá následne získala päť ročnú odbornú prax 

v príslušnom špecializačnom odbore. Sestrou s pokročilou praxou je taktiež sestra, ktorá 

získala vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom aj v magisterskom študijnom programe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo a nadobudla najmenej osemročnú odbornú prax 

 sestra pre riadenie ošetrovateľskej praxe je sestra ktorá dosiahla rovnaké vzdelanie a prax 

ako je uvedené vyššie pri sestre s pokročilou praxou (Böszörményiová, 2018). 

Naopak najmenej sestier v našom prieskume úplne súhlasilo s tvrdením, že čím vyššie 

vzdelanie, tým vyššie postavenie v spoločnosti sestra má. Profesia sestry patrí medzi 

pomáhajúce profesie, ktoré si vyžadujú celého človeka, a tie aj napriek veľkej psychickej a 

fyzickej náročnosti zrejme nikdy nebudú spoločensky ani finančne dostatočne docenené aj 

napriek tomu, že ide o jedinečné a nenahraditeľné povolanie pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti (Ištoňová et al., 2010).  

 

6. ZÁVER 

Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou praxe každej sestry pri poskytovaní odbornej a 

kvalifikovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Je prevenciou vzniku pochybenia, 

neprofesionálnej starostlivosti a poškodenia pacienta. Na základe dát, ktoré sme získali 

v našom prieskume môžeme zhodnotiť, že rozpoltenosť názorov samotných sestier na 

vzdelávanie v ošetrovateľstve je skutočne nesmierna. V rámci pregraduálneho vzdelávania je 

potrebné rozvíjať a podporovať výskum v oblasti vzdelávania sestier, orientovať sa na 

identifikovanie problému, kvôli ktorému sestry nie sú stotožnené so súčasným spôsobom 

vzdelávania. Tiež odporúčame zvýšiť informovanosť sestier, ale i laickej verejnosti 

o dôležitosti vyššieho vzdelania v ošetrovateľstve z dôvodu profesionálneho rastu a zlepšenia 

multidisciplinárnej spolupráce. Účelom tohto rukopisu je zdôrazniť nevyhnutnosť spoločných 

vzdelávacích štandardov pre regulované povolanie sestra. V súvislosti so vzdelávaním sestier 

na celoeurópskej úrovni by bolo vhodné vytvoriť a aplikovať medzinárodný vzdelávací 

program pre sestry jednotný a platný vo všetkých krajinách EÚ.  
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SPIRITUALITA V ČESKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCI 

 

SPIRITUALITY IN CZECH SOCIAL WORK 

 

Nicole Emrová  

 
Abstrakt 

Příspěvek se zabývá pojmem spiritualita a jeho místem v sociální práci v České republice. 

Představuje spiritualitu jako pojem, který získává především v zahraniční sociální práci 

v posledních desetiletích na významu. Vymezuje některá specifika českého prostředí, která 

mohou mít vliv na začlenění spirituality do české sociální práce. 

Klíčová slova: spiritualita, sociální práce, Česká republika 

 

Abstract 

The paper deals with the concept of spirituality and its place in social work in the Czech 

Republic. It represents spirituality as a term that has gained meaning in foreign social work in 

recent decades. The paper defines some specifics of the Czech environment that can influence 

the integration of spirituality into Czech social work. 

Key words: spirituality, social work, Czech republic 

 

 

1 SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Sociální práce zastává v každé společnosti svou roli, která se může měnit v průběhu času, 

jelikož reaguje na sociální problémy společnosti a je utvářena a formována specifiky 

konkrétní doby, státu i kultury. Sociální práce se zabývá odhalováním, vysvětlování, 

zmírňováním a řešením sociálních problémů a opírá se o rámec společenské solidarity a ideál 

naplňování individuálního lidského potenciálu.
1
 Jádro sociální práce spočívá v komplexnosti, 

zaměření na zprostředkování interakcí mezi klienty a jejich sociálním prostředím a někdy také 

v balancování mezi pomocí a kontrolou uplatňovanou při práci s klienty.
2
  

Sociální pracovník, stejně jako například lékaři, zdravotní sestry, psychologové, patří mezi 

pomáhající profese – povolání, jejichž hlavní náplní je pomáhat lidem. Vztah ke klientovi je 

podstatnou součástí práce, neboť se pomáhající profesionál setkává často s lidmi v nouzi, kteří 

potřebují pomoc.
3
 V současné době existuje apel na uplatňování holistického přístupu 

k člověku, který jej vnímá jako jednotu tvořenou biologickou, duševní, sociální a spirituální 

dimenzí.
4
 Naplňování tohoto přístupu v praxi je rozdílné napříč profesemi i jednotlivými 

dílčími oblastmi v rámci oboru. Pohled na klienta – člověka - jako na neopakovatelnou, 

individuální a úplnou lidskou bytost, která je tvořena biologickými, psychologickými, 

sociálními a spirituálními aspekty je nicméně jedním z důležitých principů sociální práce. 

Jankovský poukazuje na to, že v posledních letech se začíná na člověka nahlížet v jeho 

celistvosti, která zahrnuje také duchovní složku. Pokud opomíjíme některou složku osobnosti 

člověka, dopouštíme se tím nebezpečného redukcionismu. Nebezpečného proto, že všechny 

                                                 
1 Srov. MATOUŠEK, O. a kol: Metody a řízení sociální práce, s. 11 
2 Srov. JANEBOVÁ, R.: Teorie a metody sociální práce - reflexivní přístup, s. 7 
3 Srov. KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, s. 14-15 
4 Srov. MARTÍNEK, M. a kol.: Praktická teologie pro sociální pracovníky, s. 22-23 
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složky člověka jsou navzájem propojeny, hierarchicky uspořádány a tvoří vzájemnou 

jednotu.
5
 

 

2 SPIRITUALITA 

Samotný pojem spiritualita a jeho pojímání se pojí s určitou těžkostí. Navzdory tomu, že 

zájem o spiritualitu zejména v zahraniční sociální práci, který vychází z empirických 

poznatků, v posledních dvou desítkách let výrazně vzrostl
6
, neexistuje jednotná definice 

spirituality, která by zde mohla být předložena. V odborné literatuře existují různé 

konceptualizace spirituality, a tak termín není důsledně používán v jednom významu. Řada 

autorů se různí především v názoru, v jakém vztahu jsou vůči sobě spiritualita a náboženství 

a jak tyto dva koncepty definovat. Samotný pojem „spiritualita“ je svým původem spojen 

s křesťanstvím.
7
 V současné době však stojí i samostatně, mimo jakékoliv náboženské 

spojitosti.  

Caroll uvádí, že prvním krokem k vymezení spirituality je oddělení od náboženství.
8
 

V diskurzu sociální práce jsou tyto dva koncepty pojímány různorodě. Také Canda uvádí, že 

většina současných autorů v sociální práci rozlišuje mezi spiritualitou a náboženstvím, kdy je 

pojímá jako příbuzné, ale odlišné pojmy.
9
 Náboženství je pojímáno jako soubor 

institucionalizovaného chování, víry a rituálů, které jsou sdílené komunitou jednotlivců 

s podobným duchovním přesvědčením.
10

 Náboženství je řadou autorů považováno za jeden ze 

způsobů, jak se může spiritualita projevovat. Není proto v tomto smyslu nezbytné být členem 

nějaké náboženské skupiny, aby člověk mohl vyjadřovat svou spiritualitu.
11

 Spiritualita tedy 

může existovat „uvnitř“ náboženství nebo může existovat jako samostatná entita mimo 

náboženský kontext – pak se na místě hovořit o nenáboženské spiritualitě.
12

 

Spiritualita bývá považována za komplexnější koncept než náboženství. V „něco věřit“ je jen 

jednou rovinou spirituality.
13

 Spiritualita zahrnuje hledání smyslu a účelu, naději, vztahy 

s lidmi a je považována za potenciální zdroj síly pro klienta.
14

 Canda a Furman pojímají 

spiritualitu jako univerzální a základní kvalitu každého lidského jedince, která zahrnuje 

hledání smyslu a účelu, morálku a důstojnost ve vztazích k sobě samým, druhým lidem 

a konečné realitě, ať je chápána jakkoliv.
15

 Spiritualita je to, co dává člověku smysl a účel 

v životě. To, jak lidé dosahují účelu a smyslu v jejich životě, je velmi individuální. 

Spiritualita je velmi osobní a niterná záležitost, unikátní pro každého jedince.
16

 Je spojována 

se vztahy – ať se sebou samým, druhými lidmi, nebo jakoukoliv transcendentní silou, 

s hodnotami, s motivací, se smyslem a účelem, se zkušenostmi. Může být spojena s určitým 

systémem víry nebo hodnot a má určitý vliv na zdraví a život člověka. Spiritualita je zásadně 

                                                 
5 Srov. JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese, s. 18 
6 Srov. HODGE, D. R.: Spiritual Assessment: A Review of Major Qualitative Methods and a New Framework 

for Assessing Spirituality. Social Work / Volume 46, Number 3 / July 2001, p. 203 – 214  
7 Srov. VOJTÍŠEK, Z., DUŠEK, P., MOTL. J. Spiritualita v pomáhajících profesích, s. 10 
8 Srov. CARROLL, M. Social work's conceptualization of spirituality, Social Thought, 18:2, 1-13 
9 Srov. CANDA, E., FURMAN, L. Spiritual diversity in Social Work: The heart of helping, s. 59 
10 Srov. LARSEN, K. M., RINKEL, M.: What does religion and spirituality mean to a racially diverse group of 

social work practitioners? In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 35:3, 200-221 
11 Srov. MATHEWS, I. Social Work and Spirituality. Transforming Social Work Practice, s. 3-4 
12 Srov. HODGE, D. R. The evolution of spirituality and religion in international social work discourse: 

Strengths and limitations of the contemporary understanding, In: Journal of Religion & Spirituality in Social 

Work: Social Thought, 37:1, 3-23 
13 Srov. VOJTÍŠEK, Z., DUŠEK, P., MOTL. J. Spiritualita v pomáhajících profesích, s. 19 
14 Srov. CRAY, M. From the Inside Out: Social Workers’ Expectations for Integrating Religion and Spirituality 

in Practice, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 34:2, 177-204 
15 Srov. CANDA, E., FURMAN, L. Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping, s. 59 
16 Srov. MATHEWS, I. Social Work and Spirituality. Transforming Social Work Practice, s. 5 
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ovlivňována a formována faktory jako jsou pohlaví, etnicita, věk, náboženské nebo spirituální 

perspektivy a socioekonomický status.
17

 

Optikou jiných disciplín, zejména religionistiky, bychom se mohli spíše setkat s pojmy 

tradiční/institucionalizovaná religiozita a alternativní religiozita. Zatímco tradiční religiozita 

představuje institucionalizované náboženství a vykazuje znaky jako organizovanost, 

návaznost na (církevní) instituce a účast na aktivitách církve, alternativní religiozita zahrnuje 

náboženské představy, postoje a činnosti, které nepatří do oficiální věrouky tradičních 

historických církví. Charakteristické je zaměření sama na sebe, synkretičnost, důraz na emoce 

nebo minimální morální požadavky.
18

 Obdobně jako u tradiční a alternativní religiozity, 

nemusí být mezi pojmy spiritualita a náboženství naprosto jasné a ostré hranice. 

Sociální práce jako multidisciplinární obor také při své praxi čerpá z poznatků psychologie 

náboženství. Sama psychologie náboženství vychází při uchopení pojmu náboženství 

a spiritualita z ostatních věd, kterými jsou zejména religionistika, teologie, filozofie 

náboženství a sociologie náboženství. Spiritualita a náboženství jsou spojovány s vlivem na 

osobnost, zdraví, pozornost je věnována náboženské/spirituální zkušenosti, zkoumá se 

náboženství a hodnoty a motivace, poukazuje se souvislost s politickou činností a další.
19

 

Také autoři psychologie náboženství se shodují, že je velmi těžké podat jednoznačnou 

definici spirituality. Stríženec uvádí, že spiritualita je spontánní a osobní projev náboženského 

života. Je používána v širším smyslu bez explicitního vztahu k Duchu svatému (jako je tomu 

v křesťanství). Neomezuje se tedy pouze na křesťanské chápání pojmu.
20

 Obecněji hovoří 

Smékal o tom, že spiritualitou se nejčastěji míní osobní náboženská zkušenost a její 

uskutečňování v životě. Spiritualita bývá tedy chápána jako synonymum pro duchovní život 

vůbec.
21

 

 

2.1 Význam pro praxi 

S tím, jak v posledních desetiletích vzrůstá zájem o spiritualitu a náboženství a jejich vlivu na 

klienta a praxi sociální práce, vzrůstá také poptávka po adekvátním vzdělávání sociálních 

pracovníků. Vyvstala potřeba sociální pracovníky vzdělávat v oblasti náboženských 

a spirituálních otázek a v tom, jaký dopad mohou mít na praxi. Pokud sociální pracovníci mají 

pomáhat klientům efektivně naplnit jejich potenciál (který naplňuje také spiritualita – jako 

zdroj možných silných stránek klienta), musí se naučit přinejmenším reflektovat svou vlastní 

spiritualitu. Bez tohoto předpokladu nemohou efektivně zastávat spirituálně zaměřené 

intervence.
22

 Sociální pracovníci by měli mít určité etické a profesní porozumění spiritualitě 

a náboženství, aby mohli efektivně pracovat s klienty a jejich spirituální dimenzí.
23

 

Spirituálně zaměřená praxe sociální práce vyžaduje, aby si byli sociální pracovníci vědomi 

svého vlastního světonázoru. Měli by empaticky porozumět různým kulturám, jejich 

hodnotám a systému víry a měli by mít schopnost rozvíjet se v příslušné intervenci.
24

 V české 

                                                 
17 Srov. LARSEN, K. M., RINKEL, M.: What does religion and spirituality mean to a racially diverse group of 

social work practitioners? In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 35:3, 200-221 
18 Srov. HAMPLOVÁ, D., ŘEHÁKOVÁ, B. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí, s. 17 - 20.  
19 Srov. STRÍŽENEC, M. Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu, s. 5 
20 Srov. STRÍŽENEC, M. Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu, s. 39 
21 Srov. SMÉKAL, V. Spiritualita v denním životě člověka. In: Homo religiosus. Vybrané aspekty psychologie 

náboženství, s. 18-34 
22 Srov. RUSSEL, R.: Spirituality and religion in graduate social work education. In: Social Thought, 18:2, 15-29 

Social Thought, 18:2, 16-17 
23 Srov. HODGE, D. R.: The evolution of spirituality and religion in international social work discourse: 

Strengths and limitations of the contemporary understanding, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: 

Social Thought, 37:1, 3-23 
24 Srov. LARSEN, K. M.: How Spiritual Are Social Workers? An Exploration of Social Work Practitioners' 

Personal Spiritual Beliefs, Attitudes, and Practices. In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social 

Thought, 30:1, 17-33 
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sociální práce lze o reflexi tohoto tématu hovořit ve spojitosti se vzděláváním budoucích 

sociálních pracovníků především na vyšších odborných a vysokých školách, které mají co 

dočinění s přesahem do teologie. Stejně jako u organizací, které jsou spojeny s církví či se 

hlásí k náboženským principům a hodnotám, lze předpokládat větší zapojení témat 

náboženství a spirituality do osnov výuky i výkonu sociální práce. 

Ostatně zařazení témat spirituality a náboženství do vzdělávání budoucích sociálních 

pracovníků především v USA také nebylo nijak jednoduché, a jejich význam a především 

potřebnost, začíná rezonovat v akademické sféře až v posledních letech. Pod vlivem 

profesionalizace a sekularizace sociální práce se tato témata v minulosti nedostávala do 

učebních osnov přípravy budoucích sociálních pracovníků. To souviselo také s tím, že ve 

20. století převládal v sociální práci medicínský model a vědecký pohled na svět. Náboženství 

a spiritualita se tak dostaly na okraj zájmu jako pojmy nerelevantní, nebo přinejlepším 

nedůležité a přinejhorším nelogické či patologické.
25

 

V současné době působí na mezinárodní úrovni Globální kvalifikační standardy vzdělávání 

v sociální práci, které jsou vydávané významnými institucemi -  IFSW
26

 a IASSW
27

. 

U sociálních pracovníků kladou důraz nejen na znalost lidského chování a rozvoje sociálního 

prostředí, ale také na interakce mezi jednotlivými faktory, do kterých řadí také spirituální 

faktory. Dále apelují na nezbytnou potřebu sociálních pracovníků znát způsoby, jakými 

tradice, kultura, víra a náboženství ovlivňují lidské fungování a rozvoj na všech úrovních, 

včetně těch, které mohou určovat zdroje a překážky růstu a rozvoje.
28

 

Je na místě také zmínit názor některých odborníků, kteří věří, že nezahrnování spirituality 

a náboženství do praxe sociální práce by mohlo vést k vyloučení potenciálně velké části 

klientovo bio-psycho-sociální pohody. Nicméně existují také ti, kteří věří, že porozumění 

spiritualitě a náboženství není důležité. Argumentují, že klientova náboženská orientace, 

spiritualita a intervence sociální práce jsou zcela oddělené a vzájemně se vylučující domény. 

Tato témata by měla být přenechána do kompetencí někoho jiného, než sociálního 

pracovníka.
29

 

Obecně lze shrnout, že náboženství a spiritualita mají svůj význam jak pro klienty, tak i pro 

sociální pracovníky. Získávají pevné místo v sociální práci, a to jak v akademické sféře, kde 

vzniká velké množství článků a publikací, tak ve sféře praxe. Zejména v americké a anglické 

literatuře najdeme velké množství článků i výzkumů, které se těmito tématy zabývají. Tento 

zájem vychází z přibývajících empirických poznatků, které dokazují význam spirituality 

v mnoha oblastech života, jako je například duševní zdraví, sebeúcta a silné stránky člověka 

potřebné pro jeho další rozvoj a celkovou pohodu (well-being).
30

 

 

3 ČESKÉ PROSTŘEDÍ 

Výše byl naznačen význam a místo spirituality v sociální práci, zdůvodněna jeho potřebnost 

a popsána situace, která je typická zejména pro anglicky hovořící západní země, jako jsou 

Spojené státy americké, Velká Británie a další. Spiritualita a spirituální dimenze je 

                                                 
25 Srov. VETVIK, E. a kol.: A comparative analysis of Norwegian and American social workers’ views about 

inclusion of religion and spirituality in social work. In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social 

Thought, 37:2, 105-127 
26 International Federation of Social Workers 
27 International Association of Schools of Social Work 
28 Srov. ŠEVČÍKOVÁ, S. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v 

sociální práci vydaných IFSW a IASSW. In: Sociální práce/Sociálna práca, 4/2007, s. 49-54 
29 Srov. LARSEN, K. M.: How Spiritual Are Social Workers? An Exploration of Social Work Practitioners' 

Personal Spiritual Beliefs, Attitudes, and Practices. In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social 

Thought, 30:1, 17-33 
30 Srov. HODGE, D. R.: Spiritual Assessment: A Review of Major Qualitative Methods and a New Framework 

for Assessing Spirituality. In: Social Work / Volume 46, Number 3 / July 2001, p. 203 – 214 
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implementována do sociální práce jak na teoretické úrovni, tak na úrovni vzdělávání 

budoucích sociálních pracovníků, i na úrovni praxe. Nyní se zaměříme na situaci v české 

sociální práci, která jednak vychází z univerzálních principů a hodnot sociální práce jakožto 

profese, jednak ale reaguje na konkrétní specifika české společnosti.  

Duchovní perspektiva sociální práce má v Evropě, Česku i Slovensku dlouholetou tradici 

sociálních služeb a sociálních zařízení, jejichž fungování bylo, a v současnosti také stále je, 

neseno biblicko-křesťanskými duchovními inspiracemi.
31

 Ačkoliv je české prostředí a česká 

společnost v tématu spirituality a náboženství poměrně specifická (a to přinejmenším na 

evropské úrovni), na poli sociální práce je zde značná podobnost se zahraničím, neboť i tam 

byl v minulosti spirituální diskurz do sociální práce vnášen především církevními 

společnostmi.
32

  

Co se týče současné praxe sociální práce, existují poměrně velké rozdíly mezi českou 

a zahraniční sociální prací, které vycházejí nejen z kontextu společnosti, o kterém se zde budu 

zmiňovat. Zatímco se mimo evropský prostor tradiční náboženství (křesťanství, islám) udržují 

nebo zažívají oživení, v Evropě vítězí spíše jiná podoba náboženského vnímání světa – 

alternativní/ detradicionalizovaná religiozita či spiritualita.
33

 

Jak bylo uvedeno výše, sociální práce nemůže existovat bez lidí a bez společnosti, která 

rámuje témata a sociální problémy, které sociální práce řeší. Jelikož je česká společnost 

považována za jednu z nejsekulárnějších evropských zemí, dostává se téma spirituality do 

popředí zájmu na obecné úrovni jen velmi pomalu. Nezájem o církevní náboženství se od 

90. let 20. století v české společnosti ještě dále prohluboval. V české společnosti lze hovořit 

také o vlivu historické zkušenosti jednotlivých generací na jejich náboženskou identitu, která 

trvá již po staletí. Jedním z významných faktorů, který formoval zkušenost se spirituální 

dimenzí a náboženství současných generací žijících v české společnosti, byla éra 

komunistického režimu, která považovala náboženství za symbol „starého řádu“ a svého 

soupeře. Docházelo tak k systematickému nahrazování náboženského světonázoru vědeckým 

marxismem.
34

 

Obecně jsou Evropané méně náboženští než lidé v jiných částech světa, a nejrůznější 

výzkumy dokládají, že mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly. Česká republika se 

v jednom z výzkumů Pew Research Center umístila v míře religiozity obyvatelstva na 

32. místě z 34 zemí – jen 8 % dospělých Čechů se označilo jako vysoce religiózní a pouhých 

7 % uvedlo, že náboženství je v jejich životech velmi důležité.
35

 Obdobné výsledky přinášejí 

další výzkumy, které se zaměřují na míru religiozity obyvatelstva. Česká populace je 

z hlediska náboženského vyznání a návštěvnosti bohoslužeb značně sekularizovaná. Ačkoliv 

většina české populace nevěří v Boha, víra v nadpřirozeno a náboženské fenomény mimo 

církevní a křesťanské tradice je značně rozšířená - například víra ve schopnosti věštců, 

amulety, léčitele nebo hvězdná znamení a horoskopy.
36

 Hamplová také uvádí, že nízká míra 

církevní religiozity neznamená, že by v českých občanech nepřetrvával vysoký zájem 

o nadpřirozeno a spirituální otázky.
37

 Podle Nešpora má v české společnosti necírkevní 

religiozita/spiritualita dávné kořeny. Na základě sociologických výzkumů polovinu až tři 

                                                 
31 Srov. POMPEY, H., DOLEŽEL, J., BAJER, P.: Editorial. Sociální práce/Sociálna práca, s. 1-2 
32 Srov. KAŇÁK, J. Postavení diskurzu spirituality v sociální práci. In: Sociální práce/Sociálna práca, s. 33 
33 Srov. HAMPLOVÁ, D., ŘEHÁKOVÁ, B. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí, s. 17-19 
34 Srov LAUDÁTOVÁ, M, VIDO, R.: Současná česká religiozita v generační perspektivě. In:  Sociální studia, 

4/2010, s. 37-61 
35 Srov. EVANS, J., BARONAVSKI, CH. How do European countries differ in religious commitment? Use our 

interactive map to find out [online]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-

european-countries-differ-in-religious-commitment/ 
36 Srov. HAMPLOVÁ, D., ŘEHÁKOVÁ, B. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí, s. 50 - 55 
37 Srov. HAMPLOVÁ, D. Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. In: Sociologický časopis/Czech 

Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 4: 703–723 
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čtvrtiny české populace lze zařadit do kategorie „nějak“ necírkevně věřících. Ostatně také 

Halík v této souvislosti o tzv. „něcistech“ – většině české společnosti, která sice v „něco“ věří 

(v něco, co je transcendentní povahy) avšak svoji víru nejsou schopni blíže specifikovat 

a podobnými úvahami se ani příliš nezanáší.
38

 

 

3.1 Význam pro sociální práci 

Kořeny sociální práce v České republice nesoucí se v duchu služby bližním a potřebným, 

sahají do daleké historie. Nelze popřít, že značný vliv při rozvoji této pomáhající profese mělo 

křesťanství. Řada organizací, které sociální práci vykonávají, dodnes stojí na křesťanských 

principech a hodnotách a jako jeden z motivačních faktorů pro poskytování svých služeb 

deklarují náboženskou (křesťanskou) dimenzi. Týká se to především organizací, které jsou 

například institucionálním způsobem (zřizovatelem) spojeny s církevní institucí 

(např. pracoviště charity, diakonie, salesiánská střediska, aj.) Poskytované sociálních služby 

jsou ovlivněny deklarovaným křesťanským prvkem, který spoluutváří osobnostní rozměr 

pracovníka.
39

 

Vido, Václavík a Paleček se vyjadřují o víře v českém prostředí jako o „apateismu“ – 

o absenci kulturní podpory v udržování a šíření náboženských koncepcí, která je 

kombinovaná s nízkou potřebou přítomnosti náboženství v každodenním životě.
40

 Právě 

s touto „nepotřebností“ přítomnosti náboženství či spirituality v každodenním životě se 

sociální práce v souvislosti s inspirací ze zahraničí potřebuje vyrovnat. Vzhledem k velkým 

rozdílům v postojích a názorech na náboženství a jeho význam pro život (mezi Českou 

republikou a Spojenými státy americkými, odkud je velké množství odborných článků na poli 

spirituality v sociální práci) není možné zcela přebírat praxi fungující v zahraničí, a to 

jednoduše proto, že potřeby a postoje klientů jsou v oblasti spirituality odlišné. Je na místě 

reflexe, která by reagovala na specifika české společnosti a klientů české sociální práce. Ve 

Spojených státech amerických církve hrají významnou roli i dnes, což zásadně ovlivňuje 

možnosti a přenos praxe v oblasti spirituality v sociální práci do českého kontextu, kdy panuje 

velká rezervovat v postojích vůči tradičním církvím a zapojování spirituality do každodenního 

života. Samozřejmě existují individuální rozdíly u jednotlivých osob, kdy i v České republice 

řada lidí žije aktivní a nábožensky bohatý život, který ovlivňuje jejich každodenní fungování, 

avšak zde je představena obecná rovina tématu. 

Česká sociální práce stojí před výzvou uchopit koncept spirituality a začít s ním pracovat 

v souvislosti s potřebami a specifiky českých klientů. Zcela určitě bude při zavádění práce se 

spiritualitou docházet k rozdílům v praxi sociální práce a to nejen z hlediska jednotlivých 

klientů, ale také sociálních pracovníků a charakteru organizace, ve které je sociální práce 

vykonávána Přitom existují oblasti sociální práce, ve kterých je spiritualita do praxe 

implementována, a to již nějakou dobu. Jedná se o práci s „tradičními“ cílovými skupinami 

sociální práce – se seniory, klienty hospiců, bezdomovci. Jedná o cílové skupiny, u kterých se 

z různých důvodů snáze rozpoznávají a reflektují jejich spirituální potřeby. U seniorů či 

nemocných klientů se mezi odborníky vžilo přesvědčení, že duchovní dimenze může nabýt 

v čase stáří a nemoci větší význam než kdykoli jindy v životě. Dosavadní výzkumy ukazují, 

že potřeba spirituality a religiozity se v období nemoci a ve stáří skutečně zvyšuje.
41

 

                                                 
38 Srov. NEŠPOR, Z. R.: Český spirituální trh jako předmět religionistického výzkumu. In: Pantheon: 

Religionistický časopis 4/2, 2009, 7-33, 
39 Srov. KŘIŠŤAN, A., URBAN, D. Náboženské interpretace motivující k sociální práci. In: Sociální 

práce/Sociálna práce, 3/2012 s. 89 – 97. 
40 Srov. VIDO, R., VÁCLAVÍK, D., PALEČEK, A.: Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In: 

Annual Review of the Sociology of Religion: Sociology of Atheism, Leiden: Brill 2016, 201-232: 207-211.  
41 Srov. KNOFLÍČKOVÁ, Z.: Význam religiozity a spirituality ve stáří. Kontakt. 2008, 10(1), 172-176. 
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U seniorů platí to, co lze pozorovat u většinové české společnosti – tedy že spirituální potřeby 

jsou redukovány na potřeby religiózních praktik explicitně religiózních lidí.
42

 

U řady klientů, i u těch, kteří spadají do „tradičních“ cílových skupin, není spirituální potřeby 

vůbec snadné rozpoznat. Mohou být kupříkladu maskovány různými typy chování. Navíc 

spirituální potřeby lidí, kteří stojí mimo tradiční náboženský systém církví a náboženských 

společností, jsou v běžném kontaktu obtížně zaznamenatelné. Nemusí tomu tak být jen pro 

sociálního pracovníka – někdy jsou tyto potřeby neuvědomovány také ze strany klienta, který 

svou vlastní spiritualitu nereflektuje. Ani klient, ani pracovník, se pak na ty potřeby, které se 

nijak neprojevují, neptají a zcela logicky na ně nereagují. 

 

4 ZÁVĚR 

Z dostupných předložených zdrojů je vidět, že zájem o téma spirituality narůstá i v českém 

prostředí, a to nejen na poli sociální práce. Ať jsou to zahraniční prameny či výzkumy 

sociologie náboženství a religionistiky, česká populace není ani zdaleka tak ateistická, jak si 

o sobě myslí. Lze spíše hovořit o indiferentních postojích k otázkám náboženské víry či víry 

v boha nežli jednoduše o ateismu či vědomém odmítání náboženství.
43

 Tato zjištění 

předkládají před sociální práci výzvu jakým způsobem uchopit téma spirituality při práci 

s klienty, a jak implementovat poznatky a zkušenosti, které má k dispozici ze zahraniční. Ve 

středu zájmu vždy zůstane klient, který přichází s určitou zakázkou, se situací, ve které 

potřebuje podporu sociálního pracovníka. Odborníci by tak měli být připraveni na to, reagovat 

na situaci, kdy je potřebné řešit také spirituální dimenzi a potřeby klientů. Redukce spirituální 

dimenze na příslušnost k náboženství nebude tím správným směrem. Základem pro vytvoření 

praxe, jež reflektuje spiritualitu (jak u klientů, tak u sociálních pracovníků) může být koncept 

přítomnosti spirituální potřeb u každého jedince, po celý jeho život již z podstaty lidství. Tyto 

potřeby mohou v různé intenzitě vystupovat v jednotlivých životních etapách do popředí. Lze 

mezi ně kromě potřeby náboženské aktivity řadit také potřebu lásky, naděje, potřebu hledání 

smyslu života, bezpečí a jistoty, potřeba smířit se sám se sebou, s Bohem, s okolím, hledání 

klidu, harmonie, potřeby lidské blízkosti, respektování lidské důstojnosti atd.44 

 

Vznik tohoto příspěvku byl podpořen grantem Grantové agentury Jihočeské univerzity GAJU 

138/2019/H 
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM 

PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

 

VARIABILITY OF ACTION ART IN PARALLEL  

WITH PRESCHOOL AGE 

 

Zuzana Chanasová  

 
Abstrakt 

Cieľom príspevku je charakterizovať action art v pararele s obdobím predškolského veku. 

Charakterizuje dané vývinové obdobie, pričom dôraz kladie na oblasti nevyhnutné pre 

umeleckú tvorbu, ako je detský výtvarný prejav. Zároveň príspevok v krátkosti definuje 

action art. Prezentuje určité možnosti, ale aj obmedzenia v paralele daného obdobia 

predškolského veku a action art.  

Klúčové slová: predškolský vek, umenie, výtvarný prejav, akčné umenie  

 

Abstract 

The aim of the paper is to characterize action art in parallel with the pre-school age. It 

characterizes a given period of development, with an emphasis on areas necessary for artistic 

creation, such as children's artistic expression. At the same time, the article briefly defines 

action art. In the end it presents some possibilities, but also limitations in parallel with the 

preschool age and action art. 

Key words: preschool age, art, artistic expression, action art 
 

 

ÚVOD 

V nás, ako i v deťoch, tak aj v dospelých trvale pôsobí jeden základný motív, a to že chceme 

byť počutí, chceme sa prejaviť. Deti chcú byť dôležité, chcú zažívať, že ich vyjadrenia ale aj 

ony sami majú význam. A táto skutočnosť je veľmi dôležitou v kontexte významu umenia pre 

deti. Ako uvádza Valachová (2010) umenie má v živote dieťaťa niekoľko funkcií a zároveň 

uvádza tri najpodstatnejšie: umenie ako hra, umenie ako prostriedok poznania a umenie ako 

prostriedok komunikácie. Cieľom nášho príspevku je definovať problematiku akčného umenia 

u dieťaťa predškolského veku a hľadať určitú variabilitu pri akčnom umení v danom 

vývinovom období. Súhlasíme s Guillaume a Kováčovou (2010), že je vhodné využiť 

potenciál umenia k tomu, aby sme prostredníctvom výtvarného zážitku spracovali vnímanie 

smeru života v podobe jednoduchej čiarovej línie, so zaznamenaním jeho (v zmysle života) 

silnými aj slabými stránkami, ktoré sú dôležité z jednoduchého dôvodu − spracovať život do 

útvaru  nevšednosti a zaujímavosti v jeho všetkých neopakovateľných podobách. 

 

1 CHARAKTERISTIKA OBDOBIA PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

Obdobie predškolského veku trvá od konca 3. roku do 6./7 rokov a označuje sa aj ako obdobie 

prvého detstva. Podľa Trubíniovej (1997) je celé predškolské obdobie dôležitou etapou, ktorá 

rozhoduje o budúcom živote človeka. Oravcová (2010) obdobie predškolského veku 

charakterizuje ako rozvoj identity dieťaťa. Je formovaním základov osobnosti dieťaťa, 

dochádza k fyzickému rastu dieťaťa, k rozvoju poznávacích schopností, k vývoju v citovej 

oblasti a k osvojovaniu si spoločenských schopností. Deti v predškolskom veku dokážu 

kontrolovať a cieľavedome usmerňovať vlastné správanie a stávajú sa samostatnými 
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jedincami. Toto obdobie je spájané s pobytom detí v materskej škole, v ktorej získava úplne 

nové podnety, nové začlenenie sa do sociálnej skupiny, vstupuje do nového prostredia 

a vytvára si nový obraz o sebe a o svete. V predškolskom veku sa rozvíja fantázia a tvorivosť 

dieťaťa, osvojuje si aj normy, pravidlá a prosociálne správanie.  

Každé dieťa si v spomínanom období osvojuje základné formy správania, získava nové 

poznatky, vlastnosti a vedomosti. Ide o vek plný zmien, ktorými sa dieťa adaptuje na svoje 

okolie. Matejovičová (2016) poukazuje na skutočnosť, že predškolák sa učí manipulovať so 

symbolickým svetom. Ide o tvorivý proces, ktorým sa za pomoci dospelých, ale aj vlastným 

úsilím zmocňuje sveta (nedokáže ešte dobre oddeliť skutočnosť od fantázie, ibidem, s. 30). 

Dieťa v predškolskom veku má svoje vlastné zážitky, skúsenosti, zručnosti, postoje 

a osobnostné predpoklady. Deti v tomto vývinovom období, ktoré navštevujú materskú školu,  

sa od seba líšia rodinným zázemím, vekom, temperamentom, chápaním okolitého sveta 

a vývinovou úrovňou. Ak máme ambíciu pracovať s dieťaťom v rámci akčného umenia je 

potrebné využívať potenciál každého dieťaťa s tým, že je nevyhnutné akceptovať rozdiely. Pri 

plánovaní úloh v rámci akčného umenia, čo by sa dieťa malo učiť, musíme zvoliť primerané 

ciele a vhodné výchovno-vzdelávacie stratégie na ich dosiahnutie. Využívame a opierame sa 

o jeho potreby a záujmy, čím sa učenie stáva osobným, pre dieťa zmysluplným. V záujme 

rozvoja dieťaťa okrem výchovy je naliehavé v elementárnej podobe naďalej poskytovať 

deťom v predškolskom veku sústavu poznatkov intelektuálneho charakteru.  

Obdobie dieťaťa predškolského veku je označované obdobím hry a hravého detstva. Dieťa 

aktívne odráža okolité skutočnosti, ktoré mu prinášajú maximálne uspokojenie. Říčan (2004) 

tvrdí, že dieťa v predškolskom veku si prostredníctvom hry pomáha z duševnej tiesne, 

vyrovnáva sa zo svojimi strachmi, smútkami, konfliktami, aj v oblasti umenia sa táto 

dimenzia bude objavovať. V detskom umení je možné veľmi transparentne objaviť tieto 

tiesne. Hru realizuje vo vyvolenom a ovplyvňovanom prostredí, do ktorého sa včleňuje, a pod 

vplyvom dospelej osoby si osvojuje spoločenské skúsenosti. Prostredníctvom hry sa dieťa 

začleňuje do spoločnosti, rozširuje okruh kamarátov, rozširujú sa jeho sociálne vzťahy pri 

rozdeľovaní úloh v detskej skupine. V hre dieťa v predškolskom veku predstavuje určité 

postavenie, ktoré v bežnom živote plní dospelý. Pri hrách preberá dieťa určitú rolu a jeho 

pravidelné aktivity majú vplyv na rozvoj vytrvalosti, rozhodnosti i vynaliezavosti. Opravilová 

(2001) povyšuje hru za najlepší spôsob dieťaťa postupne zvládať predpoklady všetkého, čo 

bude v živote v budúcnosti potrebovať. Neznamená to, že deti sa pod dohľadom dospelého 

iba hrajú. Je potrebné vytvoriť bohatú a rôznorodú činnosť, ktorá je ukrytá v pojme hry. 

Spontánna hra deťom umožňuje individuálne tempo učenia, skúšania a hľadania riešení.  
 

Tabuľka 1: Charakteristika predškolského veku na základe vybraných atribútov 

Motorika 

Telesný vývin v predškolskom veku sprevádza prudký rast, zdokonaľuje 

sa jemná motorika a pohybové zručnosti detí. Obdobie okolo 6 roku 

života dieťaťa je zdokonaľovaním pohybových zručností v každodenných 

činnostiach prevádzaných v materskej škole (najmä jemnej motoriky), pri 

ktorých deti získavajú nové schopnosti dôležité pre vstup do základnej 

školy. 

Vnímanie 

Dieťa v predškolskom veku aktívne vníma celou osobnosťou, 

prostredníctvom zážitkového učenia Vnímanie je závislé od rozvoja 

zmyslových orgánov dieťaťa. Možno špecifikovať jednotlivé druhy 

percepcie: „zrakové vnímanie (je najdôležitejšie pre dieťa predškolského 

veku z hľadiska orientácie v okolitom svete), sluchové vnímanie 

(bezprostredne súvisí s rozvojom vlastnej reči − vnímanie materinského 

jazyka), vnímanie priestoru (vnímanie vlastného tela a schopnosť pravo-

ľavej orientácie), vnímanie času (orientácia v čase sa začína 
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prostredníctvom skúseností striedaním dňa, noci, rána, obeda, večere; 7 

dní v týždni; ročné obdobia).“ Dá sa zovšeobecniť, že s ohľadom na 

špecifiká vývinového obdobia predškolského veku je zmyslové vnímanie 

základným článkom poznávania dieťaťa v predškolskom veku. 

Predstavivosť 

Dieťa síce vníma realitu, ale fantázia je bohatá a má prevahu. Obrazová 

predstavivosť dieťaťa priamo súvisí s matematickými predstavami 

(porovnávaním, vzťahmi, triedením, priraďovaním). 

Pozornosť 

Pozornosť dieťaťa je nestála a neriadená vôľou. Jitka Oravcová (2010, s. 

108) podotýka, že „pozornosť súvisí s krátkodobým sústredením sa, preto 

dieťa často prerušuje hru“. Postupne sa pozornosť dieťaťa skvalitňuje 

a predlžuje a to v období okolo 5. roku a v 6. roku života. Úroveň rozvoja 

pozornosti je veľmi dôležitá  na vstup do základnej školy. 

Pamäť 

Pamäťové schopnosti sa podľa Oravcovej (2010, s. 108) „tvoria ľahko 

a rýchlo, ale trvácnosť pamäte je krátka a rýchlo zaniká. Osobné 

spomienky vznikajú a vytvárajú sa v 3. – 4. roku, ale až do 6. roku života 

dieťaťa sú útržkovité“. Citovaná autorka konštatuje, že dieťa v tomto 

období dokáže reprodukovať zážitky, jednoduchú dejovú líniu, piesne 

a básne primerané jeho veku. Môžeme podotknúť, že dĺžka 

zapamätávania u dieťaťa je podmienená citovým prežívaním. 

Myslenie 

Myslenie dieťaťa je konkrétne - názorné, egocentrické bez abstraktných 

pojmov, ktoré dieťa nevie pochopiť. Dieťa začína používať pojmy 

a uvažuje v celostných pojmoch, dokáže tvoriť úsudky a vyvodzovať 

závery, ale len o konkrétnych predmetoch, ktoré vidí a narába s nimi. 

Zároveň citovaná autorka zdôrazňuje, že deti nedokážu rozlíšiť podstatu 

veci a preto robia chyby v nepresnosti pojmov, v predčasnej generalizácii 

(unáhlené tvorenia záverov).  

Reč 

Reč dieťaťa predškolského veku úzko súvisí s rozvojom myslenia 

a obdobiami otázok – pomenovávaním predmetov, javov 

a činností, aktívnym používaním slovnej zásoby (začiatok predškolského 

obdobia 300-400 slov, koniec predškolského obdobia 4000-5000 slov) a 

komunikovaním. Podľa Oravcovej (2010, s. 109) „reč slúži na 

spracúvanie informácií na úrovni dieťaťa, pretože sa myslením snaží 

dopracovať k pochopeniu príčinných vzťahov, objavujú sa v jeho reči 

otázky prečo, načo, odkiaľ“. Autorka nazýva toto obdobie druhým 

opytovacím obdobím. Zároveň poukazuje na zvláštny jav v reči – 

egocentrickú reč, pri ktorej dieťa nepotrebuje poslucháča, rozpráva sa sám 

zo sebou, nezaujíma ho názor okolia. Reč dieťaťa predškolského veku sa 

zdokonaľuje v súvislosti s výslovnosťou i tvorením zložitejších viet 

a súvetí.  

Zdroj: Oravcová (2010), Duchovičová, Lazíková (2008) 

 

V rámci osobnostného pojatia dieťaťa, je každé dieťa iné. Odlišné osobnostné charakteristiky 

rôzne ovplyvňujú jeho správanie, prežívanie a učenie. Podľa Suchánkovej (2014, s. 74) 

„Každé dítě je osobnost, tj. jedinečná bytosť, které je vrozena schopnost růstu, seberozvoje 

a naplňování vlastních potencialit. (...) Osobností můžeme rozumět neopakovatelné, 

dynamické a harmonické spojení biologických a psychických vlastností člověka, které se 

utvářejí v průběhu vývoje a projevují se v sociálních vztazích.“ Predškolský vek sa končí 

vstupom dieťaťa do základnej školy, kde vstupuje do role školáka. 
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2 AKČNÉ UMENIE V PREDŠKOLSKOM VEKU 

Dieťa aj ako umelec si vytvára určitý vlastný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje. Ide 

o určitý súbor znakov, majúcich symbolickú povahu, ktoré prostrostredníctvom fantázijného 

prejavu zobrazujú skutočnosť. Ide o stretnutie viacerých sfér − subjektívnej, ontogenetickej a 

objektívnej − fylogenetickej archetypickej. (Kadlecová, 2008) Podľa nej v modernom umení 

rovnako ako v detskej výtvarnej tvorbe sa objavujú kúsky banálnej reality kde sa princíp 

konštruktívnej umeleckej vôle spája s obyčajnou náhodou (Kadlecová, 2008). 

Akčné umenie je umením akcie (Geržová, Hrubaničová, 1998, s. 15-16), v ktorom človek bez 

ohľadu na vek, skúsenosti je tvorom kreatívnym a akčným. Z akcie, ktoré prebieha 

v priestore, bez ohľadu na hranice, sa vytvárajú individuálne i skupinové obrazy, stvárňujúce 

realitu. Samozrejme aj samotná akcia je úzko prepojená s vekom a samotnými skúsenosťami 

aktéra a jeho aktuálnym prežívaním.  

Dieťa tvorí z túžby po hre, po tvorivom trávení času a pod. Zároveň aj jeho umelecká 

percepčná činnosť sa odlišuje od dospelého človeka. „Dieťa prechádza od manipulácie s 

predmetmi k vytváraniu obrazov v predstave a myslení. Je schopné s časovým odstupom 

vytvorenú predstavu realizovať, k čomu prispieva hrová činnosť, kde využíva usudzovanie na 

základne analógií, ktorú dopĺňa fantáziou“ (Kačániová, 2008, s.131).  

Expresívne vyjadrovanie umožňuje dieťaťu v predškolskom veku ako tvrdí Minichová (2019) 

taký spôsob vyjadrovania, ktorý je mu najbližší, je mu vlastný a ktorý vychádza z jeho 

prirodzeného správania. Premieta sa takmer do všetkých jeho činností. V našom prípade ide o 

spôsob, akým sa dieťa vyjadruje a ako sa tieto prejavy odzrkadľujú v jeho tvorivej činnosti. 

V predškolskom veku môže byť akčné umenie realizované prostredníctvom situačno-art-

akčných modelov. Kováčová et al. (2019) popisuje, že ich cieľom (v zmysle situačno-art-

akčných modelov akčného umenia) je poukázať na existujúce možnosti a limity art action v 

jednotlivých obdobiach vývinu človeka a tiež podpora človeka cez art stelesniť svoje 

skúsenosti, názory v prostrediach, ktoré sú typické pre konkrétne vývinové obdobie človeka, 

zároveň pre samotného aktéra môžu byť (ne)tradičnými.  

 

Tabuľka 2 

Možnosti akčného umenia v kontexte 

vývinového obdobia 

Limity akčného umenia v kontexte 

vývinového obdobia 

 neobmedzenosť tvorby dieťaťa 

vnútornými hranicami, predsudkami, 

zobrazovaním reality; 

 sloboda tvorby (maľovanie s blatom, 

tvorba snežných sôch a pod.); 

 vnútorná motivácia k umeniu 

vyplývajúca z potreby po hre; 

 možnosť pôsobenia estetickej výchovy 

zo strany materskej školy a rodiny. 

 jednoduchosť detského vnímania; 

 absencia skúsenosti; 

 absencia umeleckej predstavivosti; 

 absencia umeleckých zručností; 

 absencia výtvarných techník. 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Významný determinantom v oblasti umenia je estetická výchova, ktorá formuje dieťa. 

Estetická výchova ovplyvňuje detský prejav, ako aj emocionálnu stránku dieťaťa, či celkový 

rozvoj osobnosti. V tomto vývinovom období sa stretneme s pojmom výtvarná akcia, ktorú 

Valachová vníma ako komplex výtvarno-dramatických činností, ktorej východiskom môže 

byť výtvarná hra. Výtvarná akcia je zvláštnym typom výtvarnej tvorby, časovo a priestorovo 

ohraničený (Valachová, 2010, s. 59).  

Pre obdobie predškolského veku je charakteristické to, že dieťa cielene nevytvára Action art. 

Ako bolo spomenuté, dieťa tvorí z potreby hrať sa, spracovávať svoje podnety, skúšať 
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zobrazovať skutočnosť. Dospelý je ten, ktorý v akčnom umení dokáže činnost dieťaťa 

nasmerovať, alebo ho rozkódovať. Podnetov mu na to dieťa vytvára nesmierne veľa − od 

výtvarného prejavu, cez dramatický prejav, hudobný a pod. Ide o istú formu tvorivej aktivity, 

ale i výpoveď o jeho vnútornom živote, záujmoch, cítení, prežívaní, myšlienkach, životnej 

situácií, ktorá vypovedá o sociálnom prostredí, v ktorom žije, o vplyvoch výchovy a kultúry, 

celej jeho životnej situácií (Šupšáková, 2000, s. 15). 

 

4 ZÁVER 

V akčnom umení v období predškolského veku je možné použiť aj hru, lebo tá je pre dieťa 

podľa Říčana (2004) hrou a zároveň tým najprirodzenejším vyjadrovacím prostriedkom. 

Kresba plní jednu zo základných funkcií hry. Dieťa sa rado hrá s ceruzkou, farbami, 

nožnicami, plastelínou a pod. Vo výtvarnom prejave je skôr realistom a kreslí predovšetkým 

to, čo vidí, alebo to, o čom vie. Dieťa kreslí rovnako samozrejme, ako my dospelí hovoríme 

(ibidem, s. 129).  

 

Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s 

využitím art action 
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM 

DOSPELOSTI  

 

VARIABILITY OF ACTION ART IN PARALLEL WITH ADULTHOOD 

 

Silvia Kaščáková 
 

Abstrakt 

Obdobie dospelosti má svoju špecifickú dynamiku, v ktorej sa odráža originalita človeka, 

schopnosť meniť sa, líšiť sa a pod. Rovnakou variabilitou sa vyznačuje aj typ abstraktného 

umenia – action art (akčné umenie). Schopnosť tvoriť variácie v umení a umením má umelec 

aj recipient umenia. Akčné umenie je typické interakciou s divákom, lebo jeho základom nie 

je tvorba hmotného artefaktu, ale udalosť, hra, proces a pod. a jeho znakom je obmedzené 

časové trvanie a určený priestor. Komunikuje cez druhotný zápis (písmo, text, obraz, film 

atď.), ale samotný zápis je len sprostredkovateľom, nie je umeleckým dielom. Vzťah action 

art a obdobia dospelosti odkazuje na viaceré tendencie prejavujúce sa v súčasnom umení. Je 

obrazom pohybu od človeka k spoločnosti a opačne a od stagnácie ku kreativite, pričom 

nastolené témy sú vnímané v prepojení umenia a psychológie.   

Kľúčové slová: action art, obdobie dospelosti, akčné umenie, spoločnosť 

 

Abstract 

Adulthood has its own specific dynamics, which reflect the originality of a human being, his 

ability to change, differentiate himself and so on. The same variability can be seen in a type of 

abstract art – namely something called action art. The ability to create variations in art and by 

the use of art is not exclusive to the artist but to the recipient of the art as well. Interaction 

with the audience is typical in action art because its basis is not the creation of a tangible 

artefact, but an event, a game, a process, etc. that is characterized by being limited in time and 

its given space. It communicates through secondary notation (writing, text, image, film etc.), 

but the notation itself is only an intermediary, not the work of art itself. The relation of action 

art and adulthood refers to a number of trends manifested in contemporary art. It is a 

reflection of the movement from man to society and vice versa, from stagnation to creativity 

while the given topics are perceived in the connection of art and psychology.   

Key words: action art, adulthood, contemporary art, society 

 

 

1 ÚVOD  

Obdobie dospelosti má svoje etapy, ktoré sú charakteristické určitými znakmi a riešia 

špecifické problémy človeka v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Objavujú sa náročné otázky 

a témy, v ktorých zdanlivo téma umenia, jeho recepcie, produkcie a pod., zaniká alebo pôsobí 

druhorado (spolužitie v manželstve, rodičovstvo, profesia, nezamestnanosť, perspektívy, 

starnutie a i.).  

S obdobím dospelosti sa spája pojem kultúra v zmysle vnímania kultúrnych stereotypov, ktoré 

sa v spoločnosti zdieľajú z generácie na generáciu. Ide napr. o vnímanie úlohy a postavenia 

matky a otca, o vnímanie starých ľudí a vôbec staroby, ktoré sa v iných kultúrach vyznačujú 

inými znakmi. Práve spomínané stereotypné narúša kreatívne, teda potreba prejaviť sa, 

kreatívne konať. Kreativita, ak sa odráža v činnostiach človeka, je aktivitou, procesom, 

pohybom, a jej výsledným produktom je riešenie problémov alebo umelecký výstup.  Triáda – 
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kultúra, umenie, kreativita – ústí do konkrétnych podôb umeleckého prejavu spoločnosti aj do 

konkrétnych podôb umeleckého prejavu človeka. Umenie je istým druhom informácie pre 

spoločnosť a človeka, jeho zmysel netkvie iba v ňom samom, nemôže a ani nesmie iba 

moralizovať a didaktizovať. Rovnako nemôže premietať iba krásne, zobrazovať a definovať 

len z hľadiska krásy. Jednostranné estetizovanie je prázdne estetizovanie a neprospieva jednej 

zo základných úloh umenia – zobrazovať realitu. Ak má umenie odrážať estetické hodnoty 

skutočnosti, je pôvodcom tvorby, ktorú ponúka, človek a spoločnosť. Ľudský a spoločenský 

nie je len zdroj, ale aj obsah umenia. Tomu, aká je úloha umenia a jeho význam sa venujú 

mnohé diskusie a často sa pohľad na poslanie umenia líši, kým niektorí ho považujú za 

najcennejšiu hodnotu a neodmysliteľný prostriedok rastu osobnosti, iní ho chápu len ako 

prostriedok oddychu, zábavy a stretnutia s krásou bez zobrazenia ťažkých a náročných tém 

(teda s umením, ktoré napr. realitu prikrášľuje) alebo s gýčom. 

 

2 CHARAKTERISTIKA VÝVINOVÉHO OBDOBIA DOSPELOSTI 

Vágnerová (2007) diferencuje obdobie dospelosti do troch základných fáz (Schéma 1). 

 

Schéma 1 Klasifikácia jednotlivých období dospelosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe zobrazenej schémy jednotlivé obdobia dospelosti bližšie popíšeme. 

Prvou fázou je obdobie mladej dospelosti (20 – 40 rokov), kde osobnostný rozvoj prebieha na 

úrovni sebapoznania a aj vo vzťahu k iným ľuďom. Psychosociálne znaky dospelosti sa 

prejavujú v rôznych oblastiach. Zmenou osobnosti: relatívna sloboda v rozhodovaní, ochota 

prijať zodpovednosť, realistický odhad vlastných síl a kompetencií, lepšie ovládanie svojich 

emócií a konania. Ďalej zmenami v socializačnom rozvoji: dospelý človek prestáva byť 

závislý na svojej pôvodnej rodine, najvýznamnejšie sú symetrické vzťahy s rovesníkmi, 

spolužitie v páre a zrelosť vzťahov k ľuďom sa prejavuje aj v profesijnej oblasti. A sociálne 

osamostatnenie je podmienené ekonomickou nezávislosťou. 

Druhou fázou je obdobie strednej dospelosti (40 – 50 rokov), kde dochádza k bilancovaniu 

doterajšieho života alebo až ku kríze stredného veku. Štyridsiatnik cíti motiváciu k zmene 

svojho životného stereotypu, dochádza k zmenám v oblasti intimity. Kognitívne funkcie sa 

veľmi nemenia, ale môžu sa rozvíjať schopnosti, ktoré sú podmienené skúsenosťou. 

Dochádza k stabilizácii emočného prežívania a nárastu schopnosti regulácie vlastných emócii. 

Treťou fázou je obdobie staršej dospelosti (50 – 60 rokov) špecifické zmenou postoja k 

vlastnému životu. Človek splnil väčšinu vývojových úloh a pripravuje sa na ďalšiu životnú 

fázu. Zhoršujú sa jeho telesné funkcie a uvedomuje si to. Začínajú zmeny kognitívnych 

funkcií, zatiaľ len v oblasti fluidných schopností, ale niektorí starnúci ľudia dosahujú úroveň 

múdrosti. Prejavuje sa emočná zrelosť, najmä nárastom ovládania vlastných emócií a 

schopnosťou udržať si prijateľné naladenie (Vágnerová, 2007).  
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V kontexte s akčným umením v spojitosti s celoživotnou (biodromálnou) cestou človeka 

vychádzame z Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky. Tou sme sa inšpirovali aj preto, že 

Eriksonove štádiá pokrývajú celé rozpätie života človeka. Centrálnou myšlienkou Eriksonovej 

teórie je postupné potvrdzovanie identity, tým aj samotné potvrdzovanie integrity osobnosti. 

Erikson (1968) vychádzal zo skutočnosti, že človek má vrodenú tendenciu zmysluplne sa 

rozvíjať ako osobnosť. Viac pozornosti venoval kultúrnym ako biologickým faktorom, a to sa 

odzrkadľuje aj v jeho teórii. Význam spoločenských a kultúrnych vplyvov na ego sa zrkadlí v 

každom z ôsmych štádií v rámci celoživotnej cesty člověka (Kováčová et al., 2019). Podľa 

Eriksonovej koncepcie psychosociálneho vývinu sa človek v rámci obdobia dospelosti 

nachádza v siedmom štádium, ktoré Erikson pomenováva „generatíva proti stagnácii“ 

(Farková, 2009). Ide o zrelú dospelosť a aktivitu proti stagnácii, sebaprekročenie. „Já jsem to, 

co miluji.“ Dospelý človek má silnú potrebu byť potrebný, robiť užitočné veci pre iných. V 

odbornej literatúre sa spomína najčastejšie starostlivosť o potomstvo, ale v širšom kontexte aj 

tvorivosť a prínos pre druhých. Stagnácia sa v tomto vývinovom období chápe ako malý alebo 

žiadny záujem vytvárať niečo pre ostatných, prispieť alebo prospievať svojmu okoliu. U 

človeka, ktorý v tomto období prekročí svoj egoizmus, pasivitu a pod. a je nápomocný 

druhým, môžeme hovoriť aj o hlavnom životnom poslaní alebo životnej dynamike. Farková 

(2009) tvrdí, že ľudia sa zapájajú do spoločnosti s cieľom vytvoriť hodnoty (potomstvo, 

hmotné statky, umelecké diela alebo tvorivé myšlienky). Budúcim ziskom je starostlivosť – 

ochota konštruktívne prispieť skupine alebo spoločnosti.  

 

3 PARALELA AKČNÉHO UMENIA A DOSPELOSTI  

Pri hľadaní paralel medzi obdobím dospelosti a umením stotožňujeme sa s Vygotským 

(1981), ktorý postuluje umenie do rôznych kategórií. Definuje ich pri snahách objasnenia 

ľudského správania sa a pri riešení reakcií na estetickú tvorbu (umenie ako psychologický 

problém, umenie ako poznanie, umenie ako postup, umenie ako katarzia, umenie a život a i.).  

Dynamický vzťah action art a dospelosti odkazuje na viaceré tendencie prejavujúce sa v 

súčasnom umení. Je obrazom pohybu od človeka k spoločnosti a opačne, od stagnácie ku 

kreativite, od umelca k divákovi a späť a od umeleckej akcie k sebapoznaniu, pričom 

nastolené témy sú vnímané vo vzájomnom prepojení budovania osobnosti človeka a slobody 

umenia (Schéma 2).  

 

Schéma 2: Možnosti akčného umenia v dospelosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V prípade vývinového obdobia dospelosti je možné využívať viaceré typy akcií. Primárne ide 

o performance. Dospelí majú možnosť vyjadriť sa formou umeleckého vyjadrenia. 
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Performance ponúka divákom myšlienku na ďalšie spracovanie, prijatie, dekódovanie. 

V tomto období je možné riešiť aj otázky životných kríz, alebo zhodnocovať pohľad na 

problémy v partnerstve. 

Ďalšou z možnosti akčného umenia je event, v zmysle akcie, udalosti, zážitku a príhody, ktorá 

sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí a nevyžaduje prítomnosť divákov. Obsahuje málo 

výrazových prostriedkov, ale vychádza z návodov, plánov, ktoré povzbudzujú konať umelca 

alebo aktéra, organizátora a podnecujú publikum k pozornosti, snažia sa vzbudiť pozornosť. 

V manažérskej, obchodnej, reklamnej sfére a i. ide o akciu, ktorá sa snaží zaujať zákazníkov, 

zamestnancov, obchodných partnerov, a navodiť pozitívny zážitok spojený s organizátorom, s 

jeho službami prípadne výrobkami. Event je akcia, ktorá má konkrétny a premyslený scenár, 

pri ktorom je dôležitá dobrá organizácia a originalita nápadu. Dospelý človek je mimoriadne 

citlivý na realizáciu eventu a zároveň je aj vhodným pre účasť v danej forme akčného umenia. 

Okrem vyššie spomenutých je vhodnou voľbou aj inštalácia, tzn. ide o tvorbu priestoru. 

Samotný  priestor je súčasťou interiéru alebo exteriér. Vytvára interakciu s divákmi, vťahuje 

ich do „vnútra“ inštalácie, ktorá trvá iba určitý čas. Práve divák zohráva dôležitú rolu, 

nakoľko je objaviteľom rôznych interpretácií. K formám inštalácií patria videoinštalácia, land 

art (umenie v prírode), public art (umenie verejných priestranstiev), site specific art. „O site 

specific hovoríme v tom prípade, ak obsah a téma diela pramení priamo z miesta, kde bolo 

realizované. Keď je dielo špecifické na konkrétnom mieste, znamená aj to, že zavrhne alebo 

znovu prehodnotí inštitucionálne tradície. Miesto nemáme chápať ako fyzický priestor, ale z 

kultúrneho hľadiska sa stáva aj určeným rámcom, inštitúciou umenia. Miesto, kde dielo 

vzniká, je charakterizované tým, že vo väčšine prípadov disponuje historickým, 

neopakovateľným duchom miesta (génius loci).“ (Štofko In Suchoža, Fecsó, 2014). 

Poslednou, aj keď sme ich nevyčerpali všetky v kontexte akčného umenia s možnosťou 

využiť ho vo vývinovom období dospelosti je body art. Ide o využitie ľudského telo ako 

prostriedku na sebavyjadrenie, hľadanie fyzických, či psychických hraníc človeka a pod. 

(Geržová, 1999). Dôležitejším ako publikum je pri tomto podujatí samotné telo človeka, ak 

však akcia prebieha v privátnom priestore, býva zaznamenaná formou fotografie alebo filmu, 

niekedy aj textovo a v takej podobe je prezentovaná. 

Paralela akčného umenia v danom vývinovom období dospelosti sa stotožňuje 

s charakteristickými črtami kreatívnych ľudí, ktoré zadefinoval Arieti (1997). Sú prepojené 

s kultúrou a jej vnímaním z pohľadu dospelého človeka, ktorý má voľný prístup 

k informáciám a je otvorený ku kultúrnym stimulom (Schéma 3). Využili sme zobrazenie 

blokov ako informácií, ktoré sú potenciálnymi aktivizátormi k možnostiam aktívnej realizácie 

akčného umenia (inšpir. Žák, 2004). 

 

Schéma 3 Aktivizácia akčného umenia 
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V danom kontexte ide o slobodu prejavu prostredníctvom akčného umenia, kde stimul ako 

taký zohráva dôležitú úlohu. Dostupnosť, otvorenosť, sloboda, znášanlivosť a aj ďalšie 

charakteristiky sú potrebné pre pôsobenie umenia v spoločnosti vôbec. Nové médiá 

(technológie, digitálne média, internet, virtuálna realita a i.), ktoré neobišli ani slovenské 

kultúrne prostredie, sa realizujú v mnohorakých podobách umenia a rovnako umenie tvoria a 

ovplyvňujú aj aktuálne témy. Kováčová et al. (2019) tvrdí, že z akcie, ktoré prebieha v 

priestore, bez ohľadu na hranice, sa vytvárajú individuálne i skupinové obrazy, stvárňujúce 

realitu. Samozrejme aj samotná akcia je úzko prepojená s vekom a samotnými skúsenosťami 

aktéra a jeho aktuálnym prežívaním. 

 

4 MODEL AKČNÉHO UMENIA PRE OBDOBIE DOSPELOSTI 

Činnosť človeka, ktorý tvorí novú vec, má vždy určitý zámer, je poznačená jeho fyzickou 

snahou aj určitou myšlienkou a na všetkom, čo vytvorí, zostávajú znaky danej doby. 

Umelecké dielo je tak viditeľným vyjadrením tvorivých daností človeka. Práve obdobie 

dospelosti je obdobím produktivity a sebarealizácie. Pre akčné umenie je typická 

bezprostredná sebaprezentácia a kreatívna potreba. Možnosti kreativity určite ovplyvňuje aj 

spoločnosť. Ak človek spoločnosť tvorí a je aj spoločnosťou „tvorený“, je dôležité všimnúť si 

a pomenovať rysy kreatívnej spoločnosti. Takou kreatívnou tvorbou je inštalácia diela umelca 

Mateja Kréna (1958). Na svoju akčnú tvorbu využíva staré, vyradené knihy. Pristavíme sa pri 

jednej z inštalácií, ktoré nazval Scanner (Fotografia 1, 2). Toto akčné dielo vytvoril z 

približne 90 tisíc kníh a vytvoril monumentálne 11 metrov vysoké a 22 metrov široké dielo. 

Jeho vnútro ponúklo magickú ilúziu nekonečného priestoru. Odkrýva viaceré významové 

vrstvy a poskytuje možnosti rôznych interpretácií diela.  

 

Fotografia 1 Scanner    Fotografia 2 Scanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1]      Zdroj: [2] 

 

Oproti predchádzajúcim inštaláciám Mateja Kréna sa cesta končí v strede, kde sa končí 

divákova cesta a pri vnímaní sa začína jeho symbolická premena. Mení sa aj samotná funkcia 
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knihy (použité boli prevažne vyradené knihy z knižníc) – už to nie je objekt na čítanie, ale 

súčasť nového umeleckého diela, v ktorom ostáva nahromadené poznanie, ktoré je však nutné 

vnímať a absorbovať iným spôsobom (Galéria mesta Bratislavy, 2019).  

 

Fotografia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [3] 

 

Aktuálne na prelome rokov (26. 9. 2019 − 1. 3. 2020) prebieha na Slovensku výstava jeho 

tvorby v Galérii mesta Bratislavy. Medzi vystavovanými objektmi je aj dielo s názvom 

Semiolift (Fotografia 3). Predstavuje výťah, ktorý je v skutočnosti kabínkou s videoprojekciou 

nafotených kníh, ktoré sa pohýnajú tak, akoby návštevník stúpal okolo nich. 

 

5 ZÁVER    

Pre človeka v umeleckom priestore vznikajú situácie, ktoré v prvom náhľade nesú ideu 

predstavujúcu konzistentnú štruktúru (v zmysle vnútornej logiky so sprievodnými spôsobmi 

vyjadrenia v kontexte emócií, činností), ale vo vzťahu s okolím, s iným človekom môžu 

vytvárať variabilné idey, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou, zážitkom, alebo náhľadom 

človeka, skupiny (Kováčová et al., 2019). Action art je umenie v aktuálnom čase a priestore, 

ale ako forma je nezávislé na matérii a dáva autorom jednoduché možnosti premiestňovať sa a 

komunikovať s adresátom. 

Ak sa obdobie generatívy proti stagnácii spája s tvorivosťou prezentovanou tvorivými 

myšlienkami alebo umeleckými dielami a zároveň má obdobie dospelosti svoju dynamiku, je 

zaujímavé upriamiť pozornosť na formu a spôsoby ako využívať akčné umenie. Aj preto je 

forma akčného umenia, ktoré reaguje na aktuálne dianie, zaujímavým médiom pre 

kreatívneho človeka v období dospelosti, či už pre umelca alebo pre prijímateľa umenia.  
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE  

S OBDOBÍM ADOLESCENCIE 

 

VARIABILITY OF ACTION ART IN PARALLEL WITH THE PERIOD 

OF ADOLESCENCE 

 

 

Daniela Valachová  

 
Abstrakt 

Príspevok prezentuje možnosti akčného umenia v skupine adolescentov. V nadväznosti na 

charakteristiku akčného umenia a obdobia adolescencie uvádzame niekoľko možností 

realizácie umenia akcie s rešpektovaním špecifík vekového obdobia. 

Kľúčové slová: akčné umenie, výtvarný prejav, obdobie adolescencie 

 

Abstract 

The paper presents the possibilities of action art in a group of adolescents. Following the 

characteristics of action art and the period of adolescence, we present several possibilities of 

realizing the art of action with respect to the specifics of age.  

Key words: action art, art expression, adolescence 

 

 

1 AKČNÉ UMENIE 

Akčné umenie patrí medzi abstraktné formy umenia. Prezentuje rôzne formy intermediálneho 

umenia. Kladie dôraz na priamy kontakt s divákom v rátane možností bezprostrednej 

spolupráce. Akčné umenie patrí medzi abstraktné formy umenia. Vychádza z akčnej   maľby 

– nefiguratívnej dynamickej maľby výrazne expresívneho charakteru.  

„Ide o umenie, ktoré nestojí na výrobe hmotného artefaktu, ale na procese, hre, dianí, 

udalosti v priestore a čase, má efemérnu povahu a býva komunikovaný obyčajne len 

druhotným zápisom (textom, filmom, fotografiou...), no samotný nie je umeleckým 

dielom“(Geržová, Hrubaničová, 1998, s. 8). 

Akčné umenie pracuje so živým predvádzaním reálneho deja vo vymedzenom časovom úseku 

a priestore, a spolupracuje s divákom. Rieši otázky sociálneho či politického charakteru. 

Umelec sa v akčnej tvorbe prezentuje ako hlavný aktér a umelecké médium. Akčné umenie 

podľa Geržovej (1999) súvisí s prerastaním abstraktného expresionizmu do akčnej maľby 

a s aktivitami hnutia Fluxus. 

V súvislosti s premisou akčného umenia sa krátko budeme venovať pojmu interaktivity, ktorý 

s akčným umením súvisí. Ľudská interakcia, tiež  mentálna interakcia  podľa Eca (2015) a 

jeho Poetiky otvoreného diela môžeme vnímať, že každé umelecké dielo je istým spôsobom 

interaktívne – je otvorené „mentálnej interakcii“. Takto rozlišujeme niekoľko druhov 

„otvorenosti:   

1. Umelecké dielo dotvára recipient   

2. Umelecké dielo nie je uzatvorené   

3. Umelecké dielo je otvorené recipientovej reakcii  

Interaktivitu teda môžeme v istom zmysle vnímať aj ako recipientovu interpretáciu 

umeleckého diela. Existujú diela, ktoré recipientovi umožňujú vybrať si z niekoľkých 

možností ukončenia, a v rámci diela sa teda môže aj sám realizovať. V čase písania svojej 
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eseje Eco nemohol vedieť, ako sa otvorenosť diela a jej zmysel zmení v budúcnosti. S 

nástupom nových technologických výdobytkov prišla interaktivita, ktorá ponúka kreatívne 

využitie a poskytuje recipientovi slobodu kreatívne sa prostredníctvom nové médiá 

realizovať.   

V súvislosti s novými médiami teda interaktívne umelecké dielo poskytuje divákovi  - 

recipientovi možnosť aktívne sa zapájať do procesu jeho vzniku, recipient sa tak stáva 

participantom, dielo vďaka výpočtovej technike a prácou s dátami reaguje na akciu v reálnom 

čase. Je zrejmé, že technická interaktivita, rovnako ako aj mentálna participácia, sú 

esenciálnymi zložkami akčnej umeleckej tvorby, a jej cieľom je meniť úlohu diváka ako 

recipienta. 

 

2 POHĽAD NA VÝVINOVÉ OBDOBIE ADOLESCENCIE 

Terminus technikus adolescencia je odvodený z lat. adolescere – dorastať, dospievať, vyvíjať 

sa, silnieť, mohutnieť. Toto obdobie sa tiež nazýva obdobím mládenca a devy. Medzníkom 

tohto obdobia je biologické dozrievanie a dosiahnutie pohlavnej zrelosti, kedy je mladý 

človek schopný reprodukcie a taktiež z biologického hľadiska sa môže stať rodičom. 

Z časového hľadiska adolescencia vyplňuje druhé desaťročie života  

Obdobie adolescencie prináša výraznú zmenu v živote človeka, zvlášť v živote človeka so 

zdravotným znevýhodnením. Je tým, ktorý sa musí vyrovnávať nielen so zvyčajnými 

ťažkosťami tohto obdobia, ale je nútený čeliť ťažkostiam špecificky súvisiacimi s jeho 

zdravotným znevýhodnením, ktoré ovplyvňovalo jeho doterajší psychický a fyzický vývin. 

Aktuálne je toto vývinové obdobie výrazne ovplyvnené masovo-komunikačnými médiami, 

primárne z hľadiska vnímania estetickej hodnoty, telesnosti a vnímania krásna, resp. 

diferencovanie toho čo je pekné, príťažlivé a čo za pekné nemožno považovať (Kováčová, 

2016). Tieto skutočnosti sú často veľmi chúlostivými, najmä pri jednotlivcoch, ktorí majú 

výrazne abnormality a deformity tela. Sú to síce vonkajšie prezentácie, ktoré sprevádzajú 

človeka počas celého života, ale na druhej strane výrazne zasahujú oblasť sebaprijímania, 

sebahodnotenia, sebaprezentovania človeka, ktorý je v porovnaní v majoritnou populáciou 

viac, či menej odlišný. A v tom kritickom období zvyčajne ľahšie mladý človek podľahne 

tlaku médií, rovesníkov, partií a pod. (Uždil, 1978).  

Obdobie adolescencie je typické ustaľovaním telesného a duševného vývinu, dochádza 

k postupnému upokojeniu po búrlivom období puberty. Dotvára a dozrieva psychická stránka 

osobnosti. Postupne sa začleňuje medzi dospelých ako rovnocenný partner.  

Počas tohto obdobia mladý človek zvyčajne študuje na nejakom type strednej školy. Na konci 

obdobia mladý človek ukončuje vzdelávanie tzv. skúškou dospelosti a vstupuje do 

zamestnania, ale iní študujú na vysokej škole. Trvalou charakteristikou obdobia adolescencie 

je považované za most medzi detstvom a dospelosťou. 

Hlavnou úlohou adolescenta je pripraviť sa kvalifikovane, úmerne vlastným schopnostiam na 

životné povolanie a dozrieť v samostatnú a vyspelú osobnosť.  

Adolescencia sa začína v 15.- 17. roku a končí sa dosiahnutím dospelosti, ktorý je 

individuálne pohyblivý. Najčastejšie je to medzi 20.- 22. rokom, podľa niektorých autorov aj 

neskôr. Uznávanie dospelosti zákonom je dosiahnutý 18. rok, čo sa vždy nekryje s 

dosiahnutím psychickej zrelosti. Za psychickú zrelosť sa všeobecne pokladá výber ďalšieho 

štúdia, výber povolania, osamostatnenie od rodičov, prechod k samostatnosti v rozhodovaní, 

konaní a správaní, utvorenie si svetonázoru, vlastných názorov a postojov, morálneho kódexu 

a jeho uplatňovanie v praxi (primerané trávenie voľného času). Obdobie adolescencie je 

jedným z uzlových bodov života človeka. Charakterizovať toto obdobie je veľmi ťažké. V 

tomto veku je mládež kultúrne, spoločensky, záujmovo diferencovaná. Existujú skupiny, 

ktoré sa výrazne odlišujú záujmami, trávením voľného času. Pri voľbe činností vo voľnom 

čase zohráva dôležitú úlohu typ človeka, ktorý udáva istý smer a orientáciu vo výbere. Podľa 
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Švigovej (1967,) na základe ľudských schopností môžeme naznačiť päť typov ľudí, ktorý sa 

výrazne prejavujú predovšetkým pri využívaní voľného času. Spôsob voľby voľného času 

ovplyvňuje vek a vzdelanie, ktoré umocňuje podstatu ľudského zamerania. Vzdelaní ľudia sú 

lepšie informovaní o možnostiach, ktoré im spoločnosť pre ich vzdelanie, zábavu, rekreáciu 

poskytuje a môže poskytovať. V rámci charakteristiky popisovaného obdobia sa zameriame 

na charakteristiku jednotlivých zložiek (bližšie sprac. Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Charakteristika špecifických súčastí vývinového obdobia adolescencie 

Telesný vývin 

 

Telesný vývin adolescentov je obdobím pomerne stálym, kedy 

dochádza k pokojnému vyspievaniu do dospelej podoby. Po 

anatomickej a fyziologickej stránke je to obdobie organickej dostavby 

a postupného zosilňovania. Mladý organizmus dozrieva a na konci 

obdobia sa vyrovná dospelému človeku, výkonnosť a pracovné 

zaťaženie sa vyrovná taktiež dospelému človeku.  

Obdobie adolescencie je obdobím ustaľovania a ukončenia rastu. Je to 

doba harmonizácie a konečného zladenia všetkých foriem. Treba však 

konštatovať, že nie všetci adolescenti sa vyvíjajú rovnako. Vyskytujú 

sa individuálne rozdiely hlavne v kvalite v počiatočnom štádiu tohoto 

obdobia. Zaoberanie sa zmenami, resp. ich neskorším nástupom môže 

v tomto období viesť k rôznym psychickým poruchám a problémom. 

Nezdravé zaujatie svojím telom  môže viesť až k hypochondrickej 

intenzite.  

Pohybový vývin 

 

V období adolescencie sa stráca pohybová disharmónia, ktorá bola taká 

typická pre predchádzajúce obdobie. Pohyby sú koordinovanejšie 

a harmonickejšie. Motorika zvláda zväčšenie telesnej výšky 

a predĺženie končatín, stráca sa pubertálna nemotornosť a prichádza 

pohybová harmónia. Zväčšuje sa pohybová rýchlosť a vytrvalosť. 

Adolescent je na vrchole svojej fyzickej výkonnosti, čo môže viesť 

k rekordným výkonom v niektorých športoch. Sebavedomie sa 

upevňuje vplyvom vedomého dobrého zdravotného stavu a vynikajúcej 

telesnej výkonnosti. 

Psychický vývin 

 

V oblasti psychiky sa v období adolescencie odohrávajú 

najvýznamnejšie zmeny. Postupne sa stráca pubertálna rozporuplnosť 

a nevyrovnanosť. Psychické procesy, stavy a vlastnosti sa úrovňou 

a kvalitou podobajú dospelému človeku. 

Vývin osobnosti 

 

U adolescentov je typické dotváranie osobnosti. Vyhraňujú sa ich 

charakterovo vôľové vlastnosti, postoje a názory. Pri utváraní 

osobnosti má významnú úlohu sebavýchova. V tomto procese sa 

usiluje mládež poznať svoje kladné a záporné vlastnosti, usiluje sa 

odstraňovať nežiadúce a posilňovať a osvojiť si kladné. Utvárajú si 

mravný ideál, čo závisí od výchovy a ekonomicko- spoločenskej 

situácie. Dôležité je, aby si mladý človek mohol nielen slobodne voliť 

svoj životný ideál, ale slobodne ho aj v boji s rôznymi prekážkami 

uskutočňovať. „ Pričiň sa, aby si sa stal naozaj tým, kým sa chceš 

stať“, tieto slová J. W. Goetheho sa často stávajú mottom mnohých 

mladých ľudí v tomto veku (Kuric,  1992,s. 82). „Jednotlivec sa celou 

svojou bytosťou, svojimi prejavmi aj svojou osobitosťou zapája do 

života ostatných jedincov“ (Boroš, 1987, s. 354).  

Zdroj: Boroš (1987), Kuric (1992), Vágnerová (2007), Thorová (2015) 

 

- 953 -



 

3 KRÍZA VÝTVARNÉHO VYJADROVANIA V OBDOBÍ ADOLESCENTA 

Vo vývoji detskej kresby je stretnutie s istým stavom bezradnosti v určitých štádiách vývoje 

bežné. Tak ako je pre učiteľa výtvarnej výchovy dôležité poznať model vývoja detského 

výtvarného prejavu, tak je zásadné vedieť o možných úskaliach  tohoto vývoja, ktoré sú 

všeobecne platné pre každé dieťa. Viacerí autori si tieto okolnosti všimli a nazvala ich ako 

tzv. krízu výtvarného prejavu. Cyril Burt sám označil dobu medzi 11 – 14 rokom dieťaťa za 

štádium potlačenia výtvarných prejavov a krízu, ktorú je nutné k prechodu do ďalšieho štádia  

„umeleckého oživenia“  adolescentov. Viktor Lowenfeld poukazuje  k veku okolo 9-10 let, a 

to vďaka tomu, že „dôvera detí vo vlastné tvorivé schopnosti je prvý krát otrasená 

skutočnosťou, že si začína uvedomovať zmysel svojho okolia.“  

Nie je dôležité kedy presne krízové stavy výtvarného prejavu nastávajú, ale ako sa prejavujú a 

ako na ne môže výtvarný pedagóg reagovať a ako sa dá prekonať. Pretože táto výtvarná kríza 

je, podľa Kyzoura (1969/1970, s.46), jedným z prísľubov budúcej kríze intelektuálnej. Krízu 

je možné vystopovať vo všetkých umeleckých oboroch a ako „esteticko-výchovný krízový 

komplex pôsobí jednotne a deštruktívne hlboko v ďalšom živote a záporne ovplyvňuje ľudskú 

tvorivosť v najširšom zmysle slova.“  

Táto zobrazovacia „bezmocnosť“ v človeku pretne výtvarný vývoje a zanechá pocit „ja 

neviem kresliť a maľovať“, ktorý sa s mnohými vlečie ďalej, aj po celý život. Človek tak 

stráca jednu z ranných možností, ako uchopiť svet, ako komunikovať, ako sa vyjadriť. 

Pri priamej konfrontácii s vizuálnou realitou, s tým, čo dieťa vníma a chce zobraziť, sa prvé 

krízové javy prejavia ako bezradnosť. Dieťa vidí trojrozmerný svet, ktorý nevie zaznamenať, 

tak reálne, ako by chcelo. Taktiež výber farieb, ich sýtosť a použitie naznačuje, či dieťa už 

prešlo do období, v ktorom ho budú zaujímať veci ako také, aké je vidí. Farebná nadsázka 

vopred vylučuje popisný naturalizmus (Kyzour, 1969/1970). 

Pokiaľ by teda  dôvodom kríze vo výtvarnom prejavu bola bezradnosť a strata dôvery vo 

vlastné schopnosti zobraziť videnú realitu, bolo by citlivé vedenie zo strany pedagóga jednou 

z možností, ako pomôcť tuto fázu prekonať, aby mladí ľudia nestratili chuť sa výtvarne 

vyjadrovať. Ako píše Kyzour (ibidem) sú len dva spôsoby, ako reagovať na tento pocit 

neschopnosti: „buď sa nezúčastniť a dočkať sa chvíle, kedy sa bude mladý človek vysmievať 

svojej naivite a odchádza znechutení svojou neschopnosťou zobrazovať, alebo viesť je tadiaľ, 

kadiaľ je vedený životnou potrebou blízkeho vzťahu k reálnej skutočnosti a jej dokonalého 

poznania. Problémovým je v tomto období predovšetkým stvárnenie priestoru, vytvorenie 

ilúzie vzdialenosti. Adolescenti by už mali tvoriť s pomocou zmien veľkosti a prekrývaním 

objektu s objektom najbližším. Kyzour (1969/1970) uvádza, že je dobré prejsť k vytváraniu 

priestoru pomocou farebnej perspektívy, a to nie v zmysle do diaľky šednúcich farieb, ale v 

zmysle použitia rôznych kvalít farieb. Roeselová (2000) uvádza, že často nemajú dostatok 

času, aby výtvarne dozreli a aby sa objavila príťažlivosť výtvarnej komunikácie, pretože 

obdobie spontaneity, nadšenia z výtvarných zážitkov, kedy deti maľujú s farebnou nadsázkou, 

odvážne stvárňuje, sa niekedy musí zmestiť do dvoch až troch rokov, pretože krízová fáza 

prichádza väčšinou skôr. Preto je otázka hľadania výtvarne výchovných metód, ktoré by 

tomuto nepriaznivému vývoji predchádzali, tak naliehavá. Z hľadiska vývinového obdobia 

uvádzame niekoľko špecifických charakteristík vo výtvarnom prejave (Valachová, 2017):  

 Vplyv racionálneho myslenia (konkr. snaha zobraziť prostredie v perspektívnom 

zobrazení, Obrázok 1); 

 Preniknutie k podstate veci (konkr. zobrazenie ľudskej postavy v štylizácii, Obrízok 

2); 

 Rozvoj/Progres/Stagnácia vo vizuálnom vnímaní (konkr. presné vnímanie plochy, 

priestoru a času, známky infantilnosti, alebo ilustratívnosti); 

 Predstavy. 
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Obrázok 1: Výtvarná produkcia (muž, 15 rokov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archív d.v. 

 

 

Obrázok 2: Výtvarná produkcia (žena, 15 rokov) 

 

Dospievajúca mládež prostredníctvom výtvarnej tvorivosti 

pozoruje nielen vonkajšie zmeny, ale pokúša sa preniknúť 

k podstate veci, čo sa môže prejaviť pri zobrazení ľudskej 

postavy v štylizácii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: archív d.v. 

 

Roeselová (2000) vidí cestu zo súčasného stavu detského sveta vo využití projektových 

metód, kedy dochádza ku spojovaniu námetov do logicky previazaných štruktúr, prehlbovania 

výtvarného prežívania a myslenia alebo hľadania osobitých foriem výtvarného vyjadrovania 

vytvára akýsi most medzi výtvarným prejavom detstva a dospievania. Prostredníctvom týchto 

metód by mohol učiteľ vyplniť stagnáciu detského výtvarného prejavu a prekonať výtvarnou 

krízu.  Sústredenosť, náročný spôsob uvažovania a následná výtvarná tvorba tu odsúva mimo 

pozornosť pocit vlastnej výtvarné nedostatočnosti a umožňuje využiť nielen výtvarné 

schopnosti. Strata zdanlivého bezpečia ikonografických schém sa ho preto nemusí natoľko 

dotýkať a vplyv tzv. kríze výtvarného prejavu takmer nepociťuje. Dôležité je zachovať 

schopnosť výtvarne komunikovať a preniesť ju do obdobia puberty, kde je ďalej obohacovaná 

o poznatky z tohoto obdobia.  

Syntéza oboch názorov na postup, ako dostať mladého človeka z výtvarnej krízy, ktorý 

navrhujú obaja spomenutí autori (Kyzour aj Roeselová), by mohla byť kompromisom, ktorý 
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nezavrhuje žiadne z východísk, ale vyberá to najlepšie z každého. Nakoľko teória Kyzoura 

(1969/1970) striktne požaduje v tomto krízovom období naturalistický realizmus v zmysle 

„cvičenia citu pre kulisu a priestorovú zbiehavosť úplne korigovanú, teda nie konštruovanú“, 

uznáva určitú motivačnú funkciu a pomoc pre prechod do ďalšieho obdobia niektorým 

rôznorodým tvorbám napr. akčnej maľbe či koláži (ibidem, s. 46). 

 

4 MODELY ART-ACTION V ŽIVOTE ADOILESCENTA 

Cieľom situačno-art-akčných modelov akčného umenia ako tvrdí Kováčová et al. (2019) je 

poukázať na existujúce možnosti a limity art action v jednotlivých obdobiach vývinu človeka 

a tiež podpora človeka cez art stelesniť svoje skúsenosti, názory v prostrediach, ktoré sú (ale 

nemusia byť) typické pre konkrétne vývinové obdobie človeka, zároveň pre samotného aktéra 

sa môžu stať (ne)tradičními.  

Pri poznaní a realizovaní situačno-art-akčných modelov, ktoré budú vhodné pre obdobie 

adolescencie, je vhodné rešpektovať porozumenie symbolom, ktoré sa vyskytujú vo 

výtvarných realizáciách uvedenej vekovej skupiny. Na základe daného môžeme pri realizácii 

akčného umenia vychádzať z konkrétnych premís, ktoré bližšie v texte popisujeme (Schéma 

1). V spomenutom schematickom spracovaní sme použili zobrazenie systému (premisy) z 

niekoľkých skupín (troch subsystémov) informácií na jednej úrovni.  

 

Schéma 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ak prijmeme premisu že človek je súčasťou prírody a vesmíru a v ňom hľadá svoje miesto, 

potom jeho hľadanie svojho miesta má mnoho spôsobov. Potom by v rámci obsahového 

zamerania mohli byť námety: bytosti, veci, udalosti a priestory. V zmysle poznania sveta 

okolo seba by mohli byť témy: človek – mesto, kameň – rastlina, zviera – stroj, krajina – 

myšlienka.  

 

5 ZÁVER 
Výtvarná produkcia je súčasťou kultúry, ako viditeľného a neviditeľného priestoru, ktorý 

obklopuje človeka. Dúbravová (2006) tvrdí, že je to svet v ktorom žijeme, štát, ktorého sme 

občanmi, škola, v ktorej sa učíme, rodiny, z ktorých pochádzame – to všetko sa nachádza 
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V rámci uvedenej premisy 
je možné zameranie art-
akčných modelov 
formulovať 
prostredníctvom 
obsahového zamerania.  

Obsahová premisa je 
taktiež vhodná pre 
obdobie adolescencie 
nakoľko je možná 
abstraktná transformácia, 
ktorá je príznačná v čase 
krízy výtvarného 
vyjadrenia. 
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v určitom priestore a ten je vždy aj konkrétnym kultúrnym, politickým a sociálnym kontextom 

nášho života.  

Kultúru ako takú viditeľnú je možné vnímať; adolescent má príležitosť byť pozorovateľom 

(aktívnym i pasívnych) rôznych kultúrnych podujatí, výstav, prezentácií. A v rámci tejto 

viditeľnej kultúry (Mistrík, 2008) si vytvára postoj k danej kultúre, ako napr. rituály a zvyky 

a pod. V kontexte kultúry, ktorú vníma adolescent nepriamo, nemôže ju pozorovať v priamom 

správaní ľudí, ako je vzťah k autorite, hodnotové orientácie, tvorivé postoje, riešenie sociálnych 

sporov a vzhľadom k obdobiu v ktorom sa nachádza. Dané skutočnosti môže potom vyjadriť 

prostredníctvom akčního umenia. Podľa Mistríka (2008) kultúra v sebe obsahuje systémy, ktoré 

formujú kultúrnu identitu, a predstavu jednotlivca o kultúre: systém poznania (informácie 

a vedomosti o svete); systém znakov, (artefakty a predmety vypovedajúce o ľudskom vedomí – 

štátny znak, umelecké dielo a.i.); systém činností (ktoré spoločenstvo vykonáva sebe vlastným 

spôsobom – školská dochádzka, rituály a i.); systém tradícií a hodnôt (sú normami, ktoré 

spoločnosť uznáva, vytvárajú jeho názory, postoje a správanie); systém inštitúcií (médiá, 

manželstvo a.i.).  

Ako tvrdí Kováčová et al. (2019) pre adolescenta v priestore akčního umenia vznikajú 

situácie, ktoré v prvom náhľade nesú ideu predstavujúcu konzistentnú štruktúru (v zmysle 

vnútornej logiky so sprievodnými spôsobmi vyjadrenia v kontexte emócií, činností), ale vo 

vzťahu s okolím, s iným človekom môžu vytvárať variabilné idey. Tie sú ovplyvnené 

skúsenosťou, zážitkom, alebo náhľadom človeka, skupiny. Z toho dôvodu sme presvedčení, 

že akčné umenie je významným priestorom pre človeka v období adolescencie a ďalšej 

životnej cesty v rámci kreatívnej a akčnej individuálnej i skupinovej umeleckej tvorby počas 

situačno-art-akčných modelov. 

 

Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s 

využitím art action 
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM STARŠIEHO 

ŠKOLSKÉHO VEKU  

 
VARIABILITY OF ACTION ART IN PARALLEL WITH OLD SCHOOL 

AGE  

 
Patricia Biarincová  

 
Abstrakt 

Príspevok je zameraný na charakteristiku obdobia staršieho školského veku (11 -15 rokov), na 

obdobie krízy detského výtvarného prejavu, na možnosti rôznych výtvarných edukačných 

prístupov a umeleckých stratégii orientovaných na akčné umenie. 

Klíčová slova: akčné umenie, výtvarná výchova, starší školský vek  

 

Abstract 

The paper is focused on the characteristics of the older school age (11-15 years), the period of 

the crisis of children's art expression, the possibilities of various art educational approaches 

and art strategies oriented on action art. 

Key words: action art, art education, older school age 
 

1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (11-15 

ROKOV)  

Obdobie dospievania je podľa niektorých psychológov ,,druhým obdobím vzdoru“ 

(Vágnerová, 2000). Vo fáze predpuberty a puberty, v staršom školskom veku sa deje 

množstvo závažných premien vo vývoji osobnosti žiaka. Z psychologického hľadiska 

dochádza k zásadným zvratom v živote jedinca. Nastáva principiálny obrad vo vzťahu ku 

skutočnosti, ktorý je charakteristický špecifickými črtami v oblasti intelektu.  

Obdobie predpuberty, okolo 10-13 roku dieťaťa, je príznačné signálmi, ktoré sú predzvesťou 

premien v nasledujúcom období v puberte. So začínajúcimi prejavmi zmien v správaní sa 

postupne objavujú zmeny najmä v oblasti citov, prežívania, správania a sociálnych vzťahov. 

V predpubertálnom období pokračuje vývin poznávacích procesov, vnímanie sa postupne 

mení na analytické, začína prevládať logické zapamätávanie. Pozornosť sa rozvíja ale 

vyskytujú sa poruchy koncentrácie. Myslenie sa spresňuje smerom k príčinno-následným 

vzťahom. Zlepšuje sa vnútorná štruktúra a slovná zásoba slov. V oblasti sociálnych vzťahov 

začína dochádzať k prejavom samostatnosti a s tým súvisiace konflikty s dospelými (Ďurič 

a kol. 1992). V oblasti výtvarnej tvorby u deti okolo 9-10 roku dochádza k poklesu výtvarnej 

aktivity v dôsledku prirodzeného vývoja. Výtvarná tvorba sa stáva strnulou, končí vývoj 

grafických znakov. Dieťa si začína uvedomovať nezhodu medzi objektívnym pozorovaním 

a jeho výtvarným vyjadrením.  

Začiatok puberty sa vymedzuje okolo 12-15 roku dieťaťa. Příhoda (1974) tvrdí, že ,,obdobie 

puberty je charakterizované prudkým fyziologickým vývojom a zmenami štruktúry celej 

osobnosti, prejavuje sa predovšetkým rastom podielu racionálne zložky vnímania a 

hodnotenia vnímanej skutočnosti, zvýšenou schopnosťou analyticko-syntetického prístupu 

javom a značnú sebareflexiou. To všetko vedie k prehĺbeniu subjektivizmu, intenzívnejšiemu 

vedomiu, odpútavania sa od skutočnosti len konkrétnej, zvýšeniu abstraktných schopností a 

obnove fantastiky, ale už kontrolovanej racionálnym zameraním a 

skúsenosťami“(Příhoda,1974, s.114). Vo veku 12. – 15. roku dochádza u žiakov staršieho 
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školského veku u zmyslových orgánov k vrcholu výkonnosti. Vnímanie je cieľavedomejšie, 

spresňuje sa percepcia priestoru, hĺbky, veľkosti, času a plochy. Zintenzívňujú sa zrakové, 

čuchové a sluchové podnety. S narastajúcou reguláciou vnímania sa zvyšuje efektivita 

zámerného, systematického a organizovaného pozorovania. Predstavivosť sa v puberte 

vyznačuje väčším emocionálnym zafarbením ako v predošlom období. Výrazne sa prejavuje 

bdelé snenie. Fantázia sa približuje k úrovni dospelých, v tejto súvislosti môžeme hovoriť 

o špeciálnych schopnostiach (napr. hudobných, výtvarných) a aj vzniku prvých literárnych, 

výtvarných diel. Pamäť sa kvalitatívne a aj kvantitatívne mení. Narastá verbálna pamäť, 

prechádza z mechanickej na logickú. Na konci puberty prevažuje slovno-logická pamäť nad 

mechanickou. Myšlienkové operácie sú vyjadrované aj znakmi a symbolmi. Vytvára sa 

systém logických pojmov a vzťahov, procesy analýzy a syntézy sú na vyššej úrovni, 

schopnosť abstrahovať a generalizovať umožňuje triedenie poznatkov do vzťahov. Naďalej sa 

rozvíja všeobecná inteligencia a aj schopnosť riešenia problémov divergentným spôsobom, čo 

umožňuje hľadať viaceré riešenia problému (Ďurič a kol., 1992). 

Obdobie puberty/starší školský vek (11-15 rokov) je obdobím všeobecne kritickým pre 

každého jedinca. Prebiehajúce zmeny v každej zložke osobnosti sa prejavujú v rovine 

psychickej a biologickej, sociálnej. V osobnosti dieťaťa dochádza ku celkovej premene 

všetkých jeho zložiek. 

Zásadné zmeny týkajúce sa komplexne celej osobnosti dieťaťa v staršom školskom veku:  

1. intelektuálne dospievanie (od dôvery k autoritám k požadovaniu dôkazov, od 

názorovej závislosti k nezávislosti),  

2. emocionálne dospievanie (od lability k emočnej rovnováhe, od detského strachu k 

jeho aktívnemu a účinnému prekonávaniu),  

3. spoločenské dospievanie (od závislosti k emancipácii, od nezapojovania ku kooperácii 

so skupinou, od skupiny vrstovníkov/vrstovníčok k úzkemu výberu 

priateľov/priateliek, od napodobňovaniu vzorov k sebariadeniu, od kritickej 

netolerancii k tolerancii),  

4. emancipácia od rodičovskej kontroly ku sebakontrole (od závislosti ku spoliehaniu sa 

na seba, od chápania rodičov ako vzoru k ich pojatiu ako partnerov), 

5. identifikácia seba samého (od difúznej identity ku adekvátnemu sebaponímaniu, od 

čiernobieleho videnia ku schopnosti hlbšej analýzy pováh, od plnenia úlohy k 

vlastnému sebaurčeniu),  

6. voľba povolania (od atraktívnosti k výhodnosti, od obecnej orientácie k špecializácii, 

od neadekvátneho sebahodnotenia spôsobilosti k adekvátnej sebarealizácii),  

7. využívanie voľného času (od hier k záujmom, od pozorovania k aktívnej účasti, od 

povrchnej a premenlivej orientácie k užším, stabilnejším a hlbším záujmom), 

8. záujem o opačné pohlavie (od priateľstva k láske, od okúzlenia k vážnemu hľadaniu a 

sexuálnej zrelosti),  

9. životná filozofia (od dezintegrácii k integrácii a harmonizácii, od egoizmu k 

nadosobným ideálom, od nejasného vedomia zmyslu vlastnej existencie k životnému 

poslaniu) (minedu.sk. cit.25.11.2019) [1]. 

V rámci celkového vývinu jedinca dochádza aj k zmene charakteru myslenia. Dospievajúci je 

schopný uvažovať abstraktne napr. o rôznych alternatívach, ktoré zatiaľ reálne nenastali. 

Dieťa v tomto veku sa začína osamostatňovať od závislosti na rodičoch, podstatný význam 

pre neho majú jeho vrstovníci, s ktorými sa vo väčšej miere ako v predchádzajúcom 

vývinovom období stotožňuje. Na konci puberty v období okolo 15 rokov žiak zakončuje 

povinnú školskú dochádzku a vyberá si štúdium, kde sa bude pripravovať na svoj profesijný 

život. Výber budúceho povolania je často spájaný aj so záujmami, koníčkami či istým druhom 

nadania, talentu. Toto obdobie je charakteristické hľadania identity a času kedy si žiak/jedinec  

hľadá aj odborné smerovanie, ktoré istým spôsobom vytyčuje jeho budúcnosť.  
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2 CHARAKTERISTIKA OBDOBIA Z HORIZONTU KRÍZY DETSKÉHO 

VÝTVARNÉHO PREJAVU 

Predpubertálne obdobie okolo 10-13 roku je tiež označované výtvarnými pedagógmi ako 

obdobie krízy detského výtvarného prejavu, ktoré je charakterizované ,,nízkou tvorivosťou“. 

Detský realizmus doznieva, nastupuje pocit neistoty a opustenosti.  

Ak by sme chceli stručne charakterizovať základné atribúty pubescentov v súvislosti 

s obdobím krízy detského výtvarného prejavu zhrnuli by sme ich do nasledujúcich bodov: 

 výrazný rozvoj myslenia a schopnosť myšlienkovej abstrakcie, 

 kritickosť, sebakritickosť a strata sebadôvery, 

 obrátenie pozornosti do vlastného vnútra, 

 prudký rozvoj citovej oblasti dospievajúcich (Lamserová, 1990). 

Lamserová (1990) uvádza, že obdobie puberty je príznačné uvedomením si vlastného ,,ja,, 

jeho formovaním a aj tvorbou stabilného obrazu ,,ja,,. Dieťa začína vyjadrovať svoje názory, 

presadzovať často kritické postoje na okolitú realitu. Zameriava sa svoj vnútorný svet. 

Z hľadiska výtvarnej pedagogiky dochádza k rozporu. Rozumové dispozície vedú vo 

výtvarnej oblasti k orientácii na realitu a vonkajšiu skutočnosť, na druhej strane v rovine 

psychickej ide o uzatvorenie sa do seba. Výtvarné schopnosti žiakov v staršom školskom 

veku vykazujú diferencie v súvislosti s intelektovými predispozíciami, citovým rozpoložením 

a telesným vybavením. Približne medzi jedenástym až pätnástym rokom života dieťaťa začína 

nástup výrazných zmien v zobrazovacom procese, k určitej nerovnováhe/kríze už 

v ustálených vyjadrovacích procesoch. Tieto zmeny sú podmienené psychickým vývojom detí 

v puberte, spájajú sa s rozvojom abstraktného myslenia, kritického myslenia a sebakritiky.  

Problémami vo výtvarnej rovine sa prioritne prejavujú v súvislosti so stratou spontánnosti, 

vysokou sebakritickosťou, sklamaním, v niektorých prípadoch úplnou stratou záujmu 

o výtvarné činnosti, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na celkový rozvoj 

osobnosti dieťaťa. Pedagogická prax ale naznačuje, že výtvarnú krízu je možné vhodným 

didaktickým vedením preklenúť, je reálne tvorivosť u detí/žiakov ďalej rozvíjať vhodnými 

prostriedkami a metódami. 

Je vhodné, žiadané a aj prínosné ak sa rozvíjajú individuálne schopností jedinca v období 

staršieho školského veku. Aby bol tento proces správny a úspešný vo veľkej miere závisí od 

adekvátne voleného pedagogického prístupu a aj od podmienok, ktoré sú utvárané tak, aby 

umožnili nasledujúci rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvoj osobnosti je možné nastaviť 

a realizovať rôznymi metódami a aj rôznymi smermi. V našom prípade sa budeme orientovať 

na okruh záujmu smerovania ktorý vychádza z tendencií z oblasti umenia, konkrétne z 

výtvarného umenia. Poznávaním artefaktov a umeleckých foriem vznikajú predpoklady pre 

rozvoj a formovanie osobnosti jedinca a aj jeho tvorivosti. Cez umenie môžeme rozvíjať: 

 vizuálne vnímanie a vyjadrovanie jazykom vizuálnych médií, 

 celkovú kultivovanosť a vzťah k umeleckým hodnotám a tradícií, 

 duchovné poznávanie a rozvoj v emočnej oblasti, 

 kompetencie v oblasti socializácie a rozširovania si výtvarného a všeobecného obzoru, 

tento rozvoj je možný na základe výchovy umením a výchovou k umeniu. 

Objektívne a aj reálne vedecky je dokázané, že umenie slúži ako prostriedok poznávania 

a komunikácie, má terapeutické schopnosti a môže pomôcť v prekonávaní rôznych kríz 

osobnosti v rôznych etapách života človeka. V nasledujúcom texte chceme prezentovať a 

poukázať na možnosti a prístupy umeleckých stratégii, autorských stratégii a akčného umenia 

ako jedného z možných spôsobov ako reálne pracovať so žiakmi staršieho školského veku 

a to aj v súvislosti s krízou výtvarného prejavu. Výtvarná edukácia v našom školskom 

systéme je pre obdobie staršieho školského veku (11-15 rokov) nasmerovaná a spätá aj 

s rozvojom výtvarného vnímania, cítenia a poznávania. Tým, že výtvarná výchova aplikuje do 

edukácie tvorivé experimentovanie s umením dáva možnosť rozvíjať u žiaka súčasné 
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myslenie o svete cez sebavyjadrenie a dáva príležitosť poznávať umenie cez praktické 

aktivity.  

Ako sme už v texte spomínali obdobie staršieho školského veku (11-15 rokov) je poznačené 

krízou výtvarného prejavu. V tomto období zohráva veľkú úlohu rozvoj abstraktného 

myslenia k nemu sa pridáva aj celková vysoká kritika a silná sebakritika, tiež dochádza 

k výraznému poklesu výtvarnej aktivity detí. Všeobecne pozorujeme posun k inému spôsobu 

výtvarného myslenia a vyjadrovania, ktorý je vlastný dospelým. Žiak/dieťa upúšťa od 

zaužívaných ikonografických znakov a nahrádza ich iným spôsobom vyjadrovania.  

Výtvarný prejav v tejto fáze vývoja jedinca prechádza ťažkým obdobím, stráca sa radosť 

z tvorby, prejav je popisný, suchopárny, bez výrazu. V niektorých prípadoch záujem 

o výtvarné vyjadrenie je definitívne ukončený. Pedagogická prax ale naznačuje, že výtvarnú 

krízu je možné vhodným didaktickým vedením preklenúť, reálne tvorivosť a radosť z tvorby 

u  žiakov staršieho školského veku (11-15 rokov) ďalej rozvíjať vhodnými prostriedkami 

a metódami. 

Adekvátne vybrané pedagogické prístupy, vhodne zvolené výtvarné techniky, rôznorodý 

materiál či vyučovacia hodina prebiehajúca mimo školskej triedy a tiež citlivé a primerané 

vedenie žiakov učiteľom výtvarnej výchovy môže výrazne uľahčiť či zmierniť detskú 

výtvarnú krízu. Ako teda postupovať? Učiteľ/ pedagóg výtvarnej výchovy by sa mal zamerať 

na široké spektrum tém, úloh a výtvarných techník, ktoré pomôžu žiakom naďalej sa výtvarne 

vyjadrovať a rozvíjať vo vlastnej tvorbe.  

Ide o nasledovné prístupy, metódy, techniky: 

 individuálny prístup k žiakovi, 

 posilnenie žiakovej sebadôvery pochvalou, diskusiou, konštruktívnou kritikou, 

 orientácia na témy, ktoré sú zamerané na abstraktnú tvorbu, 

 laborovanie, experimentovanie s výtvarnými technikami a výrazovými prostriedkami, 

 podnecovanie rozvoja fantázie, imaginácie – ponúknuť nové pohľady a asociácie, 

 striedanie techník, 

 orientácia na zdokonalenie výtvarných techník a technologických postupov, 

 projektové vyučovanie, 

 vo výtvarnom procese aplikovanie rôznych výtvarných a aj odpadových materiálov – 

drevo, hlina, textil, papier, kov, plást..., 

 výtvarné témy a úlohy zamerané na modelovanie, konštruovanie, kašírovanie atď..., 

 animačné hry, rôzne interpretácie výtvarných diel, 

 vyučovanie mimo triedy v exteriéry, 

 vyučovanie zážitkovou formou, napr. galerijná, múzejná edukácia,  

 skúmanie, skúšanie a aplikácia autorských výtvarných techník, 

 rôzne prístupy v aplikácii techník zameraných na akčné umenie, 

 spoznávanie, skúmanie a získavanie základnej gramotnosti v používaní vyjadrovacích 

prostriedkov vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, 

videa a filmu,  

 spoznávanie, skúmanie a získavanie základných gramotností a remeselných zručností      

pomocou používania vyjadrovacích prostriedkov tradičného ľudového umenia, 

 skúmanie, skúšanie a aplikácia rôznych stratégii vychádzajúcich z multimédií, 

 skúmanie, skúšanie a aplikácia rôznych stratégii vychádzajúcich z grafických 

počítačových programov.  

 

3 MOŽNOSTI A LIMITY AKČNÍHO UMENIA V OBDOBÍ STARŠIEHO 

ŠKOLSKÉHO VEKU (11-15 ROKOV)  

V priestore výtvarnej edukácie sa ponúkajú početné možnosti implementácie rôznych 

umeleckých stratégii, ktoré sú svojou podstatou orientované na akciu/action art.  
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V rámci akčného umenia vyjadrujúceho sa plošne ide najmä o akčnú gestickú maľbu 

dripping/ expresívnu abstrakciu – kvapkanie, liatie alebo striekanie farby na plochu 

vodorovne položeného plátna, kde akčný proces tvorby je často uchopený tak, že sám autor 

prípadne divák sa stáva súčasťou výsledného diela – happeningu. Happening má charakter 

organizovanej udalosti, ktorá sa odohráva na hranici výtvarného umenia, divadla a hudby 

(Geržová, 1999). Takáto forma akcie je charakteristická svojou dejovosťou, očakávaním 

a následnou recepciou. Tento druh action art sa vyznačuje spontánnosťou, zároveň svojou 

podstatou výtvarnej akcie nie realistickým nie klasických foriem kompozícii a kompozičných 

vzťahovo je vhodný pre žiakov staršieho školského veku (11-15 rokov) u ktorých stagnuje 

klasická maľba z dôvodu krízy detského výtvarného prejavu. 

V oblasti aplikácie intermediálneho umenia do edukačného procesu pre žiakov staršieho 

školského veku (11-15 rokov) môžeme efektívne využiť  interdisciplinárne súvislostí, ktoré 

svojou hybridnou povahou umožňujú prepájať prvky hudby, divadla, filmu a poézie. 

V súčasnosti intermédium zhŕňa dve hlavné kategórie: statické intermédiá – najmä inštaláciu, 

objekt, site-specific art, environment/prostredie, všetky kinetické formy objektov a inštalácií 

a tzv. akčné intermédiá – performance, event, happening, vrátane ich dokumentácie. Z nových 

médií video. Pojem nové médiá, umenie nových médií, resp. mediálne umenie sa 

transformoval z pojmu multimédium. Nové médiá vychádzajú z bázy techniky a technológií 

(ide najmä o elektronické, v súčasnosti digitálne médiá), zároveň integrujú prvok interaktivity 

a nové spôsoby mediálnej komunikácie (Štofko, 2007).  

V rámci akčného umenia sa môžeme zamerať aj na inscenovanú fotografiu, ktorá je obvykle 

režírovaná podľa konkrétneho scenára, môže sa odvíjať od divadelno-tanečných prvkov, až po 

interpretácie či parafrázovania rôznych umeleckých artefaktov. 

V rámci priestorového vyjadrenia sa môžeme sústrediť na umelecké stratégie ako land-art, 

body-art či paketáž. Paketáž je spojená s mystériom tajomstva. Pri tejto stratégii ide o 

premenu papiera z plochy na priestor na báze výtvarnej akcie spôsobom ozvláštnenia bežných 

objektov, zakrytím prírodných útvarov či architektúry ale aj zabalením/paketážou osoby či 

dieťaťa. Táto stratégia umožňuje oslobodiť sa od stereotypov a ponúka deťom možnosť k 

autentickej výpovedi pri action art.  

Body-art ako akčná umelecká stratégia zahrňuje širokú škálu aktivít v súvislosti s ľudským 

telom, s prvkami výtvarnými, divadelnými, pantomímou, hudbou, horeným slovom a pod. Od 

namáčaním prstov do farieb alebo polievaním tela farbou, maľovaním tváre, rúk, odtláčaním 

alebo obkresľovaním tela, častí tela na zvislú alebo vodorovnú plochu až po využitie tela ako 

živého výtvarného subjektu. Táto stratégia vytvára priestor pre akciu a zážitok, umožňuje 

aktívne pracovať s telom vo vzťahu s pohybom, priestorom, časom, rôznymi materiálmi, ale 

aj so samým sebou.  

Stratégia land-art umožňuje realizáciu výtvarných prác priamo v krajine. Žiaci prichádzajú do 

otvoreného kontaktu s prostredím, krajinou, prírodou. Priamo v teréne môžu použiť výtvarné 

stratégie doplnenia, privlastnenia, manipulovania, prípadne premodelovania častí v krajine, 

ktoré nie je možné uplatniť v interiéry. V exteriéry žiaci pracujú s lokálnym materiálom, čiže 

s prírodninami ktoré sa nachádzajú dostupnom okolí. Miestna ponuka krajinných zdrojov im 

určuje možnosti prirodzeného výberu, čo žiakom v podstate umožňuje vytvoriť si istý 

prieskum krajiny, materiálov a následne priamo v teréne reagovať výtvarnou akciou. 

Ďalšou možnosťou ako pracovať s priestorom/prostredím v tomto prípade mestským je 

stratégia street art. Street art zahrňuje celú škálu umeleckých prejavov na verejnom 

priestranstve ako napríklad divadlo, tanec, hudobné predstavenie, happeningy, živé sochy a 

rôzne performácie. Spoločnou črtou všetkých umeleckých verzií umenia ulíc je to, že sú 

prístupné širokej verejnosti mimo ustáleného miesta prezentácie umenia. Sme toho názoru, že 

pre obdobie staršieho školského veku (11-15 rokov) je forma street artu príťažlivá a zároveň 

aj blízka tak ako im je blízka forma súčasnej vizuálnej komunikácie. Na základe 
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realizovaných vlastných ideových názorov transformovaných do vizuálnej podoby môžu žiaci 

participovať pri spoluutváraní urbánne prostredia mesta svojským a osobitým spôsobom 

aplikáciou princípov vychádzajúcich z akčného umenia.  

V texte uvádzané a popisované umelecké stratégie, ktoré sú svojou podstatou orientované na 

akciu/action art nie sú v takej miere používané a aplikované pre obdobie staršieho školského 

veku (11-15 rokov) v rámci pedagogického procesu ako by ich bolo možné uplatniť. Vybrané 

a nami konkretizované umelecké stratégie sú pomerne ľahko aplikovateľné vo vzdelávacom 

procese. Pri selekcii možností medzi plošnými a plastickými výtvarnými disciplínami sme sa 

vo väčšej miere zamerali a orientovali na priestorové/plastické druhy aktivít. Žiakom tento typ 

činností pomáha kultivovať vzťah k materiálu, povrchu a priestoru, umožňuje tiež 

zdokonaľovať schopnosti spojené s hmatom a jemnou motorikou. A čo je veľmi sympatické 

v období puberty/období detskej výtvarnej krízy práve plastické techniky a činnosti spojené 

s akčným umením podporujú záujem o výtvarné vyjadrovanie, teda čiastočne kompenzujú 

stagnujúce kresliarske a maliarske aktivity. Za významné pozitívum action art považujeme 

schopnosti ozvláštnenia tradičných a klasických foriem vyučovacieho procesu a vlastnosti, 

ktoré umožňujú nenásilnou formou získavať vedomosti a praktické zručnosti. Tieto 

postupy/stratégie prinášajú po obsahovej a formálnej stránke zážitkovú formu vyučovania 

(vyvolávajú pozitívne pocity), podnecujú a podporujú aktívnu účasť pri výtvarnej/umeleckej 

tvorbe, rozvíjajú a iniciujú tvorivosť a kreatívne idey.  

 

Poznámky 
1
Pojem žiak vychádza z legislatívy a je ukotvený v Školskom zákone. Na účely tohto zákona 

sa rozumie žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v 

základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole. (Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) § 2, písm. c) 

 

Text vznikol v rámci riešenia projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s 

využitím art action. 
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM 

MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

 

ACTION ART VARIABILITY IN PARALLEL WITH YOUNG SCHOOL 

AGE 

 

Barbora Kováčová  

 
Abstrakt 

Hlavným cieľom príspevku je zostaviť, realizovať a prezentovať situačno-art-akčné modely 

so zužitkovaním art action v rámci umeleckej činnosti s človekom počas jeho biodromálnej 

cesty, v zmysle školského veku. Umenie je prirodzeným a príjemným spôsobom ako rozšíriť 

a obohatiť zážitok dieťaťa zo sveta. Art − činnosti a získané skúsenosti pomáhajú dieťaťu 

pochopiť svet; spochybňovať, špekulovať a hľadať riešenia; vysporiadať sa s pocitmi a 

reagovať na zážitok z vlastnej skúsenosti. 

Klíčová slova: situačno-art-akčné modely, akčné umenie, mladší školský vek 

 

Abstract 

The aim of the paper is to design, conduct and present situational-art-action models using art 

action within art creating with a person during their biodromal journey, from young-school 

age. Art is a natural and enjoyable way ofextending and enriching the child’s experience of 

the world. Art − activities andexperiences help the child to make sense of the world; to 

question, tospeculate and to find solutions; to deal with feelings and to respond tocreative 

experience. 

Key words: situational-art-action models, art action, young school age 

 

1  DIEŤA V OBDOBÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU VSTUPUJE DO 

UMELECKÉHO PROCESU  

Človek bez ohľadu na vek, skúsenosti je tvorom kreatívnym a akčným. Počas svojej životnej 

cesty človek prekonáva svoje limity, prekračuje vlastné hranice, ktoré získal počas rôznych 

vstupov do rôznych prostredí a spoločenstiev. Primárne dôležitým prostredím je rodina 

(Hudecová, 2019), z ktorej si človek od raného veku prináša taktiež „svoje špecifické“ 

prežívanie, komunikačné scenáre, traumy (Ťulák Krčmáriková, 2018), či predsudky na 

konkrétne situácie. Práve akčné umenie (action art) môže byť vnímané jako prepojenie s 

tendenciami stierania hraníc medzi umením a životom (Geržová, 1999), čo korešponduje aj so 

základnou ideou predloženého príspevku.  

Samotný pojem akčné umenie je súhrnným termínom pre integráciu rôznorodých foriem 

intermediálneho umenia. Využívané druhy umenia v akčnom procese prekračujú hranice 

a vzájomne sa miešajú. Horáček, Havlík (1991) tvrdia, že akčné umenie predstavuje 

novátorské tendencie v umeleckej tvorbe. Práve táto skutočnosť ponúka pre človeka 

v rôznych obdobiach vývinu príležitosť „dotknúť sa“ a skúsiť (bez sankcií a kritiky) vytvárať 

iné, pre neho samotného, novátorské umenie. Samotné akčné umenie je živým umením, ktoré 

nestavia na artefakte, naopak do popredia sa dostáva proces, dianie, sekvencie ako súčasti 

posunu aktérov v tvorbe z ich uhla pohľadu. Prebiehajúci dej je zaznamenávaný 

prostredníctvom výstupov ako sú: fotografie (môže ísť o foto-seriál, alebo len o tri fotografie 

zaznamenávajúce vstup, priebeh a záverečnú akčnosť), film (natáčaný jedným z aktérov), či 

rôzne texty (tvorba aktérov formou výpovedí, či doplnkových dialógov k samotnému deju). 

- 966 -



Akčným umením je možné ovplyvniť v pozitívnej polarite kognitívny, fyzický, emocionálny 

a sociálny rozvoj človeka bez ohľadu na vývinové obdobie, v ktorom sa nachádza.  

Kačáni a kolektív (2004) tvrdia, že pri charakteristike človeka v určitom vývinovom období 

nepostačuje zadefinovanie časovo ohraničeného úseku, pretože aký je daný človek, nie je len 

výsledok prítomnosti, ale aj minulosti. Aj z toho dôvodu je potrebné pri výbere a kreovaní 

tém v kontexte realizácie akčného umenia prihliadať nielen na poznanie toho, ako sa žiak 

aktuálne prejavuje, ale aj to akými cestami prešiel, aké prostredie ho formovalo, a i. (Kačáni 

a kol., 2004, s. 12) 

Mladší školský vek podľa Skorunkovej (2013) je obdobím, ktoré začína dovŕšením šiesteho 

roku a pokračuje približne do 9./10. rokov. Typické pre dané vývinové obdobie je adaptácia 

na životný zlom, za ktorý je považovaný vstup do základnej školy  

V tomto vývinovom období akčné umenie napomáha deťom v mladšom školskom veku 

vybudovať si schopnosti kritického myslenia, rozvinúť si sociálno-komunikačné zručnosti a 

predstavivosť. Neskôr ich môže použiť ako súčasť životných zručností v reálnom svete, napr. 

pri riešení problémov, pri strategickom plánovaní, v zhodnocovaní konkrétnych udalostí a 

následne náhľadu na riešenú udalosť. Práve ich aktivita v rámci akčného umenia im vytvára 

priestor identifikovať vlastnú aktivitu v skupine, komparovať vizuálne vnímané s vlastnými 

zážitkami a predstavami, realizovať sa s návrhmi s možnosťou ich odkomunikovať v rámci 

skupiny, jednoducho učiť sa porozumieť seba samému. Práve dané obdobie je typické 

charakteristickými zmenami v oblasti sociálnych vzťahov. Vytvárajú sa silnejšie priateľské 

vzťahy a rozvíja sa cit pre spoločnú činnosť.  

 

2  VÝZNAM UMENIA V OBDOBÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

Človek počas akčného umenia tvorí, vytvára a reaguje so svetom, či ostatnými zúčastnenými. 

Vo výtvarnom spracovaní používa grafický alebo plastický znak, ktorý sa často stáva 

prostriedkom autentickej komunikácie, spojenia či vytvorenia jednej línie pre dorozumievanie 

sa a hľadanie riešení k problému, či podnetu. Umenie sa tak stáva strategickým nástrojom 

hľadania a objavovania odpovede na položenú otázku.  

Funkciu umenia v živote človeka a  spoločnosti na prelome tisícročia možno predstaviť 

v štyroch samostatných blokoch, ktoré vznikli  zoskupením vždy niekoľkých  funkcií na 

základe spoločného znaku. Funkcie sa prelínajú a plynule prechádzajú jedna do druhej, 

nemožno hovoriť ani o jednej z nich, ako o čistej forme.  

V danom kontexte Spousta (1998, s. 30) predstavuje bazálnu, formatívnu, terapeutickú a 

rekreačnú funkciu umenia. Aj týmto spôsobom môže byť vnímané akčné umenie. Jednotlivé 

funkcie umenie predstavíme v kontexte s akčným umením s ambíciou hľadať paralely medzi 

ním a vývinovým obdobím.  

 Defrustačná funkcia umenia spočíva v tom, že (na)pomáha človeku zbaviť sa negatívnej 

nálady až depresívnych tendencií ako dôsledku sklamania, s cieľom uspokojiť ho 

a povzbudiť. Pre dieťa mladšieho školského veku to znamená, že umenie má v rámci 

situačno-arčných modelov úlohu podporiť vyjadrovanie neverbálneho charakteru. Ide 

o vyuťžívanie body art, či jednoduchých inštalácii. Taktiež súčasťou týchto modelov 

môžu byť interpretačné aktivity.  

 Psychoterapeutickú funkciu umenia si uvedomíme predovšetkým v stresových životných 

situáciách, keď práve faktická časť (na)pomáha liečiť psyché človeka. Je zrejmé, že 

akčné umenie môže dieťa v mladšom školskom veku s určitými špecifickými potrebami 

podporiť a simulovať v aktivitách, ktoré sú (skryto) nápomocnými pri riešení aktuálne 

prejavujúcej sa dificility.  

 Katarzná funkcia umenia sa nachádza v tesnej blízkosti predchádzajúcej funkcie. 

Kultúrna história nám prináša nejeden dôkaz o tom, že katarzné sily umenia využívali 

ľudia s úspechom k regenerácii duševných síl, zbavenia sa pocitu viny a výčitiek 
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svedomia, znovu prežívaním konfliktných situácií. Aj v tomto môže byť akčné umenie 

využité v období mladšieho školského veku. Je evidentné, že spoluúčasť na zážitku môže 

uvoľniť tenziu, častokrát ponúknuť aj (vy)riešenie situácií, ktoré dieťa v tomto období 

považuje za menej príťažlivé, v niektorých momentov za záťažové.  

 Relaxačná funkcia umenia prevláda vtedy, keď styk s umením vytrháva človeka 

z každodenných stresov, umožňuje mu zabudnúť na starosti a nepríjemné udalosti,  

privádza ho do príjemného rozpoloženia a osvieženia. V začiatkoch akčného umenia 

môžu byť stretnutia s deťmi mladšieho školského veku považované za relaxačné. Tomu 

je potrebné prispôsobiť aj priestor aj motív akčnej tvorby.  

 

Schéma 1: Funkcie umenia 

 
Zdroj: uprav. podľa Spousta (1998) 

 

Umenie je nezávislým, slobodným druhom emocionálno-sociálnej komunikácie, ktorá má 

svoje nezameniteľné hodnoty. Vnímame ho ako art-produkt spoločnosti, ktorý je určený 

k určitej spoločenskej spotrebe. Umelecké dielo (art-produkt) má komplikovanú povahu, ktorá 

sa ľahko nevyjavuje: Na to, aby sme o niečom mohli povedať, že je to umelecké dielo, sa 

musia stretnúť dve dôležité skutočnosti: výsledok umeleckej tvorby s určitým diváckym 

vkusom (Mistrík, 2001, s. 19). V danom kontexte ide o zvažovanie možnosti využiť akčné 

umenie počas životnej cesty člověka.  

 

Schéma 2: Art v živote človeka 

 

Art má potenciál (po)zmeniť život. 

 

 

Ak slová nestačia, možno využiť obrazy a symboly, 

prostredníctvom ktorých možno »prerozprávať« príbeh. 

 

 

Spracovaním príbehu v sprievode art možno vstúpiť na 

cestu k podpore psychického zdravia. Zvládnutie úzkosti 

prispieva k pocitu autonómie, kontroly a dôstojnosti. 

Zdroj: voľné spracovanie 

bazálna funkcia  

(hodnotová, estetická, magická, 
komunikačná, informatívna,  kognitívna, 

petrifikačná) 

formatívna funkcia (kompenzačná, 
stimulačná, pedagogická, humanizačná) 

terapeutická funkcia (defrustačná, 
psychoterapeutická, katarzná, solitárna, 

desolitárna, relaxačná) 

rekreačná funkcia  

(hedonistická, zábavná) 

funkcie umenia 
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Pomocou umenia človek sprostredkováva to, čo nevie, nemôže a častokrát (ne)vedome 

odmieta verbálne vyjadriť v bežnej komunikácii. Nemožno diferencovař ľudí na umelcov a 

umelcov. Ide o konštatovanie, že každý človek má výpovedné možnosti k dispozícií na to, 

aby vyjadril s čím sa stretol, stretáva či stretne prostredníctvom ktoréhokoľvek druhu umenia. 

Ide o autentickú výpoveď samotného klienta, ktorého výrok(y) napomáha(jú) k adekvátnej 

interpretácií.  
 

3  SITUAČNO ART-AKČNÉ MODELY V OBDOBÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 

V kontexte art action v spojitosti s celoživotnou (biodromálnou) cestou človeka vychádzame z 

Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky. Tou sme sa inšpirovali aj preto, že Eriksonove 

štádiá pokrývajú celé rozpätie života človeka. Centrálnou myšlienkou Eriksonovej teórie je 

postupné potvrdzovanie identity, tým aj samotné potvrdzovanie integrity osobnosti. Erikson 

(1968) vychádzal zo skutočnosti, že človek má vrodenú tendenciu zmysluplne sa rozvíjať ako 

osobnosť. Viac pozornosti venoval kultúrnym ako biologickým faktorom, a to sa odzrkadľuje 

aj v jeho teórii. Význam spoločenských a kultúrnych vplyvov na ego sa zrkadlí v každom z 

ôsmych štádií v rámci celoživotnej cesty človeka. Dieťa si od narodenia zvyká v priestore 

vzájomnej koexistencie na aktívnu prítomnosť dospelého, neskôr rovesníka (iného dieťaťa) a 

učí sa spolupracovať s prvým partnerom (dospelým). Je situované podľa Helusa (1973) do 

určitého spoločensko-kultúrneho systému, prostredníctvom ktorého sa stáva osobnosťou. A to 

všetko v prostredí bezpečia, istoty a lásky. Svojím konaním sa určitou mierou podieľa v 

nadväzovaní dôvery v rozvíjajúcom, či už existujúcom vzťahu. Tak postupne v rozličných 

štádiách vývinu spoznáva a upevňuje zmysluplné interakcie s okolím v kontexte opätovne 

nadobudnutých, či (znovu)aktualizovaných schopností a kompetencií.  

Pre človeka v umeleckom priestore vznikajú situácie, ktoré v prvom náhľade nesú ideu 

predstavujúcu konzistentnú štruktúru (v zmysle vnútornej logiky so sprievodnými spôsobmi 

vyjadrenia v kontexte emócií, činností), ale vo vzťahu s okolím, s iným človekom môžu 

vytvárať variabilné idey, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou, zážitkom, alebo náhľadom 

človeka, skupiny. Z toho dôvodu art action je významným pre človeka počas jeho životnej 

cesty v rámci kreatívnej a akčnej individuálnej i skupinovej umeleckej tvorby počas situačno-

art-akčných modelov. Práve akčné umenie je tým, ktoré umožňuje využiť rôzne formy 

umenia, kde aktér/aktéri zužitkujú živé predvádzanie/prehrávanie/stvárňovanie konkrétnej 

situácie (udalosti, problému, zážitku) s integráciou do prostredia v konkrétnom čase a na 

konkrétnom mieste. Je umením akcie (Geržová, Hrubaničová, 1998, s. 15-16), v ktorom  

človek bez ohľadu na vek, skúsenosti je tvorom kreatívnym a akčným. Z akcie, ktoré prebieha 

v priestore, bez ohľadu na hranice, sa vytvárajú individuálne i skupinové obrazy, stvárňujúce 

realitu. Samozrejme aj samotná akcia je úzko prepojená s vekom a samotnými skúsenosťami 

aktéra a jeho aktuálnym prežívaním.  

 

Schéma 3: Umenie akcie (zdroj: Kováčová et al, 2019) 

 
 

 

intermediálne 
umenie 

živé 
predvádzanie 

deja 

priamy kontakt 
s divákom  

stieranie hraníc UMENIE 

AKCIE 

 
 

AKČNÉ 

UMENIE 
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Cieľom situačno-art-akčných modelov akčného umenia je poukázať na existujúce možnosti a 

limity art action v jednotlivých obdobiach vývinu človeka a tiež podpora človeka cez art 

stelesniť svoje skúsenosti, názory v prostrediach, ktoré sú typické pre konkrétne vývinové 

obdobie človeka, zároveň pre samotného aktéra môžu byť (ne)tradičnými.  

Vychádzajúc z potrieb každej cieľovej skupiny bude situačno-art-akčný model s uplatnením 

akčného umenia zameraný na konštitučný, rekonštrukčný a emancipačný aspekt v súlade s 

umeleckým vyjadrením a stvárnením. Počas tvorby bude u človeka v období predškolského 

veku až po sénium podporovaná: 

 emocionalita (uvedomovať si, spracovávať a optimálne vyjadrovať vlastné emócie 

s využitím art),  

 sebaobraz (rozvíjať sebapoznanie, osobnú identita a podporu vývinu reálneho 

a pozitívneho sebaobrazu) a  

 identifikovanie, uvedomenie a využívanie protektívnych faktorov (podporovať 

vnútorné zdroje zvládania, rezilienciu). 
Prezentované moduly nie sú univerzálními, ale ich spoločným znakom je paralela akčného 

umenia a vývinového obdobia, v ktorom sa akčné umenie realizuje. Ideou je poukázať na 

možnosti a limity art action v konkrétnom prostredí s využitím umeleckých prostriedkov a 

vybraných druhov art (výtvarného, dramatického a pohybového) s porovnateľnou témou, ale 

iným náhľadom na spracovanie (por. Kulka, 2008, Paulík, 2010). 

V tomto období (od 6 do 10/11 rokov) sa výrazne rozvíjajú sociálne role, nie je však 

podstatné, či sú to role zo sveta rodiny, školy, susedstva, či z fantazijného, alebo virtuálneho 

sveta. Základom sú rôznorodé informácie, ktoré dieťa získalo v danom prostredí. Práve 

informácie zohrávajú dôležitú rolu, každé dieta si ich nakóduje podľa vlastného algoritmu 

chápania a na základe toho ich využíva ďalej.  

Realizácia modulov poskytujú dieťaťu možnosť získať rôzne, niekedy aj protichodné názory, 

ktoré sú odrazom skúseností (i názorov) členov skupiny, v ktorej akčné umenie prebieha. 

Priestor pre expresiu je priestorom pre hľadanie, vnútorné definovanie, prehodnocovanie. 

Zapája osobnosť tvorcu (v našom prípade dieťaťa mladšieho školského roku) do procesu 

objavovania tak svojich vnútorných motívov ako i svojich nevedomých hnutí, ktoré sa často 

prejavia v procese tvorby. Vďaka vlastnej expresii má tak dieťa možnosť stále viac chápať 

samo seba, prebudiť v sebe radosť z možnosti vlastnej kreativity, radosť zo sebaobjavovania.  

 

Tabuľka 1: Návrh na realizáciu akčného umenia v skupine od 7 do 8 rokov 

Téma 
Práca s tieňom a jeho 

integrácia do priestoru 
Materiál 

suchý pastel, papier 

na kreslenie 

Vek 7 až 8 rokov Priestor  
príroda, ulica,  

herná plocha 

Vstup Nájsť tieň predmety, osoby a pokúsiť sa zobraziť ho v rôznych variáciách. 

Výstup Zobrazenie rôznych tieňov na papieri, vytvorené Stratení v tieni.  

Formát Skupinový obraz. Rola 
Iniciatór. 

Aktér. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Body art v priestore poukazuje na rôzne možnosti podpory dieťaťa prostredníctvom umenia. 

Prostredníctvom tela má tak možnosť vnímať a zaznamenávať podnety z prostredia prírody 

(por. Biarincová, 2017).  
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Tabuľka 2: Návrh na realizáciu akčného umenia v skupine od 9 do 10 rokov 

Téma Udalosť z bežného života Materiál ekoklbko 

Vek 9 až 10 rokov Priestor  trieda 

Vstup 

Si režisér. Tvojou úlohou je vytvoriť obraz, ktorý stvárňuje konkrétnu 

udalosť. Podmienkou je, aby každý danú udalosť poznal, mal predstavu, čo 

má stvárňovať. Každý z aktérom má teda svoju rolu, ktorú hrá bez scenára 

Výstup Séria fotografií s písomnými komentármi zo strany aktérov. 

Formát Nemý film Rola 

Fotograf,  

Aktér,  

Režisér 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Práve akčné umenie je tým, ktoré umožňuje využiť rôzne formy umenia, kde aktér/aktéri 

zužitkujú živé predvádzanie/prehrávanie/stvárňovanie konkrétnej situácie (udalosti, problému, 

zážitku) s integráciou do prostredia v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Človek bez 

ohľadu na vek, skúsenosti je tvorom kreatívnym a akčným. 

 

Tabuľka 3: Návrh na realizáciu akčného umenia v skupine od 10 do 11 rokov 

Téma 
Slávnosť ako udalosť 

v živote človeka 
Materiál 

Rôzne druhy 

oblečenia 

Vek 10 až 11 rokov Priestor  
Voľný priestor 

(interiér) 

Vstup 
Vašou úlohou bude rozdeliť sa do skupín a pokúsiť sa danú sekvenciu 

spracovať, s čím všetkým sa človek v rámci tejto udalosti môže stretnúť. 

Výstup Inštalácia v priestore. 

Formát Skupinový obraz. Rola 
Aktér. 

Režisér 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Počas ukončenia jednotlivých situačno-art-akčných modelov je nevyhnutné integrovať aj 

proces evalvácie. Napriek tomu, že proces evalvácie je pomerne časovo náročný v skupine 

žiakov mladšieho školského veku je možné využiť hodnotiaci rozhovor samotného procesu a 

hodnotenie vlastnej činnosti (por. Valachová,m Kmeť, 2019). 

 

4  ZÁVER 

Zdokumentovanie procesu akčnej tvorby dieťaťa v obdoví mladšieho školského veku počas 

jeho životnej cesty, identifikovanie možností a limitov art action s spojitosti s návrhmi a 

odporúčaniami pre ďalšie využitie je jedinečnou možnosťou ako verejne prezentovať art 

action ako súčasť umeleckej podpory dieťaťa v konkrétnom vývinovom období. Zároveň ide 

o inováciu a skvalitnenie odbornej prípravy študentov tých študijných odborov, ktoré sú 

relevantné pre zabezpečovanie profesionálnej starostlivosti o kultúru a umenie. 

 

Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s 

využitím art action 
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VARIABILITA ACTION ART V PARALELE S OBDOBÍM 

SENIORSKEHO VEKU 

 

VARIABILITY OF ACTION ART IN PARALLEL WITH THE PERIOD 

OF SENIOR AGE 

 

Anna Hudecová  

 
Abstrakt 

Starnutie populácie prináša vážne demografické zmeny, prejavujúce sa negatívnymi 

dôsledkami predovšetkým na seniorskej populácii. Zmena postavenia seniorov v spoločnosti 

je často poznamenaná ageistickými postojmi mladších generácií, diskriminujúcim prístupom 

k seniorom a sociálnou neistotou často vyúsťujúcou k strate zmyslu života. Tieto skutočnosti 

v príspevku analyzujeme a poukazujeme na možnosti akčného umenia pri hľadaní zmyslu 

života seniorov.  

Kľúčové slová: starnutie, staroba, potreby seniorov, akčné umenie 

 

Abstract 

Population aging brings serious demographic changes, with negative consequences especially 

on the senior population. The change in the status of seniors in society is often marked by 

ageist attitudes of younger generations, discriminatory access to seniors and social insecurity, 

often resulting in a loss of meaning in life. In this paper we analyze these facts and point out 

the possibilities of action art in finding the meaning of life of seniors. 

Key words: aging, old age, needs of seniors, action art   

 

 

Úvod 

Problematika starnutia obyvateľstva a nárastu ľudí v poproduktívnom veku v celoeurópskom 

kontexte vyvoláva isté obavy. Je zrejmé, že táto situácia aj na Slovensku prináša negatívne 

dôsledky, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Na túto skutočnosť upozorňuje aj Národný 

program  aktívneho starnutia na roky 2014-2020. V spomenutom dokumente sa konštatuje, že 

v nasledujúcich desaťročiach všetky štáty európskej únie budú konfrontované s nárastom 

podielu starších ľudí na celkovom objeme obyvateľstva, pričom dôjde k poklesu mladých 

ľudí a ľudí v produktívnom veku. Táto demografická zmena má svoje dôsledky a právom je 

považovaná za jeden z vážnych problémov súčasnosti. Zmeny vekovej štruktúry, okrem 

demografických dôsledkov, môžeme označiť aj za vážny sociálny fenomén. Napriek tomuto 

tvrdeniu by však zložitá situácia, v ktorej sa človek môže ocitnúť v súvislosti s jeho vekom, 

nemala byť príčinou straty záujmu zo strany jeho najbližších ako aj zo strany spoločnosti. 

Vyspelosť spoločnosti sa posudzuje aj podľa toho ako sa správa k svojim skôr narodeným, 

menej produktívnym. Odrazom vyspelosti je aj to ako kvalitne a s akou úctou sa spoločnosť 

zaujíma o seniorov a ako sa o nich dokáže postarať (Vavříková, Hudecová, 2018). Skutočnosť 

je však iná, sme svedkami znižujúceho sa statusu seniorov a ich znevýhodneného postavenia 

v spoločnosti. Príčin takéhoto stavu je viacero. Je to na jednej strane presadzujúci sa kult 

mladosti a na druhej strane neschopnosť starších ľudí adekvátne a rýchle sa vyrovnať so 

zmenami, ktorými spoločnosť prechádza.  

V súvislosti s touto etapou životného cyklu človeka sa v spoločnosti často objavujú negatívne 

prejavy, stereotypy a predsudky, ktoré často vyúsťujú do diskriminujúceho prístupu k 
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seniorom. Môže tomu byť aj preto, že starnutie obyvateľstva ako celku je chápané ako 

významný prvok sociálnej neistoty, s ktorou súvisí celý rad ďalších problémov. V tejto 

súvislosti sa môžeme stretnúť s útokmi na dôstojnosť seniorov, s názormi na ich 

nekompetentnosť, odmietanie ich názorov ako neprijateľných a nerelevantných. Všetky tieto 

skutočnosti sa premietajú do prežívania seniorov a negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života 

(Schéma 1).  

 

Schéma 1: Riziká seniorského veku z hľadiska postoja spoločnosti 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázky starnutia a postavenia seniorov v spoločnosti sa teda stávajú aktuálnymi vo viacerých 

rovinách. Ako uvádzajú Vavříková a Hudecová (2018) veľmi často sa na túto vekovú skupinu 

populácie uplatňuje diskriminačný, ageistický názor, ktorý je spojený s generačnou 

intoleranciou. Výsledkom takéhoto prístupu je zhoršenie postavenia seniorov v spoločnosti.  

 

1 CHARAKTERISTIKA STARNUTIA A STAROBY 

Starnutie je proces, ktorý je charakterizovaný ako proces štrukturálnych a funkčných zmien 

organizmu, typický znížením výkonnosti človeka a často aj stratou jeho predchádzajúcich 

schopností. Podľa Balogovej (2005) je to významná etapa ontogenetického vývinu 

jednotlivca, ktorá predstavuje prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. Andragogický 

slovník (Hotár, V. et al. 2000, s. 421) definuje pojem starnutie ako „proces postupnej 

involúcie so sprievodnými biologickými, psychickými a sociálnymi zmenami v organizme 

a osobnosti človeka“. Pacovský (1990) konštatuje, že je to špecifický biologický proces, 

ktorý je nezvratný. Proces starnutia  je ovplyvnený viacerými faktormi. Sú to jednak 

endogénne faktory (genetické predispozície) ale aj exogénne faktory (prostredie, v ktorom 

senior žije, jeho životný štýl, stres a pod.). Faktory ovplyvňujúce starnutie môžeme podľa 

viacerých  autorov (Balogová 2005, Határ, 2011, Seberíni, Tokovská, 2011 et. al.) rozdeliť na 

biologické, psychologické, sociálne, spirituálne. Biologické faktory súvisia s tým, že v  tejto 

etape životného cyklu dochádza  k podstatným zmenám, ktoré sa viažu k telesným zmenám 

organizmu. čo súvisí s biologickým starnutím. Typickým znakom je zníženie adaptačných 

schopností a odolnosti voči záťaži, zníženie funkcie zmyslových orgánov. Všetky tieto 

zmeny v konečnom dôsledku vedú k zníženiu kvality života seniorov. Psychologické faktory 

súvisia so zmenami  psychických funkcií. Ide o  psychické starnutie, ktoré sa prejavuje 

predovšetkým zmenami v kognitívnych funkciách jednotlivca. Proces starnutia sa dotýka aj 

sociálnej oblasti. Môžeme hovoriť o sociálnej starobe, ktorá sa odvíja od zmien sociálneho 

charakteru, predovšetkým zmena sociálnych rolí človeka. Dochádza k zmenám v sociálnych 

vzťahoch medzi jednotlivcom a spoločnosťou, k zmenám jeho postojov k okoliu. K tomuto 

výrazne prispievajú aj pretrvávajúce mýty napr. mýtus „zjednodušenej demografie“, ktorý 

vychádza z presvedčenia, že človek sa stáva starým v deň odchodu do dôchodku. Ukončenie 

uplatnenia starších ľudí a 
seniorov na trhu práce  

absencie vekovo citlivého 
prístupu zo strany 
zamestnávateľov 

nízke príjmy, ktoré 
mnohokrát nepostačujú 

na zabezpečenie 
bazálnych životných 

potrieb 

sociálna exklúzia a 
nerovnosť prístupu 
seniorov k službám 

zanedbávanie, týranie a 
zneužívanie seniorov 
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jeho ekonomickej aktivity sa považuje za ukončenie zmysluplnej časti jeho života. 

Predpojaté poukazovanie na starobu ako problém vedie k vytláčaniu starých ľudí na 

okraj spoločenského záujmu, generačným konfliktom a nakoniec k ageizmu (Kovaľ, 2001). 

Na rozdiel od starnutia ako procesu, starobu definujeme ako určitú etapu životného cyklu 

človeka, ktorý sa podľa Határa (2011) viaže k určitému obdobiu, keď u človeka dochádza 

k viacerým  involučným zmenám.   

 

2 SÉNIUM AKO ŽIVOTNÉ OBDOBIE ČLOVEKA A JEHO PERIODIZÁCIA 

Každé vývinové obdobie v živote človeka je charakteristické evolučnými a involučnými 

zmenami, ktoré sa viažu k u konkrétnemu životnému úseku. V období sénia sú to  involučné 

zmeny, ktoré môžu mať rozmanitú podobu a rôznu intenzitu, pričom bezprostredne súvisia so 

somatickou, psychickou, duchovnou a sociálnou stránkou osobnosti človeka (Határ, 2011). 

Periodizáciou životného cyklu človeka sa zaoberali viacerí autori no napriek tomu 

nenachádzame v odbornej literatúre jednoznačnú klasifikáciu. Dotýka sa to aj ohraničenia 

periódy staroby, obdobia sénia. Jednoznačne vekovo ohraničiť túto periódu života nie je 

možné, aj preto, že to závisí od celkovej opotrebovanosti organizmu, ktorá je u každého 

jednotlivca špecifická a iná. Periodizáciu životného cyklu ľudí v séniu vymedzila 

Čornaničová (1998, in Határ, 2011, s. 28) na základe chronologického veku. Z autorkinho 

pohľadu (ibidem) je sénium obdobím, ktoré pokrýva etapu po 60. roku života človeka 

(Schéma 2). 

 

Schéma 2: Periodizáciu životného cyklu ľudí v séniu 

 

 
 

Zdroj: sprac. podľa Čornaničová (1998, in Határ, 2011, s. 28) 

 

Chronologický vek však nie je smerodajný a nemusí korešpondovať so zmenami, ktoré sa na 

ľudskej osobnosti v priebehu starnutia prejavujú. Je to  informatívny údaj, pretože každý 

človek je špecifický a zmeny, ktoré u neho nastávajú nie sú u každého rovnaké. Napriek 

tomuto tvrdeniu môžeme  popísať hlavné zmeny, ktoré možno všeobecne pozorovať 

u starnúcich ľudí. Ide o kognitívne, emocionálne, sociálne zmeny a zmeny týkajúce sa 

telesného a pohybového vývinu.  

Kognitívne zmeny sa podľa Langmeiera a Krejčířovej (2007) vyznačujú zhoršením 

zmyslového vnímania, zhoršením pamäte, znížením inteligencie. Spomenuté zmeny sa 

dotýkajú psychických procesov. Všetky psychické procesy sa v starobe spomaľujú. Dotýka 

a to vnímania, pamäte, pozornosti. Dochádza ku kvalitatívnym zmenám v myslení, zhoršuje 

sa abstraktné myslenie, silnejú tendencie ku konzervatívnosti, prejavuje sa rigidita v myslení 

(Končeková, 2014). V emočnej oblasti sa zmeny prejavujú tým, že afektívne prežívanie 

nadobúda v starobe inú kvalitu. Na začiatku obdobia staroby sa prejavuje ešte veľmi silná 

•Starší vek – fáza počiatočnej staroby.  

•Obdobie života od 60 do 74 rokov. 1. obdobie seniorského veku 

•Staroba. 

•Obdobie života od 75 do 89 rokov života. 2. obdobie seniorského veku 

•Dlhovekosť. 

•Obdobie života od 90 rokov a viac.  3. obdobie seniorského veku 
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potreba sebarealizácie, potreba byť užitočný pre iných, neskôr vystupuje do popredia skôr 

potreba emočného ukotvenia a potreba pozitívneho prijatia svojimi blízkymi osobami.  

V období neskoršej staroby sa prejavuje výraznejšia sústredenosť na seba, svoje vlastné 

problémy ako aj precitlivelosť seniora (Langmeier, Krejčířová, 2007, s. 204 − 208). Toto 

vývinové obdobie je typické aj tým, že sa zvyšuje citová zraniteľnosť seniora, objavuje sa  

nedôvera a vzťahovačnosť. Často sa prejavuje depresia, úzkostné stavy čo môže byť 

podmienené stratou blízkych, chorobou, ale aj nezáujmom zo strany svojho najbližšieho 

okolia. Podľa Vágnerovej (2000) sú seniori citovo labilnejší, úzkostnejší a depresívnejší. 

Z hľadiska sociálneho vývinu a zmien v tejto oblasti je evidentné, že v starobe dochádza 

k úbytku sociálnych kontaktov. So zvyšujúcim sa vekom rastie  sociálna izolácia seniorov. 

Táto situácia podľa Vágnerovej (2007) môže byť ovplyvnená: 

 stratou partnera, priateľov, súrodencov;  

 fyzickým stavom seniora (chorobou, postihnutím, ...); 

 psychickým stavom (úbytkom kompetencií, depresiou, zmenami osobnosti). 

Telesný a pohybový vývin v starobe sa vyznačuje postupnou atrofiou všetkých orgánov, 

ochabuje svalstvo, klesá telesná výkonnosť. Adaptačná a regeneračná schopnosť organizmu je 

výrazne nižšia. K výrazným zmenám dochádza aj v činnosti vnútorných orgánov, objavujú sa 

zmeny imunitného systému, čo sa prejavuje zníženou odolnosťou voči vírusovým 

a bakteriálnym infekciám. Pokles zaznamenávame aj v rýchlosti a pružnosti pohybov, 

dochádza k častejším poruchám pohybového aparátu, pohyby sú neisté, chôdza pomalšia, 

opatrnejšia (Končeková, 2014).  

 

3 ZÁKLADNÉ POTREBY SENIOROV A ICH SATUROVANIE 

Každé vývinové obdobie človeka je zložitý proces, ktorý môžeme posudzovať z viacerých 

hľadísk. Ide predovšetkým o telesnú, psychickú, sociálnu a duchovnú oblasť. Takéto chápanie 

človeka, ktoré zachytáva celé spektrum života jednotlivca zdôrazňuje Balogová (2005). 

V rámci tohto procesu je dôležitou oblasťou uspokojovanie potrieb človeka. Potrebami 

v tomto zmysle sú potreby fyziologické, psychické, sociálne a duchovné. Pri charakterizovaní 

potrieb seniorov môžeme vychádzať aj z Maslowovej hierarchie potrieb, pričom berieme do 

úvahy zmeny, ktorými jednotlivec v tomto vývinovom období prechádza. Pre seniorský vek je 

typické, že dochádza k významným fyziologickým, psychickým i sociálnym zmenám, ktoré 

určujú mieru intenzity a obsah napĺňania potrieb. Ak sú potreby dostatočne saturované môžu 

výrazným spôsobom zmierniť dôsledky starnutia, prípadne spomaliť proces starnutia. 

K potrebám, ktoré ovplyvňujú proces starnutia Vágnerová (2000) zaraďuje nasledovné: 

 Potrebu stimulácie – súvisí s dostatočným prísunom podnetov a aktivít, ktoré by napĺňali 

staršieho človeka a boli by pre neho zmysluplné. Je to zabezpečenie informácií v 

dostatočnom množstve a dostatočnej kvalite, zabezpečenie komunikačných prostriedkov a 

informačných kanálov, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre seniora. Rizikovými 

faktormi, ktoré ovplyvňujú adaptáciu seniora na novú situáciu je nedostatok informácií, ale 

aj absencia komunikácie s prostredím. 

 Potrebu orientácie a učenia – vzhľadom k zmenám, ktoré v tomto vývinovom období 

nastávajú a vzhľadom k novým životným podmienkam je dôležité, aby sa seniori dokázali 

adaptovať na nové podmienky, našli nový životný štýl, a učili sa novým adaptačným 

stratégiám. Súvisí to so skutočnosťou, že nastávajúce zmeny súvisiace so starnutím môžu 

vyvolávať stresové reakcie, ktoré je potrebné riešiť. Významnou zmenou je odchod do 

dôchodku, ktorý núti seniora nanovo usporiadať svoje aktivity. Je to aj závažný krok 

z hľadiska sociálnych determinantov. Pocit neužitočnosti, ktorý dlhodobo pretrváva a  

pocit, že v spoločnosti už nemá svoje miesto môže byť zdrojom dlhodobého stresu, ktorý 

sa podpisuje na fyzickom i psychickom zdraví seniorov. 

- 976 -



 Potreba aktivity – proces starnutia významnou mierou ovplyvňujú činnosti, ktoré senior 

môže vykonávať. Z hľadiska uspokojenia potreby aktivity je teda dôležité, aby sme mu 

poskytovali možnosti nájsť činnosti, pri ktorých sa bude cítiť užitočný.  „V aktivitách ľudia 

poznávajú samých seba, udržujú si fyzické i duševné zdravie, zlepšujú kvalitu života a svoj 

potenciál“(Kováčová. 2018, s. 24). Túto skutočnosť potvrdzuje aj teória aktivity 

(Havighurst, 1961 Neugarten, 1964 in Thorová, 2015). Podľa uvedenej teórie je 

neoddeliteľnou súčasťou šťastného a úspešného starnutia aktívny život seniora. Starnúci 

človek by mal byť spoločensky aktívny, zmysluplne využívať svoj čas venovať sa 

duševným činnostiam. Aktívny životný štýl je zárukou spokojného starnutia. Samozrejme, 

že aktivita seniora je podmienená zdravotným stavom  a finančnou situáciou seniora,  preto 

je potrebné rešpektovať a prihliadať aj na individuálne podmienky seniorov.  

 Potreba citovej istoty a bezpečia − životné situácie seniorov prinášajú viaceré radikálne 

zmeny, ktoré sa môžu stať rizikovými a ohrozujúcimi pri naplnení potreby istoty 

a bezpečia. Sú to situácie, ktoré súvisia so stratou partnerov, priateľov, chorobou a pod. 

Tieto situácie nezasahujú len do emocionálneho prežívania seniora, ale veľmi často sú tieto 

negatívne pocity spojené s narušením potreby istoty a bezpečia, senior má pocit ohrozenia 

(Kebza, 2005). Tieto okolnosti často vyvolávajú pocity osamelosti, straty zmyslu života, 

prázdnoty. Prejavy neuspokojenej potreby sa premietajú do neadekvátneho správania 

seniora a prejavujú sa podozrievavosťou, agresívnym správaním, plačom, vyhľadávaním 

kontaktu.  Súvisí to s nenaplnenou potrebou istoty a bezpečia, preto sa človek cíti 

ohrozený. Špatenková (2004) v tejto súvislosti hovorí o situačnej kríze, ktorá je vyvolaná 

neočakávanou životnou situáciou a ohrozuje pocit osobného bezpečia. Senior potrebuje 

mať istotu, že o neho bude dobre postarané, že bude prijímaný aj so svojimi nedostatkami 

a tolerovaný pre svoje možnosti. 

 Potreba sebarealizácie – súvisí so sociálnou pozíciou seniora. Významným sociálnym 

faktorom, ktorý ovplyvňuje život seniora a dotýka sa saturovania potreby sebarealizácie je 

už spomínaný vstup do dôchodku. Tento bod v živote seniora prináša často so sebou pocity 

nepotrebnosti, neužitočnosti, nenaplnenej dôležitosti, úspechu a sebarealizácie. Od 

naplnenia tejto potreby závisí kvalita života seniora. Dlhodobé nenaplnenie potreby 

sebarealizácie vedie k existenciálnej prázdnote, sociálnej izolácii, strate zmyslu života.   

 Potreba otvorenej budúcnosti – seniori sa musia vyrovnať so skutočnosťou, že ich situácia 

sa zmenila. Nebudú už vykonávať svoju dovtedajšiu sociálnu rolu, a preto je nevyhnutné 

nájsť si iný zmysel života (Vágnerová, 2000 in Határ, 2011). V opačnom prípade človek 

stráca sebadôveru, znižuje sa jeho pocit vlastnej hodnoty. Akceptovanie predstavy vlastnej 

budúcnosti seniorovi pomáha zachovávať si vlastnú sebaúctu. Sebaúcta a sebadôvera 

starších ľudí môže byť ohrozená viacerými faktormi, nevynímajúc rôzne predsudky 

mýty. Ľudia, ktorí sa na zmeny staroby predtým nepripravili, nemôžu očakávať bohatý, 

podnetný a plný život v starobe. Jednoducho sa v tomto období života nevedia 

prispôsobiť. O to horšie, ak starý človek zostane sám. Osamelosť prináša pocit 

zbytočnosti, presvedčenia, že jeho život nemá zmysel a pod. Človek skutočne zostarne 

vo chvíli, kedy stratí záujem na živote, prestáva snívať a jeho myseľ sa uzatvára novým 

myšlienkam (Kovaľ, 2001 ). 

Špecifikom seniorského veku je skutočnosť, že do popredia sa dostávajú sociálne potreby. 

Človek nemôže žiť dlhodobo sám, potrebuje kontakt, komunikáciu s inými. Potrebuje cítiť, že 

je súčasťou nejakého celku, domova. Potrebuje mať istotu, že niekam patrí. Podľa Hrozenskej 

(2008) človek môže fungovať v spoločnosti za predpokladu, že sú naplnené jeho sociálne 

potreby byť informovaný (vedieť, čo sa deje okolo človeka v okolitom svete), prináležať k 

skupine (byť členom skupiny, rodiny, priateľov, klubu); byť milovaný (mať niekoho rád a 

prijímať tento pocit aj od iných); vyjadrovať sa a byť vypočutý (mať možnosť s niekým 

hovoriť, vyjadriť svoj názor). 
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Z hľadiska saturovania sociálnych potrieb je veľmi dôležité, aby senior mal sociálnu oporu, 

aby disponoval sociálnymi vzťahmi. V opačnom prípade dochádza k tomu, že prepadá pocitu 

zbytočnosti, nepotrebnosti, dostáva sa do sociálnej izolácie. Takáto situácia sťažuje jeho 

životnú situáciu a vyúsťuje do straty zmyslu života.  

 

4 AKČNÉ UMENIE V OBDOBÍ SÉNIA 

Akčné umenie je určené pre človeka v každom vývinovom období. Kováčová (2015) tvrdí, že 

človek má byť ako taký vnímaný vo svojej neopakovateľnosti a jedinečnosti. Spomenuté 

akčné umenie (action art) je úzko prepojené s tendenciami stierania hraníc medzi umením a 

životom (ed. Geržová, 1999), čo korešponduje aj so základnou ideou predloženého príspevku 

(Schéma 3). 

 

Schéma 3: Zobrazenie paralely akčního umenia a obdobia seniora 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Schéma 1 zobrazuje všeobecné a špecifické „kroky“ v procese integrovania akčního umenia 

do vývinového obdobia seniora. V kontexte art action v spojitosti s celoživotnou 

(biodromálnou) cestou človeka Bellová et al. (2019) tvrdia, že je vhodné vychádzať z 

Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky, nakoľko práve tie pokrývajú celé rozpätie života 

človeka.  

Centrálnou myšlienkou Eriksonovej teórie je postupné potvrdzovanie identity, tým aj samotné 

potvrdzovanie integrity osobnosti. Finálnou úlohou človeka podľa Eriksona v období staroby 

(po 65. roku života) je dosiahnuť integritu prijatím svojho života aj s nedostatkami a chybami, 

ktorých sa človek dopustil. Jednoznačne mať snahu vyhnúť sa pocitom zúfalstva, ktoré 

súvisia s poznaním, že človek už nemá dostatok času, aby začal nový život. Podľa Bagana 

(2009) aktívna tvorba umenia alebo dokonca pasívne príjimanie umenia (v zmysle návštev 

expozícií v galériách, výstavách, či účasť na koncertoch, divadelných a tanečných 

predstaveniach) spôsobuje, že mozog seniora sa ďalej pretvára, prispôsobuje a 

reštrukturalizuje, čím sa rozširuje potenciál na zvyšovanie rezervnej kapacity mozgu. V tomto 

kontexte nachádzame tvrdenie od Cohena (2005), že obe hemisféry mozgu vzájomne 

„komunikujú“ napriek staršiemu veku človeka. Samozrejme počas aktivizácie seniora je 

možné stretnúť s neochotou aktívne riešiť problémy, s odporom, alebo jednoducho 

nezáujmom participovať. Ak takto reaguje človek v období seniorského veku, je nevyhnutné 

si uvedomiť, že sa cíti osamelý, opustený, stráca zmysel života. Senior môže hľadať a 

potvrdzovať svoje potreby prostredníctvom akčného umenia. Od seniora sa nepožaduje 

umelecké vyjadrovanie na úrovni profesionála umelca, skôr ide o možnosti s využitím 

viacerých druhov umenia (nielen výtvarného) v rámci jeho spôsobilostí. Prostredníctvom 

akčného umenia ide o ďalšie možnosti v kontexte nemedikamentóznej liečby pri hľadaní 

PARALELA AKČNÉHO UMENIA S OBDOBÍM SENIORA 

spájanie ľudí v danej komunite Špecifické zámery paralely akčného umenia s obdobím seniora 

- transformácia klímy a kultúry prostredia, v ktorom senior existuje a 
žije; 

- propagácia akčného umenia ako jednej z alternatívnych a  
nemedikamentóznych stratégií s využitím umenia  

- integrácia umeleckých činností v súlade s aktuálnymi potrebami 
seniora 
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zmyslu života prostredníctvom intermediálneho umenia. Taktiež je možné počas stretnutí s 

akčným umením zamerať sa na chýbajúci zmysel života, či negatívne vyrovnávanie sa so 

zložitou situáciou.  

Proces akčného umenia je špecifický v popisovaných faktoroch:  

 začleňovaním/včleňovaním nakoľko sa k účastníkom v rámci akčného umenia sa pracuje 

rovnako a spravodlivo bez ohľadu na ich vek alebo prípadné zdravotné znevýhodnenie. 

 kreativitou, lebo prebiehajúci umelecký a kreatívny proces je orientovaný na konkrétnu 

skupinu, na každého účastníka v skupine a zároveň obohacuje, poskytuje a vytvára 

priestor pre ocenenie každému účastníkovi. 

 posilňovaním, pretože každý účastník je povzbudzovaný k tomu, aby zmysluplne zaujal 

miesto tu a teraz a zároveň mal snahu (sám, alebo s pomocou) odstraňoval prekážky, ktoré 

mu zabraňujú uskutočniť konkrétny krok.  

 vývojom, lebo ponúka príležitosti na postup, šancu rozvíjať nové zručnosti (voľne podľa 

Organ, 2013). 

Umelecké diela vzniknuté počas akčného umenia sú považované podľa Anderson a 

Milbrandt, (2005) za informácie, ktoré sa podieľajú na rozvíjaní a stimulovaní pocitu seba 

samého, pocitu miesta a pocitu komunity. Práve využívanie akčného umenia má tendenciu 

podporovať a rozvíjať sociálne väzby a posilňuje pocit spolupatričnosti pre všetkých 

účastníkov. Je možné ho využívať vo vzdelávacích alebo komunitných prostrediach. 

Primárnou úlohou je v tomto vývinovom období zapájať všetkých účastníkov na základe ich 

možnosti byť účastným a aktívnym, nie v zmysle rozvíjať publikum  ako je to tradične v 

umeleckých predstaveniach, kde sú diferencované pozície aktér (herec) a divák. V akčnom 

umení sú prítomné pozitívne účinky, ktoré má využívané umenie, napr. obnovovanie 

spomienok na minulosť, otváranie diskusie a povzbudzovanie účastníkov, aby sa zapojili do 

činnosti skupiny. Starší ľudia sú, samozrejme, veľmi rozmanitou skupinou. Prítomnosť 

ageizmu v spoločnosti znamená, že všetci starší ľudia sú potenciálne predmetom 

diskriminácie, preto sme presvedčení, že akčné umenie je možné (a inšpirujúce) integrovať do 

života každého seniora bez ohľadu na rozsah diskriminácie, s ktorou sa stretol v živote, alebo 

sa aktuálne stretáva. Umelecké aktivity pomáhajú pozerať každému z účastníkov späť a 

uvažovať o živote, a taktiež pomáha každému účastníkovi v rámci skupiny poznať ľudí ako 

jednotlivcov s jedinečnými životnými skúsenosťami v rámci ich vlastnej biodromálnej cesty. 

 

5  ZÁVER 

Každé obdobie v živote človeka, vrátane sénia, je obdobím jedinečným a špecifickým. Za 

dôležité považujeme, aby bola v rámci biodromálnej cesty v živote človeka zachovaná jeho 

dôstojnosť a zabezpečená adekvátna kvalita života. Dosiahnutie tohto cieľa je spojené, okrem 

iného, aj so saturovaním jeho sociálnych potrieb. Práve využívanie akčného umenia je 

zdrojom rozvíjania sociálnych väzieb a vytvárania pocitu spolupatričnosti. Je to teda jedna 

z možností ako dosiahnuť stav, kedy seniori nebudú mať pocit neužitočnosti a zbytočnosti.   

 

Príspevok je parciálnym výstupom z projektu KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s 

využitím art action 
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INOVACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ 

SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 

INNOVATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SOCIAL 

SCIENCE TEACHERS 

 

Vanda Vaníčková 

 
Abstrakt 

Příspěvek představuje možnosti inovace profesní přípravy budoucích učitelů společenských 

věd v rámci oborové didaktiky společenských věd. Předkládané náměty vychází ze zakotvené 

teorie popisující charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, která 

vznikla na základě analýzy kurikulárních dokumentů a hloubkových rozhovorů s učiteli 

z praxe. 

Klíčová slova: společenské vědy, Občanský a společenskovědní základ, profesní kompetence 

učitele, oborová didaktika, příprava budoucích učitelů, inovace vysokoškolské výuky 

 

Abstract 

The paper presents the possibilities of the innovations of professional trainning of future 

teachers of Social Sciences in the field of subject didactics. The presented topics are based on 

the grounded theory describing the character of the educational field Basic od Civics and 

Social Sciences, which was based on the analysis of curricular documents and in-depth 

interviews with teachers in educational practice. 

Key words: Social Science Education, Basics of Civics and Social Sciences, professional 

competence of teacher, subject didactics, training of future teachers, innovation of university 

teaching 

 

 

1 ÚVOD 

Proces vzdělávání s sebou přináší proměnné, které sleduje dle různých teoreticky i prakticky 

orientovaných kritérií. Otázka inovace profesní přípravy budoucích učitelů patří mezi 

frekventovaná témata, méně je sledována příprava v rámci konkrétního oboru a, dle mého 

názoru, ještě méně konkrétně profesní příprava budoucích učitelů společenských věd. 

Respektive jazykem kurikulárních dokumentů státní úrovně učitelů – vzdělávacích oborů 

Výchova k občanství a Občanský a společenskovědní základ (dále jen OSZ). Z tohoto důvodu 

se předkládaný příspěvek právě tomuto tématu věnuje. 

Cílem textu je pojednat o možnostech a příkladech inovace profesní přípravy budoucích 

učitelů společenských věd. Popsané kroky představují aplikaci výsledků zakotvené teorie 

charakterizující vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ
1
 (Vaníčková, 2017) do 

univerzitní výuky studentů, budoucích učitelů sledovaného vzdělávacího oboru. Součástí 

textu jsou i zjištění, která naznačují možnosti pro nový kvantitativně orientovaný výzkum, 

jenž by mohl dosavadní závěry doplnit. Tyto dílčí činnosti považuji za stěžejní v rámci 

procesu hledání přenositelné strategie inovující profesní přípravu budoucích učitelů 

společenských věd. 

                                                 
1 Podrobněji o zakotvené teorii a její tvorbě viz příspěvek z IX. ročníku Mezinárodní Masarykovy konference 

pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ 

(Vaníčková, 2018). 
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Předkládaný příspěvek vychází z dat, která se primárně vztahují k vyššímu sekundárnímu 

vzdělávání, a to jak ta ze zakotvené teorie, tak i zjištění z aplikace daných postupů při 

vysokoškolské výuce. Vzhledem k přímé obsahové i ideové návaznosti vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství na základní škole a Občanský a společenskovědní základ na gymnáziu 

je možné vztahovat obsah textu k oběma oborům (Rámcový vzdělávací program pro 

gymnázia, 2007). 

 

2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 

Dvě základní východiska nejen tohoto textu, ale zároveň i celého mého procesu inovace 

profesní přípravy budoucích učitelů společenských věd, jsou charakter vzdělávacího oboru 

OSZ a realizovaná univerzitní výuka. Nejprve je nutné převést teoretická zjištění (popis 

charakteru vzdělávacího oboru; zmíněná zakotvená teorie) do podoby didaktického obsahu, 

ten poté vhodně zacílit (studenti navazujících magisterských programů učitelství 

společenských věd). 

 

2.1 Charakter vzdělávacího oboru OSZ 

Popis charakteru vzdělávacího oboru OSZ je výsledkem zakotvené teorie, viz Obrázek 1. 

Výsledný dvousložkový model vznikl na základě nekvantitativní obsahové analýzy 

kurikulárních dokumentů a hloubkových rozhovorů s učiteli.
2
 Model zachycuje spojení dvou 

paradigmatických modelů (vymezení vzdělávacího oboru v kurikulárních dokumentech a 

realizace vzdělávacího oboru ve výuce), v nichž je pozornost dle získaných dat soustředěna na 

čtyři hlavní faktory ovlivňující výsledný charakter sledovaného oboru. Právě tyto faktory byly 

použity jako výchozí pro aplikaci konkrétních aktivit a činností do výuky budoucích učitelů, 

viz kapitola 3 Inovace profesní přípravy.  

Vzdělávací obor OSZ je dle modelu zakotvené teorie možné vymezit jako zaměřený na 

komplexní rozvoj žáka, podrobněji pak na jeho kritické myšlení. Pro vzdělávací obor OSZ je 

klíčový jeho značný tematický rozsah a společenskovědní orientace, což přímo souvisí 

s vysokou proměnlivostí dílčích vzdělávacích obsahů tohoto oboru. (Vaníčková, 2017)  

 

Obrázek 1: Model charakteru vzdělávacího oboru OSZ dle zakotvené teorie.  

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
2 Kompletní výzkum, motivace k designu zakotvené teorie a dílčí kroky její tvorby viz obhájená disertační práce 

Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ (Vaníčková, 2017). 
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2.2 Univerzitní výuka 

Výše uvedený popis charakteru vzdělávacího oboru OSZ vychází z dat získaných v terénu, ale 

pohledem metodologie se stále jedná o teoretický konstrukt. Vybrala jsem proto dílčí oblasti, 

které jsem převedla do formy didaktického obsahu nebo úkolů a kritérií studentských prací a 

zapojila je do výuky studentů připravujících se na povolání učitele společenských věd. 

Podrobněji o konkrétních příkladech pojednávají další kapitoly. 

Navržené činnosti, aktivity a postupy byly vyzkoušeny během tří semestrů hlavně v rámci 

výuky kurzů didaktiky, souběžně pak i v dalších tematicky relevantních seminářích (Výchova 

k občanství v kurikulárních dokumentech; Osobnostní a sociální výchova ve výchově apod.). 

Posluchači kurzů byli studenti navazujících magisterských programů učitelství prvních a 

druhých ročníků univerzit Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové
3
. Jedná se o 

studenty, kteří právě v této fázi studia absolvují pedagogickou praxi ze společenských věd.   

 

3 INOVACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY KONRKÉTNĚ 

Důvodů, proč profesní příprava budoucích učitelů společenských věd inovaci potřebuje, je 

více. Následující podkapitoly se věnují třem z nich a naznačují, jakým směrem by se kroky 

inovace mohly ubírat. I přes níže provedený selektivní výběr by mělo být zmíněno, že 

smysluplnost procesu inovace tkví samozřejmě v provázanosti, návaznosti a promyšlenosti 

jednotlivých kroků, zde v příspěvku se jedná pouze o ukázku. 

 

3.1 Vyvíjející se společnost – nová témata 

Vývoj společnosti ve všech jejích aspektech s sebou přináší v rámci všech vzdělávacích oborů 

nové poznatky a postupy, případně reformulaci těch stávajících. Z tohoto pohledu není OSZ 

výjimečným oborem. Jeho specifikum představuje propojení nových poznatků z jemu 

podřazených disciplín se skutečností, že je oborem, jehož hlavním předmětem je společnost 

ve svém komplexním pojetí. To vše by mělo reflektovat oborové společenskovědní 

vzdělávání na všech stupních a druzích škol. 

V profesní přípravě budoucích učitelů na tento faktor reaguji zařazováním témat, která jsou 

důkazem společenského progresu, jenž pociťujeme v každodenním životě. Nejvyšší 

preferenci dostává mediální výchova a mediální gramotnost. I když se formálně jedná o 

samostatné průřezové téma dle rámcových vzdělávacích programů, které je dle strategií škol 

zapojeno do vzdělávání v různé formě povinně, spatřuji jeho místo zejména ve výuce 

společenských věd. 

Budoucí učitelů se tím pádem s tématem seznamují ne v obecné rovině, ale přímo s akcentem 

na společenskovědní zaměření – tematika masmédií, proměny mediálního světa, funkce médií 

a proměna dle formy vlády, vliv a moc sociálních sítí, YouTube, mediální manipulace, 

dezinformace. Teoretický základ doplňují studentům odborné přednášky a exkurze, které 

plánuji (například Český rozhlas Hradec Králové; Zvol si info). Praktickou realizaci 

představuje studentská tvorba didaktického zpracování daných témat, vytváření metodických 

materiálů a jejich pilotování na základních a středních školách. Zpětná vazba od studentů, 

budoucích učitelů, klasifikuje mediální výchovu jako zajímavou a atraktivní pro žáky, ovšem 

práce s jejími tématy je pro studenty náročná, zejména pak pro jejich „živost“, aktuálnost a 

proměnlivost. Stejně komentují takovéto aktivity mnozí učitelé z praxe na základních a 

středních školách. Často přiznávají, že některá témata mediální výchovy jsou pro ně obsahově 

a zkušenostně vzdálená, neradi se jim věnují zejména proto, že se v nich žáci orientují lépe 

než oni sami (například viz Vacek et al., 2018). Taková zjištění stupňují apel na profesní 

přípravu budoucích učitelů společenských věd, aby se o mediální výchovu aktivně zajímala. 

                                                 
3 Změna pracoviště autorky příspěvku je příčinnou ověřování vybraných oblastí na dvou tuzemských 

univerzitách a pracovištích připravujících budoucí učitele. Nejedná se o metodologicky motivovaný záměr 

rozšířit vzorek sledovaných budoucích učitelů. 
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Pokud je ovšem ambicí profesní přípravy budoucích učitelů společenských věd odpovídat 

současným výzvám. 

 

3.2 Vzdělávací politika – pestré výukové metody 

Směr a vize české vzdělávací politiky vyplývající z tuzemských a mezinárodních dokumentů 

(rámcové vzdělávací programy, Bílá kniha, prohlášení Rady Evropské unie aj.) jsou primárně 

zaměřeny na posilování aktivního učení, autentického myšlení žáků a rozvoj potřebných 

kompetencí a dovedností pro běžný život v dnešní společnosti. V této oblasti lze na inovaci 

nahlížet z různých úhlů, já zvolím oblast metodického pojetí učiva. Čapek (2015) hovoří o 

různých příčinách ne zcela ideálního stavu českých škol, důležitost spatřuje mimo jiné i ve 

špatné metodické základně v samotných základních a středních školách, včetně didaktické 

přípravy na školách vysokých. V návaznosti na jeho konstatování (Čapek, 2015): „Pokud 

chceme mít aktivně pracující třídu, musíme žákům předložit nabídku pestrých, zábavných a 

prakticky zaměřených aktivit.“, které přímo vyplývá i z formálního pojetí českého vzdělávání, 

jsou výukové metody dalším klíčovým bodem inovace profesní přípravy budoucích učitelů. 

Studenti, budoucí učitelé, by se měli v rámci oborové didaktiky seznámit teoreticky i 

prakticky s různě orientovanými výukovými metodami. S ohledem na naznačené tendence 

vzdělávací politiky je nutné, aby to byly metody vyžadující aktivní práci žáka, metody 

pracující s jeho názorem, formulováním argumentace, řešením problému či vyvozováním 

závěrů. V rámci své výuky zařazuji tyto metody nejen jako ilustraci toho, jak by měli studenti 

na pedagogických praxích a jako budoucí učitelé s žáky ve školách pracovat, ale zároveň i 

jako podmínky k absolvování seminářů a kurzů jejich studia. Domnívám se, že budoucí 

učitelé by měli prokázat, že ovládají takové dovednosti, jaké chtějí po svých žácích – kriticky 

myslet, argumentovat na základě faktů, vyjádřit svůj názor, kreativně tvořit a spolupracovat.  

V rámci inovace profesní přípravy zadávám studentům tvůrčí úkoly pouze se základními 

formálními kritérii, dále bez šablon. Tematické zacílení úkolů je například vymezeno jako 

„atraktivní osobnost pro současné žáky druhého stupně základních škol“ nebo „každodenní 

setkání s vybraným společenskovědním jevem“. Dále píší eseje a úvahy, ne seminární práce a 

rešeršní úkoly, kde si oni sami vybírají témata oborové didaktiky, která je zajímají; pracují 

samostatně nebo v mnou vytvořených skupinách; analyzují svou vlastní práci aj. Z evaluací 

výuky prozatím vyplývá, že pozitivně vnímá takovýto styl práce menšina. Většina studentů je 

nespojena, vidí obtížné úkoly, které vybočují ze standardu práce na vysoké škole. Což 

v tomto, i v návaznosti na Čapka (2015), považuji ze pozitivní fakt, neboť výše uvedené 

příklady považuji za přínosné z hlediska profesní přípravy. 

 

3.3 Učitel – uvědomění si sám sebe 

Význam postavení učitele ve vzdělávacím procesu a přímá souvislost učitelské práce s jeho 

kvalitou jsou zřejmá fakta z obecné pedagogiky. Schéma na Obrázku 1 zobrazuje učitele jako 

faktor přímo ovlivňující realizaci vzdělávacího oboru OSZ ve výuce, proto je i v rámci 

oborově zaměřené profesní přípravy důležité, jak takový vliv, takové působení vypadá. 

V rámci inovace profesní přípravy učitelů společenských věd jsem se zaměřila na zapojení 

psychohygieny. Témata jako prevence před psychickými a psychosomatickými nemocemi, 

upevňování duševního zdraví a péče o něj mají obecnou povahu, ovšem OSZ poskytuje 

nejvhodnější tematický prostor pro aktivity zacílené na uvědomění si sebe sama, vymezení 

pojmu duševní zdraví a zásady psychohygieny. Obdobně jako při výše zmíněném nácviku 

používání výukových metod – budoucí učitel nebude dobře učit o prakticky zaměřených 

tématech, pokud je zná pouze teoreticky. Nelze u žáků efektivně pěstovat návyky 

psychohygieny, aniž by se s nimi učitel prakticky neseznámil, respektive je sám neměl. 

Inovace profesní přípravy zahrnuje v této oblasti vytvoření samostatného kurzu 

psychohygieny (volitelný seminář). Jedná se o prakticky orientovaný kurz, v němž se studenti 
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zaměřují pomocí dílčích témat na vnímání své vlastní osoby, a to nejen v roli budoucího 

učitele. Vybraná témata přispívají k tematické pestrosti profesní přípravy – time management, 

syndrom vyhoření, reflexologie, psychosomatika, meditace, psychologie barev, emoce, 

životospráva. 

 

4 SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Předkládaný příspěvek se věnuje možnostem inovace profesní přípravy budoucích učitelů 

společenských věd. Výsledkem zkoumání vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní 

základ optikou vymezení v kurikulárních dokumentech a učitelů z praxe, které jsem prováděla 

v letech 2015-2017, je popis charakteru tohoto oboru v designu zakotvené teorie. Definovaný 

charakter oboru posloužil jako výchozí námět pro inovaci profesní přípravy vysokoškolských 

studentů, budoucích učitelů společenských věd. Považuji ho za stěžejní bod při otázce: Co 

konkrétně a jaká specifika by si v rámci oborové přípravy měli studenti o Občanském a 

vzdělávacích oboru osvojit? Výsledky propojení teoretického vymezení oboru v dokumentech 

s pohledem praxe reprezentované učiteli jsem upravila buď do didaktického obsahu (pro práci 

v seminářích), nebo pojala jako východiska pro zadávání studentských úkolů, zápočtových 

prací aj.  

Limitem popsaných kroků je jejich subjektivní pojetí, které je zároveň navázáno pouze na 

studenty v mých kurzech oborové didaktiky a dalších tematicky relevantních předmětech. 

Prvotní aplikaci ve své výuce však považuji za primární krok snahy vytvořit generalizovanou 

strategii inovace profesní přípravy budoucích učitelů společenských věd. Aktuálně se nabízí 

podložit kvalitativně orientované pozorování popsaných způsobů vysokoškolské výuky 

dalším (kvantitativně zaměřeným) výzkumem sledujícím reakce studentů, ale i jejich znalosti 

a osvojené dovednosti a ovlivněné postoje. 

 

Použitá literatura  

1. ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada Publishing, 2015. 608 s. ISBN 978-80-

247-3450-7. 

2. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 

Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. 

3. VACEK,P. et al. Youtuberství a žáci základní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 

2018. 109 s. ISBN 978-80-7435-719-0. 

4. VANÍČKOVÁ, V. Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní 

základ.[online]. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6 

5. VANÍČKOVÁ, V. Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní 

základ [online]. Olomouc, 2017 [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: <https://theses.cz/ 

id/690ldq/>. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická 

fakulta. 

 

Kontaktní údaje 

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta 

Náměstí Svobody 331 

500 02 Hradec Králové 

Tel: 493331241 

email: vanda.vanickova@uhk.cz 

- 986 -



MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V KONTEXTE MEDIÁLNEJ 

VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

 

MULTICULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MEDIA 

EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION 

 

Mária Vargová, Mária Karasová 
 

Abstrakt 

Multikultúrna výchova i mediálna výchova patria medzi aktuálne problematiky. Globálna 

výchova, ktorej sú súčasťou, je neodmysliteľnou súčasťou primárneho vzdelávania. V 

príspevku sa budeme zaoberať vybranými časťami globálnej výchovy, osobitne mediálnou 

výchovou a multikultúrnou výchovou, zvlášť ako prostredníctvom mediálnej výchovy 

môžeme formovať postoje žiakov k odlišným kultúram. Súčasťou príspevku bude aj samotný 

postoj žiakov mladšieho školského veku k vybraným problémom súčasnosti. 

Kľúčové slová: kultúrne odlišnosti, mediálna výchova, primárne vzdelávanie, žiak 

 

Abstract 

Multicultural and media education are very current issue. Global education, which included it, 

is an indispensable part of primary education. We will deal with particular parts of global 

education, especially, media education and multicultural education, as means of media 

education that can shape pupils´ attitudes to different cultures.  Young age pupils´ attitude to 

particular today´s problems is a part of this work. 

Key words: cultural differences, media education, primary education, pupil 

 

 

1 Úvod 

V súčasnosti nás média obklopujú na každom kroku. Dospelý jedinec má problém rozoznávať 

informácie, ktoré sa k nemu dostávajú. Informácie získavame z reklám, relácií, správ, filmov, 

osobitne internetu a pod. Neodmysliteľnou súčasťou rodín sú už nielen televízory, ale aj 

mobily, počítače a tablety. Deti majú dennodenný kontakt s technikou a rôznymi 

informáciami. Triediť informácie nie je ľahké. Mediálna výchova je preto aktuálnou 

tematikou v našom školstve.  

Už počas primárneho vzdelávania si môžu žiaci formovať postoje k odlišným kultúram, ktoré 

sú súčasťou života. Mediálna výchova žiakov vedie ku kritickému mysleniu, pretože  žiaci si 

často zamieňajú fikciu s realitou a zvlášť v tomto veku nedokážu rozoznať pravdu a skutočné 

hodnoty. 

 

2 Opodstatnenosť a ciele multikultúrnej a mediálnej výchovy 

Multikultúrna a mediálna výchova patria na Slovensku medzi prierezové témy. Po poslednej 

reforme (v r. 2008) sa stali súčasťou edukačného procesu. Napriek možnosti realizovať 

prierezové témy formou samostatného predmetu, realita a skúsenosti nám ukazujú, že tomu 

tak nie je. Potvrdzuje to i náš výskum realizovaný v rokoch 2015 – 2017 (Výskum realizovaný 

v rámci projektu VEGA 1/0913/15: Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte 

kooperácie rodiny a školy, v ďalšej časti výskum predstavíme podrobnejšie.), ktorého výsledky nám 

ukazujú, že mediálna výchova, ako i multikultúrna, nie sú realizované ako  samostatný 

vyučovací predmet na mnohých slovenských školách, ale ako súčasť iných – hlavných 
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predmetov. Učitelia majú možnosť tieto prierezové témy učiť ako samostatné predmety, ale 

nadpočetnými hodinami rozširujú najmä slovenský jazyk a matematiku, dnes často cudzie 

jazyky. Z prierezových tém je preferovaná dopravná, environmentálna a tiež regionálna 

výchova. 

V súčasnosti je multikultúrna výchova veľmi aktuálnou témou – problematikou. Je 

skloňovaná veľmi často. Na Slovensku, tak ako aj v iných krajinách, vidíme viacero 

národností: národnosť slovenská (80,7 %), maďarská (8,5 %), rómska (2,0 %), rusínska (0,6 

%), česká (0,6 %), ukrajinská, nemecká, poľská, ruská, a iné (8,2 %) (Vargová, 2012). 

Multikultúrna výchova je interdisciplinárna oblasť teórie a výskumu a tiež súbor praktických 

aktivít. Usiluje sa vytvárať prostredníctvom vzdelávacích programov spôsobilosť ľudí chápať 

a rešpektovať iné kultúry, nielen svoju vlastnú; eliminovať alebo odstraňovať etnické alebo 

rasové predsudky. Má veľký praktický význam vzhľadom na vytváranie postojov voči 

imigrantom, príslušníkom iných národov, kultúr, rás, atď. (Průcha a kol., 2008). 

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

 Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych 

a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

 Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii 

s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

 Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť 

a záujem o okolie.  

 Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

 Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

 Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie 

k uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

 Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom  

 horizonte prísť do styku.  

 Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať 

a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí. 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/multikulturna_ vychova_isced1.pdf). 

Ciele mediálnej výchovy pre primárne vzdelávanie: 

 základná orientácia  v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich 

vplyve na detského príjemcu (poslucháča, diváka, čitateľa a i.). Žiak by si mal vedieť 

uvedomiť s ktorými médiami prichádza každodenne do kontaktu, ako naň vplývajú – 

uvedomiť si ich pozitívny vplyv, ako aj ich nebezpečenstvá (manipulácia, neprimerané 

násilie a i.),  

 formovanie vlastného názoru na médiá a ich posolstvá (na základe  poznania, 

interpretácie, hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov) 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/medialna_isced1.pdf). 

Mediálna výchova patrí v súčasnosti medzi výchovy, ktorým prikladáme veľký význam.   

Pri každodennom sledovaní televízie alebo pri surfovaní po internete si niektoré odlišnosti 

kultúr uvedomujeme, iné nie. Tie, ktoré si všímajú deti a tiež dospelí sú: výtvarné umenie, 

literatúra, dráma, klasická hudba, populárna hudba, ľudový tanec, hry, jedlo, oblečenie. Tie, 

ktoré si neuvedomujeme sú: predstava o slušnosti, predstavy o kráse, predstavy o výchove, 

dedičské pravidlá, kozmológia, vzťahy k zvieratám, vzory správania vo vzťahoch 

nadriadenosti/podriadenosti, definícia hriechu, praktiky dvorenia predstava o spravodlivosti, 

pracovné motívy, predstava o vodcovstve, pracovné tempo, vzory rozhodovania v skupine, 

predstava o čistote, vzťahy závislosti, predstava o chorobe, prístupy k riešeniu problémov, 
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predstava o spôsoboch zmeny statusu, podoby očného kontaktu, roly vo vzťahu k veku, 

pohlaviu, sociálnemu zaradeniu, povolaniu, príbuzenstvu a pod., vymedzenie duševnej 

choroby, podstata priateľstva, predstava o sebe, vzory vizuálneho vnímania, jazyk tela, 

mimika, predstava o logike a platnosti výroku vzory zvládania emócií, vzory konverzácie v 

rôznych sociálnych kontextoch, predstava o minulosti a budúcnosti, členenie času, preferencia 

pre súťaživosť alebo kooperáciu, miera sociálnej interakcie, predstava o adolescencii, 

usporiadanie fyzického priestoru atď. (MULTI-KULTI na školách, 2006). Tieto podoby kultúry 

si dospelý jedinec občas nevšíma. Deti sú vnímavé. Majú otázky. Pýtajú sa. Nie vždy dostanú 

dostatočnú  odpoveď od rodičov. Aj z tohto dôvodu považujeme za potrebné zaujímať sa cez 

mediálnu výchovu aj multikultúrnou výchovou a navzájom ich prepájať.  

Mediálna výchova zároveň vedie žiaka k tomu, aby rozumne využíval informačné 

technológie, vedel sa orientovať pri kultúrnych presahoch v médiách a zároveň akceptoval 

kultúrne odlišnosti jedincov. Cez rôzne rozprávky, cez hry sa žiak môže vzdelávať 

a napredovať.  

Viacerí odborníci, predovšetkým z oblasti psychológie sa zhodujú v charakteristike vnímania 

mediálneho obsahu deťmi. Ako napr. podľa B. Blažeka v prípade 6 až 8 ročných detí sa 

stretávame so schopnosťou chronologického zoradenia deja, hoci sa ním nedajú natoľko 

strhnúť. Dokážu súcitiť rovnako ako sa brániť voči videnému. Výrazná je u nich potreba 

konfrontovania svojich zážitkov s inými, zvlášť dospelými (najmä rodičmi), ktorí môžu takto 

znížiť riziko negatívneho pôsobenia médií. Vo veku 9 alebo 10 rokov sa rozvíja schopnosť 

komplexnejšieho porozumenia filmu. Dieťa už dokáže rozlíšiť medzi jednotlivými typmi 

realizmu – napr. ako fikciu chápe 1000-krát mŕtvu postavu. Dokáže tiež rozoznať hlavnú 

dejovú líniu, no stále sú pre neho dôležité detaily, tiež sa u neho vyskytujú sprievodné 

zvukové a mimické prejavy spojené s citovým prežívaním. Vek 11 rokov sa vyznačuje už 

schopnosťou dištancovania sa od deja a vystihnutia podstaty príbehu. Dieťa je schopné 

pracovať s abstraktnými pojmami, premýšľa, usudzuje. Jeho závislosť na sociálnom kolektíve 

(najmä spolužiakov) spôsobuje záujem sledovať práve tie programy, čo ostatní, aby sa 

necítilo menejcenne (Suchý, 2007). Práve závislosť na kolektíve a záujmu rovesníkov, môže 

spôsobovať u žiakov v tomto veku utváranie neprimeraných postojov voči viacerým 

problémom, ktoré sa často týkajú sveta dospelých. Ide nielen o postoje voči tolerancii iných 

kultúr, ale i náboženstiev, názorov, rás, presvedčení a pod. Dieťa v tomto veku nevie 

jednoznačne usúdiť, prečo sa rozhodlo konať, správať, či prezentovať svoje názory, pretože je 

stále vo veľkej miere ovplyvňované a to nielen rovesníkmi či blízkym okolím. Podstatný 

prvok pôsobenia tu zohrávajú aj médiá, ktoré práve v tomto veku môžu najviac meniť postoje, 

utvárať také, ktoré dovtedy pre spoločnosť neboli prijateľné, či žiaduce. „Médiá sa stávajú, a 

to nielen pre mladého človeka, autoritami v rôznych oblastiach ľudského bytia. Zámerne či 

nezámerne ovplyvňujú jeho zmýšľanie, názory na rôzne aspekty životnej reality, hoci ten si 

nie je vždy dostatočne vedomý formatívnych vplyvov médií prednostne na svoju osobnosť. 

Mladí ľudia často nemajú rozvinutú schopnosť aktívneho a kritického prístupu k médiám a 

ich produktom“ (Kačinová, 2008, s. 1). 

Žiak v tomto veku potrebuje hodnotovú výchovu s pozitívnymi vzormi, práve v tomto období 

sa rozvíjajú jeho vôľové a charakterové vlastnosti. Práve hodnotový systém, záujmy žiaka, 

jeho postoje závisia od sociálneho prostredia, v ktorom sa dieťa pohybuje. Potrebuje hľadať 

a nájsť pozitívne vzory, ktoré by boli pre neho nielen reálne, ale aby mu pomohli k utváraniu 

kultúrnych hodnôt a vnímaniu kultúrneho dedičstva (Zentko, Uhrinová, 2012). Médiá majú 

výraznú mieru pôsobenia najmä na oblasť utvárania hodnôt i celkové postoju k danej kultúre, 

či národnosti. Práve to sa u mladých ľudí v posledných rokoch vytráca. Absentuje im hrdosť, 

že sú príslušníkmi práve nášho národa i celková kultúrna identita, ktorá sa mediálnym 

vplyvom triešti a mení. Žiaci potrebujú poznať pravé hodnoty, nie tie, ktoré sú im v médiách 

často vykresľované ako jediné správe, či najmodernejšie, často vzdialené od pravých ideálov 
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a tradičných hodnôt našej krajiny. Zvlášť žiaci mladšieho školského veku považujú mediálne 

obsahy za pravdivé a preto si nemusia ani všimnúť, že sa im vnucuje určitý postoj alebo 

intolerancia rasy, národa, krajiny, či kultúry. 

Z uvedených skutočností je zrejmé, že považujeme mediálnu výchovu za potrebnú aj 

z dôvodu formovania pozitívnych postojov voči iných kultúram, národnostiam a rasám. 

Osobitne deti v tomto veku potrebujú správne vzory, prezentovanie názorov, ktoré ich budú 

podnecovať k mierumilovnému spolunažívaniu s inými ľuďmi bez ohľadu na ich náboženské 

presvedčenie či rasovú príslušnosť. Osobitne v tomto predmete by sa mala venovať pozornosť 

týmto témam, aby sme predišli tomu, keď budú médiá formovať postoje detí za rodičov, 

učiteľov, vychovávateľov. Aby sme zistili, akú úlohu zohrávajú médiá v živote žiaka 

mladšieho školského veku, chceme v nasledujúcej kapitole predstaviť čiastkové výsledky 

výskumu, ktorý s danou problematikou súvisí. 

 

3 Súčasné postoje žiakov – výskumná sondáž  

Cieľom našej výskumnej sondáže bolo zistiť súčasný stav implementácie mediálnej výchovy 

do edukačného procesu, ako aj postoje žiakov, ktoré súvisia s prejavmi intolerancie, prípadne 

príslušnosti k iným rasám, náboženstvu v kontexte s multikultúrnou výchovou. Výskum bol 

realizovaný v rokoch 2015 – 2017. Medzi hlavné výskumné nástroje patrili aj dotazníky 

vlastnej proveniencie, ktoré boli odovzdané učiteľom a rodičom žiakov vybraných 

základných škôl a tiež fokusové skupiny realizované so žiakmi tretieho ročníka mladšieho 

školského veku. Prostredníctvom niektorých otázok sme chceli skúmať postoje žiakov, ktoré 

majú možný vplyv masmédií. Zároveň sme zisťovali názory učiteľov na realizáciu mediálnej 

výchovy v primárnom vzdelávaní a na metodiku k mediálnej výchove. Pričom v tomto 

príspevku sa chceme zamerať predovšetkým na postoje žiakov a ako sme už vyššie 

spomenuli, realizáciu mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní. 

Pri tvorbe štruktúry dotazníkov a fokusových skupín sme vychádzali aj z nasledujúcich 

výskumných otázok: 

1. Môžu návyky žiakov vplývať na utváranie postojov voči iným ľuďom? 

2. Je mediálna výchova v primárnom vzdelávaní z pohľadu učiteľov potrebná? 

3. Je realizovaná mediálna výchova prevažne ako prierezová téma? 

 

Výberový súbor 

Výskumný súbor bol tvorený učiteľmi 1. stupňa základných škôl na Slovensku. Kritériom pre 

výber populácie do súboru bolo zastúpenie respondentov z každého kraja Slovenska, a to z 

vidieka ako i veľkých miest. Výskumnú vzorku tvorilo 151 učiteľov, 498 rodičov a 48 

fokusových skupín žiakov tretieho ročníka základných škôl. Fokusové skupiny tvorilo 

priemerne 8 – 10 žiakov, ktorí boli z jednotlivých tried vyberaní náhodne. Pre potreby tohto 

príspevku sme sa orientovali na výsledky dotazníka učiteľov a analýzy fokusových skupín 

realizovaných so žiakmi. 

 

Výskumné zistenia 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu príspevku budeme uvádzať len výber získaných dát a 

naše základné zistenia. 

Vzhľadom k skúmanej problematike, sme chceli zistiť, nakoľko pozorujú učitelia zmeny 

v správaní sa žiakov a problémov spojených s používaním médií, ktoré môžu byť výsledkom 

pôsobenia masmédií. Konkrétne prejavy správania sme špecifikovali na základe predošlých 

výskumov, ktoré boli realizované nielen na Slovensku (napr. Vrabec (2009), Gregusová – 

Kováčiková (2010), Kačinová – Kolčáková (2013), Karasová (2015), a pod.) ale i v zahraničí 

(Suchý (2007), Baehr (2009), Berrou (2012), European Commision (2011), Juszczyk a pod.). 

Učitelia mali možnosť voliť si z ôsmych možností, pričom mali možnosť doplniť aj svoju 
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vlastnú odpoveď. Podľa číslovania (od uo2501) šlo o nasledovné prejavy správania: závislosť 

od PC hier, neschopnosť rozlíšiť vhodné a nevhodné televízne programy spojenou s ich 

sledovaním, hranie nevhodných PC hier, potreba byť online v chat fórach a sociálnych 

sieťach, neschopnosť rozlíšiť pravdivé informácie od nepravdivých, žiak v úlohe obete 

kyberšikany, závislosť od sledovania televízie a žiak ako aktér kyberšikany. Nasledujúca 

tabuľka (Tabuľka 1) zobrazuje absolútnu početnosť jednotlivých odpovedí, z čoho môžeme 

vidieť, že za najväčší problém učitelia považujú to, že žiaci nevedia rozlíšiť, ktoré televízne 

programy sú pre nich vhodné (prípadne určené) a často sledujú programy pre nich nevhodné, 

pričom takmer rovnaké percento odpovedí uviedli učitelia v prípade hrania nevhodných PC 

hier žiakmi a o niečo menej odpovedí mala možnosť, že žiaci nevedia rozlíšiť pravdivé 

informácie od nepravdivých.  

 

Tabuľka 1: Pohľad učiteľov na prejavy správania sa žiakov v súvislosti s mediálnym vplyvom 

 
 

Problém, ktorý tu vzniká vidíme i v kontexte našich skúseností a praxe, pretože sa pomerne 

často stretávame so žiakmi, ktorí radi sledujú čokoľvek a bez obmedzení. Žiaci pri sledovaní 

televízie, prípadne videí, či iných informácií na internete, mnohokrát nerozlišujú informácie, 

ich hodnotu, pravdivosť, účel, cieľ ani určenosť. Množstvo informácií nie je pre žiakov 

vhodných, vzhľadom na ich vek, nie sú často ani schopní daný obsah spracovať a správne 

pochopiť. 

Na základe realizácie fokusových skupín vidíme u žiakov silný rovesnícky vplyv a snahu byť 

obľúbený. Obľúbenosť je pritom meraná tým, či má dané dieťa predstavu (informácie) 

o aktuálnych témach, ktoré sú súčasťou rozhovorov žiakov medzi sebou navzájom. 

Z mnohých rekcií žiakov vidíme, že ich návyky spojené s využívaním masmédií, sú v drvivej 

väčšine nesprávne, teda prehnané, čo sa týka časového hľadiska i sledovaného obsahu. Médiá 

v súčasnosti prinášajú veľa informácií, ktoré sú zdrojom nenávistného vnímania určitej 

etnickej skupiny, zveličujú mnohé situácie, ktorých dramatizáciou až vedú k panike a to 

i v prípade dospelých, nie to ešte v prípade detského diváka. Na základe realizovaných 

fokusových skupín sme zistili, že s pripojením k internetu dnes žiaci nemajú problém. Ak aj 

nevlastnia počítač (notebook), majú vlastný tablet, čo predstavuje takmer 85% respondentov, 

pričom takmer 50% žiakov má vlastný tablet alebo notebook, ostatní majú tieto zariadenia 

spoločné najčastejšie so súrodencami. Za alarmujúce číslo považujeme i fakt, že 50% detí má 

vo svojej izbe aj vlastný televízor, pričom takmer väčšina porušuje pravidlá, ktoré im rodičia 

stanovia súvisiace s jeho používaním. Deti hľadajú spôsoby, ako pred rodičmi vystupovať 

dôveryhodne a pritom sledujú televíziu napriek zákazu aj do neskorých nočných hodín. 

Rodičia nekontrolujú, čo robia ich deti a tak veľakrát nevedia, koľko reálne času trávia 

predovšetkým sledovaním televízie, alebo v kyberpriestore. Tu vidíme riziko formovania 

postojov detí a to v oblasti hodnôt, morálky a etiky, tolerancie odlišností ako aj iných kultúr 
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a náboženstiev. Deti preberajú vzor správania od svojho idolu (často je ním nejaký dospelý 

televízny hrdina alebo moderátor) a napodobňujú ho. Medzi frekventované videá, ktoré žiaci 

radi v tomto veku sledujú patria aj tzv. Youtuberi. Na Slovensku patrí táto záľuba detí 

a mladých ľudí v posledných rokoch k veľkému fenoménu. Mladí tvorcovia obsahu týchto 

videí prevažne prezentujú svoje súkromné názory a postoje na určité spoločenské dianie, 

v mnohých prípadoch na vzťahy a pod. Žiaci mladšieho školského veku sa nechávajú strhnúť 

týmito videami natoľko, že zbierajú množstvo informácií o ich tvorcoch, kupujú si nimi 

vytvorené slovníky, používajú ich výroky, slovné frázy. Žiaľ analýzou niektorých týchto videí 

môžeme usúdiť, že veľakrát ide o dehonestujúce názory na opačné pohlavie, skryté (niekedy 

aj otvorené) rasistické myšlienky, prezentovanie nenávisti a intolerancie. Okrem iných 

skutočností, sme prostredníctvom fokusových skupín zistili, že žiaci často považujú za 

nebezpečné v mediálnom prostredí skôr to, keď ich niekto okradne, alebo podvodným 

spôsobom vyláka od nich peniaze, získajú osobné údaje, vyhrážajú sa im alebo vydierajú, 

často sa najviac boja napadnutia počítača/tabletu/telefónu vírusom, či hackermi. V oveľa 

menšej miere si deti uvedomujú zdravotné riziká, hoci niektoré z nich uvádzali prevažne 

poškodenie zraku, alebo škodlivosť žiarenia z mobilného telefónu.  

Tu vidíme priestor pre kvalitnejšiu realizáciu mediálnej výchovy, pretože napriek tomu, že si 

žiaci uvedomujú už určité riziká, stále sú tieto riziká spojené len s jednou oblasťou. Deti si 

málo uvedomujú následky zverejneného slova voči blízkym kamarátom, či spolužiakom, 

takmer vôbec nie je v ich povedomí hrozba ovplyvňovania názorov, či postojov voči iným 

ľuďom, správania sa v spoločnosti, kde budú stále určité rozdiely, ktoré sa na Slovensku 

týkajú aj rozdielov v sociálnom zabezpečení rodín, postavenia rodičov, významnosti ich práce 

a pod. Týmto odpovedáme na výskumnú otázku 1, že mediálne návyky žiakov môžu 

významne vplývať na utváranie postojov voči iným ľuďom.  

V prípade učiteľov sme sa tiež zamerali na ich pohľad na potrebu realizácie mediálnej 

výchovy na prvom stupni základnej školy v súvislosti s výskumnou otázkou 2.  

 

 
Graf 1 Pohľad učiteľov na potrebu mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní 

 

Z daného výberového súboru sa ukazuje, že štvrtá odpoveď je najpočetnejšia. V tejto 

možnosti sme využili škálovanie (1 predstavuje určite nie, 5 áno, úplne súhlasím), kde 

priemer odpovedí respondentov je 3,72, čo znamená, že učitelia skôr súhlasia s potrebou 

realizácie mediálnej výchovy. Z toho môžeme konštatovať, že sa odstupom času mení 
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vnímanie učiteľov na problémy súvisiace s pôsobením médií na správanie sa žiakov 

mladšieho školského veku v komparácii s predošlými skúmaniami, napr. Karasovej (2014), 

ktorá vo svojom výskume konštatovala, že učitelia nekladú veľký dôraz na mediálnu výchovu 

a prevažne sa o jej hlbšiu realizáciu zaujímajú len tí učitelia, ktorí to považujú za dôležité. 

V tomto výskume ale bolo ukázané, že učitelia na Slovensku často zamieňajú pojmy mediálna 

výchova a využívanie IKT vo vzdelávaní a preto ich pohľad na danú tému je skreslený. Keď 

sa už konkrétne mali učitelia vyjadriť k nutnosti upozorňovať žiakov na nebezpečenstvá 

masmédií, učitelia to považovali za potrebné. 

Problémom, ktorý vidia učitelia, je skôr málo prepracovaná stratégia vzdelávania mediálnej 

výchovy ako aj absentujúca kvalitná metodika, ktoré by im boli nápomocné. Vzhľadom na 

vyskytujúce sa problémy počas edukačného procesu, musia učitelia v súčasnosti nutne 

reagovať na vzniknuté situácie, ktoré sa často týkajú práve používania médií. Preto 

považujeme za potrebné upozorňovať verejnosť na danú tému ako aj snahu sa ňou viac 

zaoberať a to najmä v prípade rodičov detí, ktorí žiaľ často nemajú úplnú predstavu o tomto 

probléme a nemajú dostatočné zručnosti, či čas venovať problematike pôsobenia médií 

pozornosť. 

V prípade tretej výskumnej otázky je odpoveď učiteľov pre nás prekvapivá, pretože sme 

očakávali zvýšený záujem o tému realizácie mediálnej výchovy. Z nášho výberového súboru 

v tejto otázke bola najpočetnejšou možnosť, ktorá predstavuje postoj učiteľov v prípade 

realizácie mediálnej výchovy ako prierezovej témy (71,5%), čo považujú učitelia za 

postačujúce. V komparácii s potrebou realizovania mediálnej výchovy formou samostatného 

predmetu iba 13,2% učiteľov kladie na to dôraz  a považuje to za potrebné v súčasnosti. 

Pomerne vysokú početnosť (41,1%) dosiahla aj možnosť, kde respondenti tvrdili, že každý 

učiteľ by mal realizovať mediálnu výchovu na základe svojho prístupu a podľa svojich 

poznatkov. Z toho vidieť súvislosť odpovedí učiteľov s predchádzajúcim výskumom, na ktorý 

sme sa už v tejto kapitole vyššie odvolávali. Z nášho pohľadu vždy pomerne veľa učiteľov 

považuje mediálnu výchovu za potrebnú iba v prípade, že sa ňou viac zaoberá a je teda 

predmetom ich záujmu. Vo väčšine prípadov (z nášho výberového súboru to bola skutočnosť 

vo všetkých školách) je na Slovensku mediálna výchova realizovaná ako prierezová téma, 

hoci poznáme aj školy, kde je realizovaná ako samostatný predmet povinne voliteľný. Je to 

však malé percento škôl. Vo väčšine prípadov je mediálna výchova realizovaná v rámci 

informatiky, prípadne slovenského jazyka, kde niektoré témy s ňou priamo súvisia 

(vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu). I preto vidíme potrebu skvalitnenia jej 

realizácie, vďaka čomu by sa rozvinula realizácia aj multikultúrnej výchovy, ktorá s ňou, ako 

sme uvádzali, tiež súvisí. 

 

4 Záver 

Z vyššie uvedených dôvodov ako aj z výsledkov sondáže výskumu vidíme potenciál aplikácie 

mediálnej výchovy v školskom prostredí. Významnú úlohu pri riešení problematiky 

multikultúrnej výchovy v živote detí zohráva okrem rodinného prostredia aj prostredie školy. 

Je potrebné si uvedomiť veľkú zodpovednosť pri usmerňovaní žiakov so zreteľom na 

efektívne využívanie televízie, počítača či mobilu, dnes najmä internetu. 

Mediálna výchova prebieha v školskom prostredí. Učiteľ vyhodnotí cez príslušné 

diagnostické metódy, akých žiakov má v triede. Učiteľ v primárnom vzdelávaní na Slovensku 

má tú výhodu, že je v svojej triede prevažnú časť vyučovacieho procesu. Pozná svojich 

žiakov. 

Žiak vychovávaný v multikultúrnej spoločnosti je predovšetkým vedený k sociálnemu cíteniu 

a správaniu sa takým spôsobom. Pre rozvoj týchto zručností je potrebné: 

 naladenie (prejavovanie vrelosti, empatie, podpory); 
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 venovanie pozornosti (ide o také obyčajné veci, ako je pozeranie sa na dieťa, počúvanie 

toho, čo hovorí, spoluúčasť na tom, čo robí); 

 prijatie (akceptovanie a rešpektovanie dieťaťa takého aké je); 

 pochopenie jeho potreby (malé dieťa je v uspokojovaní svojich potrieb závislé na 

dospelom človeku, na jeho vnímavosti voči tomu, čo potrebuje, akým spôsobom je 

možné jeho potreby nasýtiť); 

 ponechávanie priestoru a vymedzenie hraníc (dieťa neobmedzovať, ale zároveň trvať na 

dodržiavaní pravidiel, pokiaľ je to dôležité; umožniť mu povedať svoj názor, presadiť 

svoju vôľu, ale zároveň ho učiť počúvať názor iného, hľadať kompromis, prípadne 

ustúpiť; učiť dieťa vnímať svoje potreby, vyjadrovať ich, obhajovať ich a usilovať sa o 

ich uspokojenie, ale súčasne vnímať a chápať potreby iného, brať ohľad, oddialiť alebo 

potlačiť svoje potreby v prospech iného a pod.) (Bednářová, Šmardová, 2007).  

Je potrebné, aby školy a učitelia v procese edukácie formovali  postoje žiakov k odlišným 

kultúram a vytvárali podmienky a vhodné vzdelávacie programy, ktoré by podporili 

formovanie zdravých postojov voči iným ľuďom, či kultúram a kritické myslenie pri kontakte 

s médiami. Veríme, že nielen prostredníctvom mediálnej výchovy je potenciál na Slovensku 

tieto ciele aj uskutočniť. 
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RIZIKÁ UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ŽIAKOV S ĽAHKÝM 

MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A PREVENCIA 

 

RISKS OF SUBSTANCE USE IN PUPILS WITH MILD 

INTELLECTUAL DISABILITY AND PREVENTION 

 

Patrícia Mirdaliková 

 
Abstrakt 

Príspevok pojednáva o špecifikách ľahkého mentálneho postihnutia ako o možných 

rizikových faktoroch užívania návykových látok. Sumarizuje publikované výskumné zistenia 

reflektujúce problematiku užívania návykových látok u osôb s mentálnym postihnutím a 

konkretizuje potenciál školskej prevencie vo vzťahu k užívaniu návykových látok 

v podmienkach špeciálnych základných škôl. Zvýrazňuje potrebu realizácie intencionálnych 

výskumov v tejto problematike a potrebu aplikácie účinných stratégií prevencie užívania 

návykových látok v špeciálnych základných školách.  

Klíčová slova: ľahké mentálne postihnutie, návykové látky, drogová prevencia 

 

Abstract 

The paper deals with the specifics of mild intellectual disability as a possible risk factor of 

substance use. Summarises published research findings reflecting problematic of substance 

use in pupils with mild intellectual disability and concretizes a potential of school-based 

substance use prevention in conditions of special elementary schools. Highlights the needs of 

realisation intentional researches in this area and the need for application effective strategies 

of substance use prevention in special elementary schools. 

Key words: mild intellectual disability, addictive substances, drug prevention 

 

1 ŠPECIFIKÁ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA VO VZŤAHU K RIZIKU 

UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK 

Mentálne postihnutie je vývinová porucha rozumových schopností, ktorá sa prejavuje 

znížením kognitívnych, rečových, pohybových a sociálnych schopností s prenatálnou, 

perinatálnou a včasnou postnatálnou etiólogiou, ktorá oslabuje adaptačné činnosti (Valenta, 

Michalík, Léčbych a kol. 2018). Osobitosti vo vývine, ktoré mentálne postihnutie zapríčiňuje 

komplikujú riešenie každodenných i problémových situácií. V nasledujúcom texte budeme 

pojednávať o špecifikách mentálneho postihnutia ako o možných prediktoroch pre 

problémové užívanie návykových látok.  

Závažnosť mentálneho postihnutia sa líši v závislosti od jeho stupňa, prípadne pridružených 

diagnóz. V súčasnosti poznáme štyri stupne postihnutia, ktoré sa určujú na základe posúdenia 

štruktúry inteligencie a posúdenia schopnosti adaptability, orientačne tiež inteligenčným 

kvocientom (IQ) a mierou zvládania obvyklých sociálne-kultúrnych nárokov na jedinca 

(Valenta, Michalík, Léčbych a kol. 2018). Osoby s mentálnym postihnutím teda nie sú 

homogénnou skupinou a problematika užívania návykových látok sa netýka všetkých jeho 

stupňov. Problémové užívanie návykových látok u osôb s mentálnym postihnutím sa 

identifikuje najmä u jedincov v pásme ľahkého mentálneho postihnutia (69 – 50 IQ). U osôb 

s ťažšími stupňami mentálneho postihnutia, sa problémové užívanie návykových látok 

nepredpokladá. Spôsobuje to problematická socializácia, teda menej príležitostí stretu 

s návykovou látkou, prípadne neschopnosť zaobstarania návykovej látky. Osoby s ťažšími 
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stupňami mentálneho postihnutia taktiež žijú pod dohľadom iných osôb, ktoré môžu 

akékoľvek rizikové správanie zastaviť (Šúlovská, 2006). V súvislosti mentálneho postihnutia 

a rizika užívania návykových látok sa v literatúre a odborných výskumných štúdiách 

stretávame aj s problematikou hraničného pásma mentálneho postihnutia, respektíve pásma 

mentálnej subnormy. V súčasnosti tieto termíny nahradil termín oslabenie kognitívneho 

vývinu, prípadne oslabenie kognitívnych funkcií (DSM – 5, ICD – 11). Oslabenie 

kognitívneho vývinu (85 – 71 IQ) znevýhodňuje jedinca predovšetkým pri vzdelávaní, čo 

indikuje podporné edukačné (príp. psychosociálne) opatrenia. Nejedná sa však o mentálne 

postihnutie, nakoľko sa hodnota IQ pohybuje nad 70 (Valenta, Michalík, Léčbych a kol. 

2018). Osoby s oslabením kognitívneho vývinu a ľahkým mentálnym postihnutím vykazujú 

podľa Hammink a kol. (2015) v rámci užívania návykových látok podobné problémy.  

V rámci tohto príspevku sa zameriavame na problematiku ľahkého mentálneho postihnutia vo 

vzťahu k rizikám užívania návykových látok a prezentujeme dostupné výskumné zistenia tejto 

problematiky. Na základe mnohých výziev, s ktorými osoby s mentálnym postihnutím musia 

čeliť, môžeme predpokladať zvýšené riziko výskytu nežiaducich javov, akým je aj užívanie 

návykových látok. V nasledujúcom texte popisujeme možné príčiny a dôsledky rizikového 

správania v oblasti užívania návykových látok, spracovaných podľa všeobecných prediktorov 

zneužívania návykových látok vo vzťahu k osobitostiam mentálneho postihnutia.  

Špecifiká ľahkého mentálneho postihnutia ako možné rizikové faktory užívania návykových 

látok (spracované podľa Jakabčic, Požár 1995; Končeková 2005, Hammink a kol. 2015, 

Valenta, Michalík, Léčbych, 2018): 

Osobitosti psychických procesov: 

 Osobitosti v poznávacích funkciách:  Nízka riadiaca úloha myslenia zapríčiňuje ťažkosti 

pri vyvodzovaní úsudku a riešení problémových situácií. Osoba s mentálnym postihnutím 

nemusí dostatočne predvídať dôsledky svojho správania, prípadne nebude schopná 

správne vyhodnotiť nebezpečnú situáciu, aká pri užívaní návykových látok môže nastať. 

Taktiež môžeme predpokladať, že v dôsledku zníženej gramotnosti, pomalšieho učenia 

a zníženej funkcie pamäte, nebudú stratégie drogovej prevencie účinné rovnako ako 

u všeobecnej populácie. 

 Osobitosti v oblasti záujmov: Jedným z účinných protektívnych faktorov užívania 

návykových látok sú záujmy (v zmysle voľby alternatívneho správania). Záujmy osôb s 

mentálnym postihnutím sú častokrát oneskorené, nestále, ovplyvniteľné a povrchné. 

Osoby s mentálnym postihnutím sú ľahšie prístupní vytváraniu a realizácií tzv. 

nevhodných záujmov, kam patrí aj fajčenie a pitie alkoholu. 

 Osobitosti v oblasti citov:  Ovplyvňovanie hodnotiacich súdov príjemnými emóciami (to, 

čo je príjemné, je hodnotené ako dobré). Dominancia citov viažuca sa na uspokojovanie 

biologických potrieb. Tieto skutočnosti môžu zapríčiniť pozitívne hodnotenie a celkový 

pozitívny vzťah k návykovým látkam. 

 Osobitosti v oblasti vôľového konania: Vôľa je ovplyvňovaná skôr citmi než rozumom. Z 

toho dôvodu už pri vzniku problémového užívania návykovej látky nemusí dochádzať k 

dostatočnej vôli zmierniť alebo eliminovať jej užívanie. 

 Osobitosti v oblasti motivácie a regulácie správania: Tendencia uspokojovať svoje 

potreby neodkladne a bez zábran. Osoby s mentálnym postihnutím sa jednoduchšie 

podraďujú rôznym požiadavkám a pokynom, čím sa v rámci pôsobenia okolia stávajú 

ovplyvniteľnými. Rizikovo tiež môže pôsobiť regulácia správania, ktorá je viazaná na 

emocionálne prežívanie (prednosť ma také správanie, ktoré prinesie bezprostredné 

uspokojenie). Racionálne hodnotenie je nedostatočné a problematická je aj autoregulácia 

(horšie sebaovládanie).  
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Osobitosti socializácie a adaptácie 

 Nízky socioekonomický status: Ťažkosti nájsť si zamestnanie, finančné problémy, 

spoločenská stigmatizácia, problémy v nadväzovaní sociálnych kontaktov z dôvodu 

limitovaných sociálnych zručností môžu u ľudí s mentálnym postihnutím vyvolávať pocit 

osamelosti a smútku. Tieto skutočnosti pôsobia ako rizikové faktory užívania návykových 

látok.  

 Patologické prostredie: Ak osoby s mentálnym postihnutím pochádzajú zo sociálne-

znevýhodňujúceho prostredia, predpoklad užívania návykových látok narastá úmerne s 

mierou vplyvu sociálno-patologických javov v rodine a blízkom okolí. 

Komorbidita 

 Psychiatrická komorbidita: Častejšie sa vyskytujú rizikové faktory zneužívania 

návykových látok akými sú behaviorálne a psychiatrické problémy (nešpecifické poruchy 

správania, afektívne poruchy, psychózy, symptómy ADHD/ADD). 

 

Vyššie uvedené špecifiká predstavujú teoretický rámec možných rizík užívania návykových 

látok u osôb ľahkým mentálnym postihnutím a priamo tieto osoby nepredurčujú k ich 

užívaniu. Na základe týchto špecifík je však potrebná zvýšená pozornosť osôb, ktoré majú 

možnosť preventívneho pôsobenia (rodičia, blízki príbuzní, učitelia, vychovávatelia atď.) 

 

1.1 Užívanie návykových látok u osôb s ľahkým mentálnym postihnutím 

Zahraniční autori vo svojich výskumných zisteniach potvrdzujú rizikovosť mentálneho 

postihnutia vo vzťahu k problematike užívania návykových látok najmä v horšej prognóze, 

respektíve horších následkov užívania návykových látok ako u všeobecnej populácie. 

Výsledky týchto výskumov uvádzajú nasledovné skutočnosti (McGillicudy 2006, Munro 

2009, Žunic-Pavlovic, Pavlovic, Glumbic 2013, Kiewik 2018, Hammink, VanDerNagel, Van 

De Mneen, 2015): 

 U osôb s ľahkým mentálnym postihnutím sa zvyšuje riziko problémového užívania 

návykových látok. Užívanie návykových látok (eng. substance use), v prípade dodržania 

nízkej frekvencie, množstva, rešpektovaní špecifík pohlavia či veku sa pokladá za 

bezpečné a spoločensky akceptovateľné. V prípade, ak u osoby dochádza k užívaniu 

návykových látok v takom množstve a frekvencii, že predstavuje isté riziko poškodenia 

zdravia, či riziko vzniku závislosti môžeme hovoriť o problémovom užívaní návykových 

látok (eng. substance abuse). Ak osoba s mentálnym postihnutím užíva návykové látky, 

dochádza k zvýšenému riziku problémového užívania, čím sa zvyšuje hrozba somatického 

či psychického poškodenia zdravia jedinca.  

 Užívanie návykových látok u osôb s mentálnym postihnutím má vážnejšie následky ako 

u osôb všeobecnej populácie. Ak u osoby s ľahkým mentálnym postihnutím už dochádza 

k problémovému užívaniu návykových látok, je intervencia, prípadne liečba 

problematickejšia a menej úspešná ako u osôb všeobecnej populácie.  

Výskumné zistenia týkajúce sa prevalencie užívania návykových látok u osôb s mentálnym 

postihnutím a u osôb všeobecnej populácie (podľa dostupných výskumov) dokumentujú 

dynamiku poznania. Podľa analýzy dostupných výskumných zistení realizovanej srbskými 

autormi Žunić-Pavlovićom, Pavlovićom a Glumbićom (2013), mnoho autorov našlo dôkaz, že 

prevalencia konzumácie alkoholu bola nižšia u adolescentov s mentálnym postihnutím ako 

u adolescentov všeobecnej populácie (Rimmer a kol. 1995; Gress, Boss, 1996; Pack a kol., 

1998; McGillicuddy, Blane, 1999; McGuire a kol. 2007; Robertson a kol. 2000; Rurangirwa a 

kol. 2006; VanDerNagel a kol. 2011). V ďalších štúdiách sa nezistili žiadne významné 
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rozdiely v užívaní alkoholu medzi účastníkmi s mentálnym postihnutím a adolescentmi 

všeobecnej populácie (Taggart a kol. 2007; Fakier, Wild 2011; Chapman, Wu 2012). Za 

ďalšiu najčastejšie zneužívanú návykovú látku sa vo všeobecnosti okrem alkoholu považuje aj 

tabak. Výsledky výskumov týkajúcich sa prevalencie fajčenia u osôb s mentálnym 

postihnutím a u osôb všeobecnej populácie neboli taktiež konzistentné. Viacero autorov 

zistilo nižšiu prevalenciu fajčenia u osôb s mentálnym postihnutím ako u osôb všeobecnej 

populácie (Rimmer a kol. 1995; Gress, Boss 1996; McGillicuddy, Blane 1999; Robertson a 

kol. 2000, Taylor a kol. 2004; Rurangirwa a kol. 2006; McGuire a kol. 2007; Fakier, Wild 

2011). Naopak, autori Emerson a Turnbull (2005) zistili, že prevalencia fajčenia bola vyššia u 

adolescentov s mentálnym postihnutím. Podobný vzorec sa zistil u dospelých aj v austrálskej 

štúdii Tracyovej a  Hoskena (1997). Niektoré výskumné zistenia však nezaznamenali žiadne 

rozdiely v prevalencii fajčenia (Taggart a kol. 2007; Chapman, Wu 2012). 

Pri pokuse vyhľadať podobné výskumné zistenia od slovenských autorov sme zaznamenali 

výskum autorky Šulovskej (2006), ktorá sa zamerala na žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím navštevujúcich druhý stupeň špeciálnych základných škôl. Podľa jej záverov, 

vyskúšalo cigaretu viac žiakov s mentálnym postihnutím (64%) ako žiakov všeobecnej 

populácie (30%). Kamaráta fajčiara malo taktiež viacej žiakov s mentálnym postihnutím 

(55%) ako žiakov všeobecnej populácie (31%). Porovnanie konzumácie alkoholu u oboch 

skupín sme nezaznamenali. Alkohol však podľa týchto zistení už konzumovalo až (68%). 

Tieto výsledky poukazujú na predpoklad, že v slovenských podmienkach by mohla byť 

prevalencia užívania alkoholu a cigariet vyššia u žiakov s mentálnym postihnutím ako 

u žiakov všeobecnej populácie. V tomto prípade je však potrebný ďalší výskum, ktorý by 

reflektoval aktuálny stav tejto problematiky. 

 

2 PREVENCIA UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK V ŠPECIÁLNYCH 

ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

Predchádzanie vzniku drogovej závislosti je neoddeliteľnou súčasťou prozdravotnej 

výchovno-vzdelávacej funkcie školy. Keďže výsledky publikovaných školských prieskumov 

dokumentujú znepokojivý vývoj nárastu podielu detí mladšieho a staršieho školského veku, 

napríklad zvyšovanie počtu jedenásťročných detí siahajúcich po cigaretách (Liba 2016), je 

nevyhnuté aby sa s protidrogovou výchovou, respektíve prevenciou užívania návykových 

látok, začínalo už mladšom školskom veku. V štátnom kurikule ISCED-1 pre žiakov 

s mentálnym postihnutím je v rámci štandardných predmetov prevencia užívania návykových 

látok implementovaná po prvý krát až v 4. ročníku v predmete Vlastiveda. V druhom stupni 

sa žiaci s mentálnym postihnutím s prevenciou užívania návykových látok stretávajú v rámci 

štandardných vyučovacích predmetov v 7. ročníku v predmete Občianska náuka, v 8. ročníku 

v predmete Biológia a v 9. ročníku v predmete Etická výchova. Základné školy, nevynímajúc 

špeciálne základné školy, však majú v rámci tvorby školského kurikula možnosť 

implementovať protidrogovú výchovu a prevenciu užívania návykových látok do edukácie aj 

inými spôsobmi ako iba prostredníctvom štandardných predmetov. Možnosti implementácie 

drogovej prevencie do edukácie sú nasledovné: 

1. Prierezové témy (Štátny pedagogický ústav 2017): Tematiky, ktoré sa svojim obsahom 

a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, 

prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka 

a konkrétnej triedy. Prierezové témy sú povinnou súčasťou školského vzdelávania a jeho 

formy môžu byť ľubovoľne kombinované. Môžu sa realizovať: 

 ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, 

 prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov 

a pod., 
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 môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných 

hodín).  

Prevenciu užívania návykových látok obsahujú nasledovné prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj najmä v cieli: aby žiak uprednostňoval základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote (1. 

stupeň); aby žiak optimálne usmerňoval vlastné správanie (2. stupeň). 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu najmä v cieli: aby žiak uprednostňoval 

základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

(každodennom) živote (1. stupeň a 2. stupeň). 

 Ochrana života a zdravia najmä v cieli: aby žiak rozpoznal nebezpečné situácie 

ohrozujúce život a zdravie (1. stupeň a 2 stupeň). 

2. Výchova k zdraviu ako samostatný vyučovací predmet: vytvorenie samostatného 

predmetu s prozdravotným výchovno-vzdelávacím obsahom z rámca voliteľných 

(disponibilných) hodín, s vlastnými osnovami a vzdelávacími štandardmi. 

3. Vlastné stratégie prevencie užívania návykových látok: aktívny monitoring nežiaducich 

javov, poradne pre žiakov, spolupráca s rodičmi, aktívne vzdelávanie pedagógov, 

systematický prístup koordinátora prevencie. Využívanie programov podpory zdravia na 

školách (Filipove dobrodružstvá, Ako poznám sám seba, Chceme dýchať čistý vzduch, 

(Ne)hovorme o drogách, Nenič svoje múdre telo, Kým nie je príliš neskoro atď.) 

4. Využívanie služieb externých inštitúcií: neziskové organizácie (Slovensko bez drog, 

Zober loptu, nie drogy, Život bez závislostí atď.), centrá pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, národné programy (Národný program boja proti drogám, 

Národný program podporujúci zdravie) a pod. Ďalej sú to prednášky a besedy s externými 

odborníkmi (sociálni pracovníci, policajti, zdravotníci a pod.) 

Jednotlivé možnosti implementácie drogovej prevencie do edukačného procesu sa navzájom 

nevylučujú a môžu prebiehať simultánne.  

Dôsledné vypracovanie a samotná implementácia preventívnych stratégií do školského 

kurikula však nemôže fungovať bez dostatočne kompetentných učiteľov. V školských 

podmienkach je odbornosť a prozdravotný výchovný potenciál učiteľa jednou z kľúčových 

subjektov prevencie. Podľa Libu (2016) je práve erudovaná, premyslená, cieľavedomá 

a systematická zdravotno-preventívna edukačná intervencia učiteľa investíciou, ktorá sa 

pozitívne premietne v procese formovania, stabilizácie a interiorizácie zásad zdravého 

životného štýlu nielen u žiakov, ale tiež u rodičov a širšej verejnosti. Výchova k zdraviu 

nevynímajúc prevenciu užívania návykových látok u žiakov musí odrážať bio-psychickú 

a socio-kultúrnu determinovanosť osobnosti žiaka a je len na učiteľovi akú stratégiu 

pôsobenia zvolí, ako sa spredmetní v obsahu, formách, metódach a prostriedkoch pôsobenia. 

Okrem výchovno-vzdelávacích kompetencií má pri drogovej prevencii dôležitú úlohu aj jeho 

diagnostická kompetencia. Učiteľ môže včas identifikovať žiaka vo zvýšenom riziku 

problémov s návykovými látkami a na základe jeho diagnostiky zvoliť postup účinnej 

prevencie. Je dôležité aby učiteľ poznal: 

 Osobnostné črty žiaka: Rozpoznať rizikové osobnostné črty žiaka (Neuroticizmus, 

depresie, úzkostlivosť, impulzivita atď.) 

 Sociálne prostredie žiaka a rodinná anamnéza: Analyzovať rodinnú anamnézu 

žiaka, životné podmienky a sociálne prostredie. (Žiak pochádza z rizikového 

prostredia. V rodine je bežné užívanie návykových látok.) 

 Záujmy žiaka a preferencie trávenia voľného času: Podporovať zdravé trávenie 

voľného času a rozvíjať a prehlbovať záujmy žiaka. (Ponuka alternatívneho 

správania.) 

 Motívy užívania návykovej látky: Identifikovať motív užívania návykových látok. 

Rizikové motívy (Schjiven 2019): žiak užíva látku aby nebol v sociálnej skupine 

- 999 -



odmietnutý (vonkajšie negatívne posilnenie), žiak užíva látku aby reguloval 

negatívne emócie (vnútorné negatívne posilnenie), žiak užíva látku s cieľom 

zlepšenia nálady (vnútorné pozitívne posilnenie).  

Diagnostika žiaka vo zvýšenom riziku môže podporiť účinnosť prevencie prostredníctvom 

nevyhnutného individuálneho prístupu v zmysle selektívnej prevencie. 

 

3 DISKUSIA A ZÁVER 

Príspevok poukázal na osoby s mentálnym postihnutím ako na skupinu so zvýšeným rizikom 

vzniku problémov s návykovými látkami a na základe toho zvýraznil potrebu 

implementovania účinných stratégií prevencie v špeciálnych základných školách.   

Zahraniční autori na základe realizovaných výskumov potvrdzujú zvýšené riziko problémov 

s návykovými látkami u osôb s mentálnym postihnutím v zmysle horšej prognózy, respektíve 

následkov, ak už k užívaniu dochádza. Čo sa ale týka prevalencie užívania návykových látok 

u osôb s ľahkým mentálnym postihnutím v porovnaní so všeobecnou populáciou nemôžeme 

vyvodiť jasné závery. Žunić-Pavlović, Pavlović a Glumbić (2013), mätúce výsledky týchto 

výskumov odôvodňujú rozličnými metódami výskumov, rôznym vekom respondentov, ako aj 

rozdielmi v operacionalizácii mentálneho postihnutia. Zo slovenského výskumu Šulovskej 

(2006), vyplývala vyššia prevalencia užívania návykových látok u žiakov s mentálnym 

postihnutím ako u žiakov všeobecnej populácie. Aktuálne informácie o vedomostiach 

slovenských žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím týkajúcich sa rizík spojených 

s užívaním návykových látok a aktuálna prevalencia užívania návykových látok v tejto 

skupine nie je dostupná. Je potrebné zistiť, aká je informovanosť žiakov o rizikách užívania 

návykových látok, a aká je miera ich skúseností s nimi. Tieto informácie by mohli poslúžiť na 

posúdenie efektivity drogovej prevencie v slovenských špeciálnych základných školách. 

Špeciálne základné školy na Slovensku majú viacero možností implementácie prevencie 

užívania návykových látok do výchovy a vzdelávania. Žiakom s ľahkým mentálnym 

postihnutím je edukácia v oblasti problematiky návykových látok poskytovaná 

prostredníctvom štandardných vyučovacích predmetov (Vlastiveda, Občianska náuka, 

Biológia a Etická výchova) stanovená štátnym kurikulom ISCED-1 pre žiakov s mentálnym 

postihnutím a prostredníctvom povinnej implementácie prierezových tém ako súčasti 

školského vzdelávania. Je nevyhnutné, aby si školy vytvárali taktiež vlastné stratégie 

prevencie užívania návykových látok tak, aby reflektovali potreby žiakov a miestne špecifiká, 

aby škola aktívne monitorovala nežiaduce javy, stanovila jasné pravidlá pre žiakov 

a apelovala na spoluprácu rodiny a školy a tiež na systematický prístup učiteľov 

a koordinátorov prevencie. Pri prevencii užívania návykových látok u žiakov s ľahkým 

mentálnym postihnutím je potrebné zabezpečiť individuálny prístup k žiakom, a to nie len 

v zmysle edukačnom ale aj diagnostickom. Včasné identifikovanie nežiaducich javov 

determinuje úspešnosť preventívneho pôsobenia. Učiteľ, ako kľúčový subjekt prevencie 

užívania návykových látok má preto dokázať identifikovať žiaka v riziku, pri ktorom stanoví 

individuálny preventívny postup, ktorý bude reflektovať účinné stratégie prevencie. Školy 

v rámci preventívnych stratégií majú taktiež zabezpečiť systematický a adresný prístup 

preventívnych programov (Nešpor, Csémy, Pernicová 1999; In: Liba 2016). V súčasnosti sú 

programy prevencie užívania návykových látok, ktoré sú v podmienkach špeciálnych 

základných škôl najčastejšie využívané, primárne vytvárané pre žiakov všeobecnej populácie 

a nereflektujú špeciálne požiadavky edukácie vyplývajúce zo špecifík mentálneho postihnutia. 

Na základe predstavených špecifík ľahkého mentálneho postihnutia vo vzťahu k riziku 

užívania návykových látok môžeme tvrdiť, že prevencia by nemala byť riešená preventívnymi 

programami určenými všeobecnej populácii žiakov. Tieto skutočnosti poukazujú na potrebu 

tvorby preventívneho programu, ktorý by bol určený výhradne pre skupinu žiakov 

s mentálnym postihnutím, prípadne na nutnosť modifikácie existujúcich preventívnych 
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programov pre potreby tejto skupiny žiakov. Preto je nevyhnutná realizácia výskumov, ktoré 

by objasnili dôležité premenné, ktoré treba brať do úvahy pri vytváraní  programov a ďalších 

stratégii prevencie užívania návykových látok u žiakov s mentálnym postihnutím. 
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TRENDY V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V LETECH 2016-2019 

 

TRENDS IN INCLUSIVE EDUCATION FROM 2016 TO 2019 

 

Marie Hošťálková, Nikola Paštrnáková 

 
Abstrakt 

Přehledová studie se zabývá výzkumy zaměřenými na inkluzivní vzdělávání v letech 2016 až 

2019, které byly realizovány českými i zahraničními autory. Čtyři vybrané studie 

z elektronické databáze EBSCO byly následně podrobeny analýze. Hlavním cílem bylo 

přinést stručný přehled vývoje a trendů v oblasti inkluzivního vzdělávání v České republice a 

dalších zemích a to v roce 2016, 2017, 2018 a 2019. Na základě analýzy jednotlivých studií 

bylo zjištěno, že se přístup k inkluzivnímu vzdělávání postupně vyvíjí a v návaznosti na to se 

mění také názory společnosti a přímých účastníků inkluze. Jedná se však o proces, který 

potřebuje delší časový úsek pro úspěšnou implementaci a podporu odborníků. Přehledová 

studie dále upozorňuje na bariéry, s nimž se inkluzivní vzdělávání setkává a na způsoby, jak 

lze tyto bariéry překonávat v procesu implementace inkluze. 

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, přístupy, trendy, škola, postižení, bariéry 

 

Abstract 

The study informs its readers about research studies about inclusive education from 2016 to 

2019. All of these analyzed studies are published by Czech and foreign authors who have 

been interested in the issue of inclusive education and its implementation in mainstream 

schools. The main aim of the study is to provide a brief overview of the development and 

trends in the area of inclusive education in the Czech Republic and other countries in 2016, 

2017, 2018, and 2019. Based on this analysis, the approach to inclusive education has been 

consistently developing. Thus, the opinions of stakeholders and the general public related to 

this issue have been changing. Nevertheless, the process of effective implementation of 

inclusive education needs a longer time period and the support of experts. The study also 

points out barriers relating to successful inclusion and on ways how to overcome them. 

Key words: inclusive education, approach, trends, schools, disability, barriers 

 

 

1 Úvod 

Studium odborné literatury a dostupných publikací prezentujících výzkumné studie na téma 

inkluzivního vzdělávání poskytuje ucelený přehled vypovídající o současném stavu 

inkluzivního vzdělávání. Tato přehledová studie Trendy v inkluzivním vzdělávání v letech 

2016-2019 vychází z odborných elektronických zdrojů prezentovaných mezi lety 2016 až 

2019 a přináší stručný přehled vývoje a trendů v oblasti inkluzivního vzdělávání v České 

republice a dalších státech.  

Pojem inkluze a inkluzivní vzdělávání je aktuálním tématem v mnoha zemích současného 

světa 21. století. Samotná inkluze se bezprostředně dotýká každodenního života společnosti a 

promítá se do školního vzdělávacího procesu. Inkluzivní trendy navazují na humanistické 

principy v pedagogice, v popředí zájmu stojí vzdělávaní a výchova každého jedince (i 

s handicapem) tak, aby mohl fungovat úspěšně v osobním životě, plnohodnotně se uplatnil ve 

společnosti a byl připraven na celoživotní učení (Vítková In Bartoňová, Vítková et al., 2015). 

Inkluzivní vzdělávání prošlo svým vlastním historickým vývojem a jedná se o problematiku, 

která nespadá pouze do oblasti speciální pedagogiky. 
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Pohled na inkluzivní vzdělávání není jednotný a liší se dle perspektivy, z které je na toto téma 

nahlíženo. Lze tedy diferencovat inkluzivní vzdělávání na základě perspektivy pedagogické, 

perspektivy vzdělávací politiky, dále také perspektivy organizační, pedagogicko-didaktické, 

medicínské, psychologické, sociologické či již výše zmíněné perspektivy speciálně 

pedagogické. Dále Vítková (In Bartoňová, Vítková et al., 2015) dodává, že inkluzivní 

vzdělávání je podmíněno spoluprací více vědních oborů, z čehož také vychází jeho rozdílné 

pojetí. Podíváme-li se na inkluzivní vzdělávání z pedagogického úhlu pohledu, budeme 

nahlížet na toto téma z hlediska vzdělávání a výchovy. Jedná-li se však o perspektivu z úhlu 

vzdělávací politiky, je zdůrazňován význam strategických dokumentů na mezinárodní, 

evropské a národní úrovni. Organizační řízení upravuje procesuální a strukturální změny ve 

školských zařízeních, a pedagogické spolu s didaktickým východiskem utváří pedagogicko-

didaktickou perspektivu inkluzivního vzdělávání. Z pozice psychologie, kde je zdůrazňována 

nutnost zabývání se psychologickými aspekty inkluze, a z hlediska medicíny se upozorňuje na 

potřebu posuzování zdravotního stavu a zdravotních kompetencí žáka právě v souvislosti 

s inkluzivním vzděláváním. Předmětem perspektivy sociologické inkluze je společenský a 

kulturní aspekt inkluzivního vzdělávání. Zatímco speciálně pedagogická perspektiva 

poukazuje na speciálně pedagogické otázky z hlediska edukace, sociologie, psychologie a 

medicíny. V této přehledové studii je preferována tato speciálně pedagogická perspektiva 

nahlížení na problematiku inkluzivního vzdělávání. 

Pro charakteristiku inkluzivního vzdělávání 21. století je zcela zásadní volba adekvátních 

požadavků, které přímo souvisejí se vzdělávací politikou států. Snaha poskytnout odpovídající 

vzdělávání a jednotné podmínky pro vzdělávání všech žáků bez rozdílu, včetně jedinců se 

speciálními vzdělávacími potřebami a jedinců nadaných, je aktuálním celosvětovým trendem, 

který přináší jak pozitivní, tak negativní ohlasy ze strany většinové společnosti. Negativní 

úhel pohledu je mnohdy způsobem tím, že se vždy stoprocentně nedaří implementovat 

myšlenku inkluze dostatečně efektivně do každodenního života společnosti. 

 

2 Teoretická východiska 

Termínu inkluze, v přímé spojitosti s inkluzivním vzděláváním, je v posledních letech 

věnována zvýšená pozornost společnosti. Z pohledu vývoje inkluzivního vzdělávání je 

vnímán jako klíčový rok 1998, kdy se v kanadském Torontu konalo setkání, při němž bylo 

pedagogickými pracovníky, odborníky z různých pomáhajících profesí a rodiči zformulována 

základní východiska konceptu inkluze (Concept of Inclusion). Již v následujícím roce 1988 

byla vydána první odborná publikace Akce pro inkluzi (Action for Inclusion), která se 

zabývala inkluzí - zejména umísťováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžných škol hlavního vzdělávacího proudu (Janoško, Neslušová, 2014). Za další důležitý 

bod na cestě k inkluzivnímu vzdělávání je považována konference ve španělské Salamance 

v roce 1994. Hlavním diskutovaným tématem bylo, jak je možné zkvalitnit a zlepšit přístup ve 

výchově a vzdělávání žáků speciálními vzdělávacími potřebami a také jejich právo na 

společné vzdělávání (UNESCO, 1994 [online]).  

Autoři Janoško a Neslušanová (2014) upozorňují, že inkluzivní vzdělávání přináší zcela nové 

požadavky ke zřizovatelům škol a také k jejich ředitelům a ostatním vedoucím pracovníkům. 

Důraz je kladen na uplatnění univerzálního práva na vzdělávání, které je také jedním ze 

základních lidský práv a upozorňuje, že každý jedinec má na vzdělání nárok. Samotné 

vzdělávání vede k plnému rozvoji osobnosti každého dítěte, prohlubování přátelství, 

porozumění a tolerance mezi lidmi. Tyto hodnoty jsou přenášeny z generace na generaci a 

mají eliminovat diskriminaci jednotlivců se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluzivní 

vzdělávání znamená vytvářet na školách pro všechny žáky takové podmínky vzdělávání, které 

jim pomohou překonávat bariéry v učení a podpoří rozvoj jejich vlastního potenciálu. 
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Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou akceptovány a heterogennost je vnímána jako 

normalita (Bagalová, Bizíková a Fatulová, 2015). 

Index pro inkluzi ukazuje, že inkluzivní kultura je jedním z rozhodujících faktorů pro 

vytvoření inkluzivní školy. Indikátory inkluzivní školy jsou: otevřenost vůči všem (každý je 

vítán), žáci si navzájem pomáhají, zaměstnanci spolupracují mezi sebou, zaměstnanci a žáci 

pečují o vzájemný respekt, funguje partnerství mezi zaměstnanci a rodiči, všechny místní 

komunity jsou zahrnuty do školy (Bartoňová In Zámečníková, Vítková, 2015). V metodice 

inkluzivního vzdělávání ve školách je inkluze charakterizována jako zaměření na potřeby 

každého žáka, a tedy ne pouze na žáka se zdravotním postižením. Zároveň také učitel není 

hlavním činitelem, ale je kladem důraz na vzájemnou kooperaci hlavních aktérů (např. 

školního psychologa, speciálního pedagoga, ostatních učitelů). Dále jsou také zdůrazňovány 

celkové klima prostředí, kde edukace probíhá, vzdělávací systém zacílený na aktivizující 

vyučovací metody (Bagalová, Bizíková a Fatulová, 2015). 

 

3 Stručný historický přehled inkluzivního vzdělávání 

Koncept inkluzivního vzdělávání je pevně zakotven v základních lidskoprávních 

dokumentech, a to ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Dohodě o právech dítěte a také ve 

Světové deklaraci vzdělání pro všechny (Franková, 2014).  Jak již bylo výše zmíněno, za 

základní pilíř inkluze je považována konference ve španělské Salamance 1994, jíž se 

zúčastnilo 92 států a 25 mezinárodních organizací. Cílem konference bylo nastavení 

vzdělávacího procesu tak, aby byl jednotný pro všechny, a také nastolení společné vzdělávací 

politiky, která umožňuje inkluzivní vzdělávání a začlenění dětí s postižením do škol hlavního 

vzdělávacího proudu. Na této konferenci byl přijat dokument s názvem Prohlášení ze 

Salamanky, týkající se principů, politiky a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dokument Akční rámec pro jejich dosažení. Oba tyto dokumenty zdůrazňují 

nutnost, aby se běžné školy staly institucemi pro každého (UNESCO, 1994 [online]). 

Franková (2014) dodává, že inkluzivní vzdělávání nedefinují pouze mezinárodní dokumenty, 

ale i dokumenty národní. V České republice je tímto dokumentem Listina práv a svobod, 

která je součástí Ústavy České republiky, a její článek 33 pojednává o právu na vzdělání. 

V roce 1991 Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu vydala dokument School for all, 

který byl následně v modifikované podobě přijat v mnoha zemích světa. V České republice je 

jeho modifikována verze známá pod názvem Kurz integrace dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a byla publikována v roce 1997. 

 

4 Metodologie 

Ke zpracování přehledové studie Trendy v inkluzivním vzdělávání v roce 2016–2019 byly 

využity výzkumy odpovídající tématu této práce. Hlavním cílem přehledové studie je popsat 

trendy v inkluzivním vzdělávání v České republice a v zahraničí. Při zpracování práce byly 

položeny následující otázky: 

 Jak pokročil vývoj inkluzivního vzdělávání od roku 2016 do roku 2019? 

 Jakým způsobem se liší implementace inkluze v jednotlivých zemích? 

 Na koho byly výzkumy v daném období zaměřeny (např. vedení školy, pedagogičtí 

pracovníci, žáci, rodiče, děti postižením, poradenská zařízení)? 

 Jaké jsou bariéry při implementaci inkluzivního vzdělávání do škol hlavního 

vzdělávacího proudu? 

V úvodu, teoretických východiscích a historickém přehledu této přehledové studie, je čerpáno 

zejména z publikací českých a slovenských autorů aktivně zabývajících se problematikou 

inkluzivního vzdělávání.  

V další části přehledové studie byly zpracovány informace a výsledky z dostupných 

odborných zdrojů z elektronické databáze EBSCO, která je dostupná v rámci databáze 
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elektronických zdrojů Masarykovy univerzity v Brně. Sběr jednotlivých článků v databázi 

EBSCO byl zacílen na studie na téma trendů v inkluzivním vzdělávání v letech 2016 až 2019. 

Rok 2016 byl zvolen zcela záměrně, jelikož v tomto roce byla v České republice zveřejněna 

vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, která nabyla účinnosti dne 1. září 2016 a v tomto znění byla platná až do 31. srpna 

2017 (MŠMT, [online]). Při vyhledávání byla zadána klíčová slova inclusive education, 

inclusive approach, education, schools, disability. Dále byla pozornost zaměřena na studie 

vztahující se k oblasti education v Akademických periodikách vyhledávání. Po zadání 

klíčových pojmů, časového rozmezí, vědecké oblasti a typu periodik bylo nalezeno celkově 

42 odborných prací. V konečném výsledku byly ponechány 4 výzkumné studie orientované 

na implementaci inkluzivního, z nichž každá reprezentuje jeden rok ze stanoveného časové 

rozmezí od roku 2016 do roku 2019, a tudíž odpovídající záměrům této práce. Tyto zdroje 

jsou zpracovány v Tabulce 1 a jsou následně analyzovány v této přehledové studii.  

 

NÁZEV 

STUDIE 
AUTOŘI ROK METODY/SBĚR DAT 

VÝZKUMNÝ 

VZOREK 
STÁT 

Aspects of 

inclusive 

education within 

the Czech 

educational 

system 

Bartoňová 2016 

kvalitativní výzkumná 

část 

polostrukturovaný 

hloubkový rozhovory 

s učiteli 

rozhovory s žáky s lehkým 

mentálním postižením a 

rodiči (Bartoňová, 2013) 

 

kvantitativní výzkumná 

část 

- dotazník pro učitele 

- 9 rozhovorů 

s učiteli 

- 2 rozhovory 

s žáky 

- 2 rozhovory 

s rodiči 

- 90 učitelů 

mající ve třídě 

žáka s lehkým 

mentálním 

postižením 

 

Česko 

Attitudes of 

teachers towards 

inclusion of 

students with 

disabilities in 

physical 

education: 

Validity of the 

ATIPDPER-R 

instrument in 

Polish cultural 

context 

Cyran, 

Kudláček, 

Block, 

Malinowska-

Lipień, 

Zyznawska 

 

 

 

 

2017 

kvantitativní výzkum 

naástroj Attitudes Toward 

Teaching Individuals with 

Physical Disabilities in 

Physical Education 

(ATIPDPE) 

 

- 158 učitelů 

tělesné výchovy 

působících na 

prvníma druhém 

stupni 

základních škol 

 

Polsko 

Inclusive 

Education: 

Perspectives on 

Implementation 

and Practice 

From 

International 

Experts 

 

Kurth, Miller, 

Toews, 

Thompson, 

Cortés, Hari 

Danal, 

Escallón, 

Hunt, Porter, 

Richler, 

Fonseca, 

Singh, Šiška, 

Villamero, 

Wangare 

 

 

 

 

 

 

2018 

kvalitativní výzkum 

polostrukturovaný rozhovor 

 

- 13 

mezinárodně 

uznávaných 

expertů na 

inkluzivní 

vzdělávání 

Kanada, 

Kolumbie, 

Česko, 

Indie, Keňa, 

Nepál, 

Nikaragua, 

Filipíny, 

Portugalsko 
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Inclusion and 

inclusive 

education 

through the eyes 

of the majority 

in Slovakia 

Šuhajdová 

 

 

 

 

2019 

kvantitativní výzkum 

dotazník pro většinovou 

populaci 

- 557 

respondentů 

většinové 

populace 

(požadavek: 

starší 18 let, 

nebýt 

v příbuzenském 

vztahu 

s člověkem 

s postižením) 

Slovensko 

 

  

5 Popis studií 

Čtyři vybrané výzkumy zabývající se inkluzivním vzděláním v České republice i zahraničí 

mapují trendy v inkluzivním vzdělávání ve stanoveném časovém intervalu a zároveň 

přibližují, jak je inkluzivní vzdělávání realizováno v praxi. 

Dle Bartoňové (2016) je hlavním cílem speciální pedagogiky v České republice úspěšná 

inkluze a to, aby byli studenti se znevýhodněním začleněni do školního systému. Ve 

výzkumné studii se autorka zabývá vybranými aspekty inkluzivního vzdělávání v České 

republice a stručně charakterizuje inkluzi na základě interpretace výsledků kvalitativního a 

kvantitativního výzkumného šetření. Inkluzivní vzdělávání bylo podrobeno zkoumání na 

základě rozhovorů s učiteli, rodiči a žáky s lehkým mentálním postižením. V rámci tohoto 

výzkumného šetření bylo realizováno 9 hloubkových rozhovorů s učiteli. Rozhovory s žáky 

s lehkým mentálním postižením a jejich rodiči byly autorkou realizovány v roce 2013 jako 

součástí jiného výzkumného šetření (Bartoňová, 2013). Na základě dotazníků skládajících se 

z 41 otázek byla provedena kvantitativní část výzkumu, jejíž hlavním cílem bylo zjištění a 

analyzování faktorů, které ovlivňují postoje studentů s lehkým mentálním postižením k jejich 

vzdělávacímu procesu v běžné základní škole. 

Výsledky výzkumného šetření odhalily, že pro úspěšnou implementaci inkluzivního 

vzdělávání do hlavního vzdělávacího proudu je vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením zcela klíčové navzdory dilematům, které ho i v roce 2016 stále provázejí. Pro žáky 

s lehkým mentálním postižením může být obtížné vytváření sociálních vazeb s ostatními 

spolužáky kvůli narušené komunikační schopnosti a také pomalejšímu přemýšlení a 

porozumění. Učitelé se však tyto žáky snaží maximálně zapojovat do aktivit celého kolektivu 

a tak pozitivně podpořit vztahy mezi žáky ve třídě. Navzdory nedostatečné připravenosti 

učitelů na inkluzi a nedostatečnému vzdělání ve speciálně-pedagogické oblasti, přístup 

většiny učitelů k inkluzi je pozitivní a k žákům přistupují individuálně na základě jejich 

potřeb. Učitelé jsou ochotni při výuce svůj přístup přizpůsobit, aby probírané učivo bylo pro 

žáky s lehkým mentálním postižením maximálně srozumitelné, čímž podporují trend 

implementace inkluzivního vzdělávání v praxi. 

Tým výzkumníků Cyran, Kudláčka, Blocka, Malinowské-Lipień a Zyznawské (2017) se ve 

své práci věnuje konstrukční validitě nástroje ATIPDPE-R (Attitude Towards Teaching 

Individuals with Physical Educational-Revised). Tento nástroj byl v roce 2002 vytvořen 

českým vědcem Martinem Kudláčkem a je určen pro začlenění žáků s tělesným postižením do 

hodin tělesné výchovy. Tento instrument vyhodnocuje postoj učitelů tělesné výchovy 

k inkluzi, subjektivní normy k inkluzi v hodinách tělesné výchovy a také schopnost 

přizpůsobit svoje chování a myšlení inkluzivnímu přístupu. Aby mohl být ATIPDPE-R použit 

pro účely tohoto výzkumu, byl přeložen z angličtiny do polštiny a dotazníkové šetření, které 

je jeho součástí, obsahuje tři hlavní komponenty hodnotící inkluzi, a to pozitivní výsledky pro 

žáky, negativní výsledky pro učitele a negativní výsledky pro žáky. 
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Na základě měření pomocí nástroje ATIPDPE-R bylo dokázáno, že tento instrument 

představuje zcela zásadní posun v pochopení inkluze v mnoha evropských zemích. A na 

základě této studie bylo dokázáno, že se jedná o nástroj spolehlivý poskytující validní 

výsledky. Podle tohoto testu bylo zjištěno, že jsou stále v praxi učitelé, kteří nerozumí 

základním principům inkluze a zaměňují si ji s integrací. Výsledky této studie poukazují na 

to, že není vždy správně slovně interpretováno tělesné postižené žáka a může dojít 

k misinterpetaci. Zároveň výsledky této studie potvrzující funkčnost ATIPDRE-R a dokazují, 

že pozitivní přístup učitelů k inkluzi je také dán jejich osobním přesvědčením a postoji než 

oficiálním nařízením. Na druhou stranu se ale stále v praxi lze setkat s učiteli tělesné výchovy, 

kteří fyzické postižení považují za nemoc vyžadující lítost (Starczewska, Hodkinson a Adams, 

2012 cit. podle Cyran et kol., 2017). 

Autoři Kurth, Miller, Gross Toews, Thompson, Cortés, Hari Dahal, Escallón, Hunt, Porter, 

Richler, Fonseca, Singh, Šiška, Villamero a Wangare (2018) se ve svém výzkumu zaměřují na 

to, jaký je mezinárodní pohled na inkluzivní vzdělávání. Dalším stanoveným cílem bylo 

zjištěno, jaké jsou faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání a jaký status má inkluzivní 

vzdělání v zastoupených zemích a spolu se strategiemi, které jsou v těchto státech používány 

na podporu inkluzivního vzdělávání. V rámci výzkumu bylo realizováno výzkumné šetření na 

základě 13 polostrukturovaných rozhovorů s experty na téma inkluze, 11 rozhovorů proběhlo 

na kongresu Inclusion International v Birminghamu, v Anglii, v roce 2018.   

Účastníci výzkumu souhlasně zastávají názor, že je nutné v implementaci inkluzivního 

vzdělávání postupovat po malých krocích, a to zejména v případech, kdy inkluze zavádí nové 

principy do ustáleného systému všeobecného vzdělávání. Bariéry, s nimiž se inkluze potýká je 

nedostatečná podpora zvenčí, a to zejména finanční, dále chybějící ochota a nadšení přímých 

účastníků inkluze a nedostatečná udržitelnost inkluzivního vzdělávání v rámci školy či třídy 

související se změnou učitele, ředitele, vychovatele apod. Jako jednu ze strategií experti 

jmenují potřebu zaměřit se v rámci inkluze na využití místních “zdrojů“, což znamení 

podpořit zavádění inkluzivních praktik v místní škole za podpory místních učitelů a rodičů, 

kteří se znají navzájem a jsou si vědomi, co jsou silné stránky místní komunity a jak je pro 

inkluzi využít. Zároveň jako velkou překážku pro úspěšnou implementaci inkluze je viděna 

chybějící definice inkluze, která by byla jednotná pro všechny.  

Poslední studie zabývající se tématem inkluze a inkluzivního vzdělávání, jejíž autorkou je 

Šuhajdová (2019), poukazuje na lidský faktor jako na klíčovou podmínku pro úspěšnou 

inkluzi. Hlavním cílem studie je identifikovat názory většinové populace Slovenska na 

implementaci inkluze do vzdělávacího systému. Na základě stanovení tohoto hlavního cíle 

vyplynuly další otázky a to, jak je většinová populace dostatečně informovaná, zda je pojem 

inkluze pro všechny dostatečně srozumitelný a jaké jsou obavy většinové populace ve vztahu 

k implementaci inkluze do běžné školy. Sběr dat byl proveden dotazníkovým šetřením. 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že povědomí společnosti o inkluzi a inkluzivním 

vzdělávání není dostatečné, což může být příčinou negativního pohledu společnosti na 

inkluzi. Pouze necelých 20 procent dotázaných s inkluzivním vzděláváním souhlasí a tuto 

myšlenku podporují. Většina respondentů se zajímá zejména o to, jaký negativní dopad 

inkluzivní vzdělání může mít na jejich “zdravé“ dítě. Nevadí jim však, pokud dítě se 

znevýhodněním bude ve stejné třídě, nenaruší-li to zdravý vývoj jejich dítěte. Mezi 

dotázanými panují obavy, jak bude dítě přijato v kolektivu třídy a zda právě to, že bude 

vzděláváno ve třídě s intaktními spolužáky, nebude mít na něj negativní dopad, např. šikana, 

nedostatečná schopnost porozumět probíranému tématu apod.  

 

6 Závěr 

Inkluzivní vzdělání je častým předmětem veřejných diskuzí, a to nejen v oblasti vzdělávání, 

což vede ve společnosti k postupnému přijetí a pochopení toho, že je přirozené vzdělávat děti 
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s postižením v běžných školách. Šuhajdová (2019) však upozorňuje, že nelze dosáhnout 

úspěšné inkluze za krátkou dobu a je zcela přirozené, že je potřeba delšího časového období, 

aby bylo inkluzivní vzdělávání společností přijato. 

Cílem přehledové studie bylo popsat trendy mapující inkluzivní vzdělání v České republice a 

v zahraničí. Následně je zjišťováno, jak vývoj pokročil v období od roku 2016 do roku 2019, 

jak se liší implementace inkluze v jednotlivých zemích, na koho jsou výzkumy zaměřeny a 

jaké jsou bariéry související se implementací inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu. 

V této přehledové studii se zabýváme čtyřmi výzkumy realizovanými v České republice i 

v zahraničí, které nám umožňují pohled na inkluzivního vzdělávání z různých hledisek a 

poukazují na odlišné metodologické postupy a cíle. 

Na základě podrobného rozboru výzkumů bylo zjištěno, že inkluzivní vzdělávání se vyvíjí a 

s ním se také mění názory na něj, ale tento vývoj potřebuje delší časový úsek pro úspěšnou 

implementaci. Samotné inkluzivní vzdělávání může být považováno za trend ve vzdělávání 

21. století a reakcí na neustále se dynamicky vyvíjející oblast vzdělávání, kde je nutností 

překonávání bariér, což neustále modifikuje vzdělávací proces, a to se odráží také na 

vzdělávání v období let 2016 až 2019. Ačkoliv se jedná o krátký časový úsek, termín 

inkluzivní vzdělávání se dostává do povědomí společnosti, která je již schopná hovořit nejen 

o negativních, ale také pozitivních dopadech a příkladech inkluze. Přestože se jedná o tak 

často zmiňovaný termín, ve všech zemích, v nichž byly výzkumy začleněné do této 

přehledové studie realizovány, stále existuje ve většinové společnosti nejistota, zda se jedná 

skutečně o dobrý krok, navzdory již dobře známým příkladům pozitivní inkluze. Výzkumy 

v prezentované v této práci se zaměřují na přímé účastníky inkluzivního vzdělávání a to žáky, 

rodiče a učitele, kteří se nejčastěji setkávají s bariérami vztahujícími se k implementaci 

inkluzivního procesu do škol. Mezi nejčastěji zmiňované bariéry ve vybraných výzkumech 

patří zdravotní postižení žáků bránící jim v plnohodnotném zapojení se do aktivit třídy a 

navázání přátelského vztahu s ostatními žáky, nedostatečná připravenost učitelů na začlenění 

žáků se speciálním vzdělávacími potřebami do jejich třídy, dále také nedostatečná podpora 

zvenčí (např., finanční), chybějící informace o inkluzivním vzdělávání a také nejednotná 

definice. 

Ačkoliv je tato práce zaměřena na inkluzi související se školní docházkou, je důležité mít na 

paměti, že proces inkluze jedince ukončením školy nekončí. Inkluze je celoživotní cesta, 

v rámci které by měl mít každý jedinec s postižením stejné možnosti pro svůj další vývoj. 

Školní vzdělávání je pouze prvním faktorem participace ve společnosti. Inkluze je celoživotní 

cesta, v rámci které by měl mít každý jedinec s postižením stejné možnosti pro úspěšné 

zapojení do běžného života i v dospělosti jako ostatní.  
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SOCIÁLNE PORADENSTVO S DYSFUNKČNOU RODINOU 

 

SOCIAL COUNSELING WITH DYSFUNCTIONAL FAMILY 

 

Zuzana Hrabovská 

 
Abstrakt 

V príspevku sme sa venovali definícii a charakteristike sociálneho poradenstva, jeho vývoju  

vo svete a na Slovensku. Venovali sme pozornosť procesu sociálneho poradenstva 

a postaveniu  sociálneho poradcu v samotnom  poradenskom  procese.  Tiež sme si priblížili 

jednotlivé etapy poradenskej spolupráce medzi poradcom a klientom  a zosumarizovali sme 

ich do jednotlivých  bodov. Priniesli sme aj výsledky výskum u obyvateľov mestskej časti 

Bratislava – Ružinov s názvom  „Potreba a poskytovanie služieb zamestnanosti a 
sprievodných služieb pre obyvateľov mestskej časti  ratislava – Ružinov“. 

Kľúčové slová: Sociálne  poradenstvo,  sociálny poradca,  poradenský  proces 

 

Abstract 

In the paper we focused on the definition and characteristics of social counseling, its 

development in the world and in Slovakia. We paid attention to the process of social 

counseling and the position of social counselor in the counseling process itself. We also 

approached the various stages of counseling cooperation between the counselor and the client 

and summarized them into individual points. We also brought the results of the research of the 

residents of the Bratislava - Ružinov district called "The need and provision of employment 

services for accompanying services for the residents of the Bratislava - Ružinov district". 

Key words: Social counseling, social counselor, counseling  process 

 

 

1. SOCIÁLNE PORADENSTVO  

Problematika sociálneho poradenstva sa stáva aktuálnou v období, kedy sa hromadia sociálne 

problémy. V súčasnej dobe sa neustále zvyšuje počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, 

nachádzajú sa v sociálnej a hmotnej núdzi a nie sú schopní riešiť svoje problémy bez pomoci 

inej osoby alebo inštitúcie. Sociálne poradenstvo ako pojem, ale aj ako nástroj praktického 

uplatňovania sociálnej pomoci, predchádza v súčasnej dobe určitým vývojom. Začiatok 

formovania jeho pojmového a obsahového vymedzenia nemá dlhú históriu a určite nie je 

ukončená. Napriek tomu, že uplatnenie sociálneho poradenstva bolo prirodzenou súčasťou 

práce sociálneho pracovníka, konkrétna definícia tohto pojmu sa objavuje medzi odbornou 

verejnosťou až v zákone o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. 

 

1.1 Vývoj sociálneho poradenstva vo svete a na Slovensku  

Poradenstvo ako metóda sa začína formovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako súčasť 
oblasti v sociálnej práci. Pri zrode sociálneho poradenstva stáli lekári, psychológovia 

(Robinsovoná, Plant), sociológovia (Hayes, Payot, Bláha), tiež pedagógovia (Radlinská) a 

pod., ktorí hľadali riešenia pre klienta aj mimo svojej vlastnej vednej disciplíny. (M. Schavel - 

M. Oláh, 2008) 

Rozvoju socialneho poradenstva ako metódy napomohli aj prvé teoretické práce zamerané na 

odborné, vedecké spracovanie poznatkov novej vednej oblasti - sociálnej práce, ktorej rozvoj 

nastal v 30. - 40. rokoch 20. storocia. Priamym predchodcom sociálneho poradenstva bola 
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sociálna prípadová práca, založená na sociálnej diagnostike a sociálnej intervencii, ktorá má 
síce oveľa širší záber než sociálne poradenstvo, ale vytvorila bázu na vznik sociálneho 

poradenstva ako samostatnej metódy práce so sociálnym klientom. V období medzi dvomi 

svetovými vojnami narástol počet vojnových invalidov, sirôt, vdov a prehlbovala sa chudoba. 

Reakciou na túto situáciu bol rozvoj profesionálnej i dobrovolníckej sociálnej práce, v ktorej 

sa už výrazne objavovali prvky sociálneho poradenstva.  

Gabura (2013, s. 44) uvádza, že „najbližšie k sú asnému chápaniu sociálneho poradenstva 

boli Jurovského Výchovné poradne pre problémové deti, ktoré vznikli v Ústrednej charite na 

Slovensku a fungovali v rokoch 1935 až 1939. Po druhej svetovej vojne a prevzatí moci 

komunistami sa zmenil v bývalo   eskoslovensku politický postoj k sociálnej práci. 

Komunistická ideológia si nepripúš ala možnos  sociálnych problémov, považovala ic   a 

dedi stvo kapitalistickej minulosti a naivne predpokladala, že v socialistickom zriadení 
sociálne problémy automaticky vymiznú. V období normalizácie štátna byrokracia násilne 

zmenila názov poradní na pedagogicko - psychologické poradne a tla ila psychologické 
poradenstvo do podr  ia a závislostí na pedagogickom systéme. V období  iasto ného 

politické o  vo nenia, koncom 60. rokov, vznikla predmanželská a manželská porad a v 
 ratislave a post pne sa  a al syste aticky   dova  systém predmanželského, manželského a 

rodinného poradenstva, ktorý po živelno   a iatku prikryl rezort práce a sociálnych vecí. 

Predmanželské a manželské poradne predstavovali dvadsa  rokov jediný komplexný 
poradenský systém v sociálnej oblasti.“  

V roku 1908 bola v rámci Pestalozziho-Frobelovho domu v Berlíne založená prvá ženská 

sociálna škola, ktorej riaditel'kou bola Alice Salomonová. Činnosť tejto školy ovplyvnila 

budovanie a rozširovanie škôl sociálnej starostlivosti v Nemecku od roku 1920 (Schilling, 

1999). Alice Salomon (Berlin 1872 New York 1948), doktorka filozofie, medicíny, aktívna 

sociálna pracovníčka, pôsobila v oblasti školstva a v oblasti teórie sociálnej práce. Napísala 

30 odborných publikácií z odboru sociálna práca a 350 odborných článkov. Svojou rozsiahlou 

vedeckou prácou a osobným angažovaním sa ovplyvnila rozvoj sociálnej práce tak, ako sa to 

nepodarilo nikomu pred ňou. Je považovaná za priekopníčku v oblasti sociálnej práce. 

Formulovala aj hlavné tézy praxe teórie a vzdelávania v sociálnej práci (Schiling, 1999) - (M. 

Schavel - M. Oláh, 2008) 

 Podľa A. Salomonovej je cieľom sociálnej starostlivosti maximálny rozvoj celej osobnosti 

vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu alebo prispôsobením okolia požiadavkám a 

schopnostiam postihnutého človeka.  (M. Schavel - M. Oláh, 2008) 

Mary Richmondová pracovala na úseku starostlivosti o mládež a usilovala sa o vypracovanie 

jednej z metód sociálnej práce, konkrétne o vypracovanie a stanovenie sociálnej diagnózy a 

vytvorenie základného metodického postavenia v prípadovej práci. 

V r. 1917 svoje teoretické a praktické vedomosti zhrnula v knihe Social Diagnosis (Socialna 

diagnóza).  Usilovala sa o spravodlivé a objektívne posudzovanie sociálnych prípadov. Vo 

svojom diele sa venovala problematike techniky sociálnej evidencie, procesom vedúcim k 

stanoveniu sociálnej diagnózy a jednotlivým typom sociálnej práce. Veľkým prínosom pre 

spoločnosť boli inštitúcie, ktoré sa zameriavali aj na poradenstvo. V ČSR vznikali postupne 

tieto institúcie: napr. Česká akademie pro sociální prácu, Masarykova akademie práce, 

Psychotechnický ústav, Sociální ústav ČSR a iné. Československú republiku pri svojom zrode 

v oblasti sociálnej práce ovplyvnila práve skončená 1. svetová vojna.  (M. Schavel - M. Oláh, 

2008). 

 

1.2 Definícia a charakteristika sociálneho poradenstva  

Existuje niekoľko definícií poradenstva. Niektorí autori charakterizujú poradenstvo ako 

výmenu informácií (napr. Plessen a Bommert), niektorí ako proces učenia, iní a medzi nimi aj 

Schubenz, zasa ako základný fenomén ľudskej interakcie. Sú autori, ktorí definujú 
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poradenstvo ako vedecky podložené vysvetľovanie a ovplyvňovanie ľudského správania s 

cieľom minimalizovať svoje problémy a postupne tak zabezpečiť optimálne fungovanie 

jedinca v spoločnosti. Na Slovensku sú to hlavne autori ako Gabura a Strieženec.  Ak 

nahliadneme na samotný Zákon  R  R č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ten vymedzuje 

sociálne poradenstvo ako: „odbornú  innos  zameranú na zistenie rozsahu a charakteru 

hmotnej núdze alebo sociálnej núdze, na zistenie prí in jej vzniku, na poskytnutie informácií o 

možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo sociálnej núd e a na  s ernenie o  ana pri vo  e 

a  plat ovaní foriem sociálnej pomoci; sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä rodinám“. 

Širšie chápanie sociálneho poradenstva uvádza Gabura (2013, s. 49), ktorý definuje sociálne 

poradenstvo ako proces, ktorý je „založený na v  ahu sociálneho klienta a sociálneho 

poradcu, ktorý sa  sk to  uje prostredníctvom komunikácie, využívajúc pri tom rôzne formy 

a metódy sociálnej práce, a ktoré o cie om je zvýši  kvalitu života klienta za pomoci 

mobilizácie jeho vnútorných a vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia“. 

K ohraničeniu činnosti sociálneho poradenstva významne prispela legislatívna úprava, a to 

zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a v súčasnosti platný zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách. K profesionalizácii sociálneho poradenstva a pre základ na jeho 

skvalitnenie prispel okrem iných aj zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach 

na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti už 
môžeme hovoriť, že máme “dobudovaný systém poradenstva,  o znamená: 

1. jednotné chápanie poradenstva pod a vlastnej vednej oblasti, 

2. rozpracované metodiky a techniky, 

3. vlastné teoretické práce, aj práce zahrani ných odborníkov, 

4. stanovené kto a za akých podmienok môže poradenstvo vykonáva , 

5. dobudované vonkajšie atribúty, ku ktorým patrí legislatíva, existencia stavovskej 

profesionálnej organizácie” (Levická, 2003, s. 105).  

 

1.3 Výskumy v sociálnom poradenstve 

Poukážeme na výskum s názvom „Potreba a poskytovanie služieb zamestnanosti a 
sprievodných služieb pre obyvateľov mestskej časti  ratislava – Ružinov“, ktorý realizovala 

autorka Filadelfiová (2006).  Tento výskum sa zaoberal štúdiom poskytovaných sociálnych 

služieb v mestskej časti Ružinov a zistením, ktoré služby u ružinovských obyvateľov 

absentujú.  iacerí respondenti prejavili záujem o poradenské služby, ktoré v tejto lokalite 

chýbajú.  ajv čší záujem sa prejavil o poradenstvo v oblasti sociálnych vecí a sociálnej 

pomoci, ktoré si vybrala viac ako polovica opýtaných.  eľmi vysoko je preferované aj právne 

poradenstvo, o ktoré prejavilo záujem 47,8% celkového súboru. Takmer 30% skúmaných si v 

rámci troch možností zvolilo poradenské centrá prvej pomoci v krízových situáciách. 

 pomedzi  alších druhov využívania poradenstva sa zaradilo poradenstvo pri hľadaní 

zamestnania a bezplatné poradenstvo pre občanov v hmotnej núdzi – svoj výber im prisúdila 

p tina opýtaných.  edzi posledne miesta v rebríčku získalo poradenstvo pre mladé rodiny a 

manželská poradňa.   rámci voľných odpovedí sa objavil dopyt po dvoch nových druhoch 

poradenstva a to poradenstvo v oblasti zdravotníctva a voľnočasové poradenstvo pre rôzne 

vekové kategórie (dospelí i deti, kultúra i šport). Záujem obyvateľov Ružinova o poradenské 

služby je pomerne vysoký a koncentruje sa predovšetkým do sociálnej oblasti, žiadané je však 

aj právne poradenstvo a poradenstvo s nezamestnanými.  tarší ľudia uprednostňovali 

poradenstvo z oblasti zdravia a zdravotníctva, mladšie ročníky zasa poradenstvo pre rodiny.  

  roku 2011 autorka Repková realizovala výskum s názvom Verejní a neverejní 

poskytovatelia sociálnyc  sl žie  na Slovensk  – analý a Centrálne o registra sociálnyc  

sl žie .  účasťou výskumu bolo aj poskytovanie sociálneho poradenstva ako odbornej 

činnosti verejnými a neverejnými poskytovateľmi, pričom prekvapujúca pre autorku bola 

zistená skutočnosť poskytovania základného sociálneho poradenstva ako najčastejšie sa 
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vyskytujúceho druhu odbornej činnosti a to až  6% zo všetkých registrácií v tejto oblasti, 

ktoré sa viazali na registrácie neverejných poskytovateľov.  účasne ale poukazuje na m túci, 
až nepravdivý pohľad, že verejní poskytovatelia, teda mestá, obce a vyššie územné celky 

základné sociálne poradenstvo v sledovanom období neposkytovali. Podľa platnej právnej 

úpravy patrí takáto činnosť medzi ich základné kompetencie, ktoré vykonávajú činnosti vo 

verejnom záujme, a to bez povinnosti registrácie. Z tohto pohľadu považuje autorka 

vykazovanie najm  základného sociálneho poradenstva cez  entrálny register v rámci 

odborných činností podľa Zákona  R  R č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách za 

čiastočne m túce.   elospoločenské výskumy sa skôr zameriavajú na jednotlivé problémové 

oblasti týkajúce sa viac jednotlivcov ako rodiny. Dôkazom je Inštitút pre výskum práce a 

rodiny, ktorý predkladá realizované výskumy skôr zamerané na jednotlivé problémové oblasti 

dotýkajúce sa viac jednotlivcov než rodiny ako celku, dôkazom je napr. výskum od autorky 

 odnárovej „  apovanie sú asnej siete všetkýc  typov  ariadení pre deti na ú e í 

Slovenskej rep  liky“. Ani  ociologický ústav a občianske združenie Rada pre poradenstvo v 
sociálnej práci nedisponujú relevantnými výskumami zameranými na rodinné sociálne 

poradenstvo.   terné databázy zahraničných výskumov ako       

(http://web.b.ebscohost.com) a SUMMON (http://kurk.summon.serialssolutions.com) 

poukazujú na sociálne poradenstvo z pohľadu jednotlivých problémových oblasti jednotlivca 

ako i rodiny. Autorka Terry, Linda L. výskumom „Fa ily Co nseling in t e Sc ools: A 

Grad ate Co rse“, poukazuje na literatúry popisujúce širokú škálu projektov a prístupov, 

zaoberajúcich sa aplikáciou teórie a pra e rodinných systémov v školskom prostredí 
(www.web.a.ebscohost.com).  nímame to pozitívne najm  z pohľadu ukotvenia a 

rozširovania rodinného sociálneho poradenstva.  apriek tomu reprezentatívne výskumy na 
túto tému na  lovensku absentujú a preto aj z tohto dôvodu vnímame potrebu venovať sa 

rodinnému sociálnemu poradenstvu z pohľadu jeho dostupnosti a poskytovania v rámci 

 lovenska. Považujeme za potrebné identifikovať rodinné sociálne poradenstvo, z dôvodu 

jeho efektívneho rozvoja a jeho dostupnosti pre rodiny v rámci celého  lovenska. 

Predpokladáme, že daný výskum bude prínosom nie len pre akademickú pôdu ale aj pre 

rodiny v jednotlivých krajoch  lovenska a sociálnych poradcov pracijúcich s danými 

rodinami. 

Zdroj: „Potreba a poskytovanie služieb zamestnanosti a sprievodných služieb pre obyvateľov 
mestskej časti  ratislava – Ružinov“, ktorý realizovala autorka Jarmila Filadelfiová (2006) – 

záverečná správa z empirického výskumu – www.agenturano.sk 
 

2. PROCES SOCIÁLNEHO PORADENSTVA A POSTAVENIE SOCIÁLNEHO 

PORADCU V PORADENSKOM PROCESE  

Poradenský proces  predstavuje štruktúru mapujúcu jednotlivé etapy poradenskej práce so 

sociálnym klientom a monitorujúcu využívané metódy a formy v rámci sociálneho 

poradenstva. Proces poradenskej práce je do značnej miery podmienený počtom ľudí, ktorí sa 

aktívne zapájajú do riešenia problému.  voje špecifiká má individuálna poradenská 

spolupráca s klientom, ktorá má vysokú hodnotu pre jednotlivca, poradenská práca s párom je 

centrálne zameraná na vzťahové problémy, poradenská práca s rodinou účinne využíva 

možnosti práce s celým rodinným systémom a poradenská skupinová práca efektívne pracuje 

so skupinovou dynamikou a synergickým efektom.  
 

2.1 Proces sociálneho poradenstva  

Jednotlivé etapy poradenskej spolupráce medzi poradcom a klientom by sa dali 

zosumarizovať do nasledujúcich bodov: 

 prvé informácie o probléme a o klientovi  

 prvý kontakt s klientom, prezentácia problému klientom 
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 doplnenie údajov, ak je to pre  alšiu spoluprácu na riešení problém potrebné  

 formulovanie pracovnej diagnózy  

 vytvorenie kontraktu s klientom o podmienkach, pravidlách a spôsobe spolupráce 

 spoločné stanovenie cieľov spolupráce a stratégií riešenia problémov klientom a     

 poradcom, motivácia a povzbudenie klienta.  

 konkrétna spolupráca klienta a poradcu na riešení problémov 

 ukončenie spolupráce s klientom po vyriešení problému, po naplnení očakávaní oboch 

strán alebo po neúspešnej snahe problém vyriešiť. 

Katamnéza, spoločne dohodnuté kontaktovanie poradcu klientom po ukončení spolupráce, 

ktoré má verifikačný význam najm  vo vzťahu k trvalým pozitívnym zmenám (Gabura 2013). 

 

2.2 Postavenie sociálneho poradcu v poradenskom procese  

Základom  úspechu pre každého poradcu je nadviazanie autentického a otvoreného vzťahu s 

klientom. Poradca sám je pre klienta zrkadlom a vzorom, ako môže prebiehať samotná 

komunikácia, ktorá klienta posunie  alej a umožní mu nadhľad nad svojou situáciou.  

„Sociálny pracovník je profesionál, ktorý dispon je oso itý i predpoklad i, vlastnos a i a 

sc opnos a i. Prispieva k  lepšeni  sit ácie a na áda jednotlivca, sk pin , ko  nit   i 

spolo nos  k správny  postojo . Snaží sa rieši  a eli inova  por c y a de otiva né faktory 

v interakcii so sociálny  prostredí , vedie klienta k vlastnej  odpovednosti, k ro voj  

kritické o  yslenia     adiska   dúcic  potrie  a k ú elné   vy žiti  vlastnýc   drojov. 

O akávané efekty sociálne o pracovníka sa prejavia v  o ente ne ávislosti sociálne o 

klienta" ( trieženec, 2006, s. 19). 

„Úlo o  sociálne o pracovníka je každé o klienta poc opi ,  a jí a  sa o ne o vcíti  sa do 

ne o, aký je, drža     palce -proste  a   o rád, vidie  v  o  i tie do ré stránky, ktoré 

ostatný   nikajú" (Kopŕiva, 1997, s. 21). 

 sobnosť sociálneho pracovníka poradcu je prvým, základným a tým najdôležitejším 

vkladom do vlastnej profesie. Je integrujúcim prvkom rôznych spôsobov, foriem a prístupov 

práce s klientom, pričom každý z nich vyzdvihuje význam osobnosti pracovníka z 

profesionálneho i ľudského hľadiska.  úhlasíme s J. Gaburom (2005, s. 70), ke  hovorí, že 

„ ákladný  pracovný  nástrojo  poradc  je v prevažnej vä šine prípadov on sá ". 

 sobnostná výbava a životná skúsenosť poradcu priamo determinuje úspech alebo neúspech 

vzájomnej spolupráce s klientom.   pomáhajúcich profesiách sa poradca angažuje celou 

svojou osobnosťou.  ie sú to len jeho teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, 

ale i jeho životný štýl, svetonázor, pozície a role, ktoré v spoločnosti zastáva a plní a vo 

významnej miere aj prežívanie sociálneho pracovníka v kontakte s klientom, ktoré je zdrojom 

množstva pocitov, nápadov a predstáv.  ýznam osobnostných kvalít zvýrazňuje i fakt, že v 

poradenskom procese sa pracovník pre klienta môže stať vzorom alebo modelom, ktorý 

stelesňuje pre neho dôležité charakteristiky. 
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NAHLÍŽENÍ NA PROBLEMATIKU ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI 

V KONTEXTU RAWLSOVEJ TEORIE SPRAVEDLNOSTI 
 

A VIEW OF ALCOHOL ADDICTION IN RAWLS' THEORY OF 

JUSTICE 

 
Michaela Jombíková Janáková 

 
Abstrakt 

Alkoholová závislost sebou přináší poškození různého charakteru jak pro jednotlivce, tak i 

pro společnost jako celek. Cílem práce bylo hledání průniků mezi Rawlsovou teorií 

spravedlnosti a řešením problematiky alkoholové závislosti jiným než obvyklým způsobem. 

Příspěvek pojednává o vybraných aspektech Ralwsovej teorie spravedlnosti v kontextu 

reformní paradigmatu sociální práce a na příkladech z praxe poukazuje, jak je možné reagovat 

na sociální nerovnost příležitostí ve společnosti prostřednictvím zlepšení životních podmínek. 

Klíčová slova: alkoholová závislost, teorie spravedlnosti, reformní paradigma. 

 

Abstract 

Alcohol addiction brings harms to individuals and to society as a whole. The aim of this work 

was to look for intersections between Rawls' theory of justice and the solution of alcohol 

addiction in a different way than usual. The article discusses selected aspects of Ralws' theory 

of justice in the context of the reform paradigm of social work and demonstrates on practical 

examples how to respond to social inequality of opportunities in society by improving living 

conditions. 

Key words: alcohol addiction,  justice theory,  reform paradigm. 

 

 

1 VYBRANÉ ASPEKTY RAWLSOVEJ TEORIE SPRAVEDLNOSTI 

S představami koncepce dobře uspořádané společnosti se setkáváme již v antice u Sokrata, 

Platóna, Aristotela atd. Ve středověku se touto otázkou zabývali například sv. Tomáš 

Akvinský, Machiavelli apod. Jednotlivé koncepce přirozeně odpovídají jednak době a jednak 

autorovu přístupu k problému. Pojem "sociální spravedlnost" přineslo až 19. Století. Bylo to 

století velkých sociálních nepokojů vyvolaných extrémním nárůstem chudoby a následnou 

radikalizací části společnosti. V této atmosféře se objevil termín "sociální spravedlnost" 

(Levická et al. 2016). Obsah spravedlnosti není předem stanoven, ale formuje se, je 

předmětem dohody, její všeobecně uznávaný model není k dispozici. Sociální spravedlnost 

hovoří o tom, co je naší společnou prioritou, jak se stanoví a budou dodržovat zásady, podle 

nichž se má žít a vytvářet existenční sociální podmínky nedehonestující život člověka. V 

praxi mluvíme o tvorbě sociálních politik, které mají toto na zřeteli. Zajišťuje se tak sociální 

integrita a inkluze, aby sociální rozdíly nebyly důvodem nespravedlnosti, připadne, 

nevnucovali nespravedlnost (Stachoň 2017). Podle Rawlse (2007) spravedlnost jako férovost 

tvoří rámec demokratické společnosti. Jednou z hlavních rysů spravedlnosti jako férovosti je, 

že považuje základní strukturu za primární subjekt politické spravedlnosti. Základní struktura 

společnosti je způsob, jakým zapadají hlavní politické a společenské instituce do jednoho 

systému společenské kooperace a způsob jakým přiřazují základní práva a povinnosti a 

regulují rozdělení výhod, které při ní vznikají. Základní struktura významně ovlivňuje 

společenské a ekonomické nerovnosti. Jak uvádí autor, spravedlnost jako férovost je formou 
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politického liberalismu, sněží se formulovat soubor hodnot, které se svérázné vztahují na 

politické a společenské instituce základní struktury. Koncepce spravedlnosti tvoří alternativu 

k utilitarismu. Podle ulitarizmu je společnost správně uspořádána, a tedy spravedlivá pokud 

jsou její hlavní orgány organizovány tak, aby zaručovaly nejvyšší částku uspokojení (užitku) 

pro celek všech svých jednotlivých členů (Rawls 1995). V ulitarismu se tedy za žádaný cíl 

pokládá suma užitku a nerovnosti ve společnosti se nezohledňují. Podle Rawlse (2007) 

skutečným cílem spravedlnosti jako férovosti je poskytnout přijatelné filozofické a morální 

základy pro demokratické instituce, a tím položit otázku, jak je třeba chápat potřeby svobody 

a rovnosti. Přičemž se spoléhá na veřejnou politickou kulturu demokratické společnosti a na 

tradice interpretace její ústavy a základních zákonů jako na určité dobře známé myšlenky, 

které lze rozvinout do koncepce politické spravedlnosti. Rawlsova teorie je postavena na 

společenské smlouvě, kde účastníci společenské kooperace zvolí jedním společným aktem 

principy, které mají určit základní práva a povinnosti a vymezit dělení společenských přínosů 

(Rawls 1995). Taková smlouva tedy určuje pravidla společnosti a mluví o tom, co daná 

společnost určuje jako spravedlivé. 

Mezi principy spravedlnosti patří: 1. Každý člověk má nezpochybnitelný nárok na celkem 

adekvátní schéma stejných základních svobod, přičemž tato schéma je slučitelná se stejným 

schématem svobod pro všechny. 2. Společenské a ekonomické nerovnosti by měly splňovat 

dvě podmínky: první, že by se měly vázat na úřady a pozice přístupné pro všechny za 

podmínek férové rovných příležitostí a druhou, že by měly být co nejvíce na prospěch 

nejméně znevýhodněné členy společnosti. Férová rovnost příležitostí proto vyžaduje nejen to, 

aby byly veřejné úřady a společenské pozice přístupné ve formálním smyslu, ale aby všichni 

měli férovou šanci jejich zastávat. Rawls princip spravedlnosti zahrnuje princip rozdílu a ten 

myšlenku reciprocity: nadanější jsou povzbuzováni, aby nabyly další výhody pod podmínkou, 

že procvičují své vrozené schopnosti a využívají jejich způsoby, které přispívají k dobru méně 

obdařených (Rawls 2007). Na základě uvedeného můžeme říci, že Rawlsove principy 

spravedlnosti na rozdíl od ulitarismu reflektují sociální nerovnost příležitostí ve společnosti. 

Sutor (1999) uvádí, že prioritní postavení připisuje Rawls politické spravedlnosti, která stojí 

nad sociální spravedlností. Nerovnosti ve společnosti jsou oprávněny, pokud to přinese pro 

sociálně slabší výhody. Kritizuje tuto teorii za to, že používání takového principu neumožňuje 

bezpečné prognózy. Což znamená, že pokud bychom i zavedli opatření, která by měla 

vyrovnávat nerovnosti ve společnosti, může se stát, že výsledek nebude skutečně k prospěchu 

nejohroženějších. 

Jak uvádí Rawls (2007) je společnost dobře uspořádána podle koncepce spravedlnosti, pokud 

všichni občané přijímají a jeden před druhým uznají, že přijímají stejný princip spravedlnosti; 

její základní struktura její hlavní politické a společenské instituce a způsob, kterým drží 

pohromadě jako jeden systém kooperace, jsou veřejně známé, nebo občané mají dobrý důvod 

věřit, že se tyto principy naplňují; občané mají obvykle účinný smysl pro spravedlnost, tj 

smysl, který jim umožňuje pochopit a aplikovat principy spravedlnosti. Občané mají jeden 

základní politický cíl, podporovat spravedlivé instituce a být navzájem k sobě spravedliví. 

Tato teorie tedy umožňuje přerozdělování nabytých zdrojů na základě potřeby jejích 

jednotlivých členů. 

 

2 TEORIE SPRAVEDLNOSTI JAKO SOUČÁST REFORMNÍ PARADIGMATU 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Sociální práce je vnímána jako praktická činnost ale i vědní obor. Jako vědní obor vytváří 

teorii vlastní a zároveň čerpá své poznatky z mnoha jiných vědních oborů. Jak uvádí Levická 

et al. (2016) orientaci v teoriích používaných v sociální práci nám usnadňuje právě orientace 

na paradigma, které odpovídá našemu vědeckému názoru a také naší profesní etice. Často 

citovaným autorem, který se zabývá paradigmaty v sociální práci je Malcom Payne. Payne 
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(1997 In Brnu et al. 2015) popsal tři základní paradigmata sociální práce. Mezi tyto 

paradigmata patří: 

 sociální práce jako terapeutická pomoc - terapeutická paradigma;  

 sociální práce jako reforma společenského prostředí - reformní paradigma; 

 sociálně právní pomoc - poradenská paradigma. 

Náš zájem upřeme na paradigma reformní, nakolik se teorie tohoto paradigmatu zaměřují na 

řešení otázky spravedlivého uspořádání společnosti a jedním z hlavních cílů sociální práce je 

tvorba optimálního životního prostředí. Mezi teorie, které se sem zařazují, patří: teorie 

spravedlnosti, marxistické teorie sociální práce, teorie moci, antidiskriminační a antirasistické 

teorie (Levická et al., 2016). V podobném duchu uvádí přístupy, které spadají pod reformní 

paradigma Navrátil (2012), hovoří o něm jako o zastřešujícím paradigmatu pro teorie 

strukturálních změn a to teorie antiopresivní, komunitní, advokacie, ekosystémové a teorie 

zmocňováni. V tomto paradigmatu se důraz klade na společenskou rovnost v různých 

dimenzích společenského života. Její představitelé sdílejí představu, že podporou spolupráce a 

solidarity v rámci určité společenské skupiny se pomůže utlačovaným získat vliv na vlastní 

životy. Intervence sociální práce se proto zaměřují na zmocňováni (empowerment) klientů. V 

rámci tohoto konceptu se mluví o elitách, které kumulují moc a zdroje ve svůj prospěch. Tím 

vzniká ve společnosti nadřazenost jedněch nad druhými. Sociální práce se snaží budovat 

společnost na rovnostářských principech. Vzdělanostní výbava v rámci reformní paradigmatu, 

která se považuje pro sociálního pracovníka za důležitou, jsou poznatky z politologie, sociální 

filozofie a sociologie (Brnu et al. 2015). Podle této paradigma sociální problémy vznikají jako 

důsledek nevhodného uspořádání společnosti. Struktura společnosti, její organizace a 

mechanismy, které řídí fungování společnosti nevytvářejí dostatek příležitostí pro naplňování 

akceptovaných potřeb jednotlivců, skupin a komunit a jejich subjektivních aspirací. Nositelem 

problému je tedy společnost a klient je chápán jako oběť špatně fungujícího systému. 

Intervence se liší od toho, z jakého teoretického zdroje vycházejí. Můžeme se zde setkat a) se 

sociálně-politickými intervencemi zaměřenými na změnu společenského uspořádání státu, 

které prosazují radikální řešení, b) s mírnějšími formami intervence, jako jsou např. 

vyjednávání, lobbing, sociální akce ap. - intervence tohoto typu jsou realizovány s cílem 

dosáhnout shody mezi jednotlivými strukturami společnosti c) umírněné formy intervence - 

zaměřené na změnu jedince, jako je například empowerment - zlepšením klientova osobního 

potenciálu je možné dosáhnout řešení nepříznivé situace (Levická et al. 2016). Podle 

představitelů reformní paradigmatu se osobní nebo sociální rozvoj nedá dosáhnout za 

nerovných společenských podmínek. Aby se takový vývoj mohl uskutečnit, musí dojít k 

signifikantní společenské změně. V závaznosti na tyto předpoklady je v rámci reformní 

paradigmatu rozbor životní situace klienta zaměřený na otázku, jak jsou jeho osobní problémy 

zakořeněné v omezených možnostech znevýhodněné skupiny, jejímž je členem (Navrátil 

2001). 

 

3 NAHLÍŽENÍ NA PROBLEMATIKU ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI V 

KONTEXTU TEORIE SPRAVEDLNOSTI. 

Je důležité, aby se v naší společnosti přijímali opatření, která povedou ke snížení nadměrné 

konzumace alkoholu a zlepšení zdravotní, ale i sociálně-ekonomické situace obyvatelstva. 

Morální a striktně medicínský model závislosti se zdá příliš úzký a nereagující na aktuální 

vědecká zjištění ohledně dané problematiky. Uplatňování přístupů vycházejících z reformního 

paradigmatu, která zahrnuje Rawlsovu teorii spravedlnosti, by mohlo významně přispět k 

zefektivnění řešení problematiky závislostí na alkoholu. Jak uvádí Levická et al. (2016) 

požadavek sociální spravedlnosti v sobě obsahuje i požadavek na garantování alespoň 

minimálního standardu umožňujícího některým členům společnosti vést důstojný život a mít 

podíl na prosperitě celku i přes subjektivní existujícím deficitem v oblasti jejich výkonnosti. Z 
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pohledu sociální práce, pokládáme sociální spravedlnost za centrální hodnotu profese, sociální 

práce se hlásí k roli odstraňovat, nebo alespoň eliminovat různé tlaky prostředí, které vedou k 

různým formám sociální nespravedlnosti. Sociální práce si je vědoma skutečnosti, že naplnění 

tohoto principu není možné bez takového přerozdělení zdrojů, na kterém mají účast všichni 

členové společnosti, ačkoli v rozdílné míře.  

Na vzniku závislostí se podílejí faktory z různých oblastí, neexistuje jen jedna příčina. 

Přestože se objevují projekty, které kladou na první místo zlepšení životních podmínek, 

nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva jako nositel změny a pozitivní výsledky takových 

projektů jsou podloženy desítkami výzkumů, stále chybí jejich systémová podpora. K 

takovým projektům patří i sdílené pěstounské péče jako forma pomoci závislým matkám v 

České republice. Jak uvádí organizace Rodina u nás z.s., projekt ,,Společná šance“ prosazuje 

netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a její dítěti formou 

dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života. Matka je na základě 

tohoto nového přístupu umístěna i s dítětem do zaškolené pěstounské rodiny, odkud odchází 

na léčbu a kam se vrací po jejím absolvování za dítětem. Pěstouni pomáhají během léčby 

zajistit kontakt matky s dětmi. Matka může následně pěstounskou rodinu opustit v okamžiku, 

kdy získá a bude mít potřebné rodičovské kompetence, bude mít zajištěno bydlení a příjem 

(práce, sociální dávky). Dalším příkladem je projekt bydlení ,,Sundial House“ organizace 

Depaul v Irsku, který poskytuje nízkoprahové ubytování pro lidi, kteří žili dlouhé období bez 

domova a mají dlouhodobé problémy s užíváním alkoholu. Tato služba umožňuje ubytovat 

muže i ženy, jednotlivce a páry. Projekt funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s jídlem, 

prádelnou a klinikou na ošetření. Klienti mají přístup ke službám, které jim umožňují 

stabilizovat pití alkoholu. v jednoduchosti řečeno, lidé, který by kvůli své závislosti nemohli 

využívat standardní sociální nebo jiné služby, prostřednictvím, kterých by si mohli zajistit 

alespoň své základní potřeby, tak mají možnost žít o něco lidštější a důstojnější život. To co 

mají tyto programy společné je apelování na solidaritu a uplatňování práv pro všechny 

skupiny obyvatelstva i ty nejohroženější. Přestože tyto programy mohou působit 

kontroverzně, jsou efektivní a méně nákladné než standardní služby, které mají podporu v 

zákoně. Přestože máme ještě daleko od Rawlsovej dobře uspořádané společnosti podle 

koncepce spravedlnosti, podpora podobných programů, by nám mohla pomoci se k ní 

přiblížit. 

Prostředí, do kterého se rodíme, má nemalý vliv na vznik alkoholové závislosti. Jak uvádí 

Levická et al. (2016) následky znevýhodnění se v reálném životě projevují jako chudoba, 

hlad, nedostupnost zdravotních a sociálních služeb atd. To si žádá vyrovnání společenských 

podmínek pro všechny členy společnosti. Tento požadavek je přítomen ve všech sociálních, 

případně sociálně-demokraticky orientovaných úvahách o sociální spravedlnosti. Sociální 

spravedlnost se tak v teoretických pracích, i v praktické politice spojuje nejen se sociálním 

postavením člověka, ale hlavně s podmínkami pro jeho život. Dobře uspořádaná společnost je 

podle Rawls (2007) společnost, kterou účinně reguluje veřejná (politická) koncepce 

spravedlnosti, ať je jakákoliv. Protidrogová politika by se proto měla orientovat i na vytváření 

prostředí, které nabízí vhodné podmínky pro plnohodnotný život bez závislostí, pro všechny 

obyvatele a měla by se zabývat kompenzacemi pro obyvatele, jejichž výkon je omezen v 

důsledku jejich znevýhodní včetně alkoholové závislosti. 
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PAULO FREIRE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ PEDAGOGIKY 

UTLÁČANÝCH 

 

PAULO FREIRE AND HIS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF 

PEDAGOGY OF THE OPPRESSED 

 

Dominika Sondorová 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá pedagogickou činnosťou brazílskeho pedagóga a reformátora Paula 

Freira, ktorý sa preslávil predovšetkým v oblasti neformálnej edukácie. Freire svojimi 

názormi ovplyvnil nielen vlastnú prax, ale aj pedagogické myslenie na prelome 20. a 21. 

storočia. Jeho prístup k vzdelaniu kládol dôraz na politické, sociálne a ekonomické kontexty. 

Svojou prácou inšpiroval nielen pedagógov, ale aj lekárov, terapeutov, sociálnych 

pracovníkov, filozofov a antropológov. Freire rozvinul svoje myšlienky o moci vzdelávania, 

aby oslobodil vrstvy utláčaných ľudí. Jeho Pedagogika utláčaných otvorila otázku humanity a 

podporila rozvoj kritického myslenia.  

Klíčová slova: Kritická pedagogika, Paulo Freire, Pedagogika utláčaných, Kritické myslenie 

 

Abstract 

The paper deals with pedagogical activities of Brazilian teacher and reformer Paulo Freire, 

which became famous mainly in the area of informal education. Freire with his opinions 

influenced not only his own practice, but also pedagogical thinking at the turn of the 20th and 

21st centuries. His approach to education emphasized political, social and economic contexts. 

His work inspired not only teachers, but also doctors, therapists, social workers, philosophers 

and anthropologists. Freire developed his ideas about the power of education to rescue of 

oppressed people. His Pedagogy of the Oppressed raised the issue of humanity and supported 

the development of critical thinking. 

Key words: Critical pedagogy, Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, Critical thinking 

 

 

Úvod 

Kritická pedagogika vznikla na prelome 70. až 80. rokov 20. storočia ako pokračovanie 

kritickej teórie. Jej cieľom bolo prelomiť hranice disciplín s úmyslom nájsť nové formy 

vedomostí. Vo veľkej miere sa zameriava na riešenie spoločenských problémov súčasnej 

civilizácie. Okrem iného navrhuje, aby proces vzdelávania podporoval kritické myslenie, a 

tým aj emancipáciu utláčaných ľudí. Možnosť riešenia problémov vidí v nastolení 

spoločenských vzťahov, ktoré by zabezpečili slobodný rozvoj osobnosti. Kritickú pedagogiku 

možno považovať za teoreticko-praktický návrh, ktorý bol vytvorený za účelom transformácie 

pojmov a tradičných postupov vzdelávania. Vyvinula z túžby prispieť k emancipačnému 

ideálu demokratického vzdelávania. Korene kritickej pedagogiky možno nájsť už u Sokrata, 

Platóna, Rousseaua, Piageta, H. Marcusa, T. W. Adorna, M. Horkheimera a B. Waltera. Po 

prvýkrát sa s pojmom kritická pedagogika stretávame v knihe Henryho Girouxa – Teória a 

odpor vo vzdelávaní. Výrazný vplyv na vznik kritickej pedagogiky mali aj názory amerického 

filozofa a pedagóga Johna Deweyho. Zatiaľ čo mnohí pedagógovia a sociálni aktivisti ako M. 

Horton, M. Luther King, či H. Kohl spochybňovali nepriaznivé podmienky utláčaných ľudí v 

Spojených štátoch amerických, brazílsky pedagóg Paulo Freire sa usiloval o vytvorenie 
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pedagogickej koncepcie zameranej na odstránenie útlaku. Jeho Pedagogika utláčaných, 

reagujúca na kritickú situáciu brazílskej spoločnosti, predstavuje významnú súčasť kritickej 

didaktiky.
1
 

 

1 PAULO FREIRE 

Paulo Reglus Neves Freire patrí k popredným brazílskym pedagógom a reformátorom. 

Narodil sa 19. septembra 1921 v Recife. Freirovo detstvo bolo poznačené chudobou. Keď mal 

osem rokov, región v ktorom vyrastal zasiahli následky celosvetovej ekonomickej krízy. 

Následne sa v roku 1931 prestehoval s rodinou do Jaboatão dos Guararapes. Vďaka týmto 

ťažkostiam si Freire vytvoril hlboké sociálne cítenie a zmysel pre solidaritu s chudobnými. 

Hoci jeho detstvo nebolo jednoduché, rodičia mu poskytli prostredie tolerancie a 

porozumenia.
2
 

Ako dvadsaťročný začal navštevovať Právnickú fakultu na univerzite v Recife. Neskôr 

vyštudoval filozofiu a psychológiu jazyka. Aj napriek tomu, že získal miesto v advokátskej 

komore, nikdy sa nevenoval právnickej činnosti. Pôsobil ako učiteľ na gymnáziu Oswalda 

Cruz, kde vyučoval portugalčinu.
3
 V roku 1944 sa oženil s kolegyňou Elzou Maiou Costa de 

Oliveirovou, s ktorou mal päť detí.  

Od roku 1946 pracoval v štátnej agentúre Serviço Social da Indústria (SESI), kde bol 

menovaný do funkcie riaditeľa odboru vzťahov s verejnosťou, vzdelávania a kultúry. Cieľom 

tejto agentúry bolo poskytnúť brazílskej robotníckej triede sociálne služby v oblasti zdravia, 

bývania, vzdelávania a voľného času. Freire sa počas svojho desaťročného pôsobenia 

v spoločnosti dozvedel mnoho dôležitých aspektov o brazílskej robotníckej triede a školskom 

systéme.  

Po odchode z agentúry prijal pozíciu konzultanta na Oddelení výskumu a plánovania. 

Následne pomáhal so založením Centra pre šírenie kultúry v Recife, kde od roku 1961 pôsobil 

ako riaditeľ. Práve na tomto mieste začal realizovať svoje prvé štúdie venované metóde 

výučby gramotnosti dospelých.
4
 Počas tohto obdobia sa Freire etabloval ako progresívny 

pedagóg. Svoje početné štúdie v oblasti vzdelávania dospelých prezentoval na národných 

konferenciách o vzdelávaní. Freire nevnímal vzdelávanie len ako nástroj na zvládnutie 

akademických štandardov alebo zručností, ktoré by človeku pomohli v profesijnej oblasti. 

Namiesto toho sa staral o to, aby študenti chápali svoje sociálne problémy.  

V roku 1963 sa zapojil do tzv. Angicoského projektu, vďaka ktorému sa počas 45 dní naučilo 

písať a čítať mnoho negramotných brazílskych občanov. Výsledky dosiahnuté v projekte si 

vyslúžili uznanie verejnosti a podporu vlády. Stretnutia s negramotnými občanmi priviedli 

Freira k štúdiu marxizmu, z ktorého akceptoval predovšetkým revolučnú dialektiku. Bol 

presvedčený o potrebe prepojenia vzdelávania s politickým uvedomovaním. Po úspechoch 

Angicoského projektu ho pozvali, aby koordinoval zostavenie Národného plánu gramotnosti. 

V hlavných mestách takmer všetkých štátov brazílskej federácie mali byť zostavené centrálne 

tímy, ktoré by uviedli jeho metódu alfabetizácie do praxe. Školenie pre koordinátorov kurzov 

gramotnosti prebiehalo od júna 1963 až do marca 1964.
5
 Freire spoločne s ďalšími 

                                                 
1 DARDER, A. – BALTODANO, M. – TORRES, R.: The Critical Pedagogy Reader. New York: Routleger 

Falmer, 2003. s. 2, 3. 
2 LEDVINKOVÁ, M. – MACKŮ, R.: Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii 

osvobození. In: Caritas et veritas. České Budějovice: TF Jihočeská univerzita, 2011, roč. 1, č. 2. s. 68.  
3 NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. s. 144. 
4 LEDVINKOVÁ, M. – MACKŮ, R.: Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii 

osvobození. In: Caritas et veritas. České Budějovice: TF Jihočeská univerzita, 2011, roč. 1, č. 2. s. 69.  
5 DÍAZ, K.: Paulo Freire. [online] Dostupné na: https://www.iep.utm.edu/freire/ 
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pracovníkmi vytvoril špeciálne postupy na všetkých úrovniach formálneho i neformálneho 

vzdelávania. Cieľom týchto programov bolo predovšetkým pozdvihnúť gramotnosť medzi 

robotníckou triedou, rozvíjať demokratické prostredie a zachovať tak pôvodné tradície, vieru 

a kultúru.
6
   

Nový vojenský režim však považoval Freireov projekt gramotnosti za podvratný a zastavil 

jeho financovanie. Aj napriek výrazným úspechom, ho po niekoľkých rokoch práce brazílska 

vojenská vláda zatkla. Po 75 dňoch strávených vo väzení bol Freire prepustený. Následne 

musel odísť do exilu. Počas rokov strávených v exile, pôsobil v Bolívii, Čile, Massachusetts a 

vo Švajčiarsku. Od 70. rokov až do svojej smrti sa venoval publikovaniu a intenzívne 

komunikoval s pedagógmi na celom svete. Napriek tomu, že jeho spisy boli zamerané na 

pedagogické otázky, jeho myšlienky ovplyvnili mnohé štúdie. V osemdesiatych rokoch sa 

Freire vrátil naspäť do Brazílie. Od roku 1985 vykonával funkciu ministra školstva. Následne 

získal cenu UNESCO za vzdelávanie. Paulo Freire zomrel 2. mája 1997 v Sao Paule. 

 

2 PEDAGOGIKA UTLÁČANÝCH 

Freire rozvinul svoje myšlienky o moci vzdelávania, aby pomohol oslobodiť vrstvy 

utláčaných ľudí. Priama osobná skúsenosť s ťažkým životom juhoamerických roľníkov a 

robotníkov ho priviedla k sformulovaniu tzv. Pedagogiky utláčaných, ktorá vychádzala z 

filozofie ľavicovo orientovanej kritickej teórie. Jeho prístup k vzdelávaniu kládol dôraz na 

politické, sociálne a ekonomické kontexty. Cieľom pedagogiky utláčaných je oslobodiť 

chudobný ľud od útlaku vládnucej vrstvy. Taktiež sa usiluje o prebudenie kritického 

myslenia. Vo veľkej miere sa zameriava na problematiku vykorisťovania, útlaku, násilia 

a vyzdvihuje túžbu po slobode a spravodlivosti. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že má 

Freirova pedagogika revolučný charakter, nenabáda k ozbrojenej revolúcii. Naopak, snaží sa 

jej vyvarovať.
7
 

S pedagogikou utláčaných úzko súvisí aj pojem kultúra ticha. Freire ním označoval 

nepriaznivú spoločenskú situáciu utláčaných skupín. Upriamil tým pozornosť na vzniknutý 

spoločenský systém, v ktorom utláčané skupiny ľudí neakceptovali a ich problémy 

ignorovali.
8
 Systém vzdelávania však obvykle túto kultúru ticha podporoval, pretože školy až 

príliš často slúžili potrebám nespravodlivej spoločnosti. Vzdelávanie tak napomáhalo k útlaku 

a stalo sa nástrojom utláčateľov. Z uvedených Freireho myšlienok je zrejmé, že on sám 

považoval súčasné vzdelávanie za nedostatočné. Videl v ňom prvky, ktoré by mali byť 

nahradené inými prístupmi.
9
 Zastával názor, že vzdelávanie môže byť oslobodzujúce, ak 

nebude zamerané proti utláčaným, ale naopak bude vytvárané spolu s nimi. 
10

 Zároveň si však 

uvedomoval, že utláčaní nemôžu byť zachránení, pretože by boli i naďalej závislí na svojich 

záchrancoch. Preto im pri svojej práci vytváral také podmienky, aby sa naučili reflektovať 

svet, v ktorom žijú.
11

 

Pedagogika utláčaných popisuje tradičný spôsob vzdelávania ako banking education. Takto 

orientovaná koncepcia vzdelávania sa usiluje realitu mytologizovať. Taktiež zaobchádza s 

jedincami ako s objektmi, ktoré potrebujú pomoc a v neposlednom rade kladie prekážky 

kreativite. V bankovom koncepte vzdelávania sa následne z ľudí stávajú neživé objekty. To, 

                                                 
6 PROKOP, J.: Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2005. s. 111, 112. 
7 FREIRE, P.: Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2005. s. 44, 45. 
8 NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. s. 145, 146. 
9 FREIRE, P.: Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2005. s. 158. 
10 LEDVINKOVÁ, M. – MACKŮ, R.: Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii 

osvobození. In: Caritas et veritas. České Budějovice: TF Jihočeská univerzita, 2011, roč. 1, č. 2. s. 72.  
11 TKÁČOVÁ, M.: Divadlo utlačovaných a specifika práce Elišky Lindovské. Brno: JAMU v Brne, 2016. s. 12. 
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že nerozvíjajú kritické myslenie, im bráni vstúpiť do sveta, ktorí môžu zmeniť. V čím väčšej 

miere prijímajú predpísanú pasívnu úlohu, tým jednoduchšie sa prispôsobujú súčasnej 

vládnucej vrstve. Preto, aby sa človek mohol stať plne emancipovaným a začal aktívne meniť 

svoj osud, je nutné, aby prekonal strach zo slobody. Ak sú však utláčaní ovplyvnení 

bankovým konceptom, nevnímajú skutočný význam a silu vzdelávania. 

Freire preto považoval víziu bankového konceptu vzdelávania za neadekvátnu. Podľa neho by 

malo vzdelávanie viesť k demokratickému riešeniu problémov. K tomu, aby mohli byť 

problémy vyriešené, musia byť ľudia vedení ku kritickému mysleniu. Kým tradičné vzdelanie 

oboznamuje ľud s tým čo majú poznať, Freirova koncepcia vzdelávania podnecuje občanov, 

aby si sami kládli otázky a sledovali vlastné záujmy. Freire takto orientovanú formu 

vzdelávania opisuje ako problem-posing education, ktorého cieľom je vytvoriť z utláčaného 

kritického mysliteľa. Aby sa z utláčaných mohli stať kriticky zmýšľajúce osobnosti, je 

dôležité viesť ich ku komunikácii. Preto pedagogika utláčaných kladie do centra pozornosti 

dialóg, ktorý slúžil ako hlavná metóda na rozpoznanie a porazenie útlaku. Dialóg zaručuje 

participáciu všetkých osôb z rôznych odvetví. Zakladá sa na validite argumentov, nie na 

sociálnom statuse alebo akademickom titule. Vzďaľuje sa hierarchickým vzťahom a eliminuje 

všetky snahy o získanie nadvlády. Jedine dialóg môže utláčaných doviesť k pochopeniu 

vlastnej životnej situácie a tiež k uvedomeniu, že majú možnosť zmeniť svoj život. Kým 

bankový koncept vzdelávania považuje dialóg za problém, problem-posing education ho 

chápe ako prostriedok k odhaleniu reality.  

Freire kladie do súvislosti s dialógom lásku a pokoru. Lásku predstavuje ako tvorivú 

a oslobodzujúcu. Tá sa však nesmie stať podkladom pre manipuláciu, ale musí viesť k 

slobode.
12

 Iba ľudia, ktorí majú pozitívny vzťah k svetu a životu, môžu vstupovať do dialógu 

a viesť ho. Práve dialóg pomáha v procese, kedy si sami vytvárame svoje poznatky a 

nedostávame ich hotové ako pri mechanickom učení.
13

 Vedením dialógu začíname nazerať na 

danú problematiku z viacerých uhlov. Niekedy môžeme zistiť, že náš pohľad mohol byť 

mylný či nepresný. Čím kritickejšie nazeráme na spoločenskú situáciu, tým viac začíname 

rozumieť neistotám, ktoré boli v našom živote.
14

  

Pre vzdelávanie je dialóg metódou, ktorou sa študenti zapájajú do procesu kritického 

myslenia. Kritické myslenie nás učí zaujať odstup a vytvoriť si vlastný názor na základe 

svojich vedomostí a skúseností. Prostredníctvom kritického myslenia si utláčaní uvedomia 

svoje postavenie v spoločnosti a sú schopní analyzovať príčiny, ktoré ich držia na pozícii 

utláčaných. Ak sa negramotný človek zúčastňuje tohto druhu vzdelávania, získa novú 

dôstojnosť a je motivovaný pomocou novo získanej nádeje.
15

 

 

3 ZÁVER 

Paulo Freire svojou prácou ovplyvnil takmer celý sociálno-pedagogický svet. Jeho 

Pedagogika utláčaných je jedným z najčastejšie citovaných textov v oblasti edukácie, 

predovšetkým v Latinskej Amerike, USA, Afrike a Ázii. V systéme súčasného vzdelávania sú 

Freirove myšlienky spracované do pojmu kritickej gramotnosti, ktorá našla svoje uplatnenie v 

učebných osnovách najmä v Austrálii. Dielo Freira a jeho nasledovateľov (Ira Shor, Peter 

McLaren, Shirley R. Steinberg, Joe L. Kincheloe a ďalší) žije i naďalej v kontexte 

multikultúrnej výchovy. Nielen oblasť výchovy, ale aj kurikulum inkluzívneho vzdelávania je 

                                                 
12 FREIRE, P.: Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 2005. s. 79 – 90. 
13 NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. s. 146. 
14 ROBERTS, P.: Education, death and awakening: Hesse, Freire and the process of transformation. In: 

International Journal of Lifelong Education, 2009, roč. 28, č. 1. s. 58. 
15 NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. s. 146 – 148. 
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zreteľne ovplyvnené Freirovými myšlienkami, ktoré možno nájsť v povinnej literatúre 

mnohých zahraničných inštitúcií zameraných na prípravu budúcich pedagógov a sociálnych 

pracovníkov (University of Edinburough, Institute of Education v Londýne, University of 

Minnesota a pod.). Záujem o Freierovo myslenie prejavili pedagógovia a reformátori z 

mnohých krajín. Jeho Pedagogika utláčaných našla svoje uplatnenie vo formálnej 

i neformálnej edukácii. V oblasti neformálneho vzdelávania výrazne ovplyvnila prácu 

brazílskeho režiséra, dramatika, teoretika, spisovateľa a pedagóga Augusta Boala. Podobne 

ako Freire sa aj Boal usiloval obnoviť chybujúci dialóg medzi ľuďmi prostredníctvom 

Divadla utláčaných. Na záver možno skonštatovať, že Freire a jeho Pedagogika utláčaných 

inšpirovala nielen pedagógov, ale aj lekárov, terapeutov, sociálnych pracovníkov, filozofov 

a antropológov na celom svete. 
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RAKÚSKE NÁZVY RASTLÍN 

 

AUSTRIAN PLANT NAMES  

 

Alica Hurtová  

 
Abstrakt 

Predložený príspevok sa zaoberá názvami rastlín v rakúskej nemčine. Vychádza z nemeckých 

zoznamov rastlín v korpusoch, z literatúry o ľudových názvoch rastlín a liečivých rastlinách, 

ako aj z etymologických slovníkov. Centrum pozornosti sa zameriava na liečivé rastliny. Text 

si kladie otázku, do akej miery sú v názvoch týchto rastlín reflektované ľudské skúsenosti, 

pričom vybrané názvy zároveň vysvetľuje. 

Kľúčové slová: lexikológia, rastlinné názvy, liečivé rastliny, motivácia, rakúska nemčina, 

korpusy 

 

Abstract 

The submitted paper deals with the names of plants in Austrian German. It is based on the 

German lists of plants in corpora, works on vernacular names of plants and medicinal plants, 

as well as on etymological dictionaries. The centre of attention is focused on medicinal plants 

and the question is posed, to which extent human experiences are reflected in the names of 

plants, which are further explained.  

Key words: lexicology, plant names, medicinal plants, motivation, Austrian German, corpora  

 

 

1 ÚVOD 

Rastliny odjakživa predstavujú významnú oblasť ľudskej skúsenosti. Možno preto 

predpokladať, že jazykové znaky, ktoré reprezentujú konvencionalizáciu týchto konceptov 

a v nich fixovaných procesov vnímania, kategorizácie rastlín a praktickej skúsenosti s nimi, 

patria k základnej súčasti lexikónu mnohých jazykov. V zmysle Lakoffovej formulácie (1990: 

234): „In natural language, motivation seems to be more the norm than the exception“ 

predpokladáme, že lexikálne formy pomenovávania rastlín sú takisto vo veľkej miere 

motivované.   

 

2 DATABÁZA 

Nasledovný príspevok vychádza z údajov projektu „Datenbank der bairischen Mundarten in 

Österreich electronically mapped“ Inštitútu korpusovej lingvistiky a textových technológií 

(ICLTT) Rakúskej akadémie vied vo Viedni, v rámci ktorého vznikla rozsiahla zbierka 

názvov rastlín.  

Databáza bola evidovaná, digitalizovaná a prepracovaná ešte pod záštitou pôvodného inštitútu 

DINAMLEX (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika), pričom zbierka 

rastlinných názvov predstavuje jej čiastkovú oblasť, je onomaziologicky organizovaná 

a zahŕňa asi 32 000 záznamov. Tieto záznamy predstavujú ľudové názvy rastlín pre asi 2 000 

botanických hesiel (porovnaj Wandl-Vogt, Piringer 2010).  

V texte prezentovaná analyzovaná výskumná vzorka obsahuje približne 400 názvov. 

Kľúčovým kritériom pre výber rastlín do výskumnej vzorky bola liečivosť ako 

charakteristická vlastnosť týchto rastlín. Dôvodom je hypotéza, že pri pomenovávaní daných 
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rastlín mohla skúsenosť s nimi zohrávať značnú rolu. Na základe relevantnej literatúry (napr. 

Marhold, Hindák 1998, Košťálová, Fialová, Račková 2012, Institut für Wirtschaftsökologie 

2019) boli vybrané jedny z najznámejších domácich liečivých rastlín, u ktorých bol zároveň 

predpoklad väčšieho počtu záznamov v korpuse. Ide o liečivé rastliny s latinským rodovým 

názvom Tussilago (podbeľ), Hypericum (ľubovník), Lycopodium (plavúň) a Taraxacum 

(púpava). 

Vzhľadom na to, že tematický korpus nie je verejne dostupný, rada by som na tomto mieste 

poďakovala pracovníkovi Rakúskej akadémie vied Matejovi Ďurčovi, BSc. za sprístupnenie 

informácií k výskumnej vzorke. 

 

3 ANALÝZA A VÝSLEDKY 

Ťažisko spočíva v analýze jednotlivých rastlinných názvov z oblasti liečivých rastlín. Ako 

vzorka slúžia vybrané liečivé rastliny, ktorých označenia z horeuvedenej zbierky názvov 

rastlín sú skúmané na základe motívov pomenovania. Rezonuje pritom otázka: Do akej miery 

sú tieto pomenovania založené na skúsenosti?  

V minulosti sa s rastlinnými názvami zaoberalo z čisto praktických dôvodov, to znamená 

z medicínskeho (prípadne liečiteľského) hľadiska, pri vytváraní herbárov, dokumentovaní 

flóry určitých regiónov (alebo eventuálne slovnej zásoby všeobecne) a za účelom vytvorenia 

domácej botanickej nomenklatúry, ktorá mohla byť ďalej jednotne prezentovaná napr. 

v učebniciach. Význam zohráva aj to, čo už raz tak trefne napísal Marzell (2002: 6): „Zum 

Verständnis einer Heilpflanze gehört nicht nur die Kenntnis ihrer Wirkstoffe, ihrer 

morphologischen und biologischen Eigenschaften. Das Bild wird erst dann vollständig, wenn 

man weiß, wie sich die Heilpflanze in der Entwicklung der Heilkunde und vor allem im 

Denken des Volkes darstellt.“ Ide tu teda tiež o zohľadnenie historických dimenzií a dimenzií 

používania v zmysle praxeologickej sémantiky (porovnaj Schulze 2014).     

V súlade so spomenutými teoretickými predpokladmi boli po získaní konkrétnych údajov 

z korpusu zisťované motívy ich pomenovania za pomoci etymologických slovníkov 

(Sauerhoff 2004, Pfeifer 2005) a literatúry o ľudových názvoch rastlín a liečivých rastlinách, 

ktorá obsahuje aj informácie o historických spôsoboch využitia rastlín (predovšetkým Machek 

1954, Marzell 2002, Reichling 2012 a Söhns 2012). 

Vzorka zahŕňajúca približne 400 názvových údajov obsahovala 3 záznamy pre rod Tussilago, 

4 záznamy pre rod Hypericum, 67 záznamov pre rod Lycopodium a 320 záznamov pre rod 

Taraxacum. Na základe ďalšej analýzy boli určené jednotlivé zdrojové domény (porovnaj 

Lakoff 1990) ako zdroj motivácie pomenovania skúmaných názvov, a to vonkajší zjav, 

výskyt, použitie a nejasné. Tieto boli bližšie špecifikované, napr. mohlo ísť o miesto alebo čas 

výskytu rastliny, jej použitie v oblasti medicíny či povier, v prípade vonkajšieho zjavu mohlo 

ísť o formu alebo farbu rastliny atď. Nasledovalo percentuálne vyhodnotenie a spracovanie 

výsledkov do podoby grafov s reprezentatívnymi príkladmi pre každú doménu. 

Obrázok 1: Podbeľ (Tussilago, Huflattich)  

Zistenými zdrojovými doménami pri názvoch 

podbeľu sú použitie a vonkajší zjav. Podbeľ 

liečivý je všeobecne známa liečivá rastlina, 

už tradične využívaná pri kataroch dýchacích 

ciest, ako zdravšia náhrada tabaku a pre 

chladivé účinky jej listov aj pri popálení 

(Marzell 2002, Sauerhoff 2004, Košťálová, 

Fialová, Račková 2012). Napriek tomu 67 % 

názvov bolo motivovaných práve vonkajším 
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zjavom rastliny a iba 33 % jej použitím v medicíne (napr. Hēilplatt, teda liečivý list), pozri 

Graf 1. Výraz Sauôr (prasacie ucho) sa vzťahuje na vonkajšiu podobu rastliny, konkrétne jej 

formu a poukazuje na podobnosť tvaru listov s prasacími ušami (porovnaj Smola 1958). 

Graf 1: Zdrojové domény motivácie pomenovaní podbeľa 

 

Obrázok 2: Ľubovník (Hypericum, Hartheu) 

Pri názvoch ľubovníka sa vyskytli v rovnakom 

pomere po 25 % všetky štyri zdrojové 

domény: vonkajší zjav, výskyt, použitie 

aj nejasná motivácia (pozri Graf 2). Názov 

Plůtstropfen (kvapka krvi) odráža skutočnosť, 

že kvety rastliny pri stlačení ronia v malých 

množstvách červenú šťavu (porovnaj Obrázok 

2). Výraz Johanneskraut (Jánova bylina) 

reflektuje výskyt rastliny v období okolo Jána, 

kedy začína kvitnúť a má údajne aj najväčšiu silu. So silou súvisí aj ďalší názov Hexenkraut 

(čarodejná bylina), ktorý odkazuje na jej použitie v oblasti povier. V minulosti sa jej 

pripisovala moc odháňať diabla, v čase vojny chrániť svojho nositeľa a v čase mieru mu 

získavať lásku blížnych (porovnaj Machek 1954, Marzell 2002, Sauerhoff 2004, Söhns 2012). 

Motivácia pomenovania Glof zostáva nejasná.   

Obrázok 3: Plavúň (Lycopodium, Bärlapp) 

Aj v názvoch plavúňa sa vyskytli všetky štyri 

zdrojové domény, pričom však ako 

motivácia prevažovalo použitie rastliny (49 

%). Významnejšie zastúpenie ako zdroj 

motivácie mal tiež vonkajší zjav plavúňa (37 

%), menej už jeho výskyt (6 %) a nejasná 

motivácia (8 %), pozri Graf 3. Použitie 

rastliny možno demonštrovať na názve 

Bäckengras (pekárska tráva), kedysi sa totiž 

používala na vymetanie rúr na pečenie. 

Názov Krähfuß (vrania noha) sa vzťahuje na 

33% 

67% 

Zdrojové domény 

Použitie (medicína) 

"Hēilplatt"  

Vonkajší zjav (forma) 

"Sauôr" 

- 1029 -



vonkajší zjav plavúňa, konkrétne formu vidlicovito rozvetvených výhonkov rastliny, 

pripomínajúcich nohu vrán (porovnaj Obrázok 3). Na miesto výskytu poukazuje názov 

Riedelmias, v ktorom je prvá časť odvodená od slova Ried vo význame trsť, močiar a druhá 

od slova Moos (mach), pretože plavúne sa až do novoveku rátali k machom (Marzell 2002). 

Nejasné zostáva pozadie názvu Hintlain.  

Graf 2: Zdrojové domény motivácie pomenovaní ľubovníka 

 

 

Graf 3: Zdrojové domény motivácie pomenovaní plavúňa 

 

Ak sa chceme pozrieť presnejšie na názvy motivované použitím plavúňa a jednotlivé zdroje 

ich motivácie, zistíme, že medicínsky aspekt bol síce dôležitý (predstavoval 30 % názvov), 

ale opäť neprevažoval. 43 % použitím motivovaných názvov súviselo s domácnosťou 

a ďalších 27 % sa vzťahovalo na povery, pozri Graf 4. Už spomenutý názov Bäckengras 

25% 

25% 25% 

25% 

Zdrojové domény 

Použitie (povery) 

"Hexenkraut"  

Vonkajší zjav (forma) 

"Plůtstropfen"  

Výskyt (čas) "Johanneskraut"  

Nejasné "Glof"  

49% 

37% 

6% 

8% 

Zdrojové domény 

Použitie (domácnosť) 

"Bäckengras" 

Vonkajší zjav (forma) 

"Krähfuß" 

Výskyt (miesto) 

"Riedelmias" 

Nejasné "Hintlain" 
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reprezentuje skupinu názvov s motiváciou z oblasti domácnosti. Sem patria aj výrazy 

Ofenwisch, Kearoch s rovnakou motiváciou. Rastlina sa taktiež používala ako odvar proti 

škodlivému hmyzu, čo symbolizujú výrazy Lauskraut, Flöhkraut, teda bylina proti všiam, 

blchám. V ľudovej medicíne sa používala proti únave, silnej menštruácii, ťažkostiam 

s močom, močovým mechúrom a kŕčom. Tento aspekt vyjadruje napr. názov Seichkräutl 

(močová bylinka). V oblasti povier sa jej pripisovala moc odvracať čary a využívala sa na 

ochranu pred čarodejnicami, čo ilustruje napr. názov Drudenkraut (bylina proti 

čarodejniciam). Vešala sa na stajne alebo ako veniec do spálne, ktorý bol veľmi ľahký, 

ustavične sa hýbal a zastal iba vtedy, keď vošla do izby striga (porovnaj Marzell 2002, Söhns 

2012). 

Graf 4: Zdroje motivácie pomenovaní plavúňa z oblasti jeho použitia 

 

Obrázok 4: Púpava (Taraxacum, Löwenzahn) 

Veľké množstvo pomenovaní púpavy sa 

takisto dalo zaradiť do všetkých štyroch 

domén, pričom jej vonkajší zjav (39 %) 

a výskyt (36 %) boli ako motivácia podstatne 

významnejšie než použitie (16 %) a nejasná 

motivácia (10 %), pozri Graf 5. Názov 

Maiblume (teda májový kvet) indikuje čas 

výskytu (kvitnutia) tejto známej rastliny. Ďalší 

názov Butterblume (maslový kvet) poukazuje 

na jej vonkajší zjav, konkrétne farbu kvetov 

(porovnaj Obrázok 4). Názov Bettseichel 

(pocikávač postele) signalizuje použitie v oblasti medicíny, nakoľko púpava podporuje 

vylučovanie moču (porovnaj Machek 1954, Marzell 2002, Sauerhoff 2004, Reichling 2012). 

Nejasné je napr. pomenovanie Rotzglocke.   

Pri podrobnejšom skúmaní zdrojov motivácie pomenovaní z oblasti použitia púpavy 

zisťujeme, že iba 6 % z nich tvorila medicína, kam patrí už spomenutý názov Bettseichel, a to 

aj napriek tomu, že púpava lekárska je významná liečivá rastlina, ktorá sa používa najmä pri 

tráviacich ťažkostiach a chorobách močových ciest. Celkom špecifickou kategóriou je hra, 

takto je motivovaných až 43 % názvov z domény použitia. Mnoho ľudí si z detstva pamätá 

30% 

27% 

43% 

Použitie 

Medicína "Seichkräutl" 

Povery "Drudenkraut" 

Domácnosť "Bäckengras" 
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hry, pri ktorých deti s obľubou vyrábajú zo stoniek púpavy reťaze a rôzne prstene. Ako 

príklady uveďme názvy Kettenblume či Ringelblume, -blümel (reťazový a prstencový kvet). 

Najviac, teda 51 % názvov predstavuje kategória výživa/krmivo, čo dokladujú napr. názvy 

Kuhblume a Futterbleaml (kravský a krmivový kvet), pretože kravy na paši s obľubou žerú 

púpavu (porovnaj Theissen 2005, Košťálová, Fialová, Račková 2012, Söhns 2012).  

Graf 5: Zdrojové domény motivácie pomenovaní púpavy 

 

Graf 6: Zdroje motivácie pomenovaní púpavy z oblasti jej použitia 

 
4 ZÁVER 

Z analyzovanej vzorky názvov rastlín vyplýva, že hoci išlo o známe liečivé rastliny, tento fakt 

sa prioritne neodrážal aj v ich názvoch. Napriek tomu, že bolo možné očakávať, že pri 

pomenovávaní daných rastlín bude ich použitie zohrávať dôležitú úlohu, pôvodná hypotéza sa 

nepotvrdila. Naopak, u všetkých rastlín bol ako motivácia významný ich vonkajší zjav, 

väčšinou forma alebo farba. Použitie ako zdroj motivácie pomenovaní prevažovalo iba pri 

jednej rastline, a to pri plavúni (49 %). Ani v tomto prípade však v danej kategórii 

nedominoval medicínsky, resp. liečiteľský aspekt, ale využitie rastliny v domácnosti (43 %). 

Zaujímavé sú taktiež ďalšie zaznamenané kategórie u týchto rastlín ako hra, výživa či oblasť 

povier. Pri ľubovníku a púpave boli nezanedbateľnými subdoménami aj miesto, čas a 
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frekvencia ich výskytu. Uvedené zistenia prispievajú k širšiemu ponímaniu daných rastlín a 

umožňujú lepšie pochopiť postupy našich predkov pri ich pomenovávaní. 
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NOVÉ RODIČOVSTVO A JEHO KONŠTRUOVANIE 

V KAŽDODENNOSTI 

 

THE NEW PARENTING AND ITS CONSTRUCTION 

IN EVERYDAY LIFE 

 

Vladimíra Lauko Jacková 

 
Abstrakt 

So zmenami foriem rodín sa mení aj rodičovstvo ako významný sociologický fenomén. 

Rodičovstvo púta pozornosť odbornej a verejnej sféry, postupne sa stáva objektom diskurzu, 

mediálnej prezentácie, diskusie a návodov ako zlepšiť realizovanie nového rodičovstva. 

Príspevok otvára úvahy o konštruovaní nového rodičovstva, a to nielen nového otcovstva ale 

aj novo vnímaného materstva, v jeho každodennosti.   

Klíčová slova: rodina, materstvo, otcovstvo, rodičovstvo, každodennosť rodičovstva 

 

Abstract 

As family forms change, parenthood also changes as a significant sociological phenomenon. 

Parenting attracts the attention of professional and public spheres, gradually becoming the 

object of discourse, media presentation, discussion and instructions on how to improve the 

realization of new parenting. The paper opens the thinking about constructing a new 

parenthood, not only a new fatherhood but also a newly perceived motherhood in its everyday 

life. 

Key words: family, materhood, faterhood, parenting/parenthood, everyday life parenting 

 

 

1 ÚVOD 

V intenciách súčasných spoločenských premien a podmienok prechádzajú aj rodiny 

vývojovými a tranzitnými zmenami. V priebehu histórie sa mení aj pohľad spoločnosti na 

rodičovstvo a výchovu detí. Skúmajú sa rôzne historické epochy, či kultúry a ich pozitívna 

náklonnosť a podpora rodinám v ich jednotlivých formách, rodičovstva a výchovy ako aj 

vzostup individualizmu ako tranzitného pozadia oveľa rozmanitejších spoločenských 

procesov a zmien. Faktom však ostáva, že súčasnosť prináša do výchovy v rodinách  mnohé 

kontroverzné témy a otázky. Zasahuje to predovšetkým do očakávaní od rodičov. Na matky 

a otcov sa kladú nové požiadavky. Profiluje sa nové otcovstvo a ako odpoveď naň aj nové 

materstvo, ktorému sa však venuje menej pozornosti. Prichádza k rozdielnemu pohľadu na 

výchovné situácie zo strany matky a otca, a často sa veľmi ťažko hľadá partnerom súlad vo 

výchove svojich potomkov. Obe pohlavia pociťujú určitú neistotu v rodičovskej roly, 

nevyhnú sa tak častejším konfliktom súvisiacim s odlišnými výchovnými postojmi 

a stratégiami, spôsobených spoločenskými očakávaniami a možnosťami matiek a otcov. 

„Porozumieť súčasnej výchove môžeme iba ak odkryjeme povahu súčasnej doby, najmä 

pokiaľ ide o atribúty základných pravidiel a princípov sociálneho života. Výchova je jedným 

z prejavov súčasného života, umožňuje nám pochopiť jeho kontext a do istej miery odráža 

jeho charakteristiky. Výchova nie je priamym nástrojom zmeny sociálneho života, ale je skôr 

jeho súčasťou a dôsledkom“ (Pupala 2004, s.10). V samotnej každodennosti sa odohráva 

rodičovská prax opisujúca smerovanie a charakter nového rodičovstva a výchovy 

v spoločnosti. 
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2 NOVÉ RODIČOVSTVO AKO VÝZVA 

Rodičovstvo  a jeho premeny sú z pohľadu sociológie významný a dôležitý predmet skúmania 

nielen, z dôvodu ,,že zmeny vo veľkosti a vekovom zložení populácie predstavujú základné 

parametre spoločnosti, ale rodičovstvo a jeho okolnosti zásadne ovplyvňujú podobu 

historickej osy sociálnych štruktúr“ (Fučík a Chromková Manea (eds.) 2014, s.9). 

Demografické správanie má odraz v podobe sociálnych inštitúcií a noriem, ktoré sú 

s konaním sociálnych aktérov prepojené v kruhu. V nadväznosti na uvedené je potrebné 

skúmať prístupy k rodičovstvu a taktiež jeho okolnosti v každodennej rodičovskej praxe.  

V spoločnosti sa stretávame s pluralizovanými formami rodinného a partnerského  života. 

Väčšina z týchto foriem sa počas svojej existencie ocitne v etape prechodu ku rodičovstvu 

a jeho napĺňaniu. Ako uvádza Alan (1989, s.309) „najvýznamnejším prechodom v rodinnom 

cykle je prechod k rodičovstvu. Založenie rodiny je skôr obdobím zlomu ako plynulým 

prechodom. Rodičovstvo predstavuje začiatok úplne novej životnej fázy pre obe pohlavia. Ide 

o obdobie, v ktorom sa formujú dlhodobo pôsobiace princípy životného správania, a pretože 

je táto fáza často sprevádzaná stretávaním sa rozporných tlakov, nárokov, záujmov a hodnôt, 

je to doba v ktorej vznikajú a rozvíjajú sa alebo aj degenerujú potenciály partnerskej 

stability.“ Rodičom sa stávame bez špecifickej prípravy či vzdelania. Každý má určitú 

predstavu akým by chcel byť partnerom, manželkou, manželom, otcom, či matkou, akoby 

chcel svojich potomkov vychovávať a čo by chcel vo výchove dosiahnuť. Mnohé situácie 

počas rodičovstva sú nečakanými a často zvládnuteľné inak ako to prezentovali naše 

predstavy. Napriek snahe držať sa „správnej“ stratégie v rodičovstve a výchove sa ťažko 

hľadajú správne postupy, prinášajúce požadované výsledky. V individualizovanej spoločnosti 

sa do popredia dostáva aj otázka: Ako byť „dobrým“ rodičov a súčasne si zachovať svoje „ja“ 

alebo harmonický partnerský život?  

Náplň rodičovstva ako uvádza Nešporová (2012) je stanovená kultúrne a jej ústrednou úlohou 

je socializácia dieťaťa. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že bez inštitútu rodičovstva by 

spoločnosť len veľmi ťažko dokázala vychovávať svojich členov a zabezpečiť ich po 

viacerých stránkach. Rodičovstvo (L. Berger a Luckman 1999) je konštruované sociálne, 

podobne ako ďalšie sociálne reality, je vnímané a prežívané v rôznych kultúrach odlišne a v 

priebehu času sa mení. Rodičovstvo je založené na biologických základoch, ale ešte 

významnejšou je jeho sociálnokultúrna zložka. Ako pripomína Nešporová (2012) práve 

sociálna konštrukcia (zložka) rodičovstva do značnej miery určuje ako sa budú rodičia ku 

svojmu potomkovi správať, či ho budú a ako vychovávať. So zmenami v rodinnom 

a partnerskom živote, súvisí aj vznik „novej rodinnej kultúry“. Ide o  nové formy solidarity, o 

zrod „nových matiek“ a „nových otcov“, o novú vzťahovú intimitu, o novú vzájomnosť medzi 

pohlaviami a generáciami. Málo sa hovorí o tom, ako sa postupne vytvárajú a fungujú rodiny 

charakterizujúce novú dejinno-sociálnu epochu.  

Pred rodičmi, ktorí vyrastali v podstatne odlišných podmienkach, pokiaľ ide o názory, 

hodnoty a spôsob života i o pracovné a spoločenské požiadavky, stojí nová výzva ako majú 

vychovávať deti pre svet, ktorý bude otvorený a v ktorom bude každý žiť životom 

individuálne podstatne odlišným? 

 

1.1 Vnímanie dieťaťa ako východisko  

 Náplň kultúrneho konceptu rodičovstva sa mení. Súvisí to so zmenou chápania a postavenia 

dieťaťa jedincami v spoločnosti. Spoločným je prechod od rodičovstva samozrejmého k 

rodičovstvu volenému ako následok rozšírenia rôznych metód korigujúcich reprodukciu. 

„Počty narodených detí klesajú ale význam dieťaťa sa zvyšuje“ (Beck 2011, s.193). V centre 

pozornosti rodín sa nachádza dieťa, pretože vzrastá jeho sociálny status, postupne získava 

svoje práva a stáva sa autonómnym v myslení a rozhodovaní (Nešporová 2019, s.5).  
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Nemecký sociológ Beck (2011, s.192-193) „opisuje meniace sa vnútro rodiny, ako aj sociálny 

vzťah a kvalitu väzby k dieťaťu, partneri prichádzajú a odchádzajú ale dieťa ostáva. Úmerne 

stále krehkejším vzťahom medzi mužmi a ženami získava dieťa monopol na možný život vo 

dvoch, dovoľuje prežívať city s bytosťou bezprostrednou, ktorá sa inak stáva niečím stále 

vzácnejším a problematickejším. V dieťati je kultivovaná anachronická sociálna skúsenosť, 

ktorá sa procesom individualizácie stáva nepravdepodobná a  zároveň túžobne žiadaná. ... 

Dieťa sa stáva poslednou hradbou proti osamelosti, ktorú môžu ľudia postaviť do cesty 

unikajúcim možnostiam lásky.“ Vzťah rodiča a dieťaťa má celoživotný charakter (na rozdiel 

od súčasných rôznych partnerstiev), nie je zrušený dospelosťou dieťaťa alebo jeho 

osamostatnením. Vzájomné zväzky ostávajú, aj keď v zmenenej podobe. 

Lipovetsky  (2011, s.22) opisuje našu epochu  ako tú,  „v ktorej sa nikto nechce ničoho 

zriekať a dieťa tvorí neoddeliteľnú súčasť celkovej kvality existencie“. Dieťa sa stáva jedným 

z bodov rozhodujúcich o celkovej životnej spokojnosti. Ako uvádza pôvodom poľský 

sociológ Bauman (2013, s.51) „v dnešnej dobe je dieťa v prvom rade predmetom citovej 

spotreby“. Spotrebiteľ vyhľadáva predmety slúžiace k uspokojovaniu jeho potrieb a túžob – 

spotrebné predmety. Deti rodičom prinášajú rodičovské  radosti a potešenia. Dieťa je jediný 

spotrebný predmet poskytujúci pocit šťastia v živote. Zatiaľ neprišiel komerčný priemysel so 

žiadnou odpovedajúcou náhradou.  

Dieťaťa je považované za „vzácny zdroj“ (Beck-Gernsheim 2002, s.89). Súvisí to 

predovšetkým s poklesom pôrodnosti a s koncentrovaním všetkých rodičovských túžob iba na 

jedno prípadne dve deti. Úspech dieťaťa musí byť aktívne zaistený. Zosilňuje sa tým sociálny 

tlak na rodičov, zodpovedných za výchovu svojich detí a ich budúcnosť (Nešporová 2019, 

s.5). „V individualistických spoločnostiach sa stalo dieťa hlavnou zodpovednosťou rodičov. 

Čím viacej získavajú individualistické hodnoty pôdu pod nohami, tým silnejšie sa presadzuje 

pocit povinnosti voči deťom. ... Postmoralistický vek na celom svete dusí povinnosti, avšak 

šíri ducha zodpovednosti k deťom. Nevyhnutne, tak musí zosilniť pocit rodičovskej 

zodpovednosti Práve preto sa stále množia sťažnosti na rodičov. ... zbavujú sa svoje 

zodpovednosti voči vyučujúcim, nechávajú deti zdivieť pri televízií, nevedia si už vynútiť 

úctu. Dieťa triumfuje, zatiaľ čo okolie systematicky dokazuje a zavrhuje trhliny rodinnej 

výchovy. Neexistujú už skazené deti. Sú iba skazení rodičia“ (Lipovetsky 2011, s.224-227). 

Čo otvára otázky, či rodičia naozaj zlyhávajú vo svojej rodičovskej praxi alebo sa jedná iba 

o ich osobný pocit zlyhanie, prípadne či je tak vo väčšine prípadov vnímané/prezentované 

rodičovstvo a rodičia spoločnosťou samotnou.  

 

1.2 Postrehy k premene materstva a otcovstva  

Koncom 20. storočia sa v súvislosti s rodičovstvom začínajú objavovať rôzne obmeny 

tradične konceptualizovaného materstva a otcovstva, ktoré súvisia s ďalšími premenami 

spoločnosti. Konkrétne vysokou zamestnanosťou a ekonomickou emancipovanosťou žien, 

nižšou sobášnosťou a vysokou rozvodovosťou. Vznikajú početné situácie, kedy žijú matky a 

otcovia oddelene, s tým vzrástol význam rodiča starajúceho sa – zväčša matky a rodiča 

neprítomného - väčšinou otca. 

 

Nové materstvo – intenzívne starajúce sa materstvo  

Žena sa matkou nestáva len na základe biologickej výsady priviesť na svet dieťa, ale 

vytvorením emočnej väzby, prijatím sociálnych požiadaviek spojených s materstvom. Preberá 

na seba uspokojenie vzrastajúcich požiadaviek dieťaťa a súčasne sa snaží obstáť v sociálnom 

prostredí, ktoré na ňu kladie požiadavky a očakávania odlišné v jednotlivých historických 

obdobiach menia. „Žena bude lepšou alebo horšou matkou vždy podľa toho, do akej miery 

spoločnosť zdôrazňuje alebo podceňuje materstvo" (Badinter, 1998, s. 15). Moderná 

a neskoro moderná spoločnosť so sebou prináša zmeny týkajúce sa predovšetkým materstva. 
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S otvorením prístupov k novým životným šanciam sa prvoradá orientácia ženy na manželstvo 

a materstvo vytráca. Žena má mnohé spoločenské, intelektuálne alebo profesionálne ambície, 

zároveň je schopná získať financie na ich napĺňanie, tým predlžuje čas, kým si založí rodinu 

a svoju energiu a čas bude venovať do výchovy detí. Kým v minulosti bola rodina a materstvo 

pre ženu údelom, dnes sa stali jej voľbou. V momentálnom nastavení spoločnosti sa žena 

matka často ocitá v domácnosti predstavujúcej miesto sociálnej izolácie. Stále sa však 

rozrastajú komunity pre matky, kde môžu aktívne tráviť svoj voľný čas spolu s deťmi 

a zároveň neostávať v izolácii.  

Rodičovstvo a výchova smeruje prioritne k dosahovaniu záujmov dieťaťa, k rozvoju jeho 

osobnosti a naplneniu jeho osobnej identity v súlade s jeho vnútorným „Ja“ (Dudová a 

Vohlíková 2005, s.2). Práve matka má byť osoba, ktorá dokáže pochopiť a vycítiť, čo jej 

dieťa potrebuje pre svoj optimálny rozvoj. Matky by mala zabezpečiť afektívny rozmer 

rodičovstva a výchovy. Aby sa prejavilo v dieťati  jeho “ja”, potrebuje milujúcu dôveru.  

  

Nové otcovstvo – od neprítomnosti k aktívnosti 

Odovzdať materiálne a morálne dedičstvo je typicky otcovská funkcia. Otec je symbolicky 

strážcom etického kódexu, rešpektovania spravodlivosti a čestnosti, ktorá sa vyjadruje v 

princípoch, hodnotách, edukačných normách a tradíciách. Pre otcovskú funkciu je typické dať 

smer rastu dieťaťa, podnecovať ho k dosahovaniu nových mét a otvárať mu cestu do sociálnej 

komunitu. Dlho bol otec vnímaný ako rodič s vedľajšou úlohou vo výchove: „Je veľa 

dôvodov, ktoré sťažujú účasť otca na výchove. V prvom rade sa môže stať, že len 

zriedkakedy bude doma, nie je pre matku ľahké vedieť, kedy sa má obrátiť na manžela a kedy 

ho má poslať preč. (...) Otec nemusí byť celý čas prítomný, ale zato sa musí zjaviť dosť často, 

aby dieťa cítilo, že žije a existuje" (Badinter, 1998, s. 235). Mladé rodičovské páry sa snažia 

po vlastných skúsenostiach z detstva o viac angažovanosti otca vo výchove. Viaceré štúdie 

poukazujú na zmenu v zaangažovaní otcov vo výchove detí (Badinter, 1998, 1999, Chorvát, 

2006). Otcovia sa stále častejšie intenzívne zaujímajú o tehotenstvo partnerky a prežívajú ho, 

sú prítomní pri pôrode, podieľajú sa na ranej starostlivosti a výchove dieťaťa, zdieľajú s 

matkami radosť z narodenia a prvých momentov s dieťaťom. Elisabeth Badinter (1999) 

hovorí o revolúcii mužskej mentality a „novom otcovi", ktorý vedome neuplatňuje tradičný 

model rodinnej výchovy, ale angažuje sa aktívne v starostlivosti a výchove dieťaťa, títo 

otcovia sú podľa autorky šťastnejší ako „tradiční" otcovia. 

Vyššia zaangažovanosť otcov na druhej strane vedie aj k nárastu konfliktov partnerov vo 

výchove. Rodinne orientovaní muži sa do sporov o výchove a chode rodiny dostávajú 

častejšie ako muži orientovaní na prácu (Chorvát, 2006).  

Práca nie vždy umožní otcovi plniť svoje rodičovské poslanie podľa predstáv. Na druhej 

strane mieru zaangažovanosti otca  brzdí aj istá neochota matiek deliť sa o materstvo. Vstup 

mužov do deklarovanej roly matky, niektoré ženy považujú za ohrozenie vlastnej materskej 

identity. Otec môže byť matkou zneisťovaný a vedie to ku zdrojom konfliktov vo výchove . 

Otcovia a ich fungovanie v rodinách, zoslabovanie pozícií otcov v rodinách v podobe 

stratenia autority, moci a tiež v podobe miznutia otcov z rodín (dočasne alebo navždy, 

v ponímaní pretrhnutia kontaktu otca s dieťaťom) alebo aj pokusy o vyrovnanie sa matkinej 

roly v starostlivosti o dieťa, sú všetko oblasti zmien otcovstva. Neprítomnosť otca v rodine 

môže byť reprezentovaná ako faktická absencia otca v podobe jeho neochoty zapájať sa do 

starostlivosti a výchovy dieťaťa. Za ideál otca už nie je považovaný tradičný otec držiaci 

rodinu pevne v rukách, čo sa prejavuje autoritou, zaisťuje rodinu finančne a materiálne – otec 

živiteľ. Nenahraditeľným sa stáva úloha otca počas puberty a dospievania, kedy dieťaťa 

očakáva pozíciu rovnocenného partnera a komunikácie na bázy dialógu, no v realite sa to 

nezvláda a nastáva situácie komunikácie vo forme príkazov a zákazov. Čím sa prirodzene 

zväčšuje vzdialenosť medzi dieťaťom a otcom. Ochladzujú sa alebo zanikajú citové väzby 
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medzi nimi, ktoré nemôžu byť dostatočne nahradené citovosťou a citlivosťou matky. Dieťa 

má problém pochopiť neprijatie zo strany otca. „starý tradičný“ otec orientovaný na von 

z rodiny na svoju prácu, uvedené city a vytváranie citovej väzby dieťaťu nevie poskytnúť.   

Nešporová (2012) uvádza, že napriek vzrastajúcej diverzite rodičovských rolí však platí, že 

tradičný komplementárny model rodičovstva sa uplatňuje v európskych krajinách naďalej. 

Matky načas opúšťajú svoje zamestnanie a prislúcha im starostlivosť o deti a domácnosť, 

zatiaľ čo otcovia nerušene pokračujú vo svojej kariére. Rozdiely pritom môžeme pozorovať 

najmä v najrannejších štádiách rodičovstva, kedy sú deti najmenšie. Do spoločnosti sa síce 

postupne dostáva trend vo vnímaní rodičovstva. Oddelené  role matky a otca už nie sú príliš 

zdôrazňované, naopak snahou je vyzdvihnúť ideál zdieľaného rodičovstva, čím je posilňovaná 

slabá rola otca v rodine. V súčasnosti sa ale opäť „vraciame“ k nepopierateľnému významu 

rozdielnosti rolí matky a otca v rodine a ich špecifických úloh pri výchove detí. Stále 

pretrváva alebo sa opätovne vracia poznanie, či zažitá skúsenosť, že iba žena-matka venujúca 

sa "na plný úväzok" starostlivosti a výchove detí, domácnosti, prípadne domácemu 

hospodárstva pod. zaistí rodinám ich súdržnosť a predstavuje optimálne prostredie (plné 

materského citu a lásky) pre výchovu detí. 

 

2 SPOZNÁVANIE NOVÉHO RODIČOVSTVA V KAŽDODENNOSTI 

2.1 Každodennosť  

Moderná spoločnosť sa v rámci jej špecifík stáva predmetom skúmania najmä 

prostredníctvom konkrétnych jedincov v ich vytýčenom prostredí.  Ako uvádza Alieva (2015, 

s.16) do pozornosti spoločenskovedného výskumu sa tak dostáva konkrétny jedinec s jeho 

individuálnymi potrebami, záujmami, cieľmi a hodnotami realizovanými počas  

„každodenného života“ ako najprirodzenejšieho priestoru, v ktorom sa odohrávajú základné 

životné prejavy a aktivity človeka. Každodennosť sa stáva objektom záujmu sociologického  

výskumu vzhľadom  na vykazujúce sociologicky relevantné rozmery. Práve peripetie 

každodenného života sa javia ako nečakané stimuly zvyšovania spoločensko-prospešnej 

aktivity ľudí a vzápätí ako množstvo prekážok a odchýlok reálneho správania sa ľudí od 

sociologických predpovedí. „V určitom zmysle možno povedať, že „každodennosť“ väčšmi 

vplýva na formovanie osobnosti toho-ktorého človeka než inštitúcie a hodnoty globálnej 

spoločnosti“ (Alieva 2015, s.30). Dôležitým sa stáva skúmanie  každodennosti rodičovskej 

praxe umožňujúce spoznávať formy a trendy nového rodičovstva.  

 

2.2 Konštruovanie nového rodičovstva v každodennosti 

Ako uvádzajú české sociologičky Hasmanová Marháková a Štípková (2018, s. 14-15) rodina 

je často ponímaná ako entita či súbor ľudí s jasne stanovenými hranicami a členstvom s 

presne definovanými kritériami. Uvedené hranice ale nie je možné vymedziť na základe 

biologických väzieb. V spoločnosti narastá počet ľudí žijúcich a vychovávaných svoje deti 

mimo manželstva, čo zároveň vypovedá o poklese významu inštitucionálneho ukotvenia 

rodinných pút. Členstvo v (určitej) rodine nevzniká iba narodením a nezaniká iba smrťou, či 

rozpadom vzťahu. Zároveň môže mať každý člen úplne odlišnú predstavu kto presne patrí do 

jeho rodiny. Rodina sa ťažko zachytáva cez jej členov a ich role. Autorky uprednostňujú 

vnímať rodinu ako niečo, čo je potrebné dosahovať v rámci každodenných interakcií. Ľudia 

tvoriaci rodinu, nie sú jej pasívnymi členmi.  

Zároveň je i rodičovstvo v kontexte moderných spoločností chápené ako celý komplex aktivít 

a praktík zahŕňajúcich vzťah rodiča a dieťaťa. V angličtine, ako uvádzajú americké 

sociologičky Ribbens McCarthy a Edwards (2011), sú rozlišované dva pojmy parethood  

a parenting. Obe prekladáme ako rodičovstvo, pričom prvé podstatné meno označuje 

kategóriu alebo rolu inštitucionalizovanú ako sociálnu formu. Druhé sloveso opisuje súbor 

toho, čo rodičia  robia v interakcii so svojím dieťaťom.  
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V živote rodiny sú dôležité každodenné rituály, napr. príprava jedla a stolovanie, ktoré 

vytvárajú pocit spolupatričnosti a predstavu rodinného. „Prístupy zdôrazňujúce procesuálny 

charakter rodiny prenášajú svoj záujem ku štúdiu každodenných rutinných aktivít a výpovedí 

jednotlivcov. Jednotliví členovia rodiny, tak neustále pracujú na tom, aby sa rodina javila ako 

prirodzene dané a jasne ohraničené zoskupenie“ (Hasmanová Marháková a Štípková 2018, 

s.16). 

 

3  ZÁVER 

Ako uvádza francúzsky filozof Lipovetsky  (2011) sa vo svojom diele prebieha transformácia 

rodiny. Uvádza, že nastupuje nová morálka domácnosti.  Jediným oprávnením na svadbu je 

to, z ktorého vyplýva šťastie.  Postupy, ktoré v dnešnej dobe vplývajú na rodinu, rozvrátili 

tradičné poňatie dieťaťa, otcovstva a materstva. Objavujú sa rozvody, vyhladenie postavy otca 

a kríza identifikačných a záchytných bodov u dieťaťa. Ďalej hovorí o postmoralistnom 

rozpade rodiny, ktorého typickým znakom nie je povinnosť splodiť potomstvo a vstúpiť do 

manželstva, ale individualistické právo na dieťa, napríklad aj mimo manželský zväzok. V 

súčasnej spoločnosti rodinu oslavujeme, ale bezpodmienečné záväzky už menej. ... Zároveň 

sa množia rozvody, slobodné partnerstvá a nemanželské deti. Spoločnosť  na viac žiaden z 

týchto skutkov nezakazuje. Kult rodiny sa oprostil od svojich niekdajších záväzných 

predpisov v prospech intímneho naplnenia a práv slobodného subjektu.  

Pohľad spoločnosti na rodičovstvo a výchovu detí sa v priebehu histórie. Náplň rodičovstva je 

stanovená kultúrne a ústrednou úlohou rodičovstva je socializácia. Faktom však ostáva, že 

súčasnosť prináša do výchovy v rodinách  mnohé kontroverzné témy a otázky. Rodičovstvo  

a jeho premeny sú významný a dôležitý predmet skúmania z pohľadu sociológie. Prechodu ku 

rodičovstvu a jeho napĺňanie sú zlomovým bodom v partnerskom živote jedincov.  Veľké 

zmeny do chápania a praxe rodičovstva priniesol samotný prechod od rodičovstva 

samozrejmého k rodičovstvu volenému ako následok rozšírenia rôznych metód korigujúcich 

reprodukciu. S tým súvisí zmena vnímania dieťaťa v spoločnosti, nakoľko klesá počet 

narodených detí. Dieťa je tak v centre pozornosti spoločnosti a jeho význam narastá. Jeho 

sociálny status vzrastá,  postupne získava svoje práva a stáva sa autonómnym v myslení 

a rozhodovaní. Okrem iného v čase „krehkých“ vzťahov sa stáva monopolom na možný život 

vo dvoch. V modernej dobe je vnímané ako predmet citovej spotreby, ktorý nie je ničím 

nahraditeľný. Keďže  veľa rodín má už iba 1-2 deti, stávajú a sa vzácnym zdrojom. Vzniká 

tak pochopiteľný sociálny nátlak na rodičov, ktorí ho vychovávajú, aby pre neho zabezpečili 

čo najlepšie podmienky pre optimálny rozvoj jeho osobnosti v súlade s jeho vnútorným „ja“ 

ako to vyžaduje individualistická výchova. Vyžaduje si to predovšetkým nových rodičov. 

V súlade s čím sa konštruuje v každodennosti nové materstvo a otcovstvo. 

Zároveň ale spoločnosť počíta skôr s jedincom individualizovaným, samostatným bez 

záväzkov, partnerských, či rodinných. Spoločenskovedná literatúra v ostatných dekádach 

venuje stále viac pozornosti sociologickým a psychologickým aspektom naplnenia, resp. 

nenaplnenia roly otcov a matiek vo výchove - či už je to v kontexte ich fyzickej či emočnej 

absencie pri výchove detí z dôvodu pracovného zaťaženia či zvýšenej rozvodovosti alebo v 

súvislosti s kritikou tradičného patriarchálneho usporiadania rodiny a spoločnosti 

V nadväznosti na uvedené je potrebné skúmať prístupy k rodičovstvu a taktiež jeho okolnosti 

v každodennej rodičovskej praxe. Do pozornosti spoločenskovedného výskumu sa tak dostáva 

konkrétny jedinec s jeho individuálnymi potrebami, záujmami, cieľmi a hodnotami 

realizovanými počas  „každodenného života“ ako najprirodzenejšieho priestoru, v ktorom sa 

odohrávajú základné životné prejavy a aktivity človeka. 
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EDUKACJA DOMOWA Z PERSPEKTYWY RODZICÓW I 

DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

HOMESCHOOLING FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS AND 

PRIMARY SCHOOL DIRECTORS 

 

Michał Artur Krawiec 
 

Abstrakt 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny edukacji domowej przez rodziców i 

dyrektorów szkół podstawowych. Celem badań było poznanie opinii na temat edukacji 

domowej rodziców i dyrektorów szkół podstawowych. Dowiedzenie się jak kształcenie 

domowe oceniają po czasie edukowania, a także czy podjęliby jeszcze raz decyzję o zapisaniu 

dziecka do edukacji domowej. Do badania użyto autorskie kwestionariusze ankiety i 

wywiadu. W artykule zamieszczono także opis organizacji pracy edukacji domowej w 

polskich rodzinach. Przedstawiono prawne uwarunkowanie kształcenia domowego oraz 

analizę opinii obu stron. Przytoczone fragmenty obrazują wizję strony rodziców i 

ankietowanych dyrektorów. Badania pokazały, że zdanie rodziców i dyrektorów różnią się od 

siebie w przypadku postrzegania edukacji domowej jako dobrego rozwiązania. Dyrektorzy 

uważają, iż taka forma kształcenia negatywnie wpływa na relacje społeczno-emocjonalne 

dzieci. Pokazują też, nie znajomość prawa w stosunku do takiej edukacji. Przeprowadzone 

wywiady ukazały, na czym opiera się decyzja podejmowana przez rodziców dotycząca 

zmiany miejsca edukowania dzieci oraz w jaki sposób dyrektorzy wyjaśniają tą formę nauki. 

Słowa kluczowe: Edukacja domowa, dziecko, rodzice, dyrektorzy, opinia, prawo, kształcenie, 

umiejętności interpersonalne 

 

Abstract 

The paper presents the results of research on the assessment of home education by parents and 

primary school principals. The aim of the study was to find out the opinions about home 

education of parents and primary school heads. How parents and principals assess home 

education over time and whether they would take it again Author's survey and interview 

questionnaires were used for the study. The article also includes a description of the 

organization of home education work in Polish families. Legal conditions of home education 

and analysis of opinions of both parties were presented. The quoted fragments illustrate the 

vision of the parents and surveyed directors. Studies have shown that the views of parents and 

principals differ when they perceive home education as a good solution. Directors believe that 

this form of education negatively affects children's social and emotional relations. They also 

show no knowledge of the law in relation to such education. The interviews showed what the 

parent's decision to change the place of education of children is based on and how principals 

explain this form of education. 

Key words: Homeschooling, child, parents, directors, opinion, law, education, interpersonal 

skills 

 

 

1. Wprowadzenie 

Edukacja domowa prawnie została dopuszczona w Polsce jako jedna z form kształcenia dzieci 

już 1991 roku. Przepisy pozwalają na uczenie w domu przez rodziców po zgodzie dyrektora 
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szkoły, do której przynależy uczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 art. 37 ust. 1). Jednakże szkoły 

i nauczanie domowe istniało  w Polsce już o wiele lat wcześniej, bo od XVIII w
1
. 

Siedemnastowieczna edukacja domowa powróciła po latach kształcenia szkolnego. Edukacja 

instytucjonalna była rozwiązaniem tańszym, dzięki czemu mniejszymi funduszami można 

było uczyć większą liczbę uczniów
2
. Rodziny arystokratyczne, a nawet bogatsze 

mieszczańskie i chłopskie zatrudniały guwernantki do kształcenia dzieci w rodzinnym 

zaciszu.  

Edukacja w domu na przestrzeni lat zmieniała się. Początkowo kształcenie było prowadzone 

przez rodziców. W XXI wieku rodziny zapisują dzieci do szkoły edukacji domowej, która 

pomaga im z trudnościami i sprawdza wiadomości nabyte podczas takiej formy kształcenia. 

Nauka w szkole jest bezpłatna, dziecko ma status ucznia, posiada legitymację szkolną, a kadra 

jest nastawiona na pomoc rodzinom dzieci uczonych w domu
3
 . Taka placówka nie jest 

koniecznością. Edukacja domowa może przebiegać pozytywnie nawet jeżeli nie przynależy 

się do danej szkoły. Ta, która jest macierzystą udostępnia materiały i pomoce naukowe z 

urzędu. Odebranie decyzji o kształceniu domowym nie jest równoznaczne z tym, iż dziecko 

traci status ucznia. Edukacja domowa jest bardziej nastawiona na ucznia. Stanowi 

kwintesencję indywidualizacji zajęć dla niego, co sprawia, że prowadzi do szybszego 

rozwoju. Zakres materiału, który został przez ucznia opanowany, może być rozwijany, jeżeli 

tylko uczeń wyrazi takie zainteresowanie lub wdraża się nowy. Edukacja domowa, rozumiana 

jako społeczna forma organizacji edukowania dzieci i młodzieży, której koordynatorami są 

rodzice […]
4
. Obecnie większość rodzin, kształcących domowo korzysta z pomocy 

„fachowców”. Są nimi nauczyciele, korepetytorzy czy tutorzy, którzy pomagają w nauce i 

uczą. Rodziny wybierają także osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, zdolnych do 

przekazania informacji na dany temat.  

 

2. Podstawy prawne Edukacji domowej 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zawiera artykuł 48 i 70, w których mowa o tym, że 

rodzice mają prawo do wychowywania dziecka we własnych wartościach i przekonaniu, a 

także do wyboru, gdzie dziecko będzie pobierać naukę. Szkoła podstawowa nie jest jedynym 

miejscem edukacji, gdyby tak było to prawo nakazywałoby kształcenie tylko szkolne
5
. W 

ustawie założono, że dziecko ma obowiązek uczenia się do 18 r.ż
6
. Niewyrażenie wprost 

stanowiska, gdzie ma odbywać się edukacja obywatela, oznacza, że nie ma jednego 

wyszczególnionego miejsca. Według tego edukacja domowa w Polsce jest legalną formą 

kształcenia uczniów, natomiast są prawne uregulowania na temat tego, w jaki sposób można 

przystąpić do niej. Ustawa o systemie oświaty zawiera w sobie zapis, z którego wynika, że 

aby uzyskać jakąkolwiek decyzję, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Na wniosek 

rodzica możliwy jest dalszy bieg sprawy
7
. Art. 16. Ust. 14.pkt 2 tejże ustawy mówi, że 

dyrektor szkoły, obowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie pozwolenia na edukowanie w 

domu. Może, także cofnąć swoją decyzję na podstawie ust. 8 tegoż artykułu ze względu na 

niestawienie się lub niezaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego. Nie tylko polskie prawo daje 

                                                            
1 Jakubiak K., Polskie tradycje edukacji domowej, w: Studia Pedagogica Ignatiana, r. 20, 2017, nr 3, s. 19 
2 K. Jakubiak, A. Winiarz, Nauczanie domowe dzieci polskich od XVII do XX wieku, Wyd. Akademii Bydgoskiej 

im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 7 
3 Szkolybenedykta.pl 
4 Budajczak M., Polska edukacja domowa jako mise en abyme miedzy kondycją ludzka a społecznymi 

konstruktami oświatowymi, w: Studia Pedagogica Ignatiana, r. 20, 2017, nr 3, s. 47 
5 M. Budajczak,  Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 33 
6 A. Polaszek, Edukacja domowa w świetle obowiązujących przepisów, w: (red.) Justyn Piskorski, Szkoła 

domowa – Między wolnością a obowiązkiem, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011 r. s. 61  
7 Dz.U. 2019 poz. 1148, Art. 37 ust. 1 
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możliwość takiego kształcenia, ale także międzynarodowe. Przepisy zawarte w Prawie 

Człowieka ONZ w artykule 26 ust. 3 mówią: 

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their 

children.  

Tłum. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich 

dzieciom
8
. 

To znaczy, iż rodzice mają pełne prawo dokonać decyzji, gdzie, z kim i na jakich zasadach 

dziecko będzie kształcone. Mogą wybrać między szkołą powszechną, prywatną i 

alternatywnymi, jak np.: Montessori, demokratyczne, czy Waldorfskie.  

 

3. Metodologiczne podstawy badań własnych 

Głównym przedmiotem badań było poznanie, jaką mają opinię na temat edukacji domowej 

rodzice dzieci w takiej formie kształcenia, ale także dyrektorzy szkół podstawowych. Jak 

spostrzegają opiekunowie naukę w domu z perspektywy czasu, czy podjęliby ponownie 

decyzję o uczeniu dzieci.  

Wykorzystane do badań były autorskie narzędzia, takie jak kwestionariusz ankiety (dla 

dyrektorów) i wywiad (rodzice). Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 17 dyrektorów 

z różnych dzielnic Warszawy. Ankiet przekazanych do wypełnienia było 37, w których 

znajdowało się 18 pytań
9
. Kwestionariusze zostawiane były w sekretariatach placówek i po 

skontaktowaniu się ze szkołą odbierane były osobiście. Niska frekwencja w badaniu jak 

informowali dyrektorzy była skorelowana ze strajkiem nauczycieli. Wywiad przeprowadzony 

był z trojgiem badanych, których czas na rozmowę nie był ograniczany. Każdy rodzic przed 

badaniem był proszony o wyrażenie stanowiska na temat, czy wyraża, bądź nie, zgodę na 

nagrywanie głosu. Jeden badany wyraził chęć autoryzacji rozmowy przed zakończeniem i 

umieszczeniem w pracy.  Wywiad polegał na swobodnym odpowiadaniu na pytania zadawane 

przez badacza, podczas których konwersacja była spisywana w czasie rzeczywistym.   

 

4. Edukacja domowa – organizacja 

Pierwszym analizowanym wątkiem jest motywacja kierująca rodzicami, którzy decydują się 

na homeschooling. Z badań własnych wynika, że wielu badanych rodziców widziało problem 

w nauczaniu tradycyjnym swoich dzieci. Inteligentni i pełni energii uczniowie tracili ją, 

zamykali się. Często słabsi zostawiani byli samym sobie, a nauczyciele nic z tym nie robili
10

. 

W związku z tym, opiekunowie chcieli mieć wpływ na informacje, które podawane są 

podczas zajęć lekcyjnych. W dobie laicyzacji i sekularyzacji społeczeństwa chcą i mają prawo 

do przekazywania wartości i religii, którą wyznają. Czasami też podejmują taką decyzję ze 

względu na swoją pracę. Przez ciągłe przeprowadzki i podróżowanie po świecie chcą mieć 

rodzinę przy sobie. Edukacja domowa pozwala na to, aby prowadzić naukę w każdym 

miejscu, gdzie znajduje się dziecko. 

Rodzice, którzy prowadzą dzieci w edukacji domowej zrzeszają się na forach internetowych i 

stronach społecznościowych, na których umawiają się na wspólne zajęcia. Zajęcia często są 

przeprowadzane poza domem. Lekcje, które są związane z przyrodą przeprowadzane są przez 

leśnika na lekcjach tematycznych, bądź osobę, która zna się na niej. Są eksperymenty, które 

uczniowie przeprowadzają w domach z rodzicami, jak np.: jak powstają kryształki soli.  

                                                            
8 ONZ, (1948), Universal Declaration of Human Rights, OHCHR.ORG, <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/ 

Documents/UDHR_Translations/eng.pdf > 
9 Na potrzeby napisania pracy konferencyjnej zostało wybranych część najistotniejszych pytań zawartych w 

badaniach własnych. 
10 Dzieciątko M., (2008), Dlaczego rodzice decydują się na edukację domową swoich dzieci?, Edukacja 

Domowa <http://edukacjadomowa.pl/dlaczego-rodzice-decyduja-sie-na-edukacje-domowa-swoich-dzieci/> 
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Dzięki temu, że dzieci nauczane są w domu, nie ma ram czasowych, w których dane zadanie 

lub ćwiczenie ma być wykonane. Kiedy rodzic dostrzega, że dziecko potrzebuje odpoczynku 

albo ono zgłasza taką potrzebę, dane aktywności mogą zostać odroczone i przeniesione na 

czas, kiedy będzie wypoczęte. Indywidualizacja daje przestrzeń na wybór zagadnienia, jakie 

uczeń będzie chciał opracować. Rodzice, którzy wzięli udział w badaniach przedstawiali, że 

dzieci mają więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. W szkole „w praktycznym 

wymiarze uczeń nie ma czasu na nic, gdy musi uczęszczać do szkoły, która absorbuje ona tyle 

czasu i sił, że dzieci nie mogą ani uczyć się w domu, ani poszerzać swoich horyzontów i 

zamiłowań”. Opiekunowie twierdzą, iż materiał, który obowiązuje dzieci są w stanie zrobić w 

dużo krótszym czasie niż spędzanie w szkole kilu godzin dziennie. Edukacja domowa 

pozwala na to, aby dzieci opanowały podstawę programową poświęcając 2-4 godzin 

dziennie
11

. Reszta czasu, która pozostała do wykorzystania jest czasem wolnym lub 

poświęconym na  zajęcia dodatkowe. 

 

5. Opinia rodziców o kształceniu w domu 

Rodzice pozytywnie postrzegają edukację domową chociażby ze względu na fakt, że 

organizowane są zajęcia dla dzieci, które ich rzeczywiście interesują. Zajęcia, które rodzice 

organizują dla dzieci ze względu na ich zainteresowania, upodobania są dobrą metodą. 

Czasami rodzice byli zirytowani, że na zajęcia przyszedł ktoś kogo w ogóle nie interesują 

zajęcia z danej dziedziny.  

Tu jest ta wartość na plus, że możemy sobie na to pozwolić, że wiadomo na zajęcia z piłki 

nożnej przyjdą ci którzy interesują się piłką nożną, nie przyjdzie nikt kto się interesuje 

koszykówką i okay, bo mają to co ich łączy. 

W badaniu wzięła udział m.in.  matką dwójki dzieci, z których jedno chodziło do szkoły 

tradycyjne, drugi syn zaś korzystał z edukacji domowej. Podczas zadawania pytań 

odpowiedziała, że porównywała zachowanie obu synów.  

Ale my jechaliśmy na zajęcia survivalowe do lasu i mój syn młodszy wracał ze szkoły do domu 

z tornistrem ośmiokilogramowym i posiedzeniu kilka godzin w ławce, natomiast mój starszy 

wracał brudny z lasu, szczęśliwy, bo zjadł pierwszego kornika w swoim życiu, jakieś korzonki 

i po prostu dwa różne światy. Dwie różne energie, a właściwie brak energii i energia taka, 

i już uznałam, że na drugie takie zajęcia pojedzie także młodszy i tego dnia nie pójdzie po 

prostu do szkoły no i to były jedne zajęcia, drugie zajęcia spodobało mu się. Był zachwycony 

no i wykonałam telefon do poradni z umówieniem wizyty dla młodszego i tak to poszło. Także 

szybko też się zdecydowaliśmy, żeby zabrać drugiego i nie żałujemy.  

Inny badany  wychowuje dzieci w duchu „nauczyć, ale nie przeuczyć”. Podczas codziennych 

zajęć, a jest ich nie mało, gdyż dzieci korzystają z różnych placówek edukacyjnych. 

(uczęszczają do Uniwersytetu Dziecięcego, centrów naukowych, czy na zajęcia z gry na 

pianinie) stara się znaleźć wolny czas dla nich. 

Nie chodzi o to, żeby dziecko przetyrać, nawet jeśli są fascynujące i fajne, to każdy z nas 

przynajmniej powinien móc mieć jakiś oddech i mieć czas na poczytanie książek, nawet na 

ponudzenie się jeśli jest to możliwe. Wydaje mi się, że dla młodego człowieka jest to istotne. 

Jak zauważa badany nie wszystko w edukacji domowej jest bezproblemowe. 

Logistyka, trudność znalezienia rówieśników w danej lokalizacji, którzy by chcieli dołączyć do 

nas. No i kwestia finansów. Nie jest to najtańsze rozwiązanie. 

Rodziny chcą mieć wpływ na to, czego ich dzieci się uczą, jakie wartości przyjmują i kto ich 

uczy. System edukacji powszechnej narzuca wiele uczniom i rodzicom.  

                                                            
11 Raczek M., (2018), Kiedy do szkoły się nie chodzi - edukacja domowa w trójmiejskim wydaniu,Trojmiasto.pl 

<https://nauka.trojmiasto.pl/Kiedy-do-szkoly-sie-nie-chodzi-edukacja-domowa-w-trojmiejskim-wydaniu-

n120764.html> 
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W szkole nie mamy wpływu na nauczycieli, w szkole mamy wpływ na dyrektora na podstawie 

jakiś materiałów, referencji, marketingu i innych rzeczy, ale na nauczyciela nie mamy 

wpływu, a my chcieliśmy stworzyć taki system, żeby mieć ten wpływ na nauczyciela jaki uczy 

nasze dzieci.  

Na pytanie, czy wybrałaby Pani/Pan ponownie edukację domową dwoje badanych 

odpowiedziało, iż żałują, że wcześniej nie zdecydowały się na takie kształcenie. Jeden badany 

zdecydowanie potwierdził chęć ponownego przystąpienia do edukacji domowej w 

przyszłości. 

 

6. Opinia dyrektorów o edukacji domowej 

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, iż blisko 60 % ankietowanych ma negatywny 

stosunek do edukacji domowej.  Znaczna część przytoczonych odpowiedzi przedstawia 

nieznajomość lub wadliwe myślenie o edukacji domowej. W prawie jest zapisane, iż z formy 

kształcenia domowego korzystać mogą dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 18 

r.ż. Zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1148, Art. 37 ust. 5 wyłączeni są uczniowie z decyzją o 

kształceniu specjalnym z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Indywidualne 

nauczanie dotyczy tylko uczniów, którzy nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach 

szkolnych
12

. Tymczasem respondenci odpowiadali, że będzie dla nich pomocna lub taką 

formę kształcenia powinny podjąć dzieci, które:  

muszą mieć czas na leczenia, w trudnych sytuacjach, potrzebujących wsparcia 

emocjonalnego, daleko mieszkają, nie odnajdują się w szkole, wybitni, z 

niepełnosprawnościami, podróżujących z rodziną, nadwrażliwych, z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Nauczanie indywidualne ≠ Kształcenie specjalne ≠ Edukacja domowa 

Zdaniem dyrektorów szkół podstawowych na edukację domową decydują się rodzice, którzy: 

są nie zadowoleni z tradycyjnej szkoły, z inną wizją szkoły, krytykujący system, przebywający 

za granicą, którzy uważają ze lepiej spełnią rolę nauczyciela, świadomi i przygotowani, z 

ambicjami i oczekiwaniami wobec dzieci, negujący wszystko, zamożne. 

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych pokrywają się w większości ze zdaniem 

rodziców dzieci w edukacji domowej. Pomoce naukowe, książki i zajęcia są finansowane z 

funduszy rodziny, co może ją obciążać.  Natomiast, jak twierdzi M. Budajczak „Nie jest to też 

edukacja tylko dla bogatych. Jedna trzecia ojców w tej grupie zajmuje wysokie, dobrze płatne 

posady, ale kolejne 33 procent rodzin nie osiąga nawet średniej krajowej dochodów
13

.” 

Dyrektorzy szkół podstawowych odpowiadając na pytanie o to, co zyskują dzieci z edukacji 

domowej, prawie jednogłośnie wskazali, że jest to indywidualizacja. Innymi wariantami też 

były lepsze spożytkowanie czasu, mniej stresu, możliwość rozwijania umiejętności i 

zainteresowań, a także brak konkurencji i cisza. 

Jedno z pytań dotyczyło tego, co jest zaniedbywane podczas uczenia się w edukacji domowej. 

Można było oczekiwać, iż wskazana będzie odpowiedź, która w opinii powszechnej 

kojarzona jest jako istotne ograniczenie edukacji domowej, mianowicie zaniedbanie edukacji 

społeczno-emocjonalnej i brak kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami. Blisko 65% 

ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Respondenci pisali też, że przedmioty, z których 

dziecko jest słabsze, systematyczność, nie uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, podstawa 

programowa.  

                                                            
12 MIW, (2018), Nauczanie indywidualne to nie kształcenie specjalne. MEN przypomina dyrektorom, 

portalsamorzadowy.pl <https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ nauczanie-indywidualne-to-nie-

ksztalcenie-specjalne-men-przypomina-dyrektorom,1111081.html> 
13 Lubińska K., (2008), Ławka i tablica w domu, Dziennik Toruński <https://nowosci.com.pl/lawka-i-tablica-w-

domu/ar/11108132>  
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Uczestnictwo, bądź jego brak w wycieczkach i wyjazdach szkolnych to wyłącznie decyzja 

rodziny w edukacji domowej, bowiem dziecko formalnie jest przypisane do jakiejś szkoły. 

Wskazanie podstawy programowej jako rzeczy zaniedbywanej podczas edukacji w domu jest, 

odpowiedzią pozbawioną zasadności. Jeżeli dziecko, a przede wszystkim rodzic nie dopilnuje 

realizacji programu oświatowego, uczeń nie zaliczy egzaminu klasyfikacyjnego, co się wiąże 

z pozbawieniem decyzji o możliwości uczestniczenia w tej formie kształcenia. 

Zdaniem 18% odpowiadających wyniki dzieci byłyby lepsze w szkole niż w edukacji 

domowej. 23% zaznaczyło odpowiedź „nie” oznaczającą wyrażenie, że w domu uczeń będzie 

miał lepsze wyniki, natomiast 59% „nie wiem / trudno powiedzieć”. 

 

7. Wnioski z badań 

Edukacja domowa zrzesza coraz większą liczbę rodzin. W 2018 roku Gazeta Wyborcza 

podawała, że blisko 14 tysięcy korzysta z formy kształcenia, jaką jest edukacja domowa
14

. 

Można przypuszczać, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał. Opinia rodziców, którzy 

wzięli udział w badaniach, skłania do myślenia na temat tego, co się dzieje w tradycyjnej 

edukacji, czego brakuje, co poprawić, skoro coraz więcej rodzin decyduje się na inną formę 

kształcenia dzieci. Nauka w domu przez rodziców lub osoby wskazane nie należy do 

najłatwiejszych zadań. Wielu rodziców dzieli pracę z kształceniem dzieci lub mogą sobie 

pozwolić na edukatora. Indywidualizacja, która jest w domu, jak wskazują badania pomaga 

osiągnąć równe, a nawet dużo lepsze wyniki niż w szkole powszechnej
15

. Opinie rodziców i 

dyrektorów na temat edukacji domowej różnią się. Rodzice stanowczo pozostają przy zdaniu, 

że jest to forma, która jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci wobec tradycyjnej nauki 

instytucjonalnej. Dyrektorzy natomiast wypowiadają się przeciwko lub niezdecydowanie. 

Twierdzą oni, że taka forma jest dobrym rozwiązaniem tylko w uzasadnionych sytuacjach, nie 

dla wszystkich, bądź dla wąskiego grona osób. Z wypowiedzi respondentów wynika, że 

edukacja domowa ogranicza, a nawet zabiera prawo do kontaktów interpersonalnych z 

rówieśnikami. Odpowiedzi badanych dyrektorów szkół podstawowych pokazują ich brak 

wiedzy na temat tego zagadnienia. Utożsamianie edukacji domowej z nauczaniem 

indywidualnym jest niepoprawne.  Zdanie ankietowanych w znaczący sposób nie różni się od 

ogólnospołecznego odbioru takiej formy kształcenia. Co więcej, badani dyrektorzy twierdzili, 

że szkoła powinna być jedynym miejscem, gdzie dzieci mogą pobierać naukę. Dyrektorzy, co 

prawda widzą korzyści związane z nauczaniem w domu, jednak  nie są za tym, aby ją tam 

uprawiać.  
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HUDOBNO-DRAMATICKÉ ČINNOSTI VO FORMÁLNEJ 

A NEFORMÁLNEJ EDUKÁCII 

 
MUSICAL DRAMATIC ACTIVITIES IN FORMAL AND INFORMAL 

EDUCATION 

 
Simona Kačmárová 

 
Abstrakt 

V príspevku sú vymedzené hlavné rodiely medzi formálnou a neformálnou edukáciou, ktorá 

je súčasťou vzdelávacej sústavy. Popisuje súčasné podoby a prostriedky pedagogiky 

v neformálnej edukácii, ktoré prostredníctvom nej môžeme u detí a žiakov rozvíjať. Osobitná 

pozornosť je kladená na hudobno-dramatické činnosti, ktoré možno aplikovať, v rovine 

formálnej a neformálnej edukácie.  

Klíčová slova: hudobno-dramatické činnosti, formálna a neformálna edukácia 

 

Abstract 

The paper defines the main families between formal and informal education, which is part of 

the educational system. It describes current forms and means of pedagogy in informal 

education which we can develop in children and pupils. Special attention is paid to musical 

and dramatic activities that can be applied at the level of formal and informal education. 

Key words: musical dramatic activities, formal and informal education  

 

 

1 HUDOBNO-DRAMATICKÉ ČINNOSTI VO FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ 

EDUKÁCII 

S rozvojom spoločnosti a vývojom poznania sa menil aj pohľady a názory  na výchovu 

a vzdelávanie. Podstatným článkom spoločnosti je od dávna jedinec, ktorý sa celoživotne 

vzdeláva. Prvé náznaky dnešného neformálneho vzdelávania možno sledovať v stredoveku, 

kde sa pod vplyvom Sokrata a Platóna deti učili dialógy. Výchovu a vzdelanie 

prostredníctvom osobnej skúsenosti podčiarkuje aj J. A. Komenský, ktorý zastával názor že, 

“čo sa má konať, tomu sa každý musí učiť konaním“(Cipro, 2002, s.7) Výchova a vzdelávanie 

sú súčasťou života každého človeka. Majú svoje pevné základy v rodine, školských 

i v mimoškolských zariadeniach. 

Kudláčová (2006, s.7-8) uvádza, že výchova a vzdelanie boli vždy začlenené do historicko-

spoločenského kontextu, ktorý má svoju genézu a dejiny. Tiež upozorňuje na to, že na ich 

utváranie treba poznať a analyzovať aktuálne spoločensko-historické podmienky a trendy 

vyučovania. Tieto podmienky rešpektovala aj školská sústava, ktorá je logicky usporiadaná 

a organizovaná sústavou škôl a školských zariadení všetkých stupňov a druhov, školských 

a neškolských inštitúcií (Koláriková, 2007, s.94).  Podľa vyššie uvedených definícií preto 

výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať, ako cieľavedomé formovanie človeka 

s pozitívnymi zmenami, nadobudnutými poznatkami a vedomosťami, ktoré možno využiť 

v reálnom živote. V praxi sa častokrát stretávame  aj s pojmom edukácia. Kratochvílová 

(2007, s.13) edukáciu chápe ako výchovu v širšom zmysle a opiera sa pritom o latinsko-

slovenské slovníky. Všeobecná pedagogika priraďuje edukáciu k vzdelávaniu, ktoré sa 

vzťahuje k prostrediu školy, kde prebieha riadené vyučovanie. Ide teda o riadený proces, 

v ktorom sa vo vzájomnej jednote uskutočňuje cieľavedomá výchova, vzdelanie a výcvik 
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zručností (Kollárová, Pavličková, 2018). Vzdelávanie sa nemusí viazať len k školskému 

prostrediu (formálne vzdelávanie) ale aj k neformálnemu vzdelávaniu, ktoré v našom 

príspevku ozrejmime bližšie neskôr. 

V súčasnosti máme na Slovensku vybudovaný taký výchovno-vzdelávací systém, ktorý 

umožňuje deťom, žiakom, študentom aktívne sa zapájať okrem formálnej edukácie aj v rámci 

záujmovej činnosti do takých aktivít, ktorými v rámci neformálneho vzdelávania majú 

možnosť rozvíjať svoje záujmy z oblasti spoločensko-vednej, prírodovednej, telovýchovnej 

a športovej, či kultúrno-umeleckej činnosti. Ide o rozmanité možnosti neformálneho 

vzdelávania, ktorými si môžu deti od predškolskom veku  až po študentov vysokej školy, 

rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti podľa záujmu v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach (napr. školský klub detí, centrum voľného času, školský internát), školách 

(základné umelecké školy, jazykové školy), či formou záujmových aktivít, ktoré organizujú 

neziskové organizácie (športové kluby, občianske združenia), súkromný sektor alebo cirkev 

(bližšie Kollárová, Pavličková, 2018). 

Neustále nadobúdanie nových schopností a zručností možno zaradiť do celoživotného 

vzdelávania, ktoré je súčasťou systému formálnej a neformálnej edukácie. V snahe zlepšiť 

výchovno-vzdelávací proces preto považujeme tému formálnej a neformálnej edukácie za 

veľmi prínosnú a dôležitú. Jej súčasťou je aj záujmové vzdelávanie v kultúrno-umeleckých, 

tematických oblastí, konkrétne hudobno-výchovnej záujmovej tematickej oblasti.  

 

1.1 Definícia pojmov formálnej a neformálnej edukácie  

Formálna edukácia (ang. Formale ducation) je systém aktivít, ktoré sa realizujú v školách 

a odborných inštitúciách. Formálne vyučovanie je podporované štátom, má vybudovanú 

vekovú hierarchiu od základného po vysokoškolské vzdelanie a po ukončení je vzdelanie 

potvrdené oficiálnym dokladom o nadobudnutí kvalifikácie. Ako píše Hofbauer (2004), do 

formálnej výchovy zaraďujeme tradičné vzdelávanie v školách, diaľkové štúdium na 

stredných a vysokých školách a prostredníctvom médií aj dištančné vzdelávanie, ktoré  je 

pripravené na základe programov. Pedagogický slovník tiež uvádza, že formálna edukácia 

reflektuje politické, spoločenské, ekonomické, sociálne a kultúrne potreby spoločnosti 

a tradíciu vzdelávania. Vyučovanie prebieha v stanovenom čase, forme a nadväzuje na 

vzdelávacie stupne a typy, ktoré sú určené pre celú populáciu (Průcha, Walterová, Mareš, 

2003, s. 65). Takýmto príkladom je nielen vyučovanie na základnej či strednej škole, ale aj 

záujmové vzdelávanie na základnej umeleckej škole, napríklad v hudobnom či hudobno-

dramatickom obore.  

Neformálnu edukáciu Sobihardová (2004, s.3) definuje ako takú edukáciu, ktorá vytvára 

podmienky pre samostatnú a tvorivú prácu, kde uplatňujeme proces participačného učenia, 

počas ktorého dieťa nadobúda sebadôveru, schopnosť hodnotiť seba i iných, spoznáva nové 

kvality komunikácie a rozširuje si obzory. Žiak je tu považovaný za subjekt, ktorý počúva, 

komentuje, žiada vysvetlenie a navrhuje spôsob riešenia tak, aby nezmenšoval autoritu 

dospelého-učiteľa. Neformálnu edukáciu možno chápať ako dôležitý aspekt a neoddeliteľnú 

súčasť výchovy a vzdelávania, prostredníctvom ktorej uplatňujeme vzájomnú spoluprácu 

žiakov, budujeme si hodnotový rebríček a porozumenie. Memorandum o celoživotnom 

vzdelávaní (2000) uvádza, že neformálne vzdelávanie (non-formal learning), prebieha popri 

hlavných prúdoch vzdelávania a zväčša nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov. 

Neformálne vzdelávanie možno realizovať v rámci aktivít občianskych združení a rôznych 

organizácií, ktoré boli vytvorené ako doplnok formálneho systému vzdelávania (športové, 

výtvarné, hudobné krúžky, príprava na strednú alebo vysokú školu a konkrétne skúšky či 

členstvo v združení detí a mládeže). Tieto rozmanité podoby neformálnej edukácie plnia 

významné funkcie v rozvoji osobnosti dieťaťa/žiaka/študenta. Ide o socializačnú, hodnotovú, 
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sebarealizačnú, zdravotno-hygienickú, preventívnu funkciu(bližšie Kollárová, Pavličková, 

2018).  

V súčasnosti sa neformálne vzdelávanie uplatňuje najmä v školách, v rámci záujmových 

krúžkov. Táto forma vzdelávania je čisto dobrovoľná, kedy sa žiaci ale aj bežní ľudia môžu 

vzdelávať v záujmovej tematickej oblasti, ktorá ich zaujíma. Slúži nám aj na vyrovnanie sa 

s rýchlym životným tempom, ktoré so sebou prináša mnoho situácií, ktoré človek častokrát 

ťažko zvláda. 

 

1.2 Rozvoj osobnosti prostredníctvom neformálnej edukácie  

Pri realizácii neformálnej edukácie postupujeme v súlade s rešpektovaním aktivizujúcich 

metód, ktoré sú založené na hre, resp. učením sa cez zážitok. Pávková (2008) uvádza, že 

výchovné postupy, ktoré vyplývajú zo skúseností a zážitku, predstavujú nový prúd metód 

výchovy vo voľnom čase, ktorý ovplyvňuje celú pedagogiku. Práve zážitkové učenie 

podčiarkuje princíp skúseností a dojmov, ktoré menia hodnoty a postoje človeka 

(Kratochvilová, 2004).Tu by sme podčiarkli význam formatívnej funkcie výchovy mimo 

vyučovania. Tiež vyzdvihneme aj učenie sa prostredníctvom riešenia problémov. Práve 

pravidelné alebo príležitostné stretnutia sa s vrstovníkmi, ktorí majú podobné záujmy, riešia 

a prežívajú podobné problémy, im dávajú príležitosť posilniť si svoje socializačné 

kompetencie. Chmelková a kol. (2010) uvádza, že riešenie problému možno chápať ako 

samostatné odhalenie vzťahov alebo pravidiel medzi predmetmi či pojmami, ktoré jedinec 

rieši pod vplyvom vlastných životných okolnosti. Pre scelenie a vzájomnú spoluprácu 

jedincov v skupine, je veľmi preferované v neformálnej edukácii skupinové učenie.   

Hlavným cieľom neformálnej edukácie je kooperácia teórie s praxou a to neprijateľnejším 

spôsobom, ktorý zastáva tvorivo-humanistický model vyučovania. Na rozdiel od formálneho 

vzdelávania, ktoré ma jasne rozvíjať vedomosti a zručnosti, kladie neformálne vzdelávanie 

väčší dôraz na výchovnú zložku. Programy v neformálnej edukácii sa snažia o rozvoj 

osobnosti a osobný rast, ktorý nie je ľahko hodnotiteľný. Preto sa v neformálnej edukácii 

nestretávame s hodnotením tak, ako vo formálnej.  

Ako sme spomenuli vyššie, neformálna edukácia nám rozvíja rôzne zručnosti. Závisia od 

zamerania inštitúcie a od potrieb prijímateľov. Bentley (1998), sa vo svojej knihe Learning 

beyond the classroom zaoberá zručnosťami, ktoré sa nedostatočne rozvíjajú v škole ale pre 

fungovanie v živote sú však potrebné. Patria sem: vzťahy, finančné úspory do budúcnosti, 

zamestnanosť a prosperita. Medzi kompetencie, ktoré v neformálnom vzdelávaní rozvíjajú 

najmä osobnosť jedinca, zaraďujeme podľa Siegrista (2001) komunikáciu, spolupráca, 

riešenie problémov, kreativitu, samostatnosť, výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť učiť sa, 

schopnosť premýšľať, schopnosť hodnotiť a iné. Ako sme už spomenuli, neformálna edukácia 

zastáva model tvorivo-humanistickej koncepcie vyučovania, kde máme možnosť rozvíjať 

nonkognitívne funkcie osobnosti. Zelina (1996) nabáda na rozvoj kultivácie, emocionalizácie, 

motivácie, socializácie, axiologizácie, kreativizácie, ktoré patria do systému KEMSAK.  

Ako uvádza Fudaly a Lenčo (2008, s. 30), neformálna edukácie nám z vyššie uvedených 

zručností rozvíja dve základné skupiny, a to zručnosti kognitívneho charakteru(sebapoznanie, 

sebahodnotenie) a zručnosti aplikačného/ behaviorálneho charakteru (rozvoj konania 

v súlade a kognitívnymi zručnosťami.  

 

1.3 Hudobno-dramatické činnosti  

Hudobno-dramatické činnosti predstavujú súlad prvokov hudobnej a dramatickej výchovy. 

Každý tón, pauza, či dynamika môže byť nositeľom napätia, čo je príznačné pre 

dramatičnosť. Hra s tónom, melódiou sa v súčinnosti s pohybom môže zmeniť na hudobno-

dramatickú hru, ktorá rytmickosťou môže priniesť uvoľnenie. Takéto hry a tvorivé činnosti 

podporujú dieťa/žiaka/študenta k jeho tvorivosti a dávajú mu možnosť prejaviť sa. Na 
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Slovensku sa problematike hudobno-dramatických činnosti venuje B. Felix (2013), ktorý ich 

vo svojich publikáciách definuje ako činnosti, v ktorých sa spájajú výtvarné, pohybové, 

dramatické a hudobné prejavy so slovnými skrz tvorivej dramatiky či zážitkového učenia. 

Práve tieto činnosti nadobúdajú význam vo výchove, pretože svojou komplexnosťou 

podporujú záujem detí o hudbu a umenie, vytvárajú základný hodnotový rebríček a kultivujú 

citové, estetické a morálne hodnoty jedinca. Uvedený prístup k hudobným, resp. hudobno-

dramatickým hrám by mal byť príznačný nielen pre neformálnu rovinu, ale rovnako aj pre 

formálnu rovinu edukácie. Aj Gubrincová (2014) uvádza že tieto činnosti možno realizovať 

v rámci aktivít na hodine hudobnej výchovy. Krátkodobé činnosti môžu byť zamerané na 

rytmus, ktorý spájame s pohybom a dramatickým vyjadrením určitej situácie. Obľúbené sú aj 

vokálne činnosti, ktoré možno spojiť s dramatizáciou piesne alebo percepčné a inštrumentálne 

cvičenia, pri ktorých deti môžu vyjadriť svoje emócie a prežité pocity. K dlhodobým 

činnostiam, ktoré sú spojené s hudobno-dramatickými činnosťami možno zaradiť hudobno-

dramatické projekty. V začiatkoch by sme odporúčali deti upútať jednotlivými dramatickými 

činnosťami (vokálne činnosti, rytmické cvičenia, intonačné cvičenia, hry, etudy a pod.) 

a následne pracovali na realizácii dramatizácie či dramatického pásma. V dramatizácii 

využívame jednotlivé činnosti, ktoré prepájame a ktoré sme spomenuli vyššie. Do foriem 

hudobno-dramatických činnosti Felix (2013) zaraďuje:  

1. Cvičenia – precvičovanie rytmu, melódie, intonácie, hry na telo, 

2. Etudy – jednoduché cvičenia na vyjavenie zadaných situácií, 

3. Hry – rolové a dramatické hry, kde jedinec stvárňuje charakter postáv, ktorý môže 

dotvoriť hudobným nástrojom a vytvárať tak hudobný motív danej postavy, 

4. Projekty – rozsah projektu prekračuje vyučovaciu hodinu, vyžaduje si prepracovaný 

plán, 

5. Hudobné divadlo  - prepojenie činnosti kde žiaci uplatňujú svoju tvorivosť a môžu 

mať niekoľko podôb.    

 

1.4 Hudobno-dramatické činnosti vo formálnej edukácii 

Ako sme uviedli vyššie, formálne vzdelávanie sa realizuje vo vzdelávacej inštitúcií, ktorá sa 

opiera o legislatívne vymedzenie teda vychádza z cieľov, funkcií, obsahov a prostriedkov. Je 

zabezpečené školskou dokumentáciou, učebnými plánmi, metodickými príručkami 

a učebnicami. 

V rámci predmetu hudobná výchova možno realizovať hudobno-dramatické činnosti, ktoré sú 

symbiózou vokálnych, rytmických, inštrumentálnych, dramatických a percepčných činnosti. 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schvaľuje cieľ a obsah 

formálnej hudobnej výchovy. Práve prostredníctvom hudobno-dramatických činnosti možno 

žiakov motivovať a rozvíjať ich záujem a talent v oblasti hudby. Medňanská (2010) objasňuje 

metodiku hudobno-výchovného procesu ako aplikáciu hudobnej didaktiky pre určené 

prostredie a žiakov, ktorí prostredníctvom svojich schopnosti a zručnosti vytvárajú komunitu. 

Výskum Belancovej (2004), ktorý bol realizovaný na Základnej škole v rámci hodiny 

hudobnej výchovy, potvrdil záujem deti o hudobno-dramatické činnosti. Výskumná vzorka 

pracovala na rytmických, vokálnych a dramatických cvičeniach, ktoré neskôr uplatnili 

v jednom dramatickom projekte na javisku. Sama autorka vo výskume poukazuje na záujem 

detí a motiváciu pri práci, ktorá priniesla sebarealizáciu vo forme predstavenia a podporila  

ich pozitívny vzťah k umeniu.  

 

1.5 Hudobno-dramatické činnosti v neformálnej edukácii 

Ako sme sa už vyššie zmienili, neformálna edukácia je skôr nadstavbou formálnej edukácie. 

Počas neformálnej edukácie sa žiaci stretávajú v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach, prípadne v základných umeleckých školách, alebo v rozmanitých záujmových 
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útvaroch, ktoré im poskytujú kluby, občianske združenia, inštitúcie v obci či cirkev. 

Hudobno-dramatické činnosti spadajú do kultúrno-umeleckej tematickej výchovnej oblasti. 

Ich prostredníctvom si žiaci môžu rozvíjať svoj talent a záujem o rôzne aspekty hudby 

a umenia. Ide o činnosti, kde možno využiť hru na hudobný nástroj, realizovať sa počas 

tanečno-pohybového alebo speváckeho krúžku. V rámci voľného času možno vytvoriť 

ucelený koncept, kde sú zapojené viaceré hudobno-dramatické činnosti. V neformálnej 

edukácii možno vytvoriť typ vzdelávania, ktorý prebieha v rámci amatérskych súborov, ktoré 

majú spevácku, tanečnú, hudobnú alebo dramatickú skupinu. Na Slovensku do neformálnej 

edukácie zaraďujeme aj zariadenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v čase mimo 

vyučovania.  

Hudobno-dramatické činnosti v rámci neformálneho vzdelávania sa najčastejšie realizujú v 

predškolských zariadeniach, školských kluboch detí, v centrách voľného času ale aj 

v centrách pre deti a rodiny, či v školských internátoch. Do neformálnej edukácie teda 

zaraďujeme aj vyučovanie na základnej umeleckej škole, ktorá vytvára adekvátny priestor pre 

realizáciu rôznych tanečných, speváckych alebo dramatických predstavení.  

Peter Fudaly a Peter Lenčo (2008) vo svojej publikácii Neformálne vzdelávanie detí 

a mládeže, podrobne opisujú výskum, ktorý realizovali v októbri až decembri 2006 

a zúčastnili sa ho 110 pracovníkov v oblasti neformálneho vzdelávania na území celého 

Slovenska. Pracovníci sa venujú deťom a mládeži, ktorí sú starších ako 18 rokov. Autori 

výskumu kontaktovali pracovníkov centier voľného času a pracovníkov detských 

a mládežníckych organizácií prostredníctvom dotazníka. Výskum sa zameriaval na zručnosti, 

potrebné pre oblasť neformálneho vzdelávania, ktorý potvrdil, že pri práci s mládežou pracuje 

viac žien ako mužov. Spracované výsledky autorom potvrdili, že malá pozornosť sa venuje  

skupine nezamestnanej mládeže, ktorá nemá vytvorené adekvátne podmienky na využívanie 

voľného času. Výskum taktiež poukazuje na absenciu a zvýšenú pozornosť v rámci prípravy 

pracovníkov v tejto oblasti. V našej výskumnej práci sa nechceme venovať pracovníkom, 

resp. osobnosti pedagóga voľného času, ale skôr dôsledkom jeho výchovných postupov, 

konkrétne v hudobno-dramatických činnostiach a ich dôsledkom na rozvoj sociálnych 

kompetencií detí mladšieho školského veku.  

 

2 ZÁVER  

V závere si treba pripomenúť dôležitú vec, ktorá rezonuje v každom z nás. Ďeťom a mládeži 

je dôležité venovať voľný čas a ukázať im, ako s ním môžeme účelne narábať. Ak si ho 

dokážu samy zmysluplne nasýtiť záujmovými aktivitami, môžu tým predchádzať nielen 

rozmanitým patologickým javom, ale aj podporovať svoje duševné zdravie, pretože sa nebudú 

báť nadviazať kontakt, riešiť problémy a čo je dôležité, majú činnosť, ktorá ich napĺňa a môžu 

sa ňou realizovať, prípadne obohacovať iných. Výskum Fudalyho a Lenča (2008), poukazuje 

na dôležité personálne vybavenie, ktoré tieto deti privádza k tomu, aby sa neustále vzdelávali. 

Venovať a pôsobiť na deti a mládež je istým spôsobom poslanie, ktorého základ možno 

rozšíriť aj pomocou hudobno-dramatických aktivít, ktoré ponúkajú pestrú škálu činnosti – 

spev, tanec, hra na hudobný nástroj, počúvanie hudby a podobne. V rámci formálnej edukácie 

možno hudobno-dramatické činnosti realizovať na hodine hudobnej výchovy. Väčšiu 

pozornosť sme v príspevku venovali neformálnej edukácii, ktorou zároveň reagujeme na ciele 

našej vedecko-výskumnej práce, v ktorej sa zameriavame na skúmanie hudobno-

dramatických činností na rozvoj osobnosti dieťaťa v sociálne znevýhodnených podmienkach.   
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SYSTÉM VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV PRE PREDŠKOLSKÚ 
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S AKCENTOM NA MATEMATICKÚ EDUKÁCIU 
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FOCUS ON MATHEMATICS 

 

Martina Drobná  

 
Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na popis systému prípravy pedagógov pre predprimárny stupeň 

vzdelávania v Írsku a na Slovensku. Predstavený je edukačný systém v Írsku s podrobnejším 

zameraním na predškolské vzdelávanie a jeho organizáciu. Charakterizovaný je systém 

prípravy pedagógov pre predškolskú edukáciu v Írskej republike a na Slovensku, v rámci 

ktorého popisuje študijné programy jednotlivých univerzít, podmienky prijatia na štúdium a 

podmienky k ukončeniu štúdia. Pozornosť je zameraná predovšetkým na matematiku 

v študijných moduloch univerzít a jej miesto v príprave pedagógov pre predškolskú edukáciu.  

Klíčová slova: predškolská edukácia, Írska republika, Slovenská republika, matematika 

 

Abstract 

The paper focuses on describing the system of the preparation of early childhood educators in 

Ireland and Slovakia. It briefly introduces the education system in Ireland with detailed focus 

on early childhood education and its organization. It introduces the study framework for early 

childhood educators in the Republic of Ireland and in Slovakia. Its framework describes study 

modules of universities, entry requirements and conditions for the completion of the study. It 

concentrates on mathematics in study modules of the universities and its place in study for 

early childhood educators. 

Key words: early childhood education, Republic of Ireland, Slovak republic, mathematics 

 

 

1 SYSTÉM VZDELÁVANIA V ÍRSKEJ REPUBLIKE 

Edukačný systém v Írskej republike je odlišný od edukačného systému na Slovensku a od 

neho sa odvíja aj vzdelávanie budúcich pedagógov v predškolských zariadeniach. 

Považujeme za potrebné predstaviť systém vzdelávania v Írsku a v jeho rámci stručne 

charakterizovať predprimárne vzdelávanie. Edukácia v Írsku je rozčlenená na niekoľko 

stupňov: predprimárny stupeň (Early childhood), primárny stupeň (Primary) (8 rokov štúdia), 

sekundárne vzdelávanie (Post Primary) (5 alebo 6 rokov štúdia), rozširujúce vzdelávanie 

(Further Education and Training), vyššie vzdelávanie (Higher Education). Sektor írskej 

edukácie zahŕňa štátne školy, špeciálne školy a súkromné typy škôl.  Pod štátne školstvo 

spadajú katolícke školy, necirkevné školy, multireligiózne školy a Gaelské školy 

Gaelscoileanna (na týchto školách sa vyučuje výlučne v írskom jazyku). (Department of 

Education and Skills, 2019). 

 

Predprimárna edukácia 

Predprimárne vzdelávanie v Írskej republike sa začína vo veku 6 mesiacov a prebieha 

v rôznych typoch zariadení, ktoré sú v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve mesta 
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(community pre-school). Tieto zastrešujú jasle tzv. créches, materské školy, materské školy 

typu Montessori, naíonraí (výučba výlučne v írskom jazyku), rôzne kluby a skupiny s dennou 

starostlivosťou o deti v predškolskom veku. Predškolská výchova prešla v posledných rokoch 

veľkými zmenami. V minulosti sa sústredila výlučne len na opateru detí, bez akýchkoľvek 

edukačných cieľov, na výkon povolania nebolo potrebné žiadne vzdelanie pedagogického 

charakteru.  Publikovanie kurikula Aistear v roku 2006 a následne zavedenie bezplatnej 

predškolskej schémy v roku 2010, malo za následok otvorenie nových predškolských 

zariadení s kvalifikovanými pedagógmi. Schéma ECCE (The Early Childhood Care and 

Education) umožňovala deťom od 3 rokov a 2 mesiacov do 4 rokov a 7 mesiacov navštevovať 

predškolské zariadenie zdarma po dobu jedného školského roka v trojhodinovej dennej 

starostlivosti. V septembri v roku 2016 sa znížila hranica veku dieťaťa pri vstupe do 

predškolského zariadenia na 3 roky, maximálny vek pri ukončení predškolskej dochádzky 

nesmel byť viac ako 5 rokov a 6 mesiacov a dĺžka trvania tejto bezplatnej predškolskej 

starostlivosti sa zmenila z jedného školského roka na dva roky. V roku 2018 sa vek dieťaťa 

pri vstupe do predškolského zariadenia posunul na hranicu 2 rokov a 8 mesiacov. 

(Department of Children and Youth Affairs, 2019)  

Vzorec, podľa ktorého je uplatňovaná bezplatná schéma v predškolských zariadeniach, je 

zvyčajne 3 hodiny denne 5 dní v týždni, dopoludnia alebo popoludní. Ak dieťa navštevuje 

predškolské zariadenie v celodennom programe, hodiny mimo bezplatnej schémy si rodičia 

musia hradiť podľa cenníka príslušného zariadenia. (Citizens Information, 2019)  

V novembri 2019 bola zavedená Národná schéma starostlivosti o deti (National Childcare 

Scheme), ktorá prepláca časť týchto výdavkov. Je určená rodinám s deťmi vo veku 24 

mesiacov do 15 rokov, výška finančnej podpory závisí od výšky príjmov rodiny. Obidve 

uvedené schémy môžu byť uplatňované iba v zariadeniach, ktoré je registrované v organizácii 

pre dieťa a rodinu (TUSLA) a ktorých zamestnanci majú adekvátne pedagogické vzdelanie. 

(National Childcare Scheme, 2019) 

Špeciálnou súčasťou predškolskej edukácie sú triedy junior a senior infants, ktorých 

vyučovanie prebieha v rámci základnej školy. Posledné výskumy ukazujú, že vek pri vstupe 

dieťaťa do školy sa zvýšil. V školskom roku 1999/2000 bolo 47 % štvorročných detí v junior 

infant triedach, v roku 2016/2017 počet klesol na 27 %. Vplyv na túto zmenu má zavedenie 

vyššie spomínanej ECCE schémy, medzi ktorej základnými prioritami je okrem iného aj 

stanovenie vekovej hranice pri vstupe do infant tried na 5 rokov. (Smyth, 2018)  

 

2 SYSTÉM PRÍPRAVY PEDAGÓGOV PRE PREDPRIMÁRNY STUPEŇ 

Írska republika 

Ako už bolo spomínané v kapitole 1, predškolská edukácia v Írsku prechádza veľkými 

zmenami, a to sa odráža aj v príprave budúcich predagógov pre predprimárny stupeň. 

V decembri 2016 vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého všetci zamestnanci 

v predškolskom zariadení pracujúci s deťmi, musia mať minimálnu kvalifikáciu stupeň 5 

národnej stupnice kvalifikácie (NFQ) v odbore predškolská opatera detí. Lídri v ECCE 

triedach musia spĺňať minimálne kritérium vzdelania stupeň 6 v národnej stupnici 

kvalifikácie. Od stupňa vzdelania sa odvíja aj výška kapitalizácie na dieťa. V praxi platí, čím 

vyšší stupeň vzdelania, tým vyššia dotácia na dieťa od štátu, čo je v súčasnosti veľkou 

motiváciou pre zriaďovateľov materských škôl, aby prijímali pedagógov s adekvátnym 

vzdelaním, a zároveň je to podmienka na zvyšovanie kvalifikácie už zamestnaných učiteľov. 

Pre dosiahnutie minimálnej kvalifikácie potrebnej na vykonávanie edukačnej činnosti 

v predškolských zariadeniach je nutné absolvovanie programu Predškolská starostlivosť 

a edukácia. Program obsahuje osem komponentov: Rozvoj dieťaťa, Predškolská výchova 

a hra, Zdravie a prospech dieťaťa, Predškolská výchova v praxi, Komunikácia, Prax 

v predškolskom zariadení, Deti so špeciálnymi potrebami, Rovnocennosť a diverzita. Štúdium 
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je pomaturitné, trvá jeden rok a je možné ho absolvovať v rôznych vzdelávacích inštitúciach. 

Podmienkou k štúdiu je výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. K 

zvýšeniu kvalifikácie na stupeň 6 je potrebné absolvovanie ročného kurzu s ôsmymi 

modulmi: Rozvoj dieťaťa, Kurikulum predškolskej edukácie, Štúdium sociálneho práva 

a zdravia dieťaťa, Riadenie v predškolskej edukácii, Komunikácia, Prax v predškolskom 

zariadení, Literárna a matematická gramotnosť v predškolskej edukácii, Prostredie ranného 

vzdelávania. Kurz je možné absolvovať v rôznych inštitútoch vzdelávania ako doplnkové 

štúdium popri zamestnaní, po ukončení je možné pracovať aj ako asistent pre deti so 

špeciálnymi potrebami v základnej škole (SNA). (Early childhood Ireland, 2019). 

Stupeň 7 v špecializácii  Predškolská edukácia je dizajnovaný ako kvalifikačný kurz pre 

edukátorov v materských školách. Program má štyri semestre, prebieha kombinovane, 2/3 

v online formáte, 1/3 v kontaktných hodinách. Štúdium je ukončené získaním titulu Bakalár 

v odbore Prax v rannom detstve. (Mary Immaculate College, 2019) 

Keďže časť predškolskej edukácie prebieha na základných školách v infant triedach, na opis 

študijných modulov v rámci stupňa 8 svoju pozornosť upriamime na univerzity, kde je aj 

možnosť študovať odbor učiteľstvo pre primárne školy.  

 

National University of Ireland Maynooth  

Univerzita ponúka bakalárske štúdium v odbore Ranné detstvo – výučba a učenie a je 

realizované na Froebelovej katedre primárnej a predškolskej edukácie. Katedra je 

pomenovaná podľa nemeckého pedagóga Fridricha Froebela, ktorý vytvoril koncepciu 

materskej školy. Štúdium prebieha v externej forme, trvá 3 roky a na jeho ukončenie je 

potrebné získať 180 kreditov. Jeho súčasť tvorí prax v predškolských zariadeniach s deťmi vo 

veku od 0 do 6 rokov. Študijný program obsahuje 24 povinných modulov. V prvom roku sa 

študenti oboznamujú s dôležitosťou spolupráce učiteľa, rodiča a komunity v module s názvom 

Budovanie vzťahov s deťmi, rodičmi a komunitou. Popisuje vplyv ekonomického, kultúrneho 

a sociálneho statusu rodiny na vývoj dieťaťa a identifikuje stratégie pre integráciu komunity 

a materskej školy. V module Blaho dieťaťa sú charakterizované kľúčové koncepty zdravého 

vývoja dieťaťa, štátne legislatívne požiadavky, politické usmernenia a postupy týkajúce sa 

ochrany dieťaťa v rannej starostlivosti. Objavovanie kurikula a pedagogiky je názov ďalšieho 

z modulov v prvom roku štúdia. Oboznamuje študentov s obsahom, princípmi a cieľmi 

kurikula predškolskej edukácie Aistear. Základy vývojovej psychológie sú predstavené 

v module s názvom Perspektívy výučby a vývoja, historický aspekt predškolskej edukácie 

v module Filozofia, kultúra a konštrukcie preprimárnej edukácie a dôležitosť hry a jej vplyv 

na život dieťaťa je charakterizovaná v module Hra. V tomto roku študent absolvuje povinnú 

prax v rozsahu 300 hodín. Druhý rok štúdia prináša moduly ako Detský priestor,  Podpora 

kreativity a predstavivosti, Uplatňovanie kurikula, ktorých ústredným motívom je kreatívna 

činnosť dieťaťa, jej reflexia v kurikule a samotnej praxi. Modul Integrácia teórie a praxe 

pripravuje študentov na záverečnú prácu, oboznamuje s teoretickými východiskami  

výskumu. S etickým aspektom, konceptom sociálnej spravodlivosti a diverzity 

v predškolskom zariadení sa študenti oboznamujú v module Sociálna spravodlivosť, etika 

a diverzita, právne a legislatívne normy predškolskej edukácie tvoria obsah modulu Sociálny 

a legislatívny kontext. V tomto roku štúdia je opäť povinné absolvovanie praxe v rozsahu 300 

hodín. V 3. ročníku štúdia moduly nadväzujú na moduly z predchádzajúcich dvoch rokov, 

pribúda modul Literárna a matematická gramotnosť a základy prírodovedy. Štúdium sa končí 

úspešnou obhajobou výskumnej práce. (National University of Ireland Maynooth, 2019) 

 

Mary Immaculate College 

Bakalárske štúdium v odbore Ranná starostlivosť a edukácia patrí medzi pregraduálne odbory 

Pedagogickej fakulty na Mary Immaculate College Limerick. Štúdium má 8 semestrov, 
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prebieha v dennej forme a je určený záujemcom o prácu s deťmi vo veku 0 až 6 rokov. 

Prihlášky sa podávajú cez Central Application office (CAO), musí byť splnená podmienka 

maturitnej skúšky z minimálne šiestich predmetov pričom povinný je anglický jazyk, 

matematika a írsky alebo iný cudzí jazyk. Limitovaný počet miest je určený záujemcom 

o zvyšovanie kvalifikácie, ktorí už dosiahli stupeň 5 alebo 6 v danom odbore. Minimálne 

dosiahnutie 80% úspešnosti v piatich moduloch v predchádzajúcom štúdiu je podmienkou pre 

prijatie. Počas štyroch rokov štúdia študenti absolvujú rôznu škálu inovatívnych „educare“ 

modulov. Prvý rok sa oboznamujú so základmi predškolskej starostlivosti a pedagogiky, 

rozvojom reči a jazyka, vývojom dieťaťa v rannom veku. Dieťa, rodina a spoločnosť, Zdravie 

a blaho dieťaťa, Kreativita a Úloha hry vo vývoji dieťaťa sú moduly, ktoré tvoria základ 

štúdia v prvých dvoch rokoch. Modul Profesionálny rozvoj obsahuje teoretickú prípravu na 

prax a samotnú prax, ktorá je povinná v rozsahu 700 hodín rozdelených do štyroch rokov 

štúdia. V prvom roku sa povinná prax absolvuje v triedach s deťmi vo vekovej kategórii 0 až 

3 roky.  Semester 3 a 4 pokračuje v už uvedených moduloch, pribúdajú moduly Modely 

kurikula a Osvojenie jazyka a ranná gramotnosť. Povinná prax je realizovaná v triedach 

vekovej kategórie 3 až 6 rokov (triedy ECCE). Piaty semester prebieha formou povinnej 

praxe, typ predškolského zariadenia a vekovú kategóriu detí si študenti vyberajú sami. Jednou 

z možností je výmenný pobyt v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Semester 6, 7 a 8  

obsahuje moduly zamerané na predškolskú edukáciu prebiehajúcu v základných školách 

v tzv. infant triedach. Základ tvoria moduly Kultúrna a jazyková diverzita, Deti so 

špeciálnymi edukačnými potrebami a Deti so špeciálnymi potrebami. V semestri 6 sa študenti 

prvýkrát stretávajú s modulom zameraným na vyučovanie predmetu matematika s názvom 

STEM v rannom detstve. Povinná prax v poslednom roku štúdia prebieha v infant triedach 

v základnej škole, kde študenti pracujú ako triedni asistenti.  Štúdium končí úspešným 

obhájením záverečnej práce a absolventi sa môžu zamestnať okrem edukátorov 

v predškolskom zariadení aj ako manažéri v predškolských zariadeniach, inšpektori 

predškolskej edukácie alebo SNA v základných školách. (Mary Immaculate College, 2019)  

 

Dublin City University 

Ako predchádzajúca univerzita Mary Immaculate College, tak aj Dublin City University 

ponúka bakalárske štúdium v odbore Ranná starostlivosť a edukácia. Prijatie na štúdium je 

opäť podmienené maturitnou skúškou v šiestich predmetoch, z toho tri povinné predmety sú 

matematika, anglický jazyk a írsky alebo iný cudzí jazyk. Štúdium je denné a trvá štyri roky. 

Prvý rok štúdia je venovaný základným informáciám o vývine dieťaťa. Dôležitosť hry 

a rozvoj kreativity, sociálne interakcie, ochrana a zdravie dieťaťa, základy národnej štruktúry 

rannej starostlivosti tvoria obsah študijných modulov. V druhom roku sa študenti učia, ako 

vytvoriť prostredie podporujúce zdravý vývoj dieťaťa. Oboznamujú sa s modulmi Hra 

a výučba, Kurikulum a plánovanie, Súčasné učebné osnovy v ECCE, Jazyková a kultúrna 

diverzita, Technológie vo výučbe. Diverzita, rovnocennosť a inklúzia tvoria ústrednú tému 

modulov v treťom roku. Študenti objavujú, ako podporiť potreby detí z rôznych kultúr, ako 

spolupracovať s ich rodinami, ktoré majú rôzne kultúrne tradície a odlišný jazyk. Moduly ako 

Prvé matematické predstavy, Jazyk, literárna gramotnosť a kultúra, Hodnotenie ranného 

vzdelávania a rozvoja a Špeciálne edukačné potreby sa zameriavajú na edukačnú stránku 

vzdelávania v rannej starostlivosti. Posledný rok sa sústredí na riadenie, etiku a výskum, ktorý 

je súčasťou záverečnej bakalárskej práce v téme odborného individuálneho záujmu študentov. 

V tomto roku sa tiež môžu rozhodnúť pre jednu zo špecializácii. Na výber majú z modulov 

Telesná výchova v rannej starostlivosti, Írsky jazyk v rannom detstve, Špeciálne potreby 

v rannej edukácii. Počas celého štúdia je povinné absolvovať prax v rozsahu približne 1000 

hodín v rôznych typoch predškolských zariadení ako sú komunitné škôlky, súkromné 

zariadenia alebo materské školy s írskym jazykom, infant triedy v základných školách, 
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pracovať s deťmi z rôzneho jazykového, kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia. Počas 

praxe sa študenti stretnú aj s deťmi vyžadujúcimi špeciálne edukačné potreby. (Dublin City 

University, 2019) 

 

Marino Institute of Education, Trinity College Dublin 

Štúdium v odbore Ranná starostlivosť a edukácia trvá štyri roky, prebieha v dennej forme 

a podmienky prijatia sú identické s podmienkami prijatia univerzít spomenutých vyššie. 

Moduly v prvom roku sú Psychológia a rozvoj dieťaťa, Kurikulum a pedagogická 

perspektíva, Kreativita a vizuálne umenie, Gramotnosť a osvojovanie jazyka, Rozvoj 

pohybových zručností cez aktivitu a hru, Opatrovateľské zručnosti v rannom veku, Najlepšia 

medzinárodná prax v oblasti vzdelávania v rannom detstve a voliteľný modul. Študenti si 

môžu vybrať zo šiestich voliteľných modulov: Komunikácia pre edukáciu, Finančný 

manažment v edukácii, Ranná starostlivosť a edukácia v írskom jazyku, Manažment: teória 

a prax, Výživa a zdravé stravovanie sa, Kreatívne technológie v rannej starostlivosti 

a edukácii. Voliteľné moduly sú predmetom štúdia v každom ročníku. V druhom ročníku 

moduly nadväzujú na predchádzajúci ročník, pribúda modul Ranné matematické predstavy, 

Výzvy rozdielnosti v rannej edukácii, Vzdelávanie a starostlivosť o životné prostredie. Tretí 

rok prináša modul ako je Kultúrna diverzita v rannej edukácii, Legálny kontext vzdelávania 

v rannom detstve, Vnútorný priestor dieťaťa, Hudba, dráma a integrované umenie. Posledný 

rok je zameraný na výskum a bakalársku prácu. K úspešnému ukončeniu štúdia je potrebné 

získať 240 ECTS kreditov a obhájiť bakalársku prácu. (Marino Institute of Education, 2019) 

 

Slovenská republika 

Učitelia v predškolských zariadeniach môžu získať kvalifikáciu štúdiom na strednej odbornej 

škole alebo pregraduálnou prípravou na vysokej škole.  

 

Stredná odborná škola s pedagogickým zameraním 

Štúdium na tomto type školy trvá štyri roky, je určené záujemcom po skončení základnej 

školy a podmienkou prijatia je úspešné vykonanie talentových skúšok z predmetov výtvarná,  

hudobná a telesná výchova. Program štúdia je stanovený obsahovými štandardami štátneho 

vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu, študijný odbor 76 učiteľstvo a je 

rozdelený na teoretickú a praktickú prípravu. Súčasťou teoretického vzdelávania je biológia 

a starostlivosť o zdravie, základy vied o človeku, ľudské práva a právne minimum v odbore,  

metodiky edukačných činnosti (telovýchovná, zdravotná a športová oblasť, esteticko-

výchovná, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodno-environmentána oblasť), 

osobnosť učiteľa a vychovávateľa, edukačný proces v materskej škole a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach. Obsahové štandardy praktickej prípravy tvoria edukačný proces, 

komunikácia, etika a praktická príprava. Súčasťou praktickej prípravy je pozorovanie práce 

učiteliek v materských školách a vychovávateliek v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach, praktické cvičenia a samotná prax súvislá a priebežná. Štúdium je ukončené 

maturitnou skúškou a absolventi sa môžu zamestnať ako učitelia v materských školách, 

vychovávatelia v školských kluboch a centrách voľného času. (Štátny vzdelávací program pre 

odborné vzdelávanie a prípravu. Skupina študijných odborov 76 učiteľstvo, 2013) 

 

Univerzita 

Bakalárske štúdium v odbore predškolská a elemetárna pedagogika je šesťsemestrálne 

štúdium prebiehajúce v dennej forme alebo štúdium trvajúce osem semestrov v externej 

forme. Základ štúdia tvoria predmety predškolskej pedagogiky, základy psychológie vývinu 

dieťaťa a biológie dieťaťa, teórie výchovy a vzdelávania, sociálny a politický kontext 

výchovy a vzdelávania, teória predškolskej a mimoškolskej výchovy, všeobecná metodika 
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výchovy a vzdelávania v predškolskom a mladšom školskom veku, metodika výchovných 

a vzdelávacích činností v základných oblastiach výchovy a vzdelávania (jazyk, matematika 

a prírodoveda, umenie, telesná kultúra), organizácia školských a výchovných inštitúcií. 

Úspešná obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška sú podmienkou k ukončeniu štúdia. 

Absolvent získa akademický titul bakalár a má možnosť sa uplatniť ako pedagogický 

zamestnanec v materských školách, školských kluboch a centrách voľného času. (Opis 

študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika, 2019) 

 

3 MATEMATIKA V PRÍPRAVE PEDAGÓGOV PREDŠKOLSKEJ EDUKÁCIE 

Írska republika 

Študenti odboru Ranné detstvo – výučba a učenie na Maynooth University sa s matematikou 

stretávajú v rámci predmetu literárna a matematická gramotnosť a základy prírodovedy 

v poslednom roku štúdia. Oboznamujú sa s obsahom matematiky v rámci kurikula Aistear, 

vedia identifikovať kľúčové etapy vývoja prvých matematických predstáv u dieťaťa 

predškolského veku, vedia aplikovať princípy hry vo výučbe matematiky a používajú vhodné 

prostriedky na dosiahnutie edukačných cieľov. Využívajú pedagogické znalosti na rozvoj 

matematickej gramotnosti v rámci výučby v interiéri a exteriéri. (Maynooth University, 2019) 

Mary Immaculate College má vo svojom programe predmet matematika zahrnutý v module 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), ktorý je inklúziou všetkých štyroch 

predmetov. Študenti vedia využívať hru ako základ učenia a tzv. Hands-on multisenzorickú 

a kreatívnu metóda vo výučbe prvých matematických predstáv. Oboznamujú sa so 

základnými témami STEM edukácie ako je objavovanie a myslenie, komunikácia, identita 

a príslušnosť. (Mary Immaculate College, 2019) 

Predmet ranné matematické predstavy sa nachádza v študijných programoch Dublin City 

University aj Marino Institute of Education. Študent po absolvovaní predmetu vie správne 

využívať matematickú terminológiu na opis situácií, ktoré sa vyskytnú pri práci s deťmi 

v predškolskom veku. Identifikovať, plánovať a vytvárať úlohy a činnosti, ktoré majú 

potenciál vyvolávať neformálne matematické objavovanie, skúmanie, aktivitu a myslenie 

u detí. Dokáže využívať vhodné materiály na rozvoj matematickej gramotnosti, identifikuje 

spôsoby formálneho a neformálneho hodnotenia výsledkov práce detí. (Marino Instutite of 

Education, 2019) 

 

Slovenská republika 

Stredná odborná škola zameraná na pedagogiku 

Matematika v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je 

definovaná ako oblasť matematika a práca s informáciami v štátnom vzdelávacom programe 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupina študijných odborov 76 učiteľstvo a jej výučba sa 

realizuje v časovej dotácii minimálne 1 hodina týždenne v každom ročníku. Jej elementy sa 

nachádzajú v rámci teoretického vzdelávania aj praktickej prípravy. Edukačné aktivity na 

rozvíjanie matematickej gramotnosti sú zamerané na správne osvojovanie si matematickej 

terminológie a spôsobu vyjadrovania sa, na hľadanie vzájomných vzťahov, postupov 

a súvislostí potrebných pre rozvoj matematického myslenia detí v predškolskom veku. 

V praktickej príprave ide o samotné realizovanie teoretických vedomostí a zručností. Podľa 

výkonového štandardu absolvent štúdia by mal vedieť rozvíjať schopnosti dieťaťa uplatniť 

matematické myslenie a predstavy v komunikácii a aktívne ich využívať v životných 

situáciách. (Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu. Skupina 

študijných odborov 76 Učiteľstvo, 2013) 
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Univerzita 

V študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika sa nachádza predmet 

s matematickou problematikou v každom ročníku štúdia. V prvom roku je to predmet 

matematická gramotnosť, kde študent získava základné poznatky z algebry, geometrie, 

aritmetiky, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky. Matematická príprava 

v predškolskej edukácii je súčasťou 2. semestra a po absolvovaní predmetu študent dokáže 

navrhnúť edukačné aktivity na upevnenie základných edukačných pojmov, popísať základné 

pojmy z oblasti predčíselných predstáv, rozumie etapám procesu vytvárania číselných 

predstáv, vie navrhnúť metódy, didaktické prostriedky na dosiahnutie edukačných cieľov. 

Dokáže sa orientovať v povinnej pedagogickej dokumentácii z hľadiska matematiky. V 3. 

semestri študenti absolvujú predmet matematické aktivity v edukácii mimo vyučovania, obsah 

tvoria matematické aktivity v záujmovej činnosti, matematické súťaže, dôležitosť hry 

v predškolskej edukácii a v mladšom školskom veku, charakteristika a funkcia hry, 

plánovanie, príprava a realizácia matematických hier a aktivít v predškolskom zariadení 

a v čase mimo vyučovania.. Posledný rok štúdia prináša  kurz základy matematiky pre 

primárnu edukáciu, kde sa študent oboznamuje s obsahom a cieľmi výučby matematiky na 

prvom stupni základnej školy, identifikuje vzťahy medzi teoretickou oblasťou aritmetiky 

a myslením detí mladšieho školského veku, vie sa orientovať v pedagogickej dokumentácii 

pre matematiku na prvom stupni základnej školy, navrhne didaktickú aktivitu na zavedenie a 

upevňovanie učiva. (Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2019) 

 

4 ZÁVER 

Komparácia prípravy učiteľov pre predprimárny stupeň vzdelávania v Írsku a na Slovensku  

ukázala viacero odlišností. Rozdiely sú v podmienkach prijatia na štúdium, kedy študenti 

v Írskej republike musia absolvovať maturitnú skúšku z matematiky s dosiahnutím určitého 

počtu bodov, čo by malo byť dobrým predpokladom pre vedomosti z matematiky na 

adekvátnej úrovni. Možno aj to je dôvodom, prečo univerzity majú v obsahu celého štúdia iba 

po jednom module z matematiky, ktorý je zameraný vo všetkých prípadoch viac na aplikáciu 

teoretických vedomostí v praxi v rámci rozvoja prvotných matematických predstáv u detí 

v predškolskom veku.  Ďalším z rozdielov je vek pri začatí samotného štúdia, v Slovenskej 

republike študuje žiak po skončení základnej školy a vo veku 18 – 19 rokov už môže 

vykonávať prácu pedagóga v predškolskom zariadení, v Írsku sa v takomto veku študent ešte 

len rozhoduje pre budúce povolanie. Aj to môže byť jednou z príčin, prečo írski žiaci už 

niekoľko rokov dosahujú lepšie výsledky ako slovenskí žiaci v medzinárodnom testovaní 

TIMSS. Podrobnejšej analýze matematickej edukácie v predprimárnom a primárnom stupni 

vzdelávania v Írskej republike sa budeme venovať v našom ďalšom výskume. 
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A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE 

SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS  

 

Dana Vicherková 

 

Abstract  

The paper presents results of the quantitative research on the level of reading strategies of 

fifteen years old pupils from Kyiv and Chernihiv region and their comparison with the results 

of Czech pupils of the same age (Vicherková, 2018). The research sample consisted of 121 

subjects. The research data were obtained through the structured questionnaire. The main 

conclusion of the research is that Ukrainian pupils consider themselves reading literate. 

However, the fact contradicts the actual level of their reading strategies. The questionnaire 

items categorisation delimited the main factors influencing the fifteen years old Ukrainian 

pupils' level of reading strategies as well as the reading strategies level of the fifteen years old 

Czech pupils. 

Keywords: reading strategies, fifteen years old Ukrainian pupils, reading development 

strategies, PISA international research  

 

 

1 INTRODUCTION 

The current concept of the education process is based on the long-term need of the society to 

develop ranges of skills helping to effectively search and mainly to correctly possess and 

evaluate newly emerging information and to link them in context with the databases of 

information possessing a long-term validity. An information flow influences our personal, 

professional and public life.  

 

1.1 Dynamics of communication and teaching changes 

The dependence of society on information is increasing, and it is essential to understand the 

dynamics of communication changes interdisciplinarily, complexly, while involving a broader 

context, but also regarding a more in-depth professional field specification. Both approaches 

towards the information content of data processing must be developed and formed in close 

relation to the informational form. 

Not only traditional but also activational and complex methods, together with cooperative 

forms, should be applied in modern teaching. Different attitudes to the current demand for a 

didactically complex proposal of the reading literacy, reading strategies and critical thinking 

education focusing on lower secondary schools’ pupils exist throughout European and 

international education context. On the contrary, the educational trends and schooling systems 

are more consistent in the current demand for reading literacy education for younger pupils 

(4–10 years) as is confirmed by the increasing interest of the pedagogical public in the results 

of ten years old pupils´ reading literary international research (PIRLS). 

The interest of countries to participate in the international researches on the reading literacy 

focused on the sample of fifteen years old pupils varies. Various education systems prevent 

the publication of education results even on the national, regional and local level much less in 

the European or international scope. Countries are not unanimous in their approaches to 

publishing of the education outputs and joint examination of possible ways to increase the 

general education level. Isolation of education system and closing off from feedback on the 

educational attainment levels in various areas, such functional literacy (e.g. reading, 

mathematics, science, finance, information, digital technologies, etc.) causes that teachers and 

school management do not know the education level of pupils they teach. Non-transparency 
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of education policy procedures allows to not lead individual school institutions to 

responsibility for the education results of pupils. International IEA (International Association 

for Evaluation of Educational Achievement) researches assumed that the participation of the 

high number of countries in the international researches PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study), PISA (Programme for International Student Assessment) or TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) might contribute to the effectivity of 

literacy-focused education development. The international research organisers as well as 

many academics in the role of IEA representatives "were convinced that if sufficient 

information on a sufficiently diverse group of countries were obtained, their analysis would 

reveal important patterns that could not be revealed within the systems. They aimed to 

identify factors that have a consistent and significant impact on learning outcomes" (Straková, 

2016, p. 12). 

 

1.2 PISA Project and reading literacy 

Despite specific barriers of several countries to participate in the international researches of 

reading literacy of fifteen years old pupils (PISA 2009, 2018), researchers stated that the most 

developed countries achieve better results in the PISA research while the countries of former 

Eastern bloc achieve better results in the TIMSS research. The finding was interpreted by the 

different approach to the teaching of analysed subjects” (Straková, 2016, p. 31). PISA Project 

(Programme for International Student Assessment) analyses the competence level of fifteen 

years old pupils. The result analysis focused on the functional literacy, more specifically on 

the reading literacy (mathematical, scientifical) allows comparison and objectively driven 

external view on the performance of educational systems throughout the European and world 

education reality. PISA researches (2000, 2009, 2018) focused on the reading literacy provide 

analytically processed data to identify positives and negatives of the pupils from respective 

countries. PISA results help to understand the uniqueness and characteristic features of 

research participants, who were ranked among the best and the worst. More than 500 000 

pupils born in 2002 from 79 countries, participated in the 2018 PISA international research. 

PISA Project is organised in all OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) member states, but other countries and economic regions can participate as 

well. The further term will follow the prepared trend of international comparison. 2021 PISA 

research will be focused on the mathematical competency and recently on an innovative 

subject – creative thinking. For 2024, PISA plans (besides constant interest in reading, 

mathematical and scientific literacy of pupils) to test the ability of pupils to learn in a digital 

world and to perform voluntary testing of the competency in foreign languages. Scientific 

question categories (PISA, 2018) are delimited as scientific competencies, knowledge 

categories (i.e. theories, procedural and epistemic knowledge). Development of the 

individual´s cognitive edge and critical thinking level, as well as positive behaviour patterns 

formation, take place in the course of education. PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC and other 

researches influence trends in the educational policy of many countries. Many countries 

attend different international researches focused on reading literacy, e.g. Ukraine attended 

TIMSS research (2007, 2011) and most recently also the PISA research (2018). 

 

2 THE VALUE OF EDUCATION AS PERCEIVED BY FOREIGNERS LIVING IN 

THE CZECH REPUBLIC 

More than 500 thousand foreigners live in the Czech Republic. About 15 000 pupils (from 

Ukraine, Slovakia, Vietnam etc.) are educated at the Czech primary schools. P. Kobzová 

(2019, in Vyhnálková, Plischke) performed research on the value of education as perceived 

by Ukrainian pupils attending primary schools in the Czech Republic. The study analysed the 

value of education and level of the Czech and Ukrainian education systems by the scope of 
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the Ukrainian pupils' parents. The reflection of differences between the Czech and Ukrainian 

education context confirms that "respondents positively evaluate the effort of Czech teachers 

to expose pupils to the curriculum using more interesting forms, games, projects, excursions 

and with support of many school supplies. However, the progress in the Czech school is 

quicker, and the knowledge of pupils may be shallow while in Ukraine, the learning is deeper, 

children are given more tasks…" (Kobzová, 2019, in Vyhnálková, Plischke, p. 50). Education 

is a path to self-realisation, social prestige, right, need and obligation for children and adult 

Ukrainian population. The accessibility of quality education is limited by the financial status 

of families and by the current political-economic situation of Ukraine. Ukrainians make up an 

active group of foreigners educated at various types of schools abroad, including the Czech 

Republic. Many factors (external and internal) influence the quality of education, of which the 

level of reading strategies of the participants in the educational process also appears to be a 

key factor. 

 

3 READER-ORIENTED BACKGROUND  

The pedagogical public supporting the performance of reading literacy research in the broader 

international context and within the life-long learning highlights the need to elaborate 

reading-oriented theoretical background for reading literacy development to the application 

planes across the field. Absence of theoretical background supporting the development of 

reading strategies of lower secondary school pupils is evident also in the Czech Republic, 

Slovakia and Ukraine. Czech pupils achieve poor results in international researches (PISA 

2009, 2018) focused on reading literacy. Many European countries prevent their participation 

in the international reading literacy researches for various internal and external political 

reasons, nevertheless the interest in the education of future teachers in the sphere drawing 

from the theoretical concepts of preconceptions and aspects of constructivisms (in the sense 

of activity concept) is increasing as was also mentioned by Paris, Paris (2001). The authors 

also mentioned the importance of strategic learning development throughout the strategic 

reading, which positively contributes to pupils' reading literacy even during autoregulation 

practice. The interest to educate the future generation of teachers in communicative, 

information, digital, mathematical, scientific literacy as a part of functional literacy 

dynamically increases. Harits et al. (2015) and Deyo (2018) highlighted the importance of 

formation of pupils' and adolescents' preconceptions in relation with the understanding in the 

communicative process focused on the development of functional literacy by the form of 

interactive ability to lead participative dialogue in the international context. The growing 

number of educational policy representatives understand that the level of reading literacy is 

closely linked to the economic, social and cultural environment. Abilities of a teacher in the 

sphere of functional literacy is directly related to the level of skills of pupils under the 

teacher's influence. E.g. Gavora (2002, 2003, 2005) was interested in the problem of literacy 

models in Slovakia as well as J. Doležalová (2005) and D. Vicherková (2018) in the Czech 

Republic. The term "reading strategies" was defined in the 1980s. Dijk and Kintsch (1983) 

pointed out the importance of understanding the term "reading strategies" by its description:" 

We have an explicit goal to be reached, the solution of a problem. And there may be specific 

operations, mental steps, to be performed to reach that goal. These steps are under our 

conscious control, and we may be at least partly able to verbalise them so that we can analyse 

the strategies followed in solving the problem." (Dijk, Kintsch, 1983, p. 68). If the reader 

intentionally checks the understanding of written information, they consciously use reading 

strategies as was highlighted by Afflerbach, Pearson, Paris (2007). The requirement of 

implementing reading strategies in learning is currently gaining intensity. D. H. Tracey & L. 

Morrow (2012) were interested in the theoretical approaches to literacy development. 

Vicherková (2016, 2018) and Paličková (2019) highlighted factors influencing the specific 
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system in the regularity of the use of the necessary reading strategies at the stage of their 

training (e.g. a range of deliberate procedures in the implementation of reading activities) and 

reading skills (a range of automated reading activities procedures) and reading competencies. 

"Due to the increasing pressure on the increase of for-learning culture as a starting point for 

the pro-learning society, the examined pupils consider including successful learning activity 

interactive learning" (Vicherková, 2018, p. 424). 

Qualitative multicase study (Velčovská, 2019) was focused on a problem of the development 

of reading strategies on the lower secondary schools in the Moravian-Silesian Region in the 

Czech Republic. The study analysed learning of Czech and English throughout the 

communication and reading focused didactic games. It highlighted the need to teach pupils to 

think critically by using activation methods and RWTC methods (e.g. I.N.S.E.R.T., Five-leaf, 

Four corners, etc.) when reading the text. The transfer of expertise and research outputs, not 

only from the international researches on reading literacy but also from regional researches on 

reading strategies, is performed by Department of Education and Adult Education at the 

Faculty of Education, University of Ostrava in the Czech Republic which performs the 

research of curriculum, study motivation, professional orientation, reading strategies of pupils 

of engineering-oriented secondary technical schools in the Moravian-Silesian Region. The 

organisation of other topical regional researchers of reading abroad, e.g. in Slovakia, Georgia, 

Ukraine belongs among other notable activities of young researchers. The first outputs from 

the research of fifteen years old primary school pupils on Ukraine point out the current need 

for education in the field of critical and strategic thinking teaching, problem-solving, pupil 

motivation and meta motivation for reading, varied range of student reading strategies when 

reading different types of texts, etc. Harmonisation of effective autoregulation and external 

management contribute to the success in learning. 

 

4 METHODOLOGY OF QUANTITATIVE RESEARCH ON FIFTEEN YEARS 

OLD PUPILS IN UKRAINE AND THE CZECH REPUBLIC  

Methodological framework of the research is formed by the curricular document (Framework 

Education Program for Primary Education) with target competence focus e.g. on three key 

competencies (learning competence, problem solving competence, communicative 

competence) and selected outputs of international researches PISA (2000, 2009, 2018) with 

the focused on the reading literacy development. 

 

4.1 Research metodology 

The pilot phase of the research was performed in September 2018 on the sample of 10 fifteen 

years old pupils (of Ukrainian origin) who live in the Czech Republic and attend the 9th year 

of the primary school in Ostrava and Opava. A survey was performed on the sample of 

selected pupils. The structure of the questionnaire corresponded to the concept of the 

structured interview with 15-year-old pupils in elementary schools in the Moravian-Silesian 

Region (Vicherková, 2018). 

Based on the previous experience, the research was based on the identical approach but used a 

different research method – structured questionnaire. The research was carried out from June 

2018 to January 2019 on the sample of 121 pupils attending three primary schools in Ukraine, 

in Kyiv and Chernihiv region. Fifteen primary schools (rural and urban) in Kyiv and 

Chernihiv region were addressed. Only two urban schools expressed their interest to 

participate in the research. The research sample was selected intentionally. Data collection 

was performed in person through a structured questionnaire and via two submitters (Doctoral 

study programme student of Ukrainian origin and mentor – academic). 
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4.2 Evaluation of selected items of the questionnaire 

Problem questions of structured questionnaire were classified into four categories, including: 

1. Reading experience and reading needs 

2. Use of reading strategies 

3. Relationship to reading at school 

4. Reflection of the value of reading 

 

4.2.1 Reading experience 

The target group of the respondents answered the question about reading for joy or 

knowledge. A group of 81 (66.94 %) respondents stated they read for joy, 40 (33.06 %) 

respondents stated they do not read for joy. 

A higher number of 87 (71.90 %) pupils stated they read for knowledge and a considerably 

smaller group of 34 fifteen years old pupils (28.10 %) stated they do not read for knowledge. 

Reading for knowledge, tied with the need to prepare for school through reading, slightly 

prevails over reading for joy.  

Sixty-two respondents (51.24 %) stated they have a home library and 59 (48.76 %) stated they 

do not have a home library. 

Fifteen years old pupils answered the question about a reading role model at home without 

significant differences in number. Group of 59 (48.76 %) pupils stated they have a reading 

role model and a group of 62 (51.24 %) stated they do not have any reading role model. 

Group of 79 (65.29 %) pupils, more active in reading, answered they read more than three 

books during the previous year and 42 (34.71 %) pupils, more passive in reading, stated they 

did not read more than three books during the previous year. 

Another item analysed the problem of pupils´ relationship to books, reading need and pupils´ 

motivation to choose and read a book of own interest from the offer of the public library. 42 

(34.71 %) pupils answered they visit a library, and more than a half – 79 (65.29 %) 

respondents answered they do not visit a library. According to the previous research 

(Vicherková, 2018), 145 (47.39 %) Czech pupils visit a public library regularly as compared 

to 42 (34.71 %) Ukrainian pupils.  

The question examining whether the pupils participate in an interactive discussion about the 

text was focused on the context of the problem, the need to discuss and share information 

from the text at school and home environment. Group of 51 (42.15 %) Ukrainian fifteen years 

old pupils stated they discuss the text at home or school. More than a half, 70 (57.85 %) 

pupils answered they do not discuss the text at home or school. 

An interesting discovery is that only 36 (29.75 %) fifteen years old pupils from Ukraine stated 

they need a teacher´s exposition to understand the read and more than a half, 85 (70.25 %) do 

not need a teacher´s exposition to understand the text. It is clear from the data above that more 

pupils prefer autonomy in the procession and evaluation of information. 

The question, about pupils´ preference for certain topics, was focused on the problem of 

thematic reading. 67 (55.37 %) pupils stated they prefer a particular topic and group of 54 

(44.63 %) pupils stated they do not prefer thematic reading. Ukrainian fifteen years old pupils 

prefer thematic reading they are interested in from the perspective of education, interests and 

personal activities. 

 

4.2.2 Selected reading strategies 

Another part of the structured questionnaire was focused on communicative strategies, 

thought processes, reading strategies helping fifteen years old Ukrainian pupils to understand 

the written text. 78 (64 %) pupils search for the main idea to understand the text and 43 pupils 

(35.54 %) do not search for the main idea to understand the text. 
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As for the use of other reading strategies that help pupils to understand the text, a group of 48 

(39.67 %) pupils stated they create a synopsis (structure) of the text and a group of 73 

(60.33 %) pupils stated they do not create a synopsis (structure) to understand the text. Fifteen 

years old pupils also stated that: 

 Only 33 (27.27 %) pupils use the strategy of posing ancillary questions to understand 

the text (during and after the reading) 

 59 (48.76 %) pupils search for the context about the information read to understand 

the text 

 According to 74 (61.16 %) respondents, quiet reading is prevalent at school 

 

4.2.3   Reading at school 

Use of different information sources, i.e. the learning sources such as textbooks, worksheets, 

expert texts, everyday texts, media and digital texts etc. form another topic of the research. A 

group of 112 (95.56 %) Ukrainian pupils stated that the textbooks of the native tongue are 

understandable, only 9 (7.44 %) Ukrainian pupils considered native tongue textbooks not 

understandable. In comparison with the research of the Czech pupils (Vicherková, 2018), the 

Ukrainian pupils consider textbooks of their native tongue as understandable in a more 

significant number than the selected group (251, 82.03 %) of the Czech fifteen years old 

pupils.  

 117 (96 %) Ukrainian pupils work only with textbooks at school 

 101 (83.47 %) Ukrainian pupils only read books as school duties 

 73 (60.33 %) Ukrainian pupils consider work with text at school as crucial for their 

everyday experience 

 34 (28.10 %) Ukrainian pupils read and analyse the text only in the native tongue 

learning 

 96 (79.34 %) Ukrainian pupils think that the topical interlinking in the native tongue 

textbooks exists 

 77 (63.64 %) Ukrainian pupils stated that learning activities contribute to the 

understanding of the text and its remembering 

 

4.2.4   Reflection of the text 

Reflections on the value of the text in terms of both life needs and human rights can be 

considered as a critical area of research intentions that have shown that: 

 85 (70.25 %) of respondents consider reading a life-long process 

 99 (81.82 %) of respondents consider reading a life-long need 

 100 (82.64 %) of respondents consider themselves reading literate 

 55 (45.45 %) of respondents consider a book the most relevant source of information 

 19 (15.70 %) of respondents dedicate more time to reading books than other media 

 9 (7.44 %) of respondents consider a book their friend 

The traditional grip of the reading value and strategical thinking in the current digital age is 

estimated similarly weak by fifteen years old Czech and Ukrainian pupils. According to the 

research (Vicherková, 2018), 263 (85.95 %) Czech pupils stated they dedicate more time to 

watching other media than reading books; the results are very close to the opinion of fifteen 

years old Ukrainian pupils, 102 (84 %) of whom stated they do not dedicate more time to 

reading books than watching media. Both groups (the Czech and Ukrainian pupils) also 

agreed (according to Vicherková, 2018) on: 

 Majority of 267 (87.25 %) Czech and 100 (82.64 %) Ukrainian consider themselves as 

reading literate although: 
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 242 (79.08 %) Czech pupils do not consider books as the most significant source of 

information, and 138 (45.10 %) of Czech pupils do not consider the book their best 

friend, 

 66 (54.55 %) Ukrainian pupils do not consider books the most significant source of 

information,  

 112 (92.56 %) Ukrainian pupils do not consider books their best friend.  

 

4.3 Evaluation of hypotheses 

The evaluation of hypotheses (H1a - H1d) is related to the use of a certain kind of reading 

strategy and the idea that pupils consider themselves reading literate. 

The research did not confirm that: 

 pupils who search the main idea to understand the text consider themselves reading 

literate more frequently than pupils who do not search the main idea to understand 

the text; (hypothesis H1a) 

 pupils who create a synopsis (structure) of the text consider themselves reading 

literate more frequently than pupils who do not create a synopsis (structure) of the 

text; (hypothesis H1b) 

 pupils who ask ancillary questions to understand the text consider themselves 

reading literate more frequently than pupils who do not ask ancillary questions to 

understand the text; (hypothesis H1c) 

 pupils who search for additional context about the information during reading 

consider themselves as reading literate more frequently than pupils who do not 

search for context during reading. (hypothesis H1d) 

 

The research confirmed that: 

 fifteen years old pupils who stated they read for joy consider books the most 

significant source of information; (hypothesis H2) 

Table 1.  Detected and expected frequencies related to H2 

Pearson´s chi-square =  7.7691    degree of freedom = 1       significance   p= 0.0053 

Question A1 Question D5 (yes) Question D5 (no) Line totals 

yes 44 (3.,82) 37 (44.18) 81 

no 11 (18.18) 29 (21.82) 40 

Column totals 55 66 121 

 

 fifteen years old pupils who stated they read for knowledge consider books the most 

significant source of information; (hypothesis H3) 

 pupils who stated the influence of extracurricular activity on the choice of a book 

search additional context about the information more frequently than other pupils; 

(hypothesis H4) 

 pupils who have their home library read more books in one year than pupils who do 

not have their home library; (hypothesis H8) 

 pupils who read more than three books during the last year discuss with someone (at 

home, at school) about the text more frequently than pupils who did not read three 

books last year; (hypothesis H9) 

The research also did not confirm that: 
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 pupils who have their reading role model discuss with someone (at home, at school) 

about the text more frequently than pupils who do not have a reading role model; 

(hypothesis H5) 

Table 2.  Detected and expected frequencies related to H5 

Pearson´s chi-square =  1.3309    degree of freedom = 1       significance   p= 0.2486 

Question A4 Question A7 (yes) Question A7 (no) Line totals 

yes 28 (24.87) 31 (31.13) 59 

no 23 (26.13) 39 (35.87) 62 

Column totals 51 70 121 

 

 pupils who have their own home library consider themselves reading literate more 

frequently than pupils who do not have a home library; (hypothesis H6) 

 pupils who read and examine the text only in the learning of native tongue do not 

consider work with text (reading and analysis) necessary for their everyday 

experience (everyday life); (hypothesis H7) 

 

5 DISCUSSION 

The research confirmed the effectivity of diagnostic tool (structured questionnaire) and 

delimited the factors influencing the level of reading strategies of fifteen years old pupils in 

the selected regions of Ukraine. The research of reading strategies of pupils of Moravian-

Silesian region in the Czech Republic (Vicherková, 2018) and current results of the 

questionnaire (2019) confirmed the fact that pupils consider themselves reading literate, but 

the results of their reading strategies level do not correspond with the opinion. Czech pupils 

were classified as below average in the previous research of reading literacy (PISA, 2000, 

2009) due to their results of the reading literacy tests. 

Four problem areas were delimited by the categorisation of question items of the 

questionnaire as a classification of factors influencing the level of reading strategies of 

selected fifteen years old pupils in Ukraine. 

Hypotheses H1a, H1b, H1c, H2, H3, H4, H7, H8 and H9 were confirmed consistent with the 

research (Vicherková, 2018). 

Hypotheses H1d, H5 and H6 were not confirmed consistent with the research (Vicherková, 

2018). 

 

6 CONCLUSION 

The analysis of the educational reading reality by the scope of fifteen years old pupils from 

selected Ukrainian regions confirmed that: 

 more than half of Ukrainian and Czech pupils do not consider books the most 

significant source of information 

 most of the Czech and Ukrainian pupils consider themselves reading literate 

 most of the Czech and Ukrainian pupils dedicate more time to watching media than 

reading books 

Description of current state of education in the sphere of pupils´ learning strategies and 

description of readers´ learning of fifteen years old pupils from selected areas of Ukraine, 

characteristics, analysis, evaluation and self-evaluation of factors influencing the 

understanding of written information, metacognitively focused on the reflection of selected 

fifteen years old Ukrainian pupils of Kiev and Chernigov region can be outlined as the key 
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outputs of our research. We consider the comparison of research results of Czech and 

Ukrainian fifteen years old pupils to be a significant output of our research. 
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THE IMPACT OF MUSIC MAKING ON MUSIC PREFERENCES OF 

STUDENTS OF TEACHING 

 

Pavel Martinka, Michal Brodniansky  
 

Abstract 

The paper deals with current problems of music taste of young people and focuses on its 

formation through making music. The research sample consisted of students of pre-primary 

and primary education, music in combination and school music ensembles in full-time and 

part-time study. The main tool for data acquisition was a questionnaire with scaling questions, 

we used mathematical-statistical methods (descriptive statistics, arithmetic mean, standard 

deviation, median, min. max.), Inductive statistics: Mann-Whitney U test, EXCEL and SPSS 

19.0.0). The results show the positive influence of making music on the creation of taste 

preferences, especially in the field of classical music. 

Key words: taste, music, students, making music 

 

 

1 INTRODUCTION 

Taste directly affects every person in everyday reality, manifesting itself in all the areas of a  

human culture, not only as a criterion for assessing aesthetic phenomena, but also in 

experiencing, behaving and acting in relation not only to music but also to oneself, other 

people, their creations and nature. 

Taste (as an attitude to aesthetic as well as the ability to perceive and aesthetically evaluate 

aesthetic objects) in all its manifestations and forms is the object of research and theoretical 

work in the field of psychology, sociology, philosophy and aesthetics. Determinants of taste 

have become the object of several qualitative or quantitative researches. Researchers of 

internal determinants of taste include Barbara L. Wheeler, whose study, Mood and Enjoyment 

after Hearing Live and Recorded Music and Musical Taste, has brought results of research 

into the impact of mood, personal characteristics, sex and age, perception of living or 

mediated music to the percipient's mood and experience, the experience of music. It also deals 

with the influence of personal characteristics on taste in music. Research has confirmed the 

link between mood and music ratings. 

In his study, Music Preference and the Five-Factor Model of the NEO Personality Inventory 

(Rawlings, D. 2011), Dawid Rawlings uses the theory of a 5-factor personality model to 

analyze the internal determinations of taste. The factor analysis has identified three levels of 

the preferences related to the popularity of rock music for multiple types. The assumptions 

have been confirmed, most of the influences on musical preferences have been related to 

extraversion. The Extraverts prefer a wide diapason of musical types. It has also been found 

that women prefer popular music more than men. 

The another research aimed on the internal determinants of taste has been examined by Tomas 

Chamoro-Permuzic, Patrick Fagan and Adrian Furnham, and published in the study 

Personality and Use of Music , P-Fagan, P.-Furnham, A. 2010, 205-213). As a prerequisite for 

music use, emotional intelligence has been analyzed, and the further research focused on the 

relationship between music use and personal traits and their impact on music preference and 

its classification as sad, happy, complex and social. Friendship assumes the popularity of 

complex music, extraversion assumes the popularity of music showing features of happiness. 

Men tend to prefer sad music and enjoy music for the cognitive purposes more than women. 

The study From the Functions of Music to Music Preferences (Schäffer, T - Seldmeier, P. 

2009, pp. 279 - 300) provides the analysis of the context of music functions to create 
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preferences. The text points out that preferences are created according to the dependence and 

degree of function and significance of the music itself on a percipient. Research has brought 

the findings about the popularity of rock, pop and classical music. During the research, people 

showed great differences in the intensity of their favorite music preferences related to music 

features. The strongest determinants have been found: the ability of music to express human 

identity and the ability to connect people. In another study (Schäffer, T - Seldmeier, P. 2010. 

p. 223-224), the authors deal with the determinants of the music preferences and the intensity 

of their relative influence. The Research is focused on identifying parameters that influence 

music preferences, focused on the cognitive, emotional and cultural functions of music. The 

data were collected during the experiment and the online survey. The participants listened to 

six different musical styles. The task was to determine the popularity of the sample and to 

express the level of agreement with the comments on each sample. Research has found that all 

the parameters, except for cultural functions, contribute to the strength of taste preferences. 

The cognitive functions of music, as well as the psychological excitement induced by music, 

have been the most important determinants of the music preferences. 

A. Zenatti (Judges and Musical Cognition: A Comparative Study in Samples of French and 

British Children and Adults, Zenatti, A. 1991) dealt with the elucidation of some cognitive 

mechanisms involved in the formation and the development of musical taste. His research (in 

cooperation with Freedom) has been conducted on a sample of children and young adults in 

England and France. There were differences in the aesthetic statements of the two research 

groups, which arose from the different formulation of the questions by J. A. Sloboda and A. 

Zenatti. The Comparative analysis has clarified that the courts spoken by interviewees tend to 

have a similar, even identical character, which supports the idea that cognitive mechanisms 

are involved in shaping of the musical taste. 

The external determinants of taste have been addressed by Adrian C. North and David J. 

Hargreaves and have been published in a series of articles Lifestyle correlates of musical 

preference (1,2,3) (North, C. - Hargraves, D. J., 2007). Media, leisure, music perception, 

travel, finance, education, employment and health are considered to be the most important 

parts of the lifestyle. Some studies have suggested that music preferences are based on the 

social differences of different groups and that they correspond to the “choice” and lifestyle 

characteristics. The research has mainly been focused on the analysis and comparison of 

preferences in relation to high and low culture. 

Laura M. Getz (The relationship between influence, music preferences and music preferences 

in South African adolescents, Getz, L. M. 2012) has examined the relationship between the 

individual differences in music use, musical preferences, positive and negative affects. The 

measurements have been carried out on a research sample of South African adolescents that 

have been carried out during the structural equation modeling (SEM). Significant 

relationships between affinity and music use have been experimentally tested through SEM, 

and the positive emotionality has been found to affect cognitive-based music use, while the 

negative emotionality affects emotional-based music use. 

The Structures of musical preferences have become the subject of research by Dutch 

scientists, the results of which were published in the study From death metal to R&B? 

Consistency of music preferences among Dutch adolescents and young adults (Mulder, T. et 

al. 2010). The Differences in the consistency of taste over time, sex and education were not 

significant, but the age proved to be a determining factor in the formation of taste. Olivia 

Ladinig and Glenn E. Schellenberg in the study of Liking unfamiliar music: Effects of Felt 

Emotion and Individual Differences (Ladinig, O. - Schellenberg, EG 2012, pp. 146-154) 

explored the phenomenon of listening to unknown music, examining the popularity of 

unknown music snippets selected from a wide diapason species. In the application to 

educational reality, the knowledge of the problems of the formation of taste is brought to us 
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by the monograph Problems of aesthetic education (Dmitrijevová, N. A. 1960) and Tastes in 

aesthetic-educational reality (Fridman, L. 2005). Monograph Taste in aesthetic-educational 

reality (Taste and its formation in aesthetically oriented subjects) (Fridman, L. 2005) provides 

a historical overview of the evolution of the concept, the theoretical definition of the concept 

of taste as an ability to assess the aesthetic properties of perceived objects and attitude to 

beauty. The taste research has been focused on analyzing the taste of young people in the arts 

(music, visual arts, film) and the possibilities of aesthetically oriented subjects for individual 

development. The possibilities of taste formation have been experimentally verified by means 

of created educational models. The issue of music appraisal and evaluation was examined by 

Ľ. Vrábľová (2013), who measured the importance of the impact of the use of social networks 

in music education. She statistically evaluated five categories in the affective area of pupils' 

attitudes to selected music artifacts. In r. In 2018, P. Martinka published the monography 

Taste in the Educational Environment and its Determinants, in which it deals with the taste of 

pupils in the secondary education and its determinants in the field of music making and 

perception. This monography has served as the starting point for our research. 

The aim of the research is to compare the musical preferences of active music producers and 

passive recipients and to find out how the active music making influences the choice of the 

musical perception objects? Does music making develop taste broadly, or does it focus on a 

narrow set of aesthetic objects with similar characteristics? 

 

2 METHOD 

Questionnaire - is the main quantitative technique. The structure of the questionnaire is as 

follows: brief input identification data, factual items The types of questions are closed and 

scaled. The questions measure the quantity of taste preferences and their determinants. In 

addition to the items directly related to taste, the questionnaire contains anamnestic items that 

identify the social environment, its characteristics in terms of music making and perception. 

The questionnaire will also include a task focused on the aesthetic evaluation of 15 music 

samples by scaling. We used a 5-grade scale for each rating, with the scale containing two 

extremes (5 - I like it, 1 - I don't like it) and the middle grade 3 expressed a neutral rating (3 - 

I don't like it). The teaser battery was represented by 15 audio tracks: 

1. J. S. Bach: Badinerie: The music sample is one of the most beautiful and well-known 

compositions of Baroque instrumental music. In the spirit of essentialism, the selection 

of works of classical music belongs to the essence of the knowledge of musical culture 

on a global scale and thus also to the elementary general outlook of a full-fledged, 

uniquely versatile personality. 

2. Walter Donaldson - Gus Kahn: A song in Nina Simone's interpretation, representing 

one of the basic genres of modern popular music - jazz, conditional on the 

development of other genres and sub-genres of popular music. 

3. Rinaldo Oláh: Čo je aj tá Hrochoť: The example represents a type of modified folklore 

with preserved stylish elements of regional folklore music Podpoľání interpreted by a 

professional musical ensemble (folk band of SĽUK). 

4. Lindsey Stirling: The Song of Caged Bird: The example is an example of dubstep 

using characteristic means of expression, but in this case using the sound capabilities 

of a classical musical instrument - the violin, which interpret the main idea of the song 

- a theme with variations. 

5. Kelly Clarkson: Instrumental Pop: The song represents an artifact of the middle stream 

of modern popular music in instrumental form without using any vocal expressions. 

6. J. Haydn: Serenade: A musical demonstration represents musical classicism, which 

musically embodies its "simplicity, regularity and contrast". 
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7. Metallica: Nothing else matters: The music show represents metal as well as overall 

rock culture, representing one of its biggest hits. These are called. "Sweetmen" with an 

important melodic line 

8. Katy Perry: Roar: This is a typical hit of the contemporary pop scene. This product is a 

multi-sensory type of percipient, as it is evident by the media promotion of not only 

the song as a music product, but also the audiovisual video clip. 

9. Midi Sound by J.S. Bach: Air: J.S. Bach's track was already on the preview list. This 

time, however, it is not about real music, live music making and authentic 

interpretation, but about the presentation of the synthetic sound deprived of emotional 

interest and authenticity of musical and artistic expression, as well as positive aesthetic 

appeal. 

10. Majk Spirit: Babylon: Babylon is the original Slovak rap piece. The choice of this 

song was determined by several factors. First of all, We wanted to prevent vulgarisms 

from appearing as functional means in the text. Despite the fact that it was a beginning 

the author at the time of writing (as it is evident by the level of prosodic text 

processing), the text itself, in the spirit of protestsong, metaphorically points out the 

negative phenomena in society and highlights all-human values. 

11. P. Tchaikovsky: Piano Concerto B flat minor: This concert is one of the best works of 

world classical music of the Romantic period, which determined our choice of this 

work for the sound questionnaire. Its importance is one of the best compositions of 

classical music, which ranks among the basic musical content of the so-called. 

“Classical” education. 

12. P. Habera: Držím ti miesto : As the music sample of Slovak popular music, we chose 

the composition of the well-known Slovak author Pavel Habera: “Držím ti miesto” in 

the interpretation of the author and the band Team. 

13. X-ray Dog: Here comes the king: This is a soundtrack with syncretic artifacts (film), 

but when taken out of the film as a separate artifact, it performs other, more musically 

important functions, and it becomes the object of aesthetic perception. It acquires an 

experimental function and thus acquires characteristics approaching artificial 

(classical) music and becomes a genre approaching modern popular music and 

classical music (however, this is determined by the use of means of expression). 

14. ZAZ: Dans ma rue: Up-to-date chanson with characteristic singing performance and 

range of small but very colorful instrumentation of accompaniment in modern - 

contemporary performance. 

15. BT: Flaming june: The song represents the trance - genre of electroacoustic dance 

music characterized by its fast pace and the use of the sound possibilities of 

electroacoustic musical instruments. 

We have applied mathematical-statistical methods (descriptive statistics: arithmetic mean, 

standard deviation, mean order, median (min., Max); inductive statistics: Mann-Whitney U 

test, EXCEL and SPSS 19.0.0). Furthermore, we have used the method of analysis, synthesis, 

comparison and generalization for the qualitative analysis. Then we have verified the 

statistical significance of the relationships at the significance level of p-value <0.05 and 

finally, we have presented the data in the table. 

 

3 RESULTS 

The research sample consisted of students of teacher training at the Faculty of Education of 

Matej Bel University. Music teachers in combination, school music ensembles and elementary 

and pre-school pedagogy in total of 155 respondents, of which 38.06% men and 61.94% 

women, 43.87% live in urban environment, 56.13% in rural . 41.94% of the respondents 

completed their previous music education. 
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All respondents were divided into 2 groups based on their experience with the music making 

on playing and non-playing. Subsequently, we compared their tasteful preferences, which we 

found through scaling, each level expressing a level of personal preference (1 - I don't like it, 

2 - I don't like it, 3 - I don't like it, 4 - I like it, 5 - I really like it like). 

 
Making 

music 

Music sample 

J.S.Bach: Badinerie 

Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 

N AM SD Me Min Max 

player 112 3,87 0,925 4,00 1 5 1745,500 0,005 

non player 43 3,40 1,003 3,00 1 5 

 W. Donaldson – G. Kahn: Love me or leave me Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,87 0,840 4 2 5 2107,500 0,197 

non player 43 3,72 0,734 4 2 5 

 Slovak folclore: Čo je aj tá Hrochoť Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,59 1,151 4,00 1 5 2090,000 0,189 

non player 43 3,30 1,225 3,00 1 5 

 Lindsey Stirling: Song of caged bird Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,72 0,932 4,00 1 5 2129,000 0,243 

non player 43 3,49 1,099 4,00 1 5 

 Kelly Clarkson: Instrumental pop Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,50 1,170 4,00 1 5 1964,000 0,063 

non player 43 3,88 0,905 4,00 1 5 

 J. Haydn: Serenade Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,68 0,913 4,00 1 5 1699,500 0,003 

non player 43 3,12 1,138 3,00 1 5 

 Metallica: Nothing else matters Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 4,43 0,917 5,00 1 5 2338,000 0,744 

non player 43 4,58 0,587 5,00 3 5 

 Katy Perry: Roar Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,62 0,978 4,00 1 5 1585,000 0,000 

non player 43 4,21 0,773 4,00 2 5 

 Midi sound: J. S. Bach: Air Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,63 1,040 4,00 1 5 1833,500 0,014 

non player 43 3,33 0,747 3,0 2 7 
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 Majk Spirit: Babylon Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 2,87 1,234 3,00 1 5 1934,500 0,053 

non player 43 3,30 1,406 4,00 1 5 

 P. I. Tchaikovsky: Piano concert b-flat minor Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,69 0,968 4,00 1 5 1588,500 0,001 

non player 43 3,09 1,065 3,00 1 5 

 P. Habera: Držím ti miesto Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 4,11 1,008 4,00 1 5 2113,500 0,203 

non player 43 4,28 1,031 5,00 1 5 

 X-ray Dog: Here comes the king Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 3,71 0,972 4,00 1 5 1885,500 0,029 

non player 43 3,35 0,948 3,00 2 5 

 ZAZ: Dans ma rue Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 4,04 0,900 4,00 1 5 2231,000 0,451 

mon player 43 3,91 0,921 4,00 2 5 

 BT: Flaming june Mann-Whitney U test 

 

p-value 

 
N AM SD Me Min Max 

player 112 2,43 1,029 2,00 1 5 2150,000 0,281 

non player 43 2,63 1,047 3,00 1 5 

 

The table shows that there is a statistically significant difference in the rating of music 

samples: Badinerie by J.S. Bach (0.005 ≤ 0.05), Serenade by J.F. Haydn (0.003 ≤ 0.05), Roar 

by Katty Perry (0.000 ≤ 0.05), midi sound (0.014 ≤ 0.05) and piano concerto b-flat minor by 

Tchaikovsky (0.001 ≤ 0.05) and soundtrack Here comes the king (0.029 ≤ 0.05). These are 

mainly representatives of classical music, with the exception of soundtrack, 1 hit popmusic 

and midi sound, which on one hand present a classic work, but in terms of philosophy it is not 

music as such, but rather machine sound with the lack of emotionality. 

When comparing the Badinerie score, we found a more positive score for the group of 

players, as it is evident by the average score (AM 3.87-3.40), claimed also by the median 

values (4.00-3.00). Despite the difference in the average score, however, we note that the 

respondents, both the performers and  the non-performers, expressed a positive rating for this 

composition, but at intervals of 3 (not appealing to me) and 4 (I like). 

In the Haydn Serenade score, the average score was also higher in the group of respondents 

(AM = 3.68) compared to non-players (AM = 3.12). More positive evaluation of this artifact 

is also confirmed by the median values that differ by 1 point in the scale (AM = 4.00; 3.00). 

Tchaikovsky's Piano Concerto b-mol was the third piece of classical music. It again showed 

that a group of respondents engaged in the music making rated this demonstration of music 

romanticism more positively, as it is evident by the measured average score (AM = 3.69) 

(compared to non-playing AM = 3.09), and confirmed by median values (Me = 4; 3) 

- 1077 -



 

 

The soundtrack also gained a predominantly positive rating, as we can see on the higher 

scores on average (AM = 3.71; 3.35) as well as median (Me = 4; 3) for playing respondents. 

Roar by Katty Perry, however, received opposite ratings in comparion to the all previous 

music demos. Although the median value was the same for both players and non-players, in 

the area of arithmetic mean scores (AM = 3.62; 4.21), we recorded a significantly more 

positive assessment for non-playing respondents.  

In general we can say that the music making positively affects the taste of teachers' students, 

as we can observe more positive evaluation of the important works of our musical heritage, 

which are considered to be works of art. At the same time, however, we must point out that 

we do not condemn the positive evaluation of selected music samples, which also represent 

the 'great legacy' of modern popular music. Rather, it is about the comparison of the rating of 

non-playing respondents of classical music. 

The non-performers appreciated more instrumental pop, metal, rap, Slovak pop-rock, trance 

and significantly positively rated pop. 

 

4 DISCUSSION 

The research has stated verified results on the nature of the taste of the students of teaching 

and the impact of the music making on its formation. The results allow us to use this 

knowledge as a starting point for effective pedagogical work in the formation of taste. We 

find it interesting to note the contradiction that occurred between the results of Fridman's 

research (2005), our research by P. Martinka (2014) and (2015), where we have seen a shift 

within the most popular genre. The nature of these preferences carries common 

characteristics. Each time it was an artifact of modern popular music. Whereas the 2005 

research received the highest rock preference, almost 10 years later, we could see a shift in 

preferences to hip hop as the new wave of modern popular music, which we have interpreted 

as a natural generation shift in preferences. However, in our research we have measured the 

highest values of metal (in this context we interpret it as one of the sub-genres of rock). We 

originally expected the highest preferences in modern popular music in hip hop as another 

genre of “mainstream” (as we know from the history of jazz, rock and roll era, etc.), but our 

assumptions have not been confirmed. 

And this case is to emerge further questions. To what extent is taste determined by 

fashionability and contemporary modern popular music? What is the value of modern popular 

music artifacts for nowadays young? What is the value of the artifacts of the older culture on 

modern popular music for young people? To what extent does the music offer determine the 

taste of the individual and society, and to what extent does the contemporary taste influence 

contemporary music? Do pupils' perceptions of popular music differ from classical music? 

Each communicates in its own way, using specific means of expression, communicating 

different content. Are the pupils able to perceive differences in the aesthetic value of 

individual "types" of music and the need to evaluate different characteristics? What is the 

relationship to older and contemporary classical music? In addition to these questions, many 

ideas for further research on this issue have emerged during the work, such as: 

the influence of the type of musical instrument (on which the pupil plays) on the selection of 

award-winning artifacts 

 the relationship of the pupil's musical repertoire to the musical preferences 

 the level and nature of preferences for certain types of music and forms within one 

style (eg song form, sonata form, rondo ...) 

 the preferences of different instrumental bands or particular musical instrument etc. 

 the relationship of tasteful preferences and lifestyle 

 the relationship between the level of education (or intelligence) and taste preferences 
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The results of our research point to the significant influence of several phenomena on the 

formation of taste. As a positive determinant we mention active music making. It is necessary 

that it should be and still will remain an integral part of the music-educational process, since 

pupils actively playing show a higher degree of musical taste and a higher degree of tolerance 

to the evaluation of different genres. 

The contribution provides a basis for the formation of individual taste through active music 

making, as one of the most important personal traits, the driving forces of the personality, 

which are active in creating the cultural environment of society. 

Music didactics and pedagogy face the current challenges of the time, which provides 

opportunities to continual improvement of the level of musical skills and music-aesthetic 

attitudes. It is necessary to choose the most suitable means among the wide range to achieve 

educational goals and to shape the taste. 

Our conclusions confirm the results of the several previous researches from the various social 

areas, which state that personal contact, and in our case the active music making is the one of 

the most important factors of attitude formation (perception, understanding,)  
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LEARNING TO BE A SCHOOL PRINCIPAL 

 

Milan Gross 

 
Abstract 

The presented paper deals with the issue of learning process to be director in context with 

selected learning theories. Individual learning theories will be briefly presented in each part of 

the article (we will address primarily behavioral learning theory, humanistic conception of 

learning, cognitive theory of learning, socialcognitive theory of learning and constructivist 

theories) based on psychological theory, whereupon their principles will be applied to the 

learning process to be the principal of the school. Examining the selected issue from the point 

of view of learning theories is beneficial in the context that the theoretical knowledge gained 

can be transferred to practice, for example, in the planning of further vocational training  

of school principals. A brief theoretical introduction will help us understand the importance of 

learning theories for the chosen topic. 

Keywords: learning theory, school principal, learning process 
 
 

1   Introduction 

Start-up school principals often get into a situation where they do not have relevant practices, 

education and competences for the performance of their position. The law is quite brief on the 

qualifications of school principals, which is of course negatively reflected in practice. This 

contrasts, for example, with the situation of school principals in the UK, where a teaching 

staff can become a school principal only after completing a specific type of education, having 

to show a range of activities and interest in school management (Lhotková, 2011, p. 4-5). 

 

According to Eichenbaum (2008, p. 2), our personality is the result of the lifelong learning 

process. From this we can deduce that learning takes place continuously throughout our lives, 

helping us adapt to a changing environment. The learning process itself does not have  

a uniform definition, for example, according to Pearce (2008, p. 13), learning is the result  

of a process in which some experience leads to a relatively lasting change in response  

to a particular situation. This is therefore an active process. Individual learning theories then 

explain how people learn, what the determinants of this process are and what learning is. 

 

2   Behavioral Theory of Learning 

Through behavioral theory, we understand learning as a process determined by external 

conditions. The result of learning in this context is the changed ability of the organism to 

respond to the stimulus based on previous experience (Kalhous, Obst et al., 2002, p. 43-44). 

Based on experiments, proponents of this theory of learning tried to define general laws of 

learning that would help effectively direct teaching toward a set goal. For example, Čáp notes 

that the course and results of learning keyly influence repeat, motivation, previous learning 

results, the characteristics of the individual, its present condition, external conditions and 

interaction between external and internal factors (Čáp, 1980, p. 48).  

 

Learning to be a director from behavioral learning theory is that the director should be 

motivated internally and through external sources of motivation to perform his duties.  

It should be able to build on the results of previous learning in activities within its function. 

Another source of knowledge for the learning process in connection with the performance  

of the director may be behavioral founder Thorndike, who noted that learning is based on trial 
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and error. He is the author of the theory of instrumental conditionality, from which the law of 

action was inferred (one repeats this behavior that has a positive effect), the law of exercise 

(through repetition of new knowledge or ability to strengthen) and the law of emergency, 

which is related to motivation (Plháková, 2006, pp. 154-155). Let's add another of the most 

important theorists of behaviorism, Skinner, who dealt with the question of how to program 

the provision of rewards. Behaviorists discovered the principle of feedback, one of the most 

important conditions of effective learning (Langmeier, Krejčířová, 2006, p. 223).   

 

In our view, behavioral theory of learning in the context of learning to be a director 

emphasizes the importance of practice, in which a future or novice director would have the 

opportunity to repeatedly try individual activities, for example, under the guidance  

of a mentor, to provide him with external motivation while providing him with feedback on 

its performance. 

 

3   Humanist concept 

The humanistic concept of learning is focused on understanding the skills adopted and the 

possibility of its practical experience (Vališová, Kasíková, Bureš, 2011, p. 237). In the context 

of this direction within pedagogy, we are talking in particular about Maslow's pyramid of 

needs and Rogers growth therapy. Maslow's pyramid of needs is a structure whose individual 

degrees are based on the hierarchy of meeting individual levels of needs. The revised form of 

Maslow's hierarchy contains biological and physiological needs at first instance, followed by 

the need for safety and security, the need for belonging and love, the need for recognition, 

cognitive needs, aesthetic needs and needs self-realization (Horská, 2009, pp. 44-45). 

 

In the context of learning to be a principal, Maslow's pyramid of needs can be covered, for 

example, in the working environment and the school climate. If the principal's basic needs are 

met in the workplace, the school climate is positive, the school environment is aesthetic, there 

is a sense of belonging between the pedagogical corps and the principal is recognized by other 

educators, his motivation for satisfaction is increasing needs and the learning process is 

streamlined. 

 

Rogers growth therapy is a human-focused approach. In the context of the pedagogical field, 

we can conclude that Rogers' approach underlines the fact that learning is particularly 

important for those who are learning – so it is the antithesis to learning mechanical 

associations. Learning should therefore involve the cognitive and emotional components of 

edukanta, on the part of which is also an initiative (Kalhoust, Obst et al., 2002, p. 28). In this 

context, we will once again point to the importance of practice for a budding school principal 

– it is in practice that the principal can engage his cognitive abilities and emotions and 

understand the importance that the principal's activity has for him. 

 

4   Cognitive Theory of Learning 

Cognitive theory of learning works with the concept of cognice, which we can characterize as 

a number of psychological phenomena and their corresponding processes (or functions and 

abilities). These include psychological processes and phenomena such as perception, memory, 

imagination and thought. It follows that cognitive theory of learning primarily deals with the 

development of cognitive processes, specifically, the ability to make judgments, the ability to 

analyze, solve problems and the like (Bertrand, 1998, p. 73-78). Theorists of pedagogical 

science working with cognitive theory of learning operate with learning and remembering 

knowledge as a multi-phase process. The first stage in which new information is presented is 

called as coding. Coded information is stored in memory – for this process, the theory has  
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a term of retention information. Finally, the last stage is the equipment information stored in 

memory (Eysenck, Keane, 2008, p. 186). 

 

Cognitive theory of learning works with the concept that the human brain reimagines during 

its development. In this context, the child's educational potential should be distinguished from 

an adult, as a person has a different neurocognitive architecture of the brain in each of these 

developmental phases and therefore has a different educational potential. During adulthood, 

as a result of neuronal changes, cognitive processes slow down, especially in connection with 

working memory and attention. On the other hand, the ability of judgment, resolution and 

decision-making is improved with age (Sternberg, 2009, pp. 496-497). These conclusions can 

be used, for example, in the further education of school principals – the awareness that age 

determines the quantity and quality of a person's cognitive processes can be the basis for 

effectively structured courses. 

 

From cognitive theories of learning, several concepts have ecovered that affect the general 

form of education. As an example, let's mention the Ebbinghaus forgetting curve, which 

expresses the principle that repetition strengthens the connection in memory and increases the 

likelihood of equipment information (Eysenck, Keane, 2008, p. 210). Another example is the 

law of effect, one of Thorndik's laws of learning, resulting from experimental research into 

operorual condition. This law presupposes that the answers, which will be followed by  

a pleasant experience (reward), will be repeated more often. Another Thorndik law, the law of 

exercise, is an analogy of the principle that reflects the Ebbinghaus curve (Plháková, 2006, p. 

155). These and other laws of learning can be used in the selection of appropriate methods 

and forms of teaching, for example, in further education courses for school principals, or in 

mentoring and coaching. In the context of cognitive learning theories, let us mention the issue 

of individual learning styles, which may be the basis for choosing an effective method of self-

study. 

 

5   Social cognitive theory of learning 

Socio-cognitive theory of learning understands learning as a social process (as opposed to 

individual learning theories that emphasize the role of an individual-edukant). In this context, 

these theories accentuate that learning takes place in a characteristic social environment and 

depends on social interactions. So learning is not only about learning information, but also 

about the social skills, motives, values and attitudes that are shaped in learning. In connection 

with this, we can deduce that the result of learning is new ways of behavior and behaviour 

(Hnilica, 1993, pp. 439-448). Bandura, one of the most prominent theorists of social cognitive 

learning, described the concept of observational learning through which one learns from the 

consequences of certain behaviors for someone else (Cakirpaloglu, 2012, p. 150). In other 

words, it is about learning to observe the consequences of other people doing. In addition, 

Bandura noted that learning outcomes may not be reflected in current behavior, so the 

learning and performance process must be distinguished. The fact that learning is reflected in 

performance is influenced by motivating factors, such as reward or punishment of a social 

nature, social solidification of the observed pattern, social sefirming, etc. (Hnilica, 1993,  

p. 440). 

 

In the context of learning, in the process of being the school principal, social cognitive theory 

of learning not only refers to the importance of practice, in which the new school principal 

gets into the collective of the teaching corps, recognizes the relationships between individual 

teaching staff, experience the school's climate and recognize the performance of the 

principal's function from a different perspective, but it also offers an idea regarding the 
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effectiveness of the visions of the future school principal in other school facilities. The 

analogous system works within some pedagogical fields – a student of the pedagogical field 

can arrange business cards at different schools where it occurs, observes teaching and learns 

this observation not only for example the choice of suitable teaching methods and forms, but 

at the same time has the opportunity to monitor the pedagogy's reactions to pupils, learn from 

his mistakes, or to be inspired in his procedures. Such a system, inspired by socially cognitive 

learning theories, could also be effective in implementing the incoming school principals. 

Passing this practice could not only give the new principal the opportunity to get acquainted 

with the environment of other school facilities, but at the same time give him the opportunity 

to learn by observing another, longer-functioning school principal. 

 

6   Constructivist theory of learning 

Constructivist theory of learning draws on a constructivist interpretation of the cognition 

process. Constructivism works with the theory that people create the outside world themselves 

by constructing it in their minds. The basis for constructivist teaching is the thesis, according 

to which the meaning and meaning of information cannot be transferred from one person to 

another (in the context of school teaching from teacher to pupil), but the pupil himself must 

actively create knowledge in his mind. Piaget is generally considered the founder of 

constructivism, which emphasized the active role of the subject and the importance of his 

individual internal predispositions in pedagogical and psychological processes (Škoda, 

Doulík, 2011, p. 122; Průcha, Walterová, Mareš, 2001, p. 105). 

 

Although constructivism originated as a theory of learning, its importance has expanded and 

we currently see it as a theory about shaping the pupil's own knowledge. It is therefore not  

a unified current, but rather a system of concepts that unites the idea of learning  

as a modification of the pupil's original internal knowledge systems towards the 

corresponding state of scientific knowledge. In this context, constructivist methods of learning 

responses to the behavioral learning model, which proves to be inadequate, because learning 

is mainly influenced by edukanta's own cognitive processes (that is, what the behavioral 

model considers in learning for a non-essential system that we cannot influence too much). 

The constructivist models are engaged, among other things, with the identification of 

individual ways of thinking and learning knowledge in educants. These are related to 

individual learning styles and strategies. In this context, the primary term is metakognics, 

which we can define as a cognition of how one recognizes (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

p. 122; Škoda, Doulík, 2011, p. 123-124). 

 

In the context of constructivist theory of learning, it should be remembered that a person's 

internal knowledge system is a complex structure. Learning, which seems to concern  

an isolated subject, always represents an intervention in the whole personality of educan, 

respectively, throughout his internal knowledge system. Within the framework  

of constructivism, the design of the system of knowledge is seen as the development of 

science – edukant works through analogous methods, encounters impasses, seeks an effective 

solution. New information is gradually integrated into the internal knowledge system and is 

understood through existing schemes. In other words, everything edukant learns is placed in 

the context of what he has already learned. 

 

Constructivist learning theories could be a suitable inspirational resource in finding the right 

method for the education of school start-ups. In this context, let us recall one of the methods 

of teaching, which is generally accepted as very effective, and this is a method of problem 

learning. This method forces the edukant to find a solution to a problem himself, using errors 
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in his progress as a source of lessons. For novice school principals, this process could be 

potentially more beneficial than frontal teaching as part of the relevant qualification course. 

Another method of teaching, which is consistent with the knowledge of constructivistic 

learning theories and which could potentially streamline the learning process to be a director, 

is model situations. Through the creation and resolution of model situations, Edukant is 

offered the opportunity to experience emotions while learning and to train, for example, the 

problem situations he can get into in the course of his profession. At the same time, it is an 

activating method, working on a different principle than frontal teaching. 

 

7   Conclusion 

In the present paper, we addressed the issue of learning process to be a director, which we 

looked at through the optics of selected learning theories. Through behavioral learning theory, 

humanistic conception of learning, cognitive learning theory, socialcognitive learning theory 

and a constructive approach, we examined what appropriate methods and forms of teaching 

we could apply to the learning process director in the most effective result. We found that 

examining the subject with this prism is beneficial and inspiring – individual learning 

theories, although they differ very much from each other and often present conflicting ideas 

and attitudes, provide inspirational potential and knowledge based on relevant pedagogical 

research, which we could use, for example, in choosing methods and forms of teaching in the 

framework of the further education of school principals. 

 

In our opinion, behavioral theory of learning emphasized in particular the importance of 

practice for the school's novice principal, while also highlighting the importance of external 

and internal motivation and feedback. We have combined the humanistic concept of learning 

with the iconic Maslow Pyramid of Needs, which sets up human needs according to their 

acuteness. On this basis, we have deduced that if those individual-director needs are saturated, 

which according to Maslow's concept are more important to humans, this individual-director 

has a greater incentive to saturate his higher needs (for example, the need for self-realization 

within position). 

 

Cognitive theory of learning, or pedagogical laws based on them, can be used in the selection 

of effective methods and forms of teaching within the framework of qualification training 

courses for school principals, or in mentoring and coaching them. Social cognitive theory of 

learning then highlighted the importance of practice in a social context, i.e. new social skills 

that flow for the school's novice director from the practice (e.g. awareness of relationships 

within the pedagogical corps, etc.). Finally, the constructivist theory of learning forced us to 

consider designing new methods and forms of teaching in connection with the education of 

school principals – specifically the method of problem learning and the method of creating 

model situations.  

 

Finally, we can conclude that the choice of methods and forms of teaching for the further 

education of school principals should not be underestimated. Unfortunately, the situation is 

often such that it is resigned to this process. Analogy can be found directly in the school 

environment, where educators are not motivated to test methods and forms of teaching other 

than frontal teaching accompanied by a pedagogical monologue. 
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THE MASSIVE MIGRATION OF KOSOVARS IN EUROPIAN 

COUNTRIES (2014-2015) 

 

Avni Rudaku  
 

Abstract 

The purpose of this paper is to explain some of the reasons for the massive illegal migration 

of Kosovars toward European Union countries, focusing on the period 2014-2015. Methods 

used are quantitative, applying the questionnaire by 14 questions based on Likert Scale and 

statistical data, administered to 350 respondents from the 7 largest municipalities of the 

Republic of Kosovo, and collecting reports from EUROSTAT, the Kosovo Agency of 

Statistics and various reports of NGOs. There are a lot of reasons in the economic, social, 

political and media contexts, which cannot be separated into a single factor, such as: high 

unemployment (72% of respodents agree very strongly), poverty, low monthly income, lack 

of prospects for the future and other push and pull factors. The first quarter of 2015 was by 

the highest number of illegal migration of Kosovars, after around 1 million Albanians as 

refugees in armed conflict. 

Keywords: massive migration, illegal migration, asylum seekers. 

 

 

1 INTRODUCTION 

Illegal massive migration of Kosovars to European Union countries in the period 2014-2015 

has become one of the most controversial topics within and outside Kosovo. At the local 

level, daily newspapers and public and private television, especially in December 2014 and 

the first quarter of 2015 (January, February and March) have often carried chronicles, 

interviews, news, direct reports of Kosovar illegal migration; it was also part of the 

discussions in the Assembly of Kosovo, part of the annual speech of the President of Kosovo, 

conversations of senior officials of the Kosovar state with officials from the European Union, 

foreign embassies in the country such as Germany, Hungary etc.  

Reports have also been published by NGOs and the Kosovo Agency of Statistics on some 

statistics on illegal migration of Kosovars in the post-conflict years, but also those of the 

period 2014-2015. In general, Albanian literature and research in the field of migration are 

rare. Among the most important publications remain those of academics of the Kosovo 

Academy of Sciences and Arts, especially demographer H. Islami, sociologists A. K. Berishaj 

and Shemsi Krasniqi etc., who have published books on the sociology of migration and 

albanian population in Kosovo, but the most books on migration are for historical character 

and books on international refugee rights. There are any report by local and international 

NGOs, a journalistic, chronicle television or TV report such as that directly from asylum 

camps in Hungary by a private television station such as Kohavision, but not on this nature of 

this paper.  

 
1.2 SOCIO-ECONOMIC CONTEXT IN 2014-2015 

Unemployment in Kosovo is still high. Although unemployment has fallen in percentage 

terms since 1999, the changes were gradual and minimal for 20 years. In 2014, there were 

some of the unemployment statistics: “Of the 41.6% of the population that is economically 

active, 35.3% (176,743 persons) are unemployed. This means that 64.7% (323,508) of the 

economically active are employed, creating an employment to population (employment rate) 

of 26.9%. Of the 58.4% of the working age population that is inactive, 18.2% (128,400 
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people) did not seek work, because they believed could not find a job. Discouraged workers 

are 10.7% of the working-age population, with similar levels for males and females… In 

2014, young people in Kosovo were twice as likely to be unemployed as adults. Among those 

aged 15-24 and in the labor force, 61.0% were unemployed. Unemployment is higher among 

young women (71.7%) than young men (56.2%)… ”  (KAS, 2015) Although Kosovars have 

applied for asylum after massive illegal migration in 2014-2015, following the notion of 

asylum seekers, the person seeking protection from fear of persecution in his country, is not to 

describe asylum seekers from Kosovo, because they migrated massively on this period, in 

search of better socio-economic conditions, health treatment of serious diseases and many 

other reasons. Below we will see what unemployment was like in 2016, when most of the 

illegal migrants from 2014-2015 were repatriated from EU countries (Line 1), but the 

unemployment rate was almost the same in the previous year migration 2014-2015. About 30 

percent of the total Kosovar population was unemployed in the fourth quarter. 

 

 
Graph 1. Unemployment rate in Kosovo during 2016  (KAS, 2016) 

 

Even during 2015, unemployment changed only by 1.4%. “Of the 37.6% of the population 

that is economically active, 32.9% (145,776 persons) are unemployed. This means that 67.1% 

(296,940) of the economically active are employed, creating a 25.2% employment to 

population…(employment rate). Of the 62.4% of the working age population, which is 

inactive, 22.5% (165,700 persons) did not seek work because they believed that there was no 

workplace for them. Discouraged workers is 14.1% of the working age population, with 

similar levels for males and females.”  (KAS, 2016) Unemployment is also crosslinked with 

the high rate of poverty in Kosovo. “Comparing the data over the years, it can be observed 

that the poverty rate has dropped by about 5.9 percentage points from 2012 to 2013; recorded 

an increase of 3.7 percentage points from 2013 to 2014 and then dropped to 3.9% in 2014, 

then dropped 0.8 percentage points between 2015 and 2016 and again increased by 1.2 

percentage points between 2016 and 2017. Poverty and extreme poverty rates are highest in 

rural areas (Table 1).”  (KAS, 2019) 

 Year Urban Rural Total 

Population distribution (%) 

2013 39.4 60.6 100 

2014 39.8 60.2 100 

2015 39.0 61.0 100 

2016 39.5 60.5 100 
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Distributing poor people (%) 

2013 36.3 63.7 100 

2014 39.3 60.7 100 

2015 34.4 65.6 100 

2016 35.9 64.1 100 

Population distribution in extreme poverty (%) 

2013 35.2 64.8 100 

2014 37.2 62.8 100 

2015 27.3 72.7 100 

2016 37.0 63.0 100 

Table 1. Distribution of poverty in rural and urban areas (%) 2012-2017 (KAS, 2019) 

 

1.3 THE POLITICAL CONTEXT IN 2014-2015 

Early parliamentary elections are held in Kosovo On June 8, 2014.  

 
Name of the political party                                                                                                 Votes          
Percentage 

58 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR 

BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA 

KONSERVATORE E KOSOVËS 

222.181 30,38% 

54 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 184.594 25,24% 

35 LËVIZJA VETËVENDOSJE! 99.398 13,59% 

44 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 69.793 9,54% 

38 SRPSKA LISTA 38.199 5,22% 

59 NISMA PËR KOSOVËN 37.680 5,15% 

40 ALEANCA KOSOVA E RE 34.170 4,67% 

Table 2. Some of the results of early elections in Kosovo according to the Central Election 

Commission (CEC)  (KQZ, 2014). 

The parties that came in second (See Table 2), third, fourth and sixth, respectively the LDK, 

the Self-Determination Movement, the Alliance for the Future of Kosovo, the Initiative for 

Kosovo, became an opposition bloc, wanting to form a government. But a submission for the 

interpretation of the Constitution of the Republic of Kosovo prompted by the Constitutional 

Court, as the final authority of interpretation of the constitutional issues, to issue the judgment 

in case no. KO103 / 14  (CC, 2014) making the formation of the new Government only by the 

first winning coalition. By this judgment, the second party, the LDK, broke away from the 

former opposition bloc called LVAN, forming the new government, after creating only the 

VAN opposition without the LDK, until On December 2014, one month before the massive 

illegal migration of Kosovars towards EU countries. This case polarized for the long period 

opposition frontline VAN with position or Government, leading to a series of anti-

government protests, which would have a big influence on the political scene and the general 

public opinion in Kosovo. For massive illegal migration, the opposition blamed the shattering 

of hope on the citizens, while members of the government blamed the opposition for creating 

a pessimistic environment for living in Kosovo, with strong protests and sharp criticism, and 

the Government blamed Serbia for allowing massive illegal migration of Kosovars through its 

territory. 
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2 METHODS 

The survey is based on the answers of 350 respondents from a total of 7 major municipalities 

in Kosovo such as: Pristina, Prizren, Ferizaj, Gjakova, Gjilan, Peja and Mitrovica. In each 

municipality, 50 questionnaires were implemented, each with 14 questions formulated on the 

causes of massive migration of Kosovars in the period 2014-2015, via Likert Scale, with 

reconciliation answers such as: Agree Very Strongly, Agree Strongly, Agree, Disagree, 

Disagree Strongly, Disagree Very Strongly. Of the total 350 respondents, 180 were male and 

170 female. Regarding age groups, random sample was made by age group 30-35 years old. 

In addition to applying the Likert-type questionnaire, we are based especially on the official 

statistics of EUROSTAT and the Kosovo Agency of Statistics. 

3 RESULTS 

The Likert-scale questionnaire consisted of 14 questions, where respondents were asked to 

attribute and explain the circumstances, motives and causes of massive illegal migration of 

Kosovars, precisely in the period 2014-2015. Each response also holds the percentage of 350 

respondents, from all municipalities in general, how they responded in each of the rubrics and 

the rate of agreement or disagreement with the statement or assertion given in the Table 3. 

Please fill out the following sections, indicating the extent of reconciliation and disagreement on the 

reasons for the massive migration of Kosovars to EU countries, precisely in the period 2014-2015: 

High Unemployment Agree 

Very Strongly 

72% 

Agree 

Strongly 

18% 

Agree 

9% 

Disagree 

1% 

Disagree 

Strongly 

0% 

Disagree 

Very 

Strongly 

0% 

High Poverty 81% 15% 4% 0% 0% 0% 

Low salary 76% 19% 4% 1% 0% 0% 

General unsafety in 

workplace and job 

74% 12% 11% 2% 1% 0% 

Lack of hope or 

perspective for the 

future 

89% 1% 10% 0% 0% 0% 

Anger with the new 

government 

85% 3% 1% 3% 6% 2% 

News about the 

change in the price of 

electricity for the 

household 

70% 11% 5% 6% 3% 5% 

Media influence 

migration 

74% 23% 1% 0% 0% 2% 

Disappointment with 

the broken of the 

opposition LVAN 

bloc 

81% 6% 1% 5% 2% 5% 

Non-quality health 

institutions 

83% 11% 6% 0% 0% 0% 

Non-quality 

education system 

75% 9% 2% 14% 0% 0% 
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Crossing the Kosovo-

Serbia border with ID 

and Serbian police let 

them for illegal 

crossing into 

Hungary 

94% 2% 3% 1% 0% 0% 

Not expensive cost 

for individual and 

families for illegal 

migration by bus until 

to Hungary border 

96% 4% 0% 0% 0% 0% 

Delays in visa 

liberalization to EU 

countries 

98% 1% 1% 0% 0% 0% 

Table 3. Respondent’s Responses to the Reasons for Massive Migration of Kosovars (2014-

2015) 

4  DISCUSSION 

The statistics of massive migration of Kosovars in the period 2015 (in the first quarter) are 

also confirmed by Eurostat, the statistical office of the European Union and all other 

international and local institutions. Kosovars also pass the number of refugees from the 

Middle East and Syria, where there has been civil conflict for several years. From a Eurostat 

source, 26 percent of Kosovars were for the first time asylum seekers in EU countries, while 

16 percent were from Syria (Graph 3). “Kosovars, who were the top asylum applicants in the 

first three months of 2015, have seen their numbers drop from almost 50,000 during the first 

quarter of 2015 to just over 10,000 in the second quarter of 2015.”  (EUROSTAT, 2015) 

 

In the asylum applications published by Eurostat from 2008-2014, “with 37 900 applicants (or 

6% of the EU total) in 2014, Kosovo* completed the top 3 citizenships of asylum seekers in 

the EU. More than half applied for asylum in Hungary (21 500). In some Member States, at 

least half of the applicants came from a single country. This was the case in 2014 in Cyprus 

(57% of the applicants came from Syria), Bulgaria (56% from Syria), Hungary (50% from 

Kosovo*) and Poland (50% from Russia).”  (EUROSTAT, 2015) On Columns 1, we will see 

how Kosovars are among the groups that most increased the percentage of asylum 

applications in 2014, but especially in 2015, without excluding the strong impact for several 

years after the starting civil conflict in the Middle East, where about 1 million refugees from 

that area, and some African states etc. traveled to the EU states and the refugee crisis has 

become one of the most controversial topics in EU countries as well still now. 
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Graph 2. Asylum applications in EU countries 2008-2014  (EUROSTAT, 2015) 

 

According to Eurostat, “Kosovo had 48 870 asylum seekers in the EU, 21 095 in Germany, 

1535 in France, 22 830 in Hungary, 70 in Luxembourg, 2060 in Austria, 55 in Finland. 

(EUROSTAT, 2015) In the second quarter of 2015, statistics are importnat for Kosovo 

migrants and asylum application. “With 17 700 first time applicants (or 8% of the EU total) 

during the second quarter 2015, Albania completed the top 3 citizenships of asylum seekers in 

the EU. Almost 90% of them applied in Germany (15 400). First time asylum seekers in the 

EU by citizenship, second quarter 2015 Syria 21% Afghanistan 13% Albania 8% Iraq 6% 

Kosovo* 5% Eritrea 4% Pakistan 4% Nigeria 3% Ukraine 3% Somalia 2% Serbia 2% Russia 

2% Other 27%.” (EUROSTAT, 2015) 

 

On Graph 1, we find that 26 percent of asylum applications came from Kosovo on the second 

quarter, most of all other Balkan countries, African, Asian and Middle Eastern countries, 

followed by Syria with 16% war refugees, others 24 percent and also from other Balkan 

countries, such as Albania (4%) and Serbia (3%). Even applying in the second quarter of 

2015, this means that their procedure has lasted several weeks and months, because those 

groups of Kosovars have migrated illegally since On December 2014 and especially in the 

first quarter of 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1092 -



 

 

Others 
24% Kosovo* 

26% 
 
 
 

 

Gambia    

2%    

Eritrea    
2%    

Russia    
2%    

Somalia    

2%    

Nigeria                                                                

Syria 
2% 

  

  16
% 

Ukraine 
  

   

3%    

Pakistan    
3%    

Serbia   

Afghanistan 7 % 3% Iraq Albania  
4% 

 4% 
  

 

 

  
 

 

  Graph 3. Percentage of asylum seekers in EU countries in 2015 (EUROSTAT, 2015) 

According to KAS, in 2001, two years after NATO's intervention in Kosovo and the end of 

the armed conflict, 7445 Kosovar migrants were displaced to overcome this number, only in 

2010, with 8986 migrants. The year 2010 will be again passed with statistics, only following 

period of year 2015. Even after the Declaration of Independence of Kosovo on 17 February 

2008, there were increasing Kosovar migrants, while in 2008 there were 4026 migrants, in 

2009 there were 5722. The number of fugitives in the period 2014-2015 exceeds only the 

number of those displaced by armed conflict in 1999. (KAS, 2014) 

 

“Based on these data, it is estimated that a significant number of the Kosovar population who 

emigrated as driving factors were the political situation that reigned in Kosovo at that time 

(1990s and 1998-1999)… In this context, the reasons for the high mobility, which is 

characteristic of modern society, Kosovo has historically had other reasons that have forced a 

part of its population to move to other countries. The main reasons are considered to have 

been: - Economic and social reasons, which belong to all periods; - Political reasons for the 

periods before 1999. Asked what were the main reasons that their family members had 

emigrated, it is evident that strong family ties among the Kosovar population were among the 

biggest reasons for emigration: almost half of the respondents state that the main reason for 

migration was family (usually marriage or family reunion). Then there were labor migrations 

that made up 35% of the total. Important are also the migrations caused by the war (about 

8%).  (KAS, 2014) The motives and causes of massive illegal migration in the period 2014-

2015 are more specific than in the 1990s, refugees deported during the 1998-1999 war and 

after the war most of them came. During the period 2014-2015, even among the first groups 

of illegal emigration were Kosovo minorities such as Roma, Ashkali and Egyptian 
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communities. During war and after, also large numbers of ethnic Serbs left Kosovo, although 

some also returned to Kosovo after creating a sense of security and greater political stability, 

increased reconciliation, tolerance, and more, but still this repatriation process is continuing. 

But in the period 2014-2015 very few cases of illegal migration to European countries have 

been recorded by ethnic Serbs of Kosovo.  

 

5 CONCLUSION 

Massive emigration cannot be explained without local, regional, international and global 

circumstances. The effect on massive illegal migration of Kosovars has also been influenced 

by factors such as the large presence of “the refugee crisis” on the local and global media, 

always reminding Kosovo people response or solution to leave their hometown for a better 

life in the rich countries of the European Union. Also, unemployment and poverty in about 30 

percent of Kosovo's young population, job unsafety, lack of health insurance, local low salary 

compared to the price level of foods and others, coupled with geographical proximity, great 

opportunities to move around and find alternatives to siege with neighboring states that have 

visa liberalization since 2010; freedom of movement agreements between Kosovo and Serbia 

and low cost to leave the European Union area even with an illegal ticket payment in Hungary 

and the solidarity of family members in EU countries has had the effect of combining many 

factors in the massive migration of Kosovars in the period 2014-2015.  

 

Most respondents cited all factors with a high percentage in over 70% to over 90% of 

compliance with questionnaire statements. Also, the presence of massive emigration in every 

Kosovar media and abroad has massively promoted the imitation and increase of socialization 

and communication of youth in the rapid decision-making process for massive emigration in 

the period 2014-2015. Most of the population in Kosovo have access to the Internet, so they 

find all kinds of channels for information on migration, networking and making decisions on 

illegal migration or a work permit, strengthening contacts with their family members in 

European countries, comparing ever increasing their lives with the lives of others in EU 

countries etc. Migration is global trend and century XXI is it characterized by more 

population movements, change and job unsafety, rising salary aspirations, and increasing 

globalization through information technology.  
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RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH A ETICKÝ KODEX 

 

RESTORATION INTERVENTION AND ETHICS CODE 

 

Marie Bajnarová  

 
Abstrakt 

Restaurování je náročný proces odborného zásahu vedoucí k obnovení původní podoby 

uměleckého díla. Restaurování podléhá přísným pravidlům a postupům podle zásad 

restaurátorské etiky. Tato etika je souhrnem specifických postupů, které respektují technickou 

a výtvarnou strukturu originálního díla. Text je zaměřený právě na restaurátorskou etiku, resp. 

na problematiku dodržování etického kodexu během konzervování-restaurování výtvarných 

děl malířských.  

Klíčová slova: restaurování olejomalby na plátně, restaurátorský zásah, etický kodex, 

konzervace. 

 

Abstract 

Restoration is a demanding professional intervention process leading to the restoration of the 

original form of a work of art. Restoration is subject to strict rules and procedures according 

to principles of restoration ethics. These ethics are a collection of specific procedures that 

respect the technical and artistic structure of the original work. The paper is focused on 

restoration ethics, i.e. the issue of adherence to the Code of Ethics during the preservation-

restoration of works of art. 

Key words: oil painting restoration, restoration intervention, ethics code, conservation 

 

 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Obraz je složitý celek, který obsahuje velký počet různorodých látek. „V žádném jiném 

odvětví výtvarné umělecké činnosti není proto třeba přihlížet po technické stránce k materiálu 

tolik jako v malbě.“ (Slánský, 1953) Veškeré složky obrazu podléhají po určité době 

proměnám, např. lak se zakalí, barvy ztmavnou, podklad popraská a obraz tak mění svou 

strukturu. Praskliny, které vzniknou v podkladovém nátěru pohybem plátěné nebo dřevěné 

podložky, prostupují malbou i starým lakem. Podle povahy vlivů třídíme změny na fyzikální 

(nejzávažnější, např. kolísání atmosférické vlhkosti a teploty) a na změny chemické.  

Většina příznaků stárnutí obrazů, které se na malbách objevují, po kratší nebo delší době, má 

svůj původ v charakteristice spodních obrazových vrstev (podložka a podklad). Podobně je na 

tom i retuš, která má také omezenou dobu životnosti, tzn. retuš po čase degraduje a je 

zapotřebí ji opakovat. Materiál vhodný pro účely retušování má být snadno odstranitelný, a to 

bez rizika poškození původní malby. Dále má být retuš dostatečně stabilní, aby v důsledku 

přirozeného stárnutí podléhala co nejmenším změnám ve své chemické struktuře. Tato změna 

chemické struktury může mít za následek zhoršování rozpustnosti retuše. Pokud je materiál 

retuší stabilní, tím se oddálí potřeba intervence.  

Během času umělecký artefakt mění svou podobu a právě práce restaurátora spočívá v tom, že 

svým zásahem zabezpečí veškeré hodnoty výtvarného uměleckého díla. Restaurování se 

pohybuje mezi dvěma póly vyplývající z charakteru artefaktu, máme tím na mysli dvě 

významné hodnoty díla: 
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1. Historicko-dokumentární hodnota:  Chápáno jako cenný historický dokument, který 

nám slouží jako zdroj poznání dějiny výtvarné kultury, historie a společnosti.  

2. Estetická hodnota: Problematiku estetické hodnoty v kontextu restaurátorského zásahu 

definuje Nejedlý (2010): „Estetická hodnota památky jako živého výtvarného 

uměleckého díla, které aktem stvoření svým autorem vstoupilo do světa lidského 

vnímání (snad) krásna.“ (Nejedlý, 2010) Restaurování nesmí negativně zasahovat do 

významů uměleckého díla. Estetická hodnota výtvarného uměleckého díla vyžaduje 

většinou úpravu jeho vzhledu. Při restaurování se poškozená místa většinou vyplňují 

tmely, které na sobě nesou restaurátorské doplňky barevné vrstvy, tzn. doplňování 

poškozených míst malířského díla. Ovšem v oblasti doplňování poškozených 

chybějících míst v organismu malířského díla existuje stále mnoho diskuzí a 

nejasností. 

Důležitost a významnost v restaurátorské práci je zachování autenticity uměleckého díla. 

Restaurátor musí k uměleckému dílu přistupovat s respektem a pokorou, proto ve snaze o 

zachování autenticity díla musí potlačit vlastní výtvarnou intervenci, jedině takovým 

způsobem dokáže dílu „prodloužit“ jeho životnost. „Retuš není jen výkonem technicko-

konservačním, jako například konservace podložky a podkladových vrstev, nýbrž je spojena 

s celou řadou otázek estetického a theoretickorekonstrukčního rázu.“ (Slánský, 1956) 

 

2 METODIKA KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 

„Restaurování jest především službou umění, jež musí být plněna s vážností a láskou k dílům, 

která mají být zachráněna.“ (Slánský, 1956) Konzervace-restaurování je z hlediska péče o 

sbírky jednou z nejdůležitějších činností, neboť chrání fyzickou podstatu předmětu. Nároky 

na ošetřování sbírek se nezvyšují pouze kvalitou a počtem sbírkových předmětů, ale 

především neustálým rozšiřováním poznatků o původních technologiích, vlivu prostředí, 

nových konzervačních přípravcích a postupech, aj.  

Podle B. Slánského (1956) se v restaurátorské praxi setkáváme s třemi odbornými termíny: 

1. Konzervace – tzn. různá preventivní opatření, kterými se obraz chrání před vlivy 

atmosféry (např. vlhkost, prach, nízká nebo vysoká teplota apod.). Konzervační 

zásahy nesouvisí s estetickými problémy a jsou spíše technického rázu. Celkově 

konzervace-restaurování je z hlediska péče o sbírky jednou z nejdůležitějších činností, 

protože chrání vlastní fyzickou podstatu předmětu. Tato část práce se sbírkovým 

předmětem patří k činnostem nejnáročnějším jak z hlediska odborného, tak 

ekonomického.  

2. Rekonstrukce – tzn. doplnění porušení částí obrazu. Doplnění vypadlých míst malby 

přispívá pouze k zdánlivému zlepšení obrazu. Rekonstrukce silně poškozených obrazů 

zůstává problémem, jehož adekvátní vyřešení je velmi nesnadné, mnohdy i nemožné. 

3. Restaurování- tzn. veškeré práce, které jsou zapotřebí k odstranění poruch (např. 

upevnění podkladu, vytmelení a retušování vypadlých míst). Restaurování zahrnuje 

jak konzervaci, tak i rekonstrukci a zasahuje do technického a výtvarného rázu díla. 

„Restaurování výtvarných děl poodkrývá výtvarné umění. […] Teorie a technologie určují 

pravdivé nebo nesprávné postoje a postupy v restaurátorské činnosti, nemohou však zastoupit 

význam vnitřních možností výtvarného umělce a restaurátora, jeho etickou a mravní 

zkušenost.“ (Úryvek ze zahájení sympozia Historické výtvarné techniky v umění střední 

Evropy a česká restaurátorská škola, 7.-11.6. 1993, které uspořádala Asociace restaurátorů ve 

spolupráci s Archivem historické výtvarné technologie a Národní galerií v Praze).  

Je nutné mít stále na paměti, že stanovené postupy neobnovují předmět, ale především 

odstraňují negativní vlivy a zamezují jejich dalšímu působení. Podle B. Slánského (1956) 

restaurátor musí vycházet z jedinečnosti díla, z jeho estetické a technické povahy, a podle 
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toho volit adekvátní prostředky a pracovní postupy. Samotný proces restaurování spočívá 

v několika fázích:  

1. Průzkum předmětu a stanovení míry poškození. V tomto bodě musí restaurátor klást 

důraz na uplatnění etických zásad, tzn. uplatnění etických otázek: Proč je třeba provést 

zásah? Jak budou vyhodnoceny veškeré faktory přispívající k identitě a komplexní 

hodnotě předmětu? Jaké jsou možnosti zásahu pro dosažení uspokojivého výsledku při 

minimální intervenci do předmětu? Jaký dopad bude mít zásah na zachování faktorů 

přispívající k identitě a komplexní hodnotě předmětu? Je dostatek informací a 

schopností k navržení zásahu a jeho realizaci? Jaké výhody a nevýhody skýtají 

jednotlivé kroky zásahu a jak je budu vyhodnocovat v jeho průběhu? Je zamýšlený 

zásah tím nejlepším využitím zdrojů a je obhajitelný? Je třeba přizpůsobit zavedené 

postupy zásahu nebo je nutné vyvinout nové? Jak zásah ovlivní všechny případné 

budoucí zásahy? Budou zohledněné budoucí užití a umístění předmětu a byla učiněná 

příslušná doporučení? Budou všechny zásahy plně dokumentovány v souladu se 

známými a akceptovanými standardy? Budou informace vyplývající z dokumentace 

dostupné a srozumitelné ostatním? Jak bude posouzena úspěšnost zásahu a jak bude 

získána zpětná vazba od zainteresovaných osob? (Asociace muzeí a galerií ČR. 

Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. [online]. 2019.) 

Po provedení průzkumu následuje stanovení postupu prací a výběr vhodné technologie 

práce. 

2. Návrh restaurátorského záměru s přesně daným postupem zásahu, použitými 

prostředky apod.: restaurátor má mít na paměti, že restaurování je jakýsi zásah, který 

do určité míry redukuje historickou hodnotu originálního díla. Z tohoto důvodu je 

důležité upřesnit konzervační a restaurátorský zásah a provádět je pouze 

v odůvodněných případech a to na základě odborných konzultací. 

3. Samotný restaurátorský proces: během restaurátorského zásahu musí být dodržen 

původní restaurátorský záměr. Celý proces je nutno průběžně a pravidelně 

dokumentovat, tzn. popis a fotodokumentace. 

4. Průběžná a finální fotodokumentace zásahu včetně pořízené detailní restaurátorské 

zprávy: restaurátorská zpráva je rozdělená do dvou základních částí, písemná a 

obrazová.  

1. Písemná část obsahuje – lokalizaci a identifikaci uměleckého díla; údaje o artefaktu; 

důvod restaurátorského zásahu; výčet výchozích podkladů (např. předchozí 

restaurátorské zprávy, historické písemné a obrazové dokumenty, odborné posudky 

apod.); popis stavu předmětu před restaurováním; stanovení způsobu a možnosti 

provedení zásahů; stanovení předpokladu trvanlivosti zásahu a doporučení správného 

režimu uložení; seznam vyobrazení obrazové části; datum vyhotovení, seznam a 

podpisy všech aktivních účastníků restaurátorského zásahu.  

2. Obrazová část obsahuje – fotodokumentaci původního stavu, průběhu restaurování, 

stavu po restaurování, popř. speciální dokumentaci (např. rentgenové snímky apod.)  

2.1 Etický kodex: Konzervátor-restaurátor 

Důležitým dokumentem je Profesní kodex konzervátora-restaurátora, který byl přijat Komisí 

ICOM pro konzervaci na zasedání v Kodani roku 1984 (ICOM, nternationl Council of 

Museums, je označení pro Mezinárodní radu muzeí a je mezinárodní profesní nevládní 

organizace se statutem konzultanta Unesco. Byla založena r. 1946 z iniciativy Chaucey J. 

Hamlina (USA) a Georgess Sallese (Francie). Cílem národních výborů ICOM je podporovat 

muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při 

prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků.) Tento 

dokument se stal základní normou pro profesionální konzervátory-restaurátory.  
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Velmi zajímavý je etický kodex špičkového konzervátorského pracoviště Victoria & Albert 

Museum v Londýně, který je zformulován do 16 bodů - otázek, jež by měly být seriózně 

zodpovězeny před a během každého konzervátorsko-restaurátorského zásahu na sbírkovém 

předmětu.  

Struktura a jeho hlavní linie Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora byly přijaty členy 

Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR na plenárním zasedání 6. 9. 

2007 ve Znojmě. Text Dokumentu prošel korekturou v roce 2010, při které byla změněna jeho 

hlavní struktura. Z tohoto důvodu byl aktualizovaný Dokument předložen k projednání 

zasedání Komise konanému dne 7. 9. 2010 v Uherském Hradišti, v rámci kterého byl 

Dokument přijat. 

Součástí Dokumentu je i etický kodex, který vychází mj. i z výše zmíněných etických kodexů. 

Účelem dokumentu je stanovení základních cílů, zásad a požadavků vztahující se k profesi 

konzervátora-restaurátora a určit jeho roli při ochraně kulturního dědictví v muzeích a 

galeriích České republiky. Dokument byl vytvořen s cílem definovat a podpořit muzejní 

přístup k ochraně předmětů kulturního dědictví. Tento specifický přístup spočívá 

v uplatňování konzervace, která umožňuje ochranu komplexní hodnoty předmětů kulturního 

dědictví. 

V českých zemích dosud nebyla profese konzervátora-restaurátora pracujícího s muzejními 

sbírkami jasně definována, proto je nutné v zájmu této profese určit obor konzervátora-

restaurátora a vymezit ho vůči ostatním oborům. 

Podle dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora je zmíněna profese charakterizována 

následně. Konzervátor-restaurátor musí pracovat podle zásad kodexu bez ohledu na charakter 

a povahu muzejního sbírkového předmětu (vybrané body obecných profesních zásad 

Asociace muzeí a galerií ČR. Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. [online]. 2019): 

 musí respektovat komplexní hodnotu předmětů svěřených do jeho péče; 

 má právo za všech okolností odmítnout jakýkoliv požadovaný zásah, o kterém se 

domnívá, že je v rozporu s tímto kodexem; 

 smí provádět jen takové zásahy, které je kompetentní vykonávat v rámci své profesní 

specializace; 

 se musí snažit o rozšiřování svých znalostí a dovedností, aby stále zvyšoval kvalitu 

své práce; 

 pracuje přímo s předměty kulturního dědictví a je osobně zodpovědný vlastníkovi či 

správci, kulturnímu dědictví a společnosti; 

 má právo na všechny důležité informace týkající se zásahu, které mu poskytne vlastník 

či správce předmětu 

 vůči vlastníkovi či správci muzejního sbírkového předmětu má konzervátor-

restaurátor povinnost informovat jej o zásazích, předložit mu všechny alternativy a 

obhájit zvolený postup; 

 nesmí v žádném případě zatajovat informace důležité pro pochopení zásahu a musí je 

zpřístupňovat všem zainteresovaným osobám; 

 by měl preferovat preventivní konzervaci před přímým zásahem na předmětu. Pokud 

dojde k tomuto zásahu, měl by ho omezit pouze na nezbytně nutnou míru; 

 by měl používat takové postupy, přístroje a látky, které dle současného stavu vědění 

nepoškozují materiál předmětu, zdraví lidí a jsou přátelské (vlastní zásah a použitý 

materiál by neměly omezit jakýkoliv budoucí zásah, nově použitý materiál by měl být 

snadno a kompletně odstranitelný); 

 nesmí z muzejního sbírkového předmětu odstranit žádnou část materiálu, ledaže by to 

bylo nezbytné pro jeho identifikaci, ochranu nebo by to podstatně snižovalo jeho 

dokumentární či estetickou účinnost (odstraněné součásti musí být dokumentovány, 

konzervovány a uloženy s předmětem); 
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 musí usilovat o maximální srozumitelnost a trvanlivost dokumentace (ta musí také 

zahrnovat jména všech, kteří se podíleli na zásahu, kopie dokumentace musí být 

poskytnuta vlastníkovi či správci předmětu a musí zůstat přístupná pro všechny 

zainteresované osoby, dokumentace zůstává duševním vlastnictvím konzervátora-

restaurátora, proto má právo být uznáván jako autor práce); 

 nesmí vydávat za své výsledky práce činnost jiné osoby, ať už se jedná o samotné 

zásahy, či publikační výstupy určené zainteresovaným osobám; 

 musí být jmenovitě uváděn jako spoluautor při prezentaci předmětů a zveřejňování 

výsledků jejich studia;  

 nesmí podporovat nelegální nakládání s kulturním dědictvím, naopak má povinnost je 

oznámit příslušným úřadům.  

 

3 NÁHLED DO PŘÍPADOVÉ STUDIE 

V této studií je prezentována ukázka restaurovaného výtvarného díla, během něhož byly 

zohledňovány oprávněnosti zásahu do hodnot výtvarného artefaktu. V rámci pracovního 

postupu byly odůvodněny stanoviska, dílčí úkoly konzervace a restaurování. 

Případová studie obsahuje následující body v kontextu konkrétního případu restaurovaného 

závěsného obrazu:  

1. Popis obrazu: 

„Dívka s dopisem“, autor J.K., 19. stol, olej na plátně, 68,5 cm x 90 cm. 

Sedící dívka u stolu. Dívka čte dopis a drží v ruce růže. Vedle ní je koťátko. Na stole 

je džbán se sklenicí a s ovocnou miskou. Okenní parapet zdobí květiny. Celkový 

dojem obrazu působí realisticky.  

2. Důvod konzervace a restaurátorského zákroku:  

Mechanické poškození způsobené střelnou zbraní (viz obr. 1 a obr 2). 

3. Záznam restaurátorského zákroku:  

Po fotografické dokumentaci původního stavu byl očištěn rub původního plátna. 

Následovala voskopryskyřičná rentoaláž z důvodu proražení plátna střelbou. Stopy po 

střelbě byla vytmelené křídovým tmelem (viz obr. 3). Následovala retuš (viz obr. 4). 

Na závěr byl obraz opatřen závěrečného laku. 

4. Použité materiály:  

Rentoaláž: kalafunová pryskyřice, včelí vosk, celovlněné plátno.  

Čištění barevné vrstvy: terpentýn, alkohol, benzol, vata. Tmely: křídový tmel.  

Retuše: olejové barvy.  

Lak: damarová pryskyřice, rektifikovaný terpentýn. 

5. Doporučený klimatický režim:  

Teplota max. 18˚C, relativní vlhkost 60 %. 
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       Obr. 1 a Obr.2 Detail obrazu: před opravou - zaměřeno na poškození 

 způsobené střelnou zbraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 3 Detail vytmelených defektů.              Obr. 4 Detail obrazu: postup práce, retuš. 
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FENOMÉN URBEX Z ESTETICKEJ PERSPEKTÍVY 

 

THE URBEX PHENOMENON FROM AN AESTHETIC PERSPECTIVE 

 

Petra Baďová 

 
Abstrakt 

Fenomén urbex exploration (urbex) je čoraz populárnejší aj na Slovensku. Čo stojí v pozadí 

vzniku záľuby preskúmavať verejne neprístupné opustené budovy (nefunkčné fabriky, školy, 

nemocnice, kaštiele, chátrajúce domy a pod.)? Existuje urbex komunita na Slovensku? 

Zviditeľňujú sa chátrajúce stavby aj mimo aktivít urbexerov? Cieľom príspevku je reflexia 

fenoménu urban exploration z estetickej perspektívy. 

Klúčové slová: urbex exploration, urbex komunita, chátrajúce stavby 

 

Abstract 

The phenomenon of urbex exploration (urbex) is also increasingly popular in Slovakia. What 

is behind the hobby of exploring inaccessible abandoned buildings (dysfunctional factories, 

schools, hospitals, mansions, dilapidated houses, etc.)? Is there an urbex community in 

Slovakia? Do dilapidated buildings become visible outside the urbexers' activities? The aim of 

the paper is to reflect the phenomenon of urban exploration from an aesthetic perspective. 

Keywords: urbex exploration, urbex community, dilapidated buildings 

 

 

1 ÚVOD 

Každý z nás cestou do práce/školy pravdepodobne prechádza popri aspoň jednej opustenej 

budove. Niektorí okolo nej chodíme bez povšimnutia, iní sa občas pristavíme a nakúkame 

škárou v plote, ďalší sa rozhodnú budovu navštíviť. Ako vnímame estetiku chátrajúcich 

budov? V príspevku sa zameriame na fenomén urban exploration na Slovensku a na iné 

projekty, ktoré zvýrazňujú krehkú krásu opustených stavieb.  

 

2 URBEX NA SLOVENSKU  

Fenomén urbex (urban exploration)1 má na Slovensku mnoho priaznivcov. Mohli by sme ich 

členiť na takých, ktorí sa chodia do lokalít prechádzať s úmyslom zažiť ich atmosféru, potom 

takých, ktorí opustené priestory fotia, ďalšiu skupinu by mohli tvoriť autori videozáznamov 

a napokon k priaznivcom patria ľudia, ktorí sa na snímky a videá urbexerov dívajú.  

Slovenskí urbexeri sa „nešpecializujú“ na určitý typ stavieb, navštevujú opustené priemyselné 

budovy, sociálne, zdravotnícke a školské zariadenia, kaštiele aj rodinné domy. Preskúmavajú 

rovnako banské šachty, tunely, pivnice a pod.2 Zvyčajne ide o solitérov, ale existuje aj 

oficiálna slovenská urban exploration komunita a rôzne samostatné skupiny vytvorené na 

sociálnych sieťach.  

Urbexeri v internetovom priestore obvykle nezverejňujú svoje mená, používajú prezývky. 

Krycie názvy niekedy dostávajú aj novoobjavené lokality, aby sa predišlo ich vykrádaniu či 

poškodzovaniu. V komunite urban exploration platí známy etický kódex „Nevytváraj nové 

                                                            
1 Pojem urban exploration (v skratke urbex) zastrešuje tzv. mestský prieskum, „súkromný prieskum verejne 

neprístupných objektov“ (www.urbanexploration.sk). 
2 Urbexeri, ktorí sa zameriavajú výlučne na prieskum podzemných priestorov, sa označujú ako „urbánni 

speleológovia“  (termín Julie Solis). 
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vstupy do objektu“ a „Neodnášaj nič len fotky, nenechávaj nič len stopy“. Niektorí urbexeri 

dodržiavajú tiež pravidlo „nedotknuteľnosti“ (nepresúvajú nábytok ani žiadne predmety 

v interiéri, dokumentujú priestory v stave, v akom ich našli), iní v záujme vylepšenia 

kompozície, vytvorenia výtvarne pôsobivejšieho záberu s predmetmi manipulujú.  

Fotografie a videozáznamy urbexerov zverejnené na internete prezentujú variabilitu prístupov 

k dokumentácii miesta. Fotografi sa zameriavajú na sprostredkovanie tajuplnej, clivej 

atmosféry opustenosti poloprázdnych budov, sústreďujú sa na hru svetla a tieňa, farebnosť 

plôch hrdzavejúcich kovov, na zátišia zanechaných pracovných strojov, pomôcok, výrobkov 

a pod. Pri letmej prehliadke zverejnených fotografií a videí môžeme nadobudnúť dojem, že 

fotografické urbex snímky majú intenzívnejšiu silu výrazu, ale videozáznamom pripíšeme 

vyššiu dôveryhodnosť. Sledovanie urbex videí môže v recipientovi vyvolávať pocit 

spoluúčasti, spoločného prehliadania opusteného objektu. Videozáznamy však môžu byť 

rovnako štylizované ako fotografické snímky (farebným posunom, doplnením zvukov alebo 

hudby v pozadí a pod.).      

Ivan Donoval, jeden z najvýraznejších zástupcov slovenského urbexu, používa svoje 

občianske meno. Pracuje ako elektrikár, vo svojom voľnom čase cestuje po Slovensku a so 

zapnutou videokamerou preskúmava opustené stavby. Snaží sa stavby dokumentovať, 

niekedy to stihne tesne pred ich úplným rozpadom, zničením alebo asanáciou. Tejto činnosti 

sa venuje od roku 2015, na svojom youtube kanáli má 56 000 odberateľov a okolo 13 000 000 

zhliadnutí. Na niektoré miesta sa vracia po určitej dobe, čím jeho videá nadobúdajú 

časozbernú hodnotu.
3
 

Väčšina slovenských urbexerov, súdiac podľa tvárí z videí, sa nachádza vo vekovom 

rozmedzí 30 – 40 rokov. Aké pohnútky ich vedú k prieskumu chátrajúcich objektov? 

Motivácií k urbex exploration bude zrejme viac a mnohé budú mať iba individuálnu platnosť, 

predsa sa však pokúsime o vymedzenie niektorých: 

 zážitok ticha a samoty (Urbexeri sa v rozhovoroch zmieňujú o zážitku ticha a samoty, 

ktorý možno označiť ako kontrast k preplneným uliciam a hlučným zónam mesta.) 

 ozvena archetypálnej skúsenosti pobytu (stratenia sa) v lese (Pohyb v meste, v ktorom 

žijeme, akosi prirodzene otupuje našu vnímavosť. Keď sa ocitneme napr. v neznámom 

prostredí chátrajúcej priemyselnej zóny, sme zrazu ostražitejší, zostria sa naše zmysly, 

viac používame nielen zrak, ale aj sluch a čuch. Snažíme sa zorientovať v neznámom 

priestore, objavovať, čo sa v ňom nachádza.) 

 ozveny človeka – lovca (Urbex fotografov viac ako fotografov figuralistov či 

krajinárov možno prirovnať k lovcom. Vo fotografovanom areáli sa pohybujú opatrne, 

neupozorňujú na seba hlasom ani výrazným oblečením. Lovia, získavajú korisť – 

výnimočné fotografické zábery.) 

 reminiscencia detstva (staršie oblečenie, preliezanie plotov, objavovanie pôjdov, 

pivníc, návštevy neobývaných domov, chátrajúcich kaštieľov, družstevných objektov) 

 estetika ruín (strata celistvosti, idea memento mori, krása zániku) 

 estetika „vznešeného“ a „malebného“ 

 estetika paradoxov (prírodné verzus umelé, živé verzus mŕtve, funkčné verzus 

nefunkčné, staré verzus nové a pod.)  

 nostalgia (svedectvo minulosti) 

 detektívne pátranie (snaha porozumieť fragmentom, napr. častiam strojov, odkrývanie 

„príbehu“ miesta)  

 zážitok dobrodružstva aj strachu  

 

                                                            
3 Opakované návštevy rovnakých lokalít v mnohých prípadoch dokumentujú ich postupný rozpad, ale aj 

zarážajúce konanie vandalov  (demolovanie nábytku, amatérske pokusy o grafity a pod.)   
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Podľa významného propagátora urbex exploration Jeffa Chapmana („Ninjaliciousa“), je urbex 

zakorenený v detskej túžbe objavovať, hrať sa, ale aj v odvahe riskovať. Prepája sa v ňom tiež 

odkrývanie autentickej krásy a historického významu priestoru. (Ninjalicious, 2005)  

Juraj Florek, autor prvej teoretickej reflexie fenoménu urbex na Slovensku, tvrdí, že „UE 

(urbex – P.B.) v post-socialistických krajinách je niečím špeciálny, z pohľadu explorerov 

vyrastajúcich na Západe priam exotický. Vyhorené plánované hospodárstvo a desaťročia 

štátom vyžadovaná úcta k „spoločnému“ majetku a verejným priestorom je preč a my sa na to 

celé dedičstvo dívame z bezpečného ostrovčeka ranej demokracie. Preto má mladá generácia 

narodená do týchto rozpoltených brehov nadbytok aj na estetické prežívanie týchto javov.“ 

(Florek, 2018, s. 14) 

Juraj Florek, vizuálny umelec ale aj urbex fotograf, svoju publikáciu nazval Prevádzači urbex 

na Slovensku. Knihu tvorí dvadsaťtri kapitol, je členená podľa regiónov Slovenska. Okrem 

stručného prehľadu histórie urbexu vo svete a u nás obsahuje portréty pätnástich urbexerov – 

prevádzačov, ktorých Florek oslovil a nechal sa nimi zaviesť do opustených tovární 

v lokalitách, v ktorých žijú. 

Publikácia má dobrodružný charakter, zrejme je určená mladšej generácii. Text pôsobí ako 

záznam, reportáž z cesty a prieskumu oficiálne verejne neprístupných budov. Autor používa 

žargón urbexerov, kniha v závere obsahuje aj výkladový slovník pojmov. Sprostredkúva 

zážitok z akcie, oslovuje typ urbexerov, ktorý vyhľadáva počas prehliadky adrenalínovú 

vzpruhu, nadšenie z pohybu na hrane zákona. 

Autor publikácie však priťahuje pozornosť na estetiku chátrajúcich priemyselných 

a technických stavieb aj inak – oživil urbánnu plenérovú maľbu. Najčastejšie vo dvojici 

s Jurajom Tomanom vyhľadávajú zákutia miest, v ktorých si rozložia stojany a maľujú. 

Skutočnosť, že sú fyzicky prítomní v opustenom areáli alebo stoja na chodníku pri plote 

a maľujú, upozorňuje okoloidúcich, že je tam niečo, čo stojí za povšimnutie, pri čom sa oplatí 

zastaviť a pozrieť sa na to z novej perspektívy. Samotným aktom maľby tak prelamujú 

nevšímavosť a apatiu.
4
  

 

3 URBEX BEZ NÁLEPKY URBEXU 

Fenomén urban exploration má oveľa staršie korene ako jeho názov. Aj na Slovensku sa 

prieskumu chátrajúcich, verejne neprístupných budov a ich zviditeľňovaniu venovali a venujú 

ľudia i bez „urbex nálepky“. V tejto časti textu sa zameriame na najaktuálnejšie projekty, 

ktoré sa snažia popularizovať chátrajúce technické a priemyselné pamiatky, kaštiele, budovy 

kúpeľov a pod.  

 

3.1 Technické a priemyselné pamiatky 

V roku 2019 vyšla tretia dotlač takmer dvojkilovej knihy s názvom Čierne diery a s rozmermi 

23x30 cm. Publikácia vzišla z projektu trojice mladých ľudí - Martina Liptáka, Andreja 

Sarvaša a Miroslava Beňáka. Trojica si v roku 2014 založila občianske združenie a cestovali 

spolu po odľahlých častiach Slovenska, vyhľadávali opustené architektonické pamiatky, 

industriálne ruiny, architektonické vojenské pozostatky, šľachtické sídla a pod. Fotografie 

z týchto svojich výprav uverejňovali na sociálnych sieťach, pridávali k nim texty a získavali 

množstvo fanúšikov (aktuálne je ich počet okolo 37 000). Neskôr vznikla internetová stránka 

s interaktívnou mapou pamiatok a v roku 2018 spomínaná publikácia Čierne diery. 

Pozadie vzniku projektu autori vyjavili hneď v úvode publikácie: „Úzka ulica, deravá strecha, 

ošarpané domy, pobehujúce psy. Podozrievavé pohľady. Keď sme tento výjav zažili prvýkrát, 

radšej sme zostali sedieť v bezpečí auta. Dnes je to už len spomienka zatienená pocitom 

                                                            
4 J. Florek a J. Toman viedli v roku 2019 aj oficiálny kurz plenérovej maľby pod záštitou Slovenského banského 

múzea a Galérie Jozefa Kollára v areáli bývalej Zigmund šachty. 
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hanby. No z ciest do zabudnutých oblastí Slovenska sa pre nás stal záväzok. V trojici novinár, 

marketér a architekt vyrážame za starými fabrikami a dokumentujeme miesta, ktoré už ďalšie 

generácie neuvidia. Snažíme sa nadchnúť ľudí pre industriálne dedičstvo, pretože ho 

považujeme za neprávom opomenutú súčasť našich dejín. Píšeme príbehy pamiatok, 

o ktorých často nie je na internete ani zmienka. Sú ich desiatky a chátrajú nám pred očami. 

Hovoríme im čierne diery.“ (Lipták – Sarvaš – Beňák, 2019, s. 2) 

Publikácia nesie podtitul Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Autori sa 

nezamerali na pamiatky izolovane, predstavujú ich v širšom kontexte – odkrývajú ďalšie 

vrstvy, ktoré existencia priemyselnej stavby ovplyvnila (napr. charakter obydlí v okolí, cestnú 

infraštruktúru, presah do krajiny a pod.).  

Kniha má rozsah 400 strán, obsahuje približne 100 lokalít. Strany nie sú číslované, orientáciu 

vo farebnom obrazovo-textovom objeme umožňujú iba mapy trás, na ktorých sa pamiatky 

nachádzajú. Knihu tvorí množstvo fotografií, textov, reportáží z ciest, rozhovorov 

o pamiatkach. Snímky sú miestami ponechané v prirodzenom farebnom kolorite, miestami sú 

prevedené do nového šatu – farebnosť fotografií je monochromaticky posunutá. Vďaka 

tomuto postupu v publikácii pulzuje tlmenosť so žiarivosťou, stretáva sa staré a nové, 

objektívne a subjektívne „videnie“ pamiatok.    

V roku 2015 združenie Čierne diery začalo spolupracovať so slovenskými dizajnérmi a 

ilustrátormi, ktorí vytvárali návrhy grafík zobrazujúcich industriálne pamiatky. Grafiky sa 

tlačili a tlačia risografickou tlačiarňou Risomat v malom náklade. Risografická tlač sa 

vyznačuje nepredvídateľnou chybovosťou (valec zanecháva na papieri šmuhy, vynecháva a 

posúva farby), každý výtlačok je teda originálny a môže sa stať zberateľskou raritou.
5
 

Čierne diery vytvorili tiež sériu máp technických pamiatok miest Bratislava, Žilina, Prešov, 

Banská Bystrica a Trnava. Táto séria bola ocenená Národnou cenou za dizajn v kategórii 

Dizajn s pridanou hodnotou (2018). 

Členovia občianskeho združenia sa okrem internetovej stránky, aktivite na sociálnych sieťach, 

tvorbe publikácií (aj časopiseckých)
6
, spoločensky angažujú. Snažia sa bojovať o záchranu 

pamiatok, poukazujú na ich havarijný stav, konanie majiteľov
7
, zúčastňujú sa verejných 

diskusií, pripomienkujú návrhy územných plánov mesta, organizujú besedy, výstavy, 

exkurzie do lokalít, ktoré bežne turisti nenavštevujú. Pritom združenie Čierne diery je pre 

trojicu voľnočasová aktivita. Hodnota a spoločenský dosah tejto aktivity sa pretavila do 

ocenení (v roku 2019 Čierne diery získali Cenu profesora Martina Kusého, Cenu Nadácie 

Tatra banky za umenie, dávnejšie cenu Most za projekt roka, ocenenie ASB a 

nomináciu medzinárodnej rady pre pamiatky ICOMOS). Publikácia Čierne diery dosiahla 

mimoriadny úspech. Dotlač prvého vydania sa realizovala dvakrát, náklad 5000 výtlačkov sa 

vypredal vo veľmi krátkom čase.  

 

3.2 Kaštiele 

Fotografka Jana Šturdíková počas piatich rokov cestovania po Slovensku vyfotografovala 150 

kaštieľov. Snímky vystavovala v roku 2015 v galérii v Lučenci, v roku 2016 v Nitrianskej 

galérii, v 2017 vo Varšave. V tomto roku (2019) kolekcia fotografií nadobudla knižnú 

podobu.  

Obrazová monografia Châteaux po našom obsahuje 104 snímok stavieb, ktoré reprezentujú 

niekdajšie centrá panstva, šľachtické sídla. Podľa sprievodného textu je publikácia 

„svedectvom o rozsiahlej premene, ktorou prešla naša spoločnosť v dôsledku politických 

                                                            
5 Zisk z predaja týchto grafík je využitý na pomoc pamiatkam.  
6 Čierne diery od roku 2015 publikujú v Denníku N, od roku 2017 vytvárajú špeciálne monotematické čísla N 

magazínu. Zároveň vydávajú vlastné „zíny“, zošity vytlačené na Risomate v nízkom náklade.  
7 Na kauzu sušiarne liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou Čierne diery upozorňovali prostredníctvom 

bilbordov.  
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zmien v 20. a 21. storočí aj výpoveďou o zložitom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám“. 

(www.archimera.sk) Môžeme ju čítať ako „obrazovú správu o stave našej krajiny, o našom 

vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a histórii.“ (Paštéková, 2019)  

Forma publikácie evokuje atlas, mohli by sme povedať atlas ohrozených druhov. V atlasoch 

sú obvykle prvky rozdelené do skupín, zoradené podľa druhov, tried a pod. V prípade tejto 

publikácie sú kaštiele zoradené podľa ich poslednej funkcie v abecednom poradí – ide 

o archívy, školy, byty, detské domovy, liečebné a výskumné ústavy, ale aj rôzne 

gastronomické a rekreačné prevádzky, posilňovne, autoservis, zberné suroviny a pod. Väčšina 

atlasov je konvenčne vizuálne riešená tak, že na jednej strane je vyobrazenie (fotografia alebo 

realistická ilustrácia) a na protiľahlej strane je popis. V publikácii Châteaux po našom tiež 

nachádzame na jednej strane fotografiu (vecnú, popisnú, dokumentárnu) a na protiľahlej 

strane text zúžený iba na miesto výskytu – lokáciu a uvedenie posledného účelu, pre ktorý sa 

stavba využívala. 

Sprievodný text – opis je veľmi stručný, list pôsobí prázdne. Je to väčšinou to málo, čo 

o pamiatke vieme, ak žijeme v jej okolí, chodievame okolo plotu, ktorým je obohnaná, ale 

nejako špeciálne sa o ňu nezaujímame. Fakt, že autorka ponechala ako súčasť dvojstrany 

veľkorozmerné prázdno, spôsobuje, že čitateľ sa takpovediac nemá do čoho začítať, 

„neuteká“ do textu a celá jeho pozornosť sa koncentruje na obraz – fotografiu. Jana 

Šturdíková snímala kaštiele z frontálneho pohľadu, používala centrálnu kompozíciu. 

Fotografie vďaka tomu pôsobia ako portréty budov, s ktorými sa konfrontujeme „zoči-voči“. 

Šturdíková si zámerne udržuje dištanciu – snímkami nechce prvoplánovo zasiahnuť city, ani 

zachytiť atmosféru chátrajúcej budovy, snaží sa  podať relatívne objektívnu obrazovú správu 

o jej aktuálnom stave. Nepoužíva žiadne dramatické ani náladotvorné prvky či postupy 

(snímky vznikli pri rozptýlenom svetle, a hoci vznikli v jesennom čase, nevyužíva napr. 

svetlo súmraku, ani efekt, ktorý navodzuje ranná hmla). Voľba ročného obdobia sa tu javí ako 

voľba z pragmatických dôvodov (stromy sú bez lístia, viac z budovy vidíme). 

 

3.3 Kúpele, ozdravovne 

Slovensko je bohaté na minerálne a termálne pramene a aj na množstvo 

zaniknutých/chátrajúcich kúpeľných či ozdravovacích prevádzok. Občianske združenie 

Archimera, ktoré založili v roku 2007 niekdajší študenti Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave, v tomto roku vydalo dve publikácie poukazujúce na tento problém. Publikácia 

OFF SEASON (Andrea Kalinová, 2019) je venovaná bývalému liečebnému domu Machnáč 

v Trenčianskych Tepliciach a kniha Architektúra starostlivosti (Martin Zaiček, Andrea 

Kalinová, Petra Hlaváčková, 2019) sa zameriava na slovenské kúpele v druhej polovici 20. 

storočia. K urbex fotografmi často navštevovaným chátrajúcim kúpeľným komplexom patria 

kúpele Korytnica, Byšta, Čierna hora. 

    

4 ZÁVER 

V rokoch 2018-2019 sa na Slovensku realizovalo viacero projektov reflektujúcich prostredie, 

v ktorom žijeme. Okrem publikácií mapujúcich stav chátrajúcich budov sa v neprístupných 

objektoch oficiálne konali výstavy, koncerty, organizovali sa prehliadky objektov a pod. 

Návštevy chátrajúcich budov alebo prezentovanie urbex fotografií a videí môžeme vnímať 

ako pokus o zmenu optiky. Snahu zabrániť tomu, aby to, čo sa rozpadáva, automaticky 

uvoľňovalo miesto čomusi novému. Totiž „ničením historických budov sa narúša integrita 

skupiny. Stráca sa jej pamäť, premazávajú spomienky, minulosť zostáva len prchavou 

informáciou bez hmotnej podstaty.“ (Gyárfáš Lutherová, 2019).      

Práca vznikla v rámci výskumného projektu UGA I-18-205-01 „Výskumné sondy do 

mimoumeleckej estetiky II“.    
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THE OLYMPICS FOR SALE? XXIII SUMMER OLYMPIC GAMES IN 

LOS ANGELES 1984 AS A MILESTONE IN THE OLYMPIC 

MOVEMENT HISTORY 

 

Tomáš Vojáček 
 

Abstract 

This case study is devoted to the extensive transformation of the Olympic movement, which 

occurred at the end of the 20
th 

Century. The main focus is on the importance of the 

XXIII Olympiad in Los Angeles, regarded as a major milestone in the history of the modern 

Olympic movement. The first part of the study deals with the 1970s’ crisis of the Olympic 

movement and the complications related to the allocation of the Olympic Games to 

Los Angeles. Based on the XXIII Olympiad, the centre point of this contribution is the 

analysis of the revolution in Olympic marketing. The last part deals with the 

commercialization of the Olympic movement and the reform of the IOC, based on the 

example of the Olympic Games in Los Angeles 1984.  

Key words: Olympic Games, Sport, Los Angeles 1984, Commercialization, Juan Antonio 

Samaranch, Olympic marketing, TOP 

 

 

1. THE OLYMPICS FOR SALE? XXIII SUMMER OLYMPIC GAMES IN LOS 

ANGELES 1984 AS MILESTONE IN THE OLYMPIC MOVEMENT HISTORY 

Without any doubts, the Olympics represent the most important and most watched sporting 

event in the world. Every four years, millions of viewers in front of TV screens are thrilled to 

watch their favourite athletes fighting for the privilege to stand on the winners´ podium. This 

is what the Olympics look like today, at the beginning of the 21
st
 century. During their more 

than one hundred-year history, they underwent a huge transformation and were facing many 

crises. In the times of the Cold War, they were often abused for the sake of politics. 

Government officials´ interference, doping, as well as increasing costs for their organization: 

all this was, as seen by the critics, in a sharp contrast to the original Olympic values 

introduced by Pierre De Coubertin at the end of the 19
th

 century. Moreover, a series of 

boycotts in 1976-1984, financial failure of XXIst Summer Olympic Games in Montreal 

(1976), or a terrorist attack during Summer Olympics in Munich (1972) significantly 

weakened the prestige of the Olympic movement. Thus, Glenn Dickey from San Francisco 

Chronicle reacted on the readers’ complaints regarding alleged loss of Olympic values as 

follows: “I have some news for you. The Olympic values have been dead for more than fifty 

years. We just refused to believe it had happened.”
1
 

As a result of the problems mentioned above, it was not easy to persuade the public about the 

positive values of the Olympic sports, since during the biggest sports festival, innocent 

athletes were dying for the sake of political goals, and world powers were abusing it to 

promote their political systems. Moreover, Montreal demonstrated financial risks inherently 

connected with organizing the Games, and only few could have been surprised when in 1978 

at the 80
th

 IOC meeting in Athens, there was only one candidate for hosting the Olympics in 

1984 – Los Angeles. Both hope and fear of the Olympic officials as well as the public were 

aimed at this Californian city. The organizers were determined to overcome the problems, 

which the Olympics were facing, in collaboration with the private sector, and promised the 

                                                 
1 San Francisco Chronicle, 5th May 1984, p. 81.   
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world to hold “Spartan” games in compliance with the real Olympic tradition, and in this way 

bring back its faded fame. 

XXIIIrd Summer Olympic Games did not come into existence easily. Los Angeles inhabitants 

refused to contribute to the organization of the Games from their taxes. The President of 

Southern Committee for the Olympic Games (SCCOG) John Argue
2
 understood the taxpayers 

who were afraid that in case of a financial failure, they would have to pay the shortfall from 

their own pocket, just as it was in Montreal. Therefore, when he asked Tom Bradley, the LA 

mayor, for his help with organizing the Olympics, he carefully considered also the requests of 

the citizens.
3
 Their main condition was to be released from any financial liability for the 

Games. In order to prevent burdening the taxpayers, the organizers decided to organize the 

Games in collaboration with the private sector. The analysis of Montreal organizing 

committee´s financial commitments clearly confirmed that major costs were connected to the 

construction of new sports facilities, and they intended to prevent it by means of renovating 

existing sports facilities in Southern California. Money from private companies and cost-

saving measures were expected to constitute the foundation for Los Angeles Olympic 

Organizing Committee (LAOOC) financial strategy. The city council guaranteed 

collaboration when these terms and conditions are met, and just one month later, mayor 

Bradley officially announced L.A. candidacy for XXIIIrd Summer Olympic Games.
4
 

At their 80
th

 meeting in Athens in May 1978, the IOC did tentatively confirm the Summer 

Olympics 1984 for Los Angeles, however, its management, led by lord Killanin
5
, disliked the 

concept based on commercial financing, and the IOC president strictly required the city to 

take full financial liability for organizing the Games.
6
 The agreement between the Organizing 

Committee and IOS management was reached at the last minute after the only remaining 

candidate, Teheran, Iran, cancelled its candidacy, and mayor Bradley in the letter addressed to 

Monique Berlioux, IOC executive director, said that unless Los Angeles is fully freed from its 

financial commitments, they will submit a proposal for withdrawing the candidacy to the city 

council.
7
  The final document confirming Los Angeles as the venue of XXIIIrd Summer 

Olympic Games was signed in Lausanne, Switzerland, on March 1, 1979.
8
 

After signing the contract between the city and IOC, John Argue made an accurate remark in 

his interview for Los Angeles Times: “The key to success is to find the right man.”
9
 The right 

man was Peter V. Ueberroth, elected on March 26, 1979, the president of LAOOC.
10

 The 

                                                 
2 John C. Argue (1932–2002) was a successful lawyer and entrepreneur. In 1978, as a member of the negotiation 

committee, he helped get the Olympics back to Los Angeles. However, he did not personally participate in 

organizing the Olympics. After Los Angeles was approved as the host city, he got back to his legal career. From 

1995, he was the chairman of Amateur Athletic Foundation (AAF).   
3 Olympic Review, No. 127, May 1978, p. 285.   
4 Ibid.    
5 Lord Killanin (1914–1999), conservative Irish lord, graduate from Eton, Cambridge and Sorbonne, proponent 

of traditional amateurism. He was against commercializing the Olympic Games, and that is why he hesitated 

whether to allow private companies to participate in organizing the Olympics in Los Angeles. For more about his 

life and relation to the Olympic spirit see KILLANIN, L., My Olympic Years, London, 1983.  
6 Olympic Review, No. 137, March 1979, p. 177.   
7 IOC Archives, International Olympic Committee – Sessions, 80th I.O.C Session, Athens, 17th–20th May 1978, 

p. 22.   
8 Olympic Review, No. 137, March 1979, p. 177.   
9 IOC Archives, C-J01-1984/26, Executive Board of the 1984 Summer Games in Los Angeles: Correspondence 

and Biographies, Los Angeles Times, Ueberroth Wants a Profit by Penelope McMillan.   
10 Peter Victor Ueberroth (1937) was a role model of the American businessman. At the age of only 22, he 

became the vice-president and co-owner of Trans International Airlines. In 1963, he founded his own company 

First Travel Corporation, which he then made into the second biggest travel agency in the USA with more than 

1500 employees. The Organizing Committee needed to be led by a strong and innovative leader who would 

creatively and efficiently overcome financial difficulties that the Olympic movement was facing in previous 

decade. In the best case scenario, a man who has experience with managing a supranational company with the 
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biggest challenge for the new president was financing the Games. Budget analysis of previous 

Olympic Games clearly implied that organizers got most financial sources from government 

subsidies and lottery, which was not possible for Los Angeles.
11

 Ueberroth and his co-

workers had no other option than looking for some alternative solution to save the Olympic 

Games. 

The aim of the Organizing Committee was to “host friendly games for athletes from the 

whole world…”
12

 The ideal would be a sports festival providing all necessary facilities and 

hospitality in accordance with the Olympic tradition, while keeping the level of 

commercialization as minimal as possible in order to guarantee solvency. In June 1979, 

LAOOC hired Arthur Young & Co. a Peat, Marwick & Mitchell Co. to make a detailed five-

year financial plan. The result was published several months later and initially, it looked 

optimistic: The Olympic Games could be held with the budget of at least 347 million USD, 

while the anticipated profit from sponsoring, selling TV rights and ticket was expected to be 

368 million dollars. 

Ueberroth presented his marketing strategy for the first time at the 83rd International Olympic 

Committee meeting in Moscow. It was based on minimizing the cost for constructing new 

facilities and maximizing the efficiency of sponsor contracts. Companies which were 

interested in joining their brands with the Olympic Games were divided into three categories: 

official sponsor,
13

 official supplier,
14

 and licence partner.
15

 In contrast to previous Olympics, 

their number was lowered in order to guarantee exclusivity for the manufacturers. It was a 

revolutionary step and it was accepted with some embarrassment. Only few believed that 

decreasing the number of sponsors from more than 220 to only 34 would lead to profit 

increase. Some critics were silenced already in summer 1980 when Coca-Cola signed the 

contract as the main supplier of non-alcoholic beverages for the record number of 12.6 

million USD.
16

 The Organizing Committee then followed this success by selling TV rights. 

                                                                                                                                                         
turnover of more than 100 million, who has a positive relation to sport and is experienced in international 

negotiations. Ueberroth, a passionate golf and tennis player, former water polo player who just missed the 

nomination for the Olympic Games in Melbourne (1956) was the embodiment of all of that. He declined the first 

offer of the board, but he succumbed the second one. How he remembers the Olympic Games in Los Angeles see 

UEBERROTH, P. et al., Made in America: His Own Story, London, 1986.   
11 Lottery in California was illegal, and finances from regional sources were not available, as Los Angeles 

citizens passed in November 1978 an amendment which banned the city to participate in financing the Games. 

As to the government subsidies, although the government provided the subsidy of 53 million USD for Winter 

Olympics in Lake Placid (1980), it did not promise any financial support for this Californian city. Olympic 

Review, No. 175, May 1982, p. 259.   
12 UEBERROTH, P. et al., Made in America: His Own Story, London, 1986, p. 54. 
13 The category “Official Sponsor” was composed of supranational corporations able to provide the contribution 

of the minimal value of four million USD in cash, services or goods. Thanks to that, they gained exclusive rights 

to use the label “Official Sponsor” and the Olympic symbols including the mascot for their promotion and 

advertisement. Sponsors also took part in constructing new sports facilities thanks to which they got a long-term 

connection to some public place. A good instance is McDonalds's Olympic Swim Stadium or Southland Olympic 

Velodrome. This form of collaboration was convenient also for LAOOC, because they were freed from expenses 

that led to Montreal debts eight years ago. Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 

1984, p. 235.   
14 Official suppliers had to comply with the same rules as sponsors. The only difference was that were providing 

mostly sports equipment. Their contributions were in dozens or hundreds thousands USD. Sixty-four companies 

were allowed to use the label “Official Supplier” and the Olympic symbols. GIANNOULAKIS, Ch. – 

STOTLAR, D., Evolution of Olympic Sponsorship and Its Impact on the Olympic Movement, in: Cultural 

Imperialism in Action: Critiques in the Global Olympic Trust, London, 2006, p. 181.   
15 The label “Licence partner” was obtained by sixty-five companies, especially retailers from South California. 

Licence Partners were focused mainly on selling souvenirs such as mugs, scarfs or T-shirts. They paid 10% from 

their profit to LAOOC. Just as sponsors and suppliers, they were allowed to have the Olympic symbols on their 

products. Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 23.   
16 Time, January 7, 1985, p. 17   
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Negotiations with US TV stations were conducted by Ueberroth himself, in close cooperation 

with Hollywood producer David Volper. Five US companies
17

 applied for the open 

competition which was won by ABC with the record offer of 225 million USD. The total 

profit from selling TV rights was over 286 million and with the income from sponsoring, it 

constituted a financial background far exceeding preliminary estimates.
18

 It was an 

extraordinary success which silenced even the most confident sceptics. 

Scepticism was soon replaced by criticism. The close connection of LAOOC with the private 

sector raised suspicion and distrust among IOC members. Ueberroth could feel it first-hand in 

summer 1980 when presenting the first official report at a meeting in Moscow where Kenya 

representative, Reginald Alexander, blamed him for an attempt to “spoil the Olympic 

movement” and “commercialize the Olympic Games.”
19

 Moreover, he was criticized even by 

his own people. Maureen Kindel, the head of cultural program division, was afraid that “the 

desire for profit will destroy the Olympic spirit.”
20

 Also Soviet propaganda, denouncing 

American attempts to demonstrate their economic power through the Games, used such 

arguments. LAOOC president was repeatedly denying such accusations: „This organizing 

committee does not intend to deliver any message to the world… Munich wanted to represent 

a re-industrialized, free and friendly nation. Montreal spent two billion dollars to prove that it 

is not a step child of the USA. Moscow was convincing the world that it represents the most 

important socialistic state with an ideology that is internationally acknowledged. We do not 

have any such message, we only have one goal – to host nice Games…“
21

 His explanation 

was publicly supported by Olympic winner Bill Tomeey in February 1982 when he stated that 

“the organizing team is a bunch of guys with good morals” who in collaboration with the 

private sector form the future of the Olympic Games.”
22

 

Still, the Olympics is Los Angeles were written in history as a symbol of commerce, because 

its media picture was to a great extent formed by the profit from non-government sources, 

while the cost-saving measures, which were an integral part of LAOOC strategy, remained 

underrated.
23

 Still, Ueberroth, despite the profit of hundreds of millions dollars, seeked 

inspiration in Pierre de Coubertin´s speech from 1909, where the founder of the Olympic 

movement declared: „The Games have to be purely athletic, dignified, and  inconspicuous… 

                                                 
17 The final price consisted of two items: broadcasting rights for 100 million USD, and 125 million USD more 

for production services and the status of the official broadcasting operator. By comparison: Moscow got about 75 

million USD from selling all TV rights (not just national), and Montreal 32 million USD. The Games of the 

XXIst Olympiad, Motréal, 1976: Official Report, p. 59. SENN, E. A., Power, Politics and Olympic Games, 

Champaign: IL, 1999, p. 191.  
18 In April 1978, in compliance with the contract between IOC, LAOOC and USOC, which granted hosting the 

Games, the organizers agreed to pay IOC one third of the profit from sold TV rights. It was an obligatory 

instalment constituting the base for IOC financing. IOC Archives, C-J01-1984/42, Contracts between the IOC 

and the Organizing Committee of the 1984 Summer Games in Los Angeles, 11th April 1978. Official Report of 

the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 305.   
19 SENN, E. A., Power..., p. 190   
20 IOC Archives, C-J01-1984/26, Executive Board of the 1984 Summer Games in Los Angeles: Correspondence 

and Biographies, Los Angeles Times, Ueberroth Wants a Profit by Penelope McMillan.   
21 The Spectrum, 27th February 1984, p. 10.   
22 The Spectrum, 27th February 1982, p. 9.  
23 It reached 628 million dollars at the end of the Olympics. LAOOC hired a huge number of volunteers who 

were working for free. The system of so called “sport commissioners” who were responsible for financing 

individual sports facilities worked as an efficient tool for controlling higher investments. Ueberroth himself was 

a good example when he gave up the salary of 104 000 USD and worked as a volunteer. The result was the net 

profit of 232 million dollars as of the third quarter of 1984. LAOOC, as an NGO, then divided it among sports 

institutions. They donated new sports facilities to universities, and the equipment to state institutions. Official 

Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 19.  
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more intimate and especially cheaper.”
24

 It can be presumed that Los Angeles mostly fulfilled 

all the attributes above mentioned, but one. 

The exception was the connection of the private sector with the Olympic Games, and it 

definitely did not look “inconspicuous”. Supranational as well as small companies which 

joined their brands with this sports festival in Los Angeles expected the investments to return 

soon, and that is why they did not hesitate to use all available ways to convert this “special 

relation” with the Olympic movement into some real profit. Manager Harry Usher claimed 

that LAOOC commercial strategy “is not the only way, but we believe it may be proved as a 

viable and suitable alternative for future Games:”
25

 Usher´s words were soon confirmed. In 

the upcoming years, the private sector did not provide sources only to organizing committees 

of individual Games, on the contrary: after Juan Antonio Saramanch became the head of the 

Olympic movement, many supranational corporations became official partners of the IOC. A 

great part of them were companies registered in the USA, and many of them with connections 

to Los Angeles 1984. The commercialization of the Olympic Games went hand in hand with 

their americanization.  

The above mentioned americanization can be, to a certain extent, considered the driving force 

of modern Olympic marketing, as shown on the example of the Olympic Games in Los 

Angeles, followed by employing the marketing methods inspired by US marketers to secure 

IOC self-reliance. The success of XXIIIrd Summer Olympic Games in Los Angeles lay 

especially in their efficient financing. Sponsors from the commercial sphere provided 

LAOOC, despite the then crisis of the Olympic movement, with enormous financial and 

material support in exchange for guaranteeing exclusivity for their products. This was a very 

clever move of the organizing committee managers for securing necessary financial resources 

and increasing the prestige of the Olympic brand for both existing and future partners. The 

exclusivity alone however did not guarantee the profit, and that is why LAOOC had to closely 

collaborate with marketers of their partner companies to deliver the products connected to the 

Olympic brand to end users in as big amount as possible, and at the same time, to protect 

them from fraudulent marketing.
26

 Since the Olympic Games took place in the USA, the main 

market was logically the American one, on which the creative advertising campaign was 

primarily focused; and this, to a great extent, also formed the public picture of the Olympic 

Games. 

Since 1964, especially the official emblem (logo) of the Olympic Games could have been 

considered the bearer of their commercial, promotional and advertising value.
27

 LAOOC 

criteria for a dynamic logo expressing both supranational and national dimension of the 

Olympics were best captured by Robert Miles Runyan & Associates designers. The result, 

five-pointed stars in motion, which originated from four thousand sketches and several 

hundreds of unsuccessful drafts, was introduced with the official mascot of the Olympics in 

August 1980. The authors described the new emblem in their graphic manual as follows: “The 

star symbolizes supreme human aspirations, horizontal streaks the speed with which all 

sportsmen strive for perfection, while the repetitive shape of the star indicates the spirit of the 

competition among equal physical forms. Colours of the symbol – blue, white and red – were 

chosen for their traditional significance when awarding prizes for the first, second and third 

                                                 
24 Olympic Review, No. 175, May 1982, p. 257.  
25 Ibid.    
26 Ambush marketing was a big threat for the Olympic partners. Companies which did not pay the licence fee 

and had no right to use it also wanted to make use of the potential of the Olympic rings and mascot. The 

Organizing Committee was closely cooperating with police and customs officers to fight these traders.   
27 The commercial value of emblems rapidly grew thanks to the increasing influence of TV broadcasting. It 

reached its peak at Los Angeles Olympics when the connection of the Games and logo became the base of 

marketing strategy. LAOOC. The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964: The Official Report of the 

Organizing Committee, 1964, p. 74.   
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place.”
28

 The logo could be used with the organisers´ consent solely by the sponsors, suppliers 

and licence partners, and LAOOC was making sure to provide them with sufficient time and 

space to prepare an efficient advertising campaign. 

The official mascot, the animated version of which was the embodiment of culture and 

traditions of the host country, played a similar role as the logo. At the same time, it 

contributed to evoking a friendly atmosphere between the viewer and sporting festival. For 

Los Angeles, this was the role of Sam, the Olympic eagle designed by Robert C. Moor from 

Walt Disney Production.
29

 However, Sam was not only a commercial character, but also a 

symbol, which significantly contributed to forming the public image of the Olympics. The 

new mascot´s prospective influence on the society was acknowledged during the August tour 

in the USA, when it visited more than twenty US cities. The crowds immediately fell in love 

with Walt Disney´s eagle and it was the reason why Americans were eager to fill up one 

stadium after another. The aim of the tour was to mobilize the public and secure nationwide 

support for the Olympics, which, as LAOOC presumed, would be reflected in the sales of 

individual sponsors and the number of purchased tickets.
30

 

Managers from partner companies managed to utilize the Olympic symbols as much as 

possible to promote their goods. E.g. Coca-Cola headquarters provided to all non-American 

branches a manual how to lead a successful advertising campaign during the Olympic cycle, 

where the mascot and emblem played the leading role.
31

 The campaign called Friendship In 

Any Language
32

 was focused on all age categories with the major focus on the youngest 

consumers. The sales department prepared a wide range of premium products, such as official 

glasses with Sam showing individual sports disciplines, a special edition of lids for collectors, 

or a special Olympic quiz.
33

 This form of promotion proved to be efficient especially in 

combination with TV advertisement, which in a very attractive way joined the dynamic Coca-

Cola public image with unique and thrilling atmosphere of the Games. This gave rise to a 

specific type of Olympic marketing based on traditional procedures of American managers 

who managed to merge the Olympic values with advertisement, and in this way laid 

foundations for americanizing the Games. 

This concept covered just an aggregate of marketing theories. In reality, americanization 

meant a complex interconnection of values and habits typical of the American society with 

the Olympic tradition and the biggest sales on the biggest world (American) market. Its 

typical example was engaging famous pop culture stars, who filmed short spots “showing to 

                                                 
28 Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 244.   
29 Ibid, p. 586.   
30 Ibid. 
31 IOC Archives, C-J01-1984/33, Marketing of the 1984 Olympic Summer Games in Los Angeles: List of 

sponsors and information, Friendship in Any Language: Promotional Guide.   
32 “Friendship in Any Language.“ Supranational corporations were using similar expressions and phrases related 

to the Olympic movement not only for the profit, but also for improving their public image. As a rule, they 

publicly supported Olympic values such as friendship and fair play, despite the fact that their trade methods 

often contradicted them. Critics of commercialization, convinced that the principles of capitalistic competition, 

so typical of American society, have almost nothing in common with the Olympic spirit, were relying on this 

fact extensively. Even the efforts of corporate sponsors to spread the Olympic values via publishing their own 

informative books made at their own costs did not change much. IOC Archives, C-J01-1984/33, Marketing of 

the 1984 Olympic Summer Games in Los Angeles: List of sponsors and information, Friendship in Any 

Language: Promotional Guide.   
33 For children customers, there were glasses and mugs with Olympic motives, stickers, coloring books or 

collector’s albums. The most frequent motive was the Olympic eagle Sam and Star in motion – official symbols 

of the Games. Also Disney’s Goofy, the symbol of youth sport was very popular. Adult consumers could have 

been attracted by official publications about the history of the Olympic Games, poster collection or the chance to 

win a set of tickets in the Olympic quiz. IOC Archives, C-J01-1984/33, Marketing of the 1984 Olympic Summer 

Games in Los Angeles: List of sponsors and information, Friendship in Any Language: Promotional Guide.   
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the world how great and welcoming Los Angeles can be.“
34

 LAOOC initiative called Olympic 

Spirit Team
35

 reached nationwide success. The team composed of athletes competent in media 

presentation, who were able to promote the Olympic Games in public, were travelling in the 

USA and answering all questions regarding Los Angeles Olympics. The peak of the campaign 

was the odyssey of Olympic torch across the USA accomplished by the ceremony of lighting 

the fire in Californian Coliseum.
36

  

Peter Ueberroth’s strategy was proven viable both to the organizers and the rest of the world – 

without knowing about it beforehand – when facing one of the most demanding tests in the 

history of the Olympic Games. On May 7
th

, 1984, on the eve of the Olympic torch odyssey, 

the USA seemed to be prepared. The optimism however melted one day later, when the 

Soviets announced in TV news that they would not take part in the Olympic Games in Los 

Angeles. Although they lost some attraction due to the absence of Soviet sportsmen as well as 

sportsmen from the Eastern block with Romania being the only exception, the organizers 

managed to keep most of their sponsors. The final profit reached the record number of 628 

million dollars. Just the TV rights earned for the organizing committee 225 million, which 

was three times more than Moscow and seven times more than Montreal. Even more 

interesting was the profit from sponsoring and tickets sold for almost 400 million dollars. As 

of the last quarter of 1984, organizers even recorder a surplus of 232 million dollars.
37

  

  

2. CONCLUSION 

Despite initial scepticism and problems, the Olympic Games in Los Angeles were 

exceptionally successful. It turned out that the Olympic Games may be efficiently financed on 

a commercial basis without being deprived of their spirit, which was confirmed not only by 

the organizers, but especially sportsmen and visitors of this sports festival. If we add the 

record financial profit, we get the reasons why IOC, just after the Games, decided for making 

reforms and creating their own marketing program, which was considerably inspired by Los 

Angeles 1984 and which is even today called The Olympic Partners (TOP) and still 

constitutes the financial backbone of IOC policy. TOP programme is the highest level of 

Olympic sponsorship, granting category-exclusive marketing rights to the Summer, Winter 

and Youth Olympic Games to a select group of global partners. The programme – which was 

created by the IOC in 1985 – attracts some of the best-known multinational companies in the 

world. Through their support, Olympic partners provide the foundation for the staging of the 

                                                 
34 The organizers were deliberately making an appeal to the national pride of US citizens. Showbusiness stars 

were convincing the public that the success of the Olympics consists in team collaboration. It was a patriotic 

duty of all Americans not to disappoint the IOC trust, who gave the Games into the hands of the American 

nation. A good example could be the call of Monty Hall (1921), the host of popular TV contest Let's Make a 

Deal: „Hi, I am Monty Hall…the Olympic Games give to all of us a chance to have your place in history by 

showing the world how friendly and forthcoming we can be. If we do this together, we will host the best Games 

ever. Deal?“  Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 595.   
35 Olympic Spirit Team was typically composed of former athletes who had experience with the Olympic Games. 

During these promotional trips, they made appearances in libraries, schools, universities or baseball stadiums, 

where they acquainted the viewers with their Olympic experience. On LAOOC request, they were trying to 

present Los Angeles positively as an Olympic city and at each site, they were stressing the fact that the Games 

are being organised without the tax payers’ participation. More than 2.5 billion viewers were expected to watch 

the Olympics on TV. The Olympic Games will leave in Los Angeles positive legacy, because LAOOC will give 

the new sports venues to the city, not even mentioning the positive influence of the Games on local economy. 

Olympic Review, No. 189, July 1983, p. 449.   
36 The odyssey of the Olympic flame from New York to Los Angeles was the peak expression of americanizing 

the Games. Those who were interested could buy for 3000 dollars the right to participate in a one-kilometre run 

with the Olympic torch. The total distance the torch travelled was 19 000 kilometres. Despite the fact that the 

proceedings over 30 million dollars were for the development of youth sport, the Olympic relay is often 

criticized as one of the worst features of commercialization of the Games. People, 7th May 1984.   
37 Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, p. 19. 
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Olympic Games and help athletes from over 200 nations participate on the world’s biggest 

sporting stage.
38
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FILOZOFICKÉ VZDELÁVANIE A JEHO VPLYV NA ROZVOJ 

OSOBNOSTI ŠTUDENTA 

 

PHILOSOPHICAL EDUCATION AND ITS INFLUENCE ON STUDENT 

PERSONALITY DEVELOPMENT 

 

Alexandra Hudáčová 
 

Abstrakt 

V modernej spoločnosti je možné pozorovať neúplnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Hlavný nedostatok vidíme v oddelení študenta od jeho prirodzeného prostredia, pretože nie sú 

akceptované nové požiadavky v spoločnosti, a rovnako ani požiadavky z praxe. Za jedno 

z možných riešení tohto problému pokladáme v súčasnosti práve výučbu filozofie. Výchova 

pomocou filozofie formuje osobnosť študenta cez kladenie si otázok, schopnosti 

argumentácie, či rozvoja kritického myslenia. Moc filozofie spočíva tiež v inovatívnosti 

myšlienok jednotlivých filozofov, ktoré sú stále aktuálne a prítomné v školskom 

a filozofickom prostredí. 

Kľúčové slová: filozofia výchovy, výchovno-vzdelávací proces, študent, výučba filozofie 

 

Abstract 

In a modern society we can observe incomplete socio-educational process. The main 

drawback may be seen in the separation of students from their natural environment, as new 

social and practical demands are not accepted. We consider that teaching philosophy is 

currently one of the possible solutions to this problem. Education through philosophy forms 

the student’s personality through asking questions, being able to argue, or developing critical 

thinking. The power of philosophy is also based on the innovative ideas of individual 

philosophers that are still current and present in the schooling and philosophical environment. 

Key words: philosophy of education, education process, student, teaching philosophy 

 

V každom v nás sa nachádza kus filozofa, vrátane tých najmenších. Deti sa učia pýtaním, 

skúmaním, objavovaním a snažia sa pochopiť prečo a ako veci fungujú. Rovnako aj vo 

vyššom veku ľuďom nestačia len praktické schopnosti, ale aj poznanie svojho konania, ktoré 

má vplyv na morálku či hodnoty. Tento príspevok si dáva za cieľ poukázať na rozvoj 

osobnosti študenta pomocou filozofie, budovaním jeho intelektu pomocou pýtania sa 

a hľadania odpovedí. Práve filozofia vo výchovno-vzdelávacom procese ponúka priestor na 

rehabilitáciu hodnôt, či už etických, duchovných, sociálnych, a tiež na samotnú kategóriu 

dobra v ľudskom živote.  

Stretávame sa s rôznymi názormi, akými spôsobmi má prebiehať výchovno-vzdelávací 

proces. Nenájdeme jednotný názor. Niektorí tvrdia, že tento proces má prioritne kognitívny 

cieľ a iní prízvukujú, že je to prostriedok k získavaniu hodnôt, názorov, postojov, budovanie 

afektívnych a psychomotorických schopností pomocou kognitívnych. Druhý prístup formuje 

študenta k sociálnym, duchovným, ale aj empatickým či emocionálnym hodnotám. 

V modernej spoločnosti pozorujeme neúplnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento 

problém spoločnosti nie je iba chybou školského systému, ale rovnaký, ak nie väčší podiel má 

na tom rodinné prostredie. Formujeme detí od útleho detstva cez učenie sa disciplíny, 

autority, úcty, hodnôt, ale aj trpezlivosti, ctižiadostivosti a priebojnosti... Na strane školského 

systému však často pozorujeme nereflektovanie aktuálnych spoločenských požiadaviek 
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a s tým súvisiacich absentujúcich inovatívnych metód výučby. Naopak, vidíme zastaralé 

a zmechanizované odovzdávanie poznatkov. Dnešná doba očakáva, ba priam si pýta, aby 

došlo k zmene v edukačnom procese, a to pomocou hľadania nových postupov. Kľúčom 

je nezotrvať pri klasickej forme edukácie, ktorú sme zažili vo veľkej miere aj my, naši rodičia 

či starí rodičia. Jedno zo základných nebezpečenstiev školského vzdelávania je oddelenie 

študenta od rodinného a spoločenského prostredia. Študenti sú v takomto školskom prostredí 

vnímaní ako niečo cudzorodé, pretože ich výchovno-vzdelávacie potreby nie sú vypočuté. 

Výrazné zložky, ktoré sa v týchto postupoch strácajú sú psychologické momenty. Na túto 

požiadavku upozorňoval už Jan Patočka. „Vzdelaný človek podľa neho stojí proti 

prirodzenému, naivnému, aj proti povrchnému, zle vzdelanému. Naivný je ten, kto svet prijíma 

ako je a netvrdí, že sú v ňom neistoty a problémy. Tiež „nedovzdelanému“ je podľa Patočku 

všetko jasné, ani on totiž nepocítil nikdy osteň pravej otázky, ale našiel raz a navždy svoju 

pravdu, ktorou sa oháňa vždy a všade. Nevzdelaný sa teda pohybuje na pôde definovanej, na 

pôde (domnelých) samozrejmostí, vzdelaný znamená v podstate vzdelávajúci sa. Ako hovorí 

Patočka, „stojí na podstavci“ nehotovom, nedefinovanom, neistom a nezaistenom. Podľa 

Patočku vo vzdelanosti žije slobodný autonómny ideál, preto ju nemožno nahradiť žiadnym 

výlučným, definitívnym sformovaním ľudského ducha. Vzdelanie však predpokladá formáciu, 

zdisciplinovanie, priame požiadavky k samému sebe, ale tak, že v ňom stále zostáva hlavná 

sila spontaneity“ (In: Gáliková Talnaiová 2007, s. 188).  

„Vzdelanectvo“, ako hovorí Patočka, prináša odlišný postoj, pretože v sebe zahŕňa pomer 

k sebe samému. Tento proces nemá byť bezfarebný, neľudský, anacionálny, ahistorický, ktorý 

je príznačný pre ľudí priamočiaro mysliacich. Preto Patočka rozlišoval aj vyšší typ edukácie, 

a to je veľké umenie, ktoré reaguje spôsobom vyrovnávajúcim sa v podstatných ľudských 

otázkach. Autor uvádza, že sú to predovšetkým literárne diela, ale nepočíta tu s umeleckou 

činnosťou. Patočka do tohto formovania osobnosti zaraďuje aj filozofický typ vzdelávania. 

„Filozoficky je vzdelaný ten, kto z vlastnej skúsenosti a pôvodného premyslenia pozná veľké 

záujmy filozofickej myšlienky a veľké historické podniknuté pokusy o ich zvládnutie... Poctivé 

filozofické vzdelanie je niečím práve tak dôležitým ako originálne „mysliteľstvo“. Je na ňom 

možné vždy pracovať, zatiaľ čo „mysliteľstvo“ je dar milosti“ (In: Gáliková Talnaiová 2007, 

s. 190). Podľa Patočku je dôležité, aby na nás vplývali dejinné skúsenosti a poznatky. Na 

vzdelaného človeka vplýva univerzálny horizont historického diania, ktorý zamedzuje 

úzkoprsosti, zaujatosti a obmedzenosti. Ide o duchovnú snahu, ktorá zabraňuje pohodlnosti, 

úpadku a stáva sa hrozbou každého. Tento proces Patočka prirovnáva k bolesti a k boju, 

pretože rozvíja naše prirodzené schopnosti a vlohy, ktoré sa budujú prostredníctvom dlhej 

cesty a práce na sebe.  

Výchovno-vzdelávací proces, ako už bolo vyššie spomínané, by mal ponúkať na jednej strane 

vzdelanie, teda rozvíjať kognitívne schopnosti, a na druhej strane budovať empatiu, 

porozumenie. Uplatňovať prakticky vedomosti, s ktorými sú prepojené zážitky či budovanie 

emocionálneho kvocientu. Filozofia dokáže zastrešiť duchovný rozmer individuálneho ale aj 

spoločenského života. Ponúka rozvoj kognitívnych schopností, ktoré prinášajú údiv. Údiv 

a úžas je motivačná fáza, ktorá núti študenta ísť stále dopredu a hľadať odpovede na 

jednotlivé otázky. Žiaľ, v súčasnom školstve pozorujeme opačný efekt. Univerzity majú čoraz 

menej študentov, ktorí by mali záujem o štúdium filozofie. Na stredných školách je to len 

„povinná jazda“. Jeden zo základných dôvodov nezáujmu o filozofiu je jej prezentovanie. 

Učitelia vyučujú filozofiu len ako zoznam vymenovaných diel, predstavenie životopisu, 

prípadne uvedú nejakú citáciu daného filozofa. Prezentuje sa väčšinou iba poznatkovým 

materiálom, na ktorý študenti reagujú pasívne. Prijímajú ich bez možnosti ďalšieho využitia  v 

praxi. Kladú si otázky: Ako to využijem v bežnom živote? Ako ma to obohatilo? Filozofia má 

obrovskú výhodu v tom, že môže byť prítomná ako spojivo  jednotlivých predmetov. 

„„Filozofikácia“ znamená, obrazne povedané, predovšetkým umožnenie, nechanie prehovoriť 
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filozofiu samu ako lásku, naklonenosť k múdrosti. Od učiteľa vyžaduje pochopiť školu ako 

„priestor pre otázky“, výučbu otvoriť pre problematické spytovanie, ktoré vlastne nikdy 

nemôže skončiť, pretože končí pri vedení o nevedení ..., vyhľadávať a utvárať podmienky pre 

filozofický postoj a skúsenosť. Súhlasíme s W. Welschom, že hoci filozofia v pravom slova 

zmysle bez momentu múdrosti ako taká upadá, nemôže (dnes) spočívať len na múdrosti, 

spočíva totiž skôr na rovnováhe vedy a múdrosti“(Gálikova Talnaiová 2007, s. 206).  

Už Immanuel Kant povedal: „Človek je človekom len výchovou“. Výchovu považoval za 

nevyhnutnú zložku, pretože prostredníctvom výchovy sa formuje osobnosť človeka. Výchovu 

zaznamenávame už od najstarších dôb ľudskej kultúry. V starovekom Grécku sa snažili 

o kultiváciu osobnosti človeka v zmysle paideia, teda starostlivosti o dušu. Toto formovanie 

prebieha až dodnes a nikdy nedôjde do úplného konca, pretože spoločnosť sa vyvíja a mení. 

Ľudská činnosť v edukačnej podobe nie je náhodná, má svoj cieľ, ktorý preberá výsledky 

výskumu a zároveň si utvára svoje vlastné poznatky. Zastrešuje miesto človeka v prírode, 

v spoločnosti, pochopenie ľudskej existencie... „Nemôžeme chápať podstatu človeka bez 

pochopenia aktov a momentov výchovy, rovnako je pochopenie výchovy závislé od 

pochopenia ľudského bytia, určenia a zmyslu života“ (Kučerová 1996, s. 20). Pedagogika 

nevytvára a nedefinuje človeka, ale spolupracuje s filozofiou. Filozofia výchovy „... usiluje sa 

odpovedať na otázku, ako ontologicky, axiologicky a kognitívne zakotviť výchovu ... Preto je 

potrebná analýza pohľadu na človeka v jednotlivých dejinných obdobiach“ (Kudláčová 2007, 

s. 27). Tento proces sa neustále vyvíjal od starostlivosti o dušu cez pripravenosť človeka pre 

Božie kráľovstvo, ako aj novoveký pohľad na človeka, ktorý je prioritným cieľom výchovno-

vzdelávacieho procesu. Táto výchova ho má formovať k životu samotnému. Nemá za cieľ 

preberať a odovzdávať tradície, ale práve naopak, odpovedať na súčasné spoločenské 

požiadavky a zároveň pripraviť ho na život. Ľudstvo prechádza povinným inštitucionálnym 

formovaním od ranného detstva. Osobnosť sa neustále vyvíja, pretože ide o celoživotné 

vzdelávanie, ktoré nie je ukončené školskou edukáciou. Edukácia v školskom prostredí stráca 

svoje pevné postavenie, pretože neustále rastú technické výdobytky, ktoré vytláčajú 

humanitne orientované oblasti ľudskej činnosti ako filozofiu, umenie, výchovu ako takú. 

Študenti komunikujú pomocou techniky, a tým sa obmedzuje ľudský kontakt a naopak, 

otvárajú sa nové, nekritické polia komunikácie. Nachádzame a vzdelávame sa v stále 

vyvíjajúcej sa kyberkultúre. Ako konštatuje J. Pešková: „...existuje priama úmernosť medzi 

kvalitou technológie zavedenej do výučby a kvalitou vzdelávania... Ako spomína ďalej, 

dokonca bola vyslovená s istými rozpakmi myšlienka, že by didaktická technika mohla 

nahradiť pedagogiku. Možno vraj experimentálne dokázať, že žiaci, ktorí sa učili bez učiteľov, 

preukázali rovnaké vedomosti ako kontrolná skupina vyučovaná klasickým spôsobom. 

Nasledovala úvaha o produktivite takejto výučby a o možnosti ušetriť do budúcna na 

učiteľských platoch. Táto „skúsenosť“ bola zistená v západonemeckom prostredí“ (Pešková 

1995, s. 35). S touto myšlienkou nemôžeme súhlasiť, pretože obsahuje iba jednu zložku 

edukácie, a to je získavanie nových informácií. Dôkladný a zodpovedný prístup vo výchove 

rozvíja duchovný život študenta. Výchova a vyučovanie sú neoddeliteľné zložky. Vzdelávanie 

bez výchovy by bolo získavanie informácií, pričom výchova bez vzdelávania by bolo iba 

repetitívny proces bez hlbších súvislostí. Spojením týchto dvoch disciplín sa formuje 

osobnosť študenta. Filozofia výchovy zastrešuje tieto dva momenty práve cez kladenie si 

filozofických otázok prítomných vo výchove, ktoré sú súčasťou pedagogických, historických, 

ako aj aktuálnych koncepcií.  

V súčasnosti sa výchovno-vzdelávací proces nachádza v kríze, pretože profesia pedagóga je 

podceňovaná a podhodnotená. Krízu pozoruje aj v osnovách a v metódach výučby 

jednotlivých predmetov, a to aj napriek obrovskému pokroku v technicko-informačnom 

prostredí. Školský systém naň nestíha neodpovedať. Edukácia prebieha klasickým, často 
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frontálnym a monologickým spôsobom z dôvodu nedostatku času a neinovatívnym 

vyučovacím procesom. 

Preto predkladáme filozofiu ako jedno z riešení tohto závažného problému. Pozícia filozofie 

v edukácii má nestále miesto. B. Suchodolski uvádza: „... boli doby, keď prevládal názor, že 

sa pedagogika zaobíde bez filozofie, lebo jej hlavnou úlohou je prakticky organizovať školskú 

výchovu detí a mládeže. Pedagogika musí prestať byť filozofická, aby mohla byť vedecká“ 

(Suchodolski 1966, s. 13, 21-29). Iný názor zas tvrdí: „... filozofia, podobne ako všetky 

ostatné odvetvia čistého poznania, má i svoje praktické využitie, svoju „techniku“, „toto 

praktické využitie filozofického poznania nie je ničím iným než pedagogikou“, pozícia k 

pedagogike „...nehľadiac na svoje závislosti na dátach psychologických, fyziologických, nie je 

ničím iným než aplikovanou filozofiou“ (Hessen 1936, s. 10, 247). Tieto úzko vymedzené 

názory neboli prijaté. Čo je to filozofia výchovy? Ide o teóriu filozofického charakteru, ktorá 

vychádza z rôznych filozofických disciplín. Opiera sa o empirické výskumy, pracuje so 

sociálnymi vedami a meraniami, ale aj poznatkami jednotlivých psychologických výskumov a 

prepája rôzne výchovné momenty. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že definícia 

filozofie výchovy nie je jednoduchá ani na medzinárodnej úrovni, a rovnako ani na 

pedagogickej či filozofickej pôde. 

Výchova sa často  zamieňa alebo spája so vzdelávaním. Výchovné a vzdelávacie procesy 

úzko spolupracujú, pričom sú väčšinou neoddeliteľnými zložkami. Vysoké školy vychovávajú 

učiteľov s rôznymi aprobáciami. Každý absolvent je odborníkom v danej vedeckej disciplíne, 

ale nezanedbáva ani výchovnú zložku vo vzdelávaní. Výchovno-vzdelávací proces môžeme 

nahradiť pojmami ako edukácia či agógia. V anglicky a francúzskych hovoriacich krajinách je 

to zastrešené pojmom education a l´education. 

Francúzsky filozof J. F. Lyotard konštatuje: „... pod slovom postmodernosť sa môžu 

zoskupovať najprotichodnejšie perspektívy“ (Lyotard 1993, s. 38). Ide o spoločnosť, pre ktorú 

je príznačný ekonomický a technický rozvoj, rozvoj informačno-komunikačných technológií 

a pocitu materiálneho nedostatku. Rozvoj akéhokoľvek druhu prináša nedostatočné 

uspokojenie človeka.  

J. Skalková vymedzuje tri znaky, ktoré majú dosah na vývin pedagogického myslenia. 

a. postmoderná deštrukcia – je namierená proti metafyzickému mysleniu. Vyznačuje sa 

skepsou voči všeobecným koncepciám, ktoré sa pokladajú za metarozprávanie. 

Odmieta celistvosť a hlása radikálny antitotalitný filozofický postoj – singularita 

udalostí, mnohosť javov, diskontinuita, neistota, pluralita životných spôsobov 

a činností, 

b. relativizácia racionality – nezastrešuje len nedôveru k novovekej inštitucionálnej 

racionalite ovládania prírody, ktorá mala byť prísľubom vybudovania nového sveta na 

racionálnych princípoch, ale pochybuje o koncepciách racionality, 

c. hodnotový relativizmus – príznačná je preň skepsa voči akémukoľvek kritériu teórií 

pravdy a popierania jednotných morálnych univerz, ktoré by zdôvodňovalo určité 

pravdy a hodnotové postoje (Skalková 2004).  

Výchovno-vzdelávací proces musí reagovať aj na tieto znaky a zohľadňovať ich pri procese 

formovania študentov. Tento proces zároveň nesmie zabúdať na historicko-kritické analýzy. 

Rozvíjať teoretické aparáty, a tým akceptovať nové skutočnosti v spoločnosti a reagovať na 

požiadavky z praxe, ktoré sa aplikujú na jednotlivé disciplíny.   

Blanka Kudláčová uvádza kriteriológiu vývinu výchovy, ktorá obsahuje sedem znakov. Ako 

prvý uvádza kontinuitu princípov, upozorňuje na odtrhnutie výchovy od základných princípov 

a podstaty, kedy môže dôjsť k nesprávnej realizácii, a tým nesprávnemu smerovaniu praxe. 

Toto kritérium pomáha k správnemu vývoju výchovy. Ako druhý znak autorka prezentuje 

trvácnosť výchovy, ktorá je považovaná za základný cieľ. Táto výchova by nemala podliehať 

principiálnym zmenám, pretože aj keď dejiny majú svoj vývoj, štruktúra výchovy by mala 
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ostať nezmenená. Podľa B. Kudláčovej je to predpoklad legitímneho vývoja. Ďalší znak vo 

vývine výchovy uvádza schopnosť integrovať sa. Ide o schopnosť preniknúť do reality, 

asimilovať iné idey, myslieť, rozvíjať sa bez straty vnútornej jednoty. Za štvrtý znak považuje 

autorka výsledok výchovy, ktorý neobsahuje len racionálne hľadisko. Ďalší znak uvádza 

zachovávanie minulosti (tradície). Vývin výchovy nejde správnym smerom, ak protirečí 

podstate výchovy alebo predchádzajúcim štádiám vývinu. Autentická výchova zachováva 

a chráni predchádzajúce smerovanie a rozvoj výchovy. Za predposledný znak považuje 

predvídanie budúcnosti výchovy. Ako posledný znak je uvádzaná stála vitalita sily, ktorá je 

dynamická a tým zabezpečuje dobrý vývoj výchovy (Kudláčová 2007).  

V tejto časti sme sa snažili predstaviť neodmysliteľné znaky výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Výchova a formovanie osobnosti študenta prebieha aj počas hodín filozofie. Na 

filozofii sa pokúsime deklarovať jednotlivé znaky, ktoré odpovedajú kritériám vývinu 

výchovy podľa B. Kudláčovej. Proces vzdelávania na hodinách filozofie rozvíja kritické 

myslenie, ktoré chráni študenta pred nástrahami doby cez odhaľovanie mediálnych hoaxov, 

propagánd, nesprávnych tvrdení... Študent si tak buduje tvorivé myslenie, teda pracuje 

s prijatou informáciou. Zároveň si posilňuje logické myslenie či jazykové kompetencie. 

Rozvíja si sociálne a emočné schopnosti, na ktoré upozorňuje B. Kudláčová v treťom znaku – 

schopnosť integrovať sa. Hodiny filozofie otvárajú priestor na utváranie úsudku, posúdenie 

relevantnosti myšlienok, teda ide o dynamické reagovanie na súčasný stav spoločnosti. 

Napríklad, stále aktuálne filozofické dielo od N. Machiavelliho Vladár, ktoré približuje ako sa 

má vládnuť, predstavuje schopnosti ideálneho panovníka, ako vytvoriť silnú krajinu... Je 

dôležité, aby sa nezabúdalo prihliadať v edukačnom procese na prelomové myšlienky 

jednotlivých filozofov, ktoré sú aktuálne dodnes. Už od starovekého Grécka môžeme 

pozorovať význam dejinného vplyvu. Sokrates poukazoval na dobro ako na nevyhnutnú 

zložku výchovy. Učiteľ nemá jednoduchú úlohu, pretože študentov má viesť k aktívnemu 

uvažovaniu a tiež k úsiliu priviesť správnu myšlienku na svet. Dodnes sa uplatňuje v školách 

sokratovská metóda vyučovania pomocou rozhovoru, ktorý pomáha na svet novým 

myšlienkam. Stále aktuálne myšlienky v edukácii hlásal aj filozof a pedagóg J. A. Komenský. 

Napísal prelomové pedagogické diela ako De rerum humanarum emendatione consultation 

catholica (Všeobecná porada o náprave ľudských vecí), ktorého súčasťou je Pampaedia 

(Vševýchova). Za filozofa, ktorý zmenil podobu edukácie a jeho myšlienkami sa riadia 

edukátori dodnes radíme J. Deweyho. Tento americký filozof tvrdil, že ak nie je výchova 

správne vedená, môže sa stať, že budúci občan nebude pripravený na „dospelý život“. O 

takéto dieťa sa treba starať. Jednou z úloh školy je priviesť študenta k sociálnemu životu. 

Škola sa musí stať sociálnym zariadením. „Slyšel jsem, že v jistém místě mají plovárnu, kde se 

mládež učí plovati, aniž jde do vody, a to tým způsobem, že se stále cvičí v jistých pohybech, 

které jsou pro plování nutné. Když se tázali jednoho z mladých mužů, který se takto cvičil, co 

dělal, když přišel do vody, odpověděl lakonicky: „Potopil jsem se.“ Škola nemůže býti 

přípravou pro život ve společnosti, leč pokud sama v sobě vytvoří typické podmínky života ve 

společnosti“ (Dewey 1934, s. 15).  

Stretávame sa s názorom, že školy idú spiatočnými krokmi, pretože technické vymoženosti sa 

nevyužívajú do takej miery, ako sú prístupné. Nie je to správne tvrdenie. V skutočnosti je 

tento krok progresívny, pretože sa škola snaží len nájsť vyváženosť vo vymoženostiach 

modernej doby. Považujeme za potrebné, či už zo strany školy alebo rodiny, nájsť 

technológiám správnu hranicu, ktoré v istej miere pôsobia škodlivo a hrozí tu neschopnosť 

odstupu digitálneho od reálneho sveta. Školy sa ocitli v neľahkej situácii, snažia sa motivovať 

študenta nie iba za pomoci virtuálneho sveta. Edukátori musia prirodzene predvídať 

budúcnosť a jej potreby. Edukácia je živý proces, tak ako to spomínala B. Kudláčová, J. 

Dewey, J. A. Komenský... Neprihliadajme iba na racionálne hľadisko, rovnako nevyhnutné je 
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rozvíjať aj výchovné princípy, a tým celostne rozvíjať a pripravovať študenta na ďalšie 

pôsobenie.  

Dnešná doba nás núti zamýšľať sa nad tým, aká má byť edukácia. U študentov sa má cibriť 

schopnosť správne zhodnotiť veci a javy, naučiť ich reflektovať seba a svoje okolie, rozvíjať 

kognitívne schopnosti a tým budovať kritické myslenie... V predkladanej práci sme sa snažili 

poukázať na to, že filozofia má stále svoje miesto pri formovaní osobnosti študenta, pretože je 

živým tkanivom spoločnosti a napomáha pri reflektovaní aktuálnej dynamiky modernej doby. 

Študent je vystavený obrovskému množstvu informácií získaných prostredníctvom modernej 

technológie a edukátor stojí pred neľahkou situáciou, pretože dynamika spoločnosti vyžaduje 

vysporiadať sa s výzvami vo výchovno-vzdelávacom procese, napríklad pri hodnotení 

a selektovaní informácií. 

 

Tento príspevok je publikovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0880/17 

Filozofia dejín v osvietenstve: Dejiny ako fundamentálny moment sebainterpretácie človeka 

v kontexte filozofie 18. storočia 
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KANT A DEJINY 

 

KANT AND HISTORY 

 

Peter Gustáv Hrbatý 
 

Abstrakt  

Na začiatku stála primárna výskumná otázka: Čo viedlo Imanuela Kanta k tomu, aby napísal 

dielo Domnelý začiatok ľudských dejín? V širšom kontexte: Prečo sa tento významný filozof 

zaoberá dejinami? Kanta pri jeho úvahách na tému dejiny nemotivovalo nič iné než vedecký 

zápal. Kantova túžba, ktorá sa nesie ako leitmotív jeho myslením – túžba odhaliť a spoznať 

podstatu človeka. Ako sa zrodili dejiny a čím sú, sa pokúsime priblížiť cez optiku Kantovho 

myslenia. Príspevok vznikol v rámci grantového programu VEGA 1/0880/17 Filozofia dejín v 

osvietenstve: Dejiny ako fundamentálny moment sebainterpretácie človeka v kontexte 

filozofie 18. storočia.  

Kľúčové slová: Kant, dejiny, človek, rozum, príroda 

 

Abstract 

There was a primary investigatory question at the beginning: Why did Imanuel Kant write his 

work Conjectures on the Beginning of Human History? In a broader sense: Why did such an 

important philosopher as Kant focus on history? The simple answer is scientific endeavour. It 

was Kant´s aspiration get to uncover and understand the essence of being a human. Through 

Kant´s way of thinking we will try to illustrate how history was born and what it represents. 

Paper is the outcome of the research project VEGA 1/0880/17 Philosophy of History in the 

Enlightenment: History as a Fundamental Moment of Human Self-Interpretation in the 

Context of 18
th

 Century Philosophy.  

Key words: Kant, history, human, reason, nature 

 

 

1. Funkcia rozumu  

„Všetky prírodné vlohy nejakého tvora sú určené na to, aby sa raz úplne a účelne rozvinuli.“ 

(Kant, 1996, s. 55) Tak Kant začína prvú vetu svojej analýzy dejín v diele Idea ku 

všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle. Prvý pozoruhodný fakt, ktorý nemôže ostať 

nepovšimnutý, je ten, že Kant píše o evolúcii – vývine tvorov a ich schopností približne 

sedemdesiat rokov predtým, než Charles Darwin predstavil evolučnú teóriu.
1
 Pochopiteľne, že 

Kant sa nezaoberá rozličnými druhmi tak podrobne ako Darwin, ale paralela existuje. Totižto 

ako Darwin, tak aj Kant vidí človeka ako bytosť prirodzene spätú s prírodou. Kant nie je 

priekopník tohto názoru. Ale fakt, že Kant vníma človeka ako bytosť prírodnú, ako 

živočícha obdarovaného dispozíciami pre život obdobným spôsobom, ako sú aj iné živočíchy, 

je pre jeho myslenie príznačný. Podobne ako skôr tzv. prírodní filozofi, tak aj Kant vychádza 

z pozorovania prírody. Vidí svet okolo seba a tvrdí, že tvorovia majú dispozíciu na to, aby 

svoje vlohy rozvíjali. Druhový vývin modifikujúci organizmy po celom svete, prírodne – 

prirodzene zameraný na schopnosť prežiť, neobchádza ani človeka. Ten však nemá vo svojich 

nohách rýchlosť leoparda ani silu a húževnatosť medveďa, človek nedokáže lietať vo výškach 

ako orol, ani nemá jed kobry. Čo teda má? Aká predispozícia – prírodná vloha u človeka je 

                                                            
1 Idea ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle bola vydaná roku 1784 a Darwin evolučnú teóriu 

prezentoval roku 1857 v diele O pôvode druhov pomocou prirodzeného výberu.  
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určená na to, aby sa raz úplne a účelne rozvinula? Kant odpovedá jasne: Touto vlohou je 

rozum! „U človeka (ako u jediného tvora na Zemi) mali by sa tie prírodné vlohy, ktoré sa 

zameriavajú na používanie jeho rozumu úplne rozvíjať len v druhu, nie však v indivíduu. 

Rozum u nejakého tvora je schopnosť rozširovať pravidlá a ciele používania všetkých jeho síl 

ďaleko za prírodný inštinkt.“ (Kant, 1996, s. 56)  

V tomto duchu sa pozrime na dielo Domnelý začiatok ľudských dejín. Pozorujeme veľmi 

zaujímavý alegorický výklad biblického príbehu o stvorení človeka. Teda, mohlo by sa to tak 

javiť. Kant však samotný akt stvorenia obchádza a začína až od prvého hriechu. Kladieme si 

otázku: Prečo Kant obchádza samotný akt stvorenia? Nuž preto, lebo svoje stvorenie človek 

neovplyvnil. „Teda prvý človek vedel stáť a chodiť, ba hovoriť, t. j. vravieť, na základe 

súvisiacich pojmov, teda myslieť.“ (Kant, 1996, s. 73) Pričom sa dá s týmto tvrdením súhlasiť 

aj na pozadí evolučnej teórie. Ako by človek mohol ovplyvniť svoju genetiku, stavbu tela, 

dispozíciu ku komunikovaniu a možnosť myslieť? Z hľadiska jeho vlastných síl je to 

nemožné. Preto je dôležitejšie upnúť sa na skutočnosti, ktoré má – mal človek vo vlastných 

rukách, v tomto prípade na prebudenie rozumu.  

Paradoxná situácia pri výklade prvého hriechu u Kanta spočíva v pozitívnom vymedzení tohto 

činu. Človeka na začiatku vidíme v dvoch polohách, tak ako ho vníma kresťansko-židovská 

tradícia po tisícročia. Je to človek, ktorý ešte nejedol ovocie zo stromu poznania a potom je to 

ten, ktorý ho už okúsil. Pokiaľ kresťanstvo v tomto kroku vidí radikálny odklon človeka od 

Božej tváre a začiatok života hriešneho, Kant celú situáciu obracia. „Na začiatku musel viesť 

nováčika len inštinkt, tento hlas Boží, ktorý poslúchajú všetky zvieratá. Dovoľoval mu 

niektoré veci ako potravu, iné zakazoval.“ (Kant, 1996, s. 73) Poukazujeme na paralelu medzi 

hlasom Božím a inštinktom. Inštinkt -u muž. r. 1. biol. dedené nutkanie na vykonávanie určitej 

účelnej činnosti, ktorá má životný význam pre jednotlivca a jeho rod, pud: zvierací, ľudský i., 

zdedený i., i. sebazáchovy; 2. neuvedomený popud konať niečo, tušenie, vnútorné nutkanie: 

revolučný i. más, triedny i., sociálny i.; SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA. (2019). Boží 

hlas – inštinkt predstavujúci motív konania – nutkanie, ktoré človek neovláda. Pokiaľ tento 

pud nad človekom panuje, nie je možné hovoriť o ľudskej aktivite v pravom zmysle slova. 

Lenže ľudskému druhu je daná zvláštnejšia schopnosť než iným živočíchom. Zaujímavý 

poznatok prináša Kant, keď tvrdí, že pokiaľ človek poslúchal volanie prírody, darilo sa mu 

dobre. Čo je pochopiteľné, vzhľadom na to, že miesto človeka vo svete nebolo odlišné než 

miesto hocičoho, čo videl okolo seba. Lenže rozum sa začal prebúdzať a človek sa odkláňa od 

prírodného pudu. Tým prvým krokom nie je nič iné než uvedomenie si svojho rozumu ako 

schopnosti, ktorá sa môže rozširovať za hranice, v akých sa držia všetky zvieratá (Kant, 1996, 

s. 74). Povestné Descartovo: „Myslím teda som!“ je preto nutné naformulovať inak: 

Uvedomujem si, že myslím, teda som! 

 

2. Kantova metóda symbolického čítania 

„No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj 

povedal Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!" Žena odpovedala hadovi: „Z 

ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh 

povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!" Tu povedal had žene: 

„Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete 

ako Boh, budete poznať dobro a zlo." A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad 

krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s 

ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si 

zásterky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po 

záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.“ (Gen. 3, 1 

– 8.)   
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Okúsiť ovocie zo stromu poznania, znamená vykročiť vlastnou cestou. Ide o prvé osvietenie 

človeka, o obdobu osvietenia, o ktorom Kant píše v Odpovedi na otázku: Čo je to 

osvietenstvo? (1993, s. 381) „Osvietenstvo je vykročenie človeka z ním samým zapríčinenej 

nesvojprávnosti. Nesvojprávnosť je neschopnosť používať svoj vlastný rozum bez cudzieho 

vedenia.“  V tomto prípade však nie je za svoju nesvojprávnosť priamo zodpovedný človek – 

nezapríčiňuje ju. Človek sa necháva viesť prírodným inštinktom – Božím hlasom. Ale 

samostatné rozhodnutie definitívne pretrhnúť toto puto je prvým krokom človeka 

z nesvojprávnosti, ktorá je zapríčinená vyššou bytosťou. Nejde teda o doslovné jedenie 

reálneho jablka z reálneho stromu. Ale ide o akt, keď človek prvýkrát nabral odvahu používať 

svoj rozum. „Podnetom zbaviť sa prirodzeného pudu mohla byť len maličkosť; ale výsledok 

prvého pokusu uvedomiť si svoj rozum ako schopnosť, čo sa môže rozširovať za hranice, 

v ktorých sa držia všetky zvieratá, bol veľmi dôležitý a pre spôsob života rozhodujúci.“ (Kant, 

1996, s. 77) Dôležitá je myšlienka, na ktorú Kant odkazuje, a to, že o pôvode človeka sa síce 

môžeme dozvedieť veľa z kostí ukrytých hlboko pod zemou, lenže tie nám nepomôžu 

preniknúť k podstate, a teda k začiatku ľudských dejín. Pretože pokiaľ sa antropológovia, 

archeológovia a exegéti sporia o počiatok človeka, Kant to určil presne. Je to tá chvíľa, keď 

začína využívať a rozvíjať rozum ako samostatnú schopnosť. Kant zároveň analyzuje 

jednotlivé kroky človeka v momente, ako objavil v sebe tú „zázračnú prírodnú dispozíciu“ – 

svoj rozum.  

K samotnému aktu jedenia zo stromu poznania v rámci Kantovho myslenia je nevyhnutné 

poukázať na spôsob, akým Kant pristupuje k biblickému obrazu. Kant číta knihu Genezis 

symbolicky, nie doslovne. Kantovu schopnosť čítať a dešifrovať symboly v náboženských či 

lepšie povedané mytologických dielach možno oceniť v dvoch rovinách. Po prvé 

ako inovatívny prístup k ľudským dejinám. Čiže Kantovo vnímanie konkrétneho biblického 

textu ako pokus o dešifrovanie ľudských dejín. V rozbore tohto pohľadu budeme pokračovať 

ďalej. Pristavme sa pri druhej rovine Kantovho myslenia, pre filozofiu tak závažnú. Ide 

o filozofickú metódu čítania takýchto textov. Metóda spočíva v schopnosti čitateľa 

mytologického diela prekonať poskytnutý obraz, opustiť doslovnú interpretáciu a pokúsiť sa 

text transcendovať – prekonať prvý dojem, povýšiť vlastný pohľad na interpretačne vyššiu 

úroveň. Túto metódu možno aplikovať na akékoľvek dielo mytologického charakteru. 

Ukážeme prakticky.  

„Tak vznikli prví ľudia, ktorí sa chytro rozmnožili a zaplnili zem. Ale dlho nevedeli, ako sa 

majú tešiť z údov a z prijatej božskej iskry. Hľadeli a darmo hľadeli, čuli a nepočuli, 

pobehovali ako vo snách a nevedeli užívať svet. Neznáme im bolo umenie lámať a kresať 

kamene, z hliny páliť tehly, zo stromov sťatých v lese tesať zruby a z toho všetkého stavať 

domy. Tmolili sa pod zemou v tmavých jaskyniach ako čulé mravce. Nerozoznávali podľa 

bezpečných znakov zimu ani rozkvitnutú jar, ani zrelú plodonosnú jeseň. Všetko, čo podnikali, 

bolo bez cieľa. Nuž Prometeus sa teda ujal svojich tvorov. Učil ich pozorovať východ a západ 

súhvezdí, vynašiel im počtárske umenie i písmo, učil ich zapriahať zvieratá do jarma 

a používať ich ako pomocníkov pri práci...“ (Schwab, 1958, s. 7 – 8)  Ak čítame text z gréckej 

báje doslovne, nie je to nič iné než rozprávka pre malé deti, lenže uplatniac Kantovu metódu 

symbolického čítania zisťujeme pevnú analógiu medzi bájou a Bibliou. Človek pozbavený 

akejkoľvek schopnosti poznávania – porozumenia sveta v jednom aj druhom prípade nie je 

ničím odlišný od iných zvierat. Bez toho, aby ľudský druh použil rozum, sa človek po zemi 

tmolí doslova ako mravec.  Lenže Prométeus sa ujal svojich tvorov – vyššia sila, boh, 

evolučná energia? Je jedno čo, ale človek začal pomaly rozmýšľať. Pozrime sa na analógiu: 

lámanie kameňa – prvotné nástroje, pálené tehly – prvé sídliská, pozorovanie prírodných 

javov – porozumenie súvislostí pri pestovaní plodín... A takto by sa dalo pokračovať ďalej, 

a to všetko za pomoci „Kantovej metódy čítať symbol“. Druhým príkladom je ikonické dielo 

Boh a štát od anarchistického mysliteľa Michaila Bakunina. Tento autor, rovnako ako Kant, 

- 1126 -



siahol po Biblii a hoci zrod človeka interpretuje inak ako Kant, metóda zostáva rovnaká. 

„Jehova, ktorý je zo všetkých dobrých bohov, ktorých ľudia kedy uctievali, celkom určite 

najžiarlivejší, najješitnejší, najzúrivejší, najnespravodlivejší, najkrvilačnejší, najdespotickejší 

a najviac nepriateľský k ľudskej dôstojnosti a slobode, stvoril Adama a Evu z neznámo akého 

rozmaru, nepochybne preto, aby zahnal nudu, ktorá musela byť v jeho večnej egoistickej 

samote neznesiteľná, alebo preto, aby si zaobstaral nových otrokov; veľkoryso im dal do 

užívania celú zem s jej plodmi a so všetkými pozemskými zvieratami a ustanovil tejto 

dokonalej rozkoši jediné obmedzenie. Vyslovene im zakázal dotýkať sa plodov zo stromu 

poznania. Prial si teda, aby človek, pozbavený akéhokoľvek vedomia o sebe samom, zostal 

večným zvieraťom, behajúcim stále po štyroch pred večným Bohom, svojim stvoriteľom 

a pánom. Tu však prichádza Satan, večný burič, prvý slobodne mysliaci tvor a osloboditeľ 

svetov. Zahanbí človeka pre jeho nevedomosť a zvieraciu poslušnosť; oslobodí ho a na jeho 

čelo vtlačí pečať slobody a ľudskosti tým, že ho prinúti k neposlušnosti: odtrhnúť a zjesť 

ovocie zo stromu poznania.“ (Bakunin, 2014, s. 10) Bakunin svoje myšlienky rozvíja ďalej 

iným smerom ako Kant. Pričom postupuje omnoho ideologickejšie, čo napokon možno 

vyčítať z priloženej ukážky. Kant pri svojich úvahách o dejinách neideologizuje, ale 

poskytuje generálny pohľad na problematiku. Tým sa od jedinečnej filozofickej metódy 

čítania symbolov môžeme presunúť ďalej k obsahovému hľadisku Kantovho myslenia 

o dejinách. 

 

3. Produkt ľudskej kultúry  

Špecifickú pozornosť Kant venuje figovému listu, dokonca Kant tvrdí, že ide ešte o mocnejší 

prejav rozumu než krok prvý – objavenie rozumu. (Kant, 1996, s. 78) Naskytá sa otázka prečo 

je to tak?  

Vo vzťahu k našim predkom, ktorí sa pohybovali po zamrznutom svete, by sa dalo povedať, 

že sa odievajú preto, aby im nebola zima. Lenže figový list nie je práve najvhodnejší 

prostriedok, ako sa brániť pred chladom. Preto úvaha musí byť nasmerovaná inam. Figový list 

predstavuje pre človeka vyšší stupeň uvedomenia si svojej vlastnej existencie. Uvedomenie si 

svojej telesnosti vo vzťahu k pudom. Veď čo je nahota? Čistá fyzická podoba prirodzeného 

stavu tela človeka. Figovým listom je odvrhnutá. „Tento akt však má svoje ďalšie následky. 

Zdržanlivosť bola tým umelým krokom, ktorým sa prechádzalo od iba pocitových dráždidiel 

k myšlienkovým, od čisto zvieracej žiadostivosti pozvoľne k láske a s ňou od citu len 

príjemnému ku vkusu pre krásu, spočiatku len človeka, potom však aj prírody.“ (Kant, 1996, 

s.78) Kantov kauzálny sled je prozaický, ale paralelný s tým, čo Freud nazýva sublimáciou – 

čiže potlačením sexuálneho pudu a presunom sexuálnej energie do diela kultúry. Dráždidlo 

pocitu a túžby je vymenené dráždidlom myšlienkovým. To povestné myšlienkové dráždidlo 

tlačí človeka k neustálemu napredovaniu a rozvoju. Motív konania vo svojej podstate vonkajší 

a nevedomý sa mení na motív vnútorný a uvedomelý. Z psychologického hľadiska človek si 

začína uvedomovať svoje prežívanie a prispôsobuje tomu svoje správanie. „V porovnaní so 

zvieraťom, ktoré vždy povie Áno reálnemu bytiu – i vtedy, keď k nemu pociťuje averziu 

a uteká -  je človek bytosť, ktorá dokáže povedať NIE, „askéta života“, večne protestujúci 

proti každej čistej skúsenosti.“ (Scheler, 1968, s. 80) Asketický charakter človeka – teda jeho 

schopnosť „povedať nie životu“ však nesmie byť ponímaný s hodnotiacim rámcom. Teda 

o takejto podobe asketizmu sa nevyjadrujeme ako o životnom štýle, ktorý je spojený 

s odriekaním. Kategória asketizmu života, ktorú zavádza Scheler v súvislosti s Kantom, 

predstavuje reálny stav človeka - jeho jedinečnú možnosť zaprieť v sebe pudovú živočíšnosť a 

samostatne tvoriť. Scheler píše o človeku takýmto spôsobom pod vplyvom ako Kanta, tak aj 

Freuda. Akt sublimácie totiž pre Freuda predstavuje špecifickú schopnosť človeka potlačiť 

svoje pudy, a tak transformovať svoju energiu do tvorby diel vyššej kultúry. 
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Figový list interpretujeme ako prvý predmet, ktorý človek začína využívať pre svoje potreby 

typicky ľudským spôsobom. Je predsa jasné, že sa nedozvieme, o aký konkrétny predmet išlo, 

ktorý človek využil inak, ako bolo prvotne prírodou či Bohom zamýšľané. Figový list 

predstavuje abstraktný obraz, a tak ho treba aj čítať. Obraz figového listu Kantovi poskytuje 

odraz do posledného štvrtého kroku človeka nasmerovanému k započatiu vlastných dejín. Ide 

o uvedomenie si svojej vlastnej jedinečnosti. V tomto zmysle môžeme pokračovať ďalej 

v rozbore Kantovho diela. 

 

4. Sebauvedomenie 

„Štvrtým a posledným krokom rozumu, povznášajúceho človeka celkom ponad spoločenstvo 

so zvieratami, bolo pochopenie (hoci len nejasné) toho, že človek je vlastne cieľom prírody 

a že nič, čo žije na Zemi, nemôže mu pritom postaviť spoluhráča.“ (Kant, 1996, s. 79) Až na 

tomto mieste sa Kant definitívne oddeľuje od  klasického biblického obrazu. Veď predsa 

Adam vedel, že všetko stvorenie mu bolo dané k úžitku. Lenže Kant hovorí niečo iné. Adam 

nielenže nevedel, že všetko tvorstvo mu bolo podriadené, ale navyše na to musel prísť a až 

keď na to prišiel, dokázal sa úplne osamostatniť, dokázal započať svoje dejiny. Takéto 

odpútanie sa od predlohy je jedinečné nielen preto, že k nemu Kant prichádza, ale 

nepochybne aj z obsahového hľadiska. Čo vlastne Kant opisuje štvrtým krokom? Opisuje 

neolitickú revolúciu.  

„Prvý raz povedal ovci: Kožušinu, ktorú nosíš, ti  príroda nedala pre teba, ale pre mňa a keď 

ju z nej stiahol a sám sa s ňou odel, si uvedomil svoju výsadu, ktorú mal na základe svojej 

prírody, vzhľadom na všetky zvieratá, ktoré už nepokladal za svojich druhov v stvorení, ale za 

prostriedky a nástroje, prenechané jeho vôli, na splnenie jeho ľubovoľných úmyslov.“ (Kant, 

1996, s. 79) Veď o čom inom je neolitická revolúcia, ako o samotnom uvedomení človeka. 

Teda konkrétne uvedomenie si svojej vlastnej pozície vo svete vo vzťahu k prírode, k iným 

živočíšnym a rastlinným druhom, uvedomenie si svojej vlastnej jedinečnosti. Keď sa to stalo, 

od tohto momentu človek mohol obrátiť svoju pozornosť sám na seba. Človek si definitívne 

uvedomil svoj nárok „byť sám sebe cieľom“! (Kant, 1996, s. 80) Tento zásadný obrat človeka 

na samého seba môžeme označiť celkom otvorene za objavenie vedomia. Pokiaľ doposiaľ 

človek konal najprv pod vplyvom inštinktu, potom pod vplyvom akéhosi nevedomého 

rozumovania na tejto ostatnej úrovni už človek začína konať definitívne samostatne. Už nie 

príroda, ale on, človek, začína vládnuť. Aj keď nepozná podstatu, ale už rozumie prírodným 

zákonitostiam, dokáže ich využívať, vzdorovať im a pretvárať tak, aby slúžili v jeho prospech.  

Ak sa človek pýta, kde sa začínajú jeho dejiny, nepríde na to z kostí, ktoré vykopali 

archeológovia. Napriek všemožnému úsiliu kosti a ani žiaden hmotný prameň nemá prílišnú 

výpovednú hodnotu, ak sa snažíme uvažovať o počiatku dejín človeka. Totižto akákoľvek 

kostra – či predmet pravekého obyvateľstva ostáva vždy len na svojej materiálnej úrovni 

a snahy o oživenie tohto konkrétneho objektu nie sú o nič menšou mystifikáciou než biblické 

obrazy. Obraznosť je však dôležitá, a to je posolstvom Kantovho rozboru Biblie. Nemôžeme 

totižto človeka vytrhnúť zo siete súvislostí, musíme vnímať jeho progres na komplexnej 

rovine. 

Dielo Domnelý začiatok ľudských dejín v dnešnej dobe nových archeologických poznatkov 

volá o zvýšenú pozornosť. Hovorí nám totiž, kde je potrebné upriamiť svoju pozornosť, ak 

chceme hovoriť o dejinách. Pretože štvrtým krokom Kant hovorí ešte niečo dôležitejšie než je 

konštatovanie, že človek začal využívať prírodu. Štvrtý krok ako obraz vzniku ľudského 

vedomia – je zároveň obrazom vzniku historického vedomia. Nielenže si človek uvedomuje 

svoju jedinečnosť ako jednotlivca, ale začína si uvedomovať predovšetkým jedinečnosť 

svojho druhu. Jedinečnú schopnosť ľudského druhu spracovať, uchovať a najmä odovzdať 

informáciu ďalším pokoleniam. Takúto schopnosť nemá žiadny iný živočíšny druh. 

Neexistujú dejiny levov, ani dejiny slonov – sú len dejiny človeka. Dejinné vedomie 
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existencie ľudského druhu je kolektívnou paralelou k individuálnemu vedomiu existencie 

človeka.  

 

5. Zrod dejín  

Čo je zrod dejín pre Kanta? Kedy k nemu dochádza?  

Je naivné vyjadriť tento prerod akýmkoľvek dátumom. Ide o proces. Dejiny sa rodia vtedy, 

keď sa rodí nový človek. Človek, ktorý začína používať rozum, využívať prírodu 

a uvedomovať si svoje schopnosti. V relatívne krátkom období dochádza k transformácii  

ľudskej spoločnosti cez vynálezy a objavy v odvetviach poľnohospodárstva, metalurgie, 

začína sa špecializovať remeselná výroba. Vývinom prechádza obydlie, mení sa štruktúra 

obyvateľstva, vzniká štát, vzniká písmo, v otázkach náboženského rýtu ľudstvo našlo boha. 

Postupne sa objavujú nové fenomény, ktoré v prírode nenájdeme: súkromné vlastníctvo, 

obchod, vojna. Kde sa ale v tejto chaotickej zmesi noviniek objavujú dejiny? 

„Z tohto výkladu prvých ľudských dejín plynie, že vyjdenie človeka z raja, ktorý mu rozum 

predstavoval, ako prvý pobyt jeho druhu, nebol ničím iným ako prechodom zo surovosti 

zvieracieho tvora do ľudstva, z behárika inštinktu k vedeniu rozumom, slovom: z poručníctva 

prírody do stavu slobody.“ (Kant, 1996, s. 81)  

K zrodu dejín teda dochádza ešte pred tým všetkým, pred rozvojom všetkého umenia. Dejiny 

sa rodia s novým ľudským druhom doslova aj na rovine archeológie, homo sapiens – človek 

rozumný k sebe priberá ešte jedno sapiens. Nový druh človeka – človek rozumný dnešný 

alebo lepšie človek „rozumne rozumný“ je človekom dejín. Tiež presne nevieme, kedy sa 

zrodil prvý človek tohto druhu, tiež nevieme, kedy presne vznikajú dejiny, ale potrebujeme to 

vedieť? V zásade nie. Kantovým cieľom nie je presné vyjadrenie tohto aktu, on si celkom isto 

uvedomuje nedostatočnosť ľudského poznania v tomto smere. Zrod dejín predstavuje 

významnú historickú udalosť, ale na rozdiel od iných historických udalostí sa zrod dejín 

vymyká štandardnej periodizácii, a to aj v Marxovom ponímaní dejín. Dejiny totiž nezačínajú 

vznikom tried. Teda, ak by sme aj boli ochotní pripustiť, že dejiny sú dejinami triednych 

bojov, nič nám z tohto tvrdenia nenapovedá, kedy sa tento boj začal, teda kedy presne je 

človek ešte beztriedny prvotnopospolný a kedy už je z neho otrokár. V porovnaní s týmto 

pohľadom je Kantov pokus o podchytenie zrodu dejín omnoho presnejší ako ktorýkoľvek 

archeologický nález, ale aj ako iné pokusy o dejinné uchopenie človeka. Výsledok tohto 

bádania je totižto všeobecne platný. Kantova analýza človeka je uskutočniteľná v akejkoľvek 

spoločnosti, ktorú by chcel historik sledovať, bez ohľadu na jej lokalitu. Kant sa totiž nepýta, 

kde sa zrodila európska kultúra. Predmetom výskumu je človek ako taký. Ak Kant položil 

otázku: „Čo je človek?“, tak pokusy ju zodpovedať možno nenachádzame v jednom 

konkrétnom diele, ale k podstate tejto bytosti sa dostávame cez sumu Kantových prác. Pričom 

upozornenie na dejinnosť človeka v sérii Malých spisov môžeme považovať za hľadanie 

podstaty minulosti a budúcnosti ľudského druhu. Či už s Kantovými závermi súhlasíme, alebo 

nie, zásadnou sa stáva idea projekcie človeka z nemenného hierarchického poriadku do novej 

kategórie.  

Opis zrodu dejín za pomoci analýzy biblického textu nie je len prvoplánovou tendenciou, ale 

bezprostrednou reakciou na nové sociálne pomery 18. storočia. To, o čom dovtedy nebolo 

možné ani len uvažovať, ale bolo to potrebné prijímať ako dejinnú nevyhnutnosť, zrazu 

nabralo závažný filozofický rozmer. Pre Kanta dejiny nie sú dejinami spásy, dejinami 

Božieho zámeru. Ľudské dejiny sú vlastnými dejinami človeka. Toto tvrdenie síce predstavuje 

kruhový argument, lenže taktiež obsahuje aj zásadné zistenie vlastnej identity ľudského 

druhu. Dejiny sú produktom ľudskej činnosti a nielen tak hocijakej – sú produktom činnosti 

ľudského rozumu. 
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6. Budúcnosť  

Výskum zrodu dejín pre Kanta nepredstavuje len suché rozumovanie o ľudských dejinách, ale 

v konečnom dôsledku ide o snahu nájsť miesto pre človeka 18. storočia, ktorý práve opustil 

Božiu náruč a bezcieľne hľadá nový zmysel svojho bytia. Vychádzajúc z Kantovej analýzy 

možno prehlásiť: „Hľadaj zmysel vo svojich dejinách.“ Lenže nielen v kategórii minulosti, tá 

nech slúži pre to, čo príde, preto, aby sa človek na pevnom základe mohol pozrieť do 

budúcnosti. „Zisk z najstarších ľudských dejín filozofiou skúmaných je teda takýto: 

Spokojnosť s prozreteľnosťou a s chodom ľudských vecí v celku, ktorý nepostupuje od 

dobrého k zlému, ale sa zvoľna vyvíja od horšieho k lepšiemu; prispievať k tomuto pokroku je 

prírodou povolaný každý, ako mu len sily stačia.“ (Kant, 1996, s. 90) Funkciu ľudských dejín 

nevnímame len v rovine minulosti. Dejiny pre Kanta nepredstavujú zhluk dátumov 

a informácií o dávnych pokoleniach. Práve naopak, človek 18. storočia, ktorý prišiel o svoju 

budúcnosť v nebeskom raji, ju môže nájsť v dejinách. Prítomnosť totiž nie je nič iné než 

dejiny budúcnosti. My totiž dejiny ľudstva sami žijeme tu a teraz a naša budúcnosť – 

nesmrteľnosť nás samých tak nie je zabezpečená vyššou bytosťou, ale budúcimi pokoleniami. 

Ako príklad tohto tvrdenia môže slúžiť legendárny Epos o Gilgamešovi. „Nemôže človek 

nájsť večný život,“ riekol Utanapištim, „môže si však zachovať večné meno. Svojím dielom si 

sa stal nesmrteľným, hrdina Gilgameš!“ (Zamarovský, 1976, s. 63)       

Kantov výklad dejín môžeme čítať ako opis začiatku ľudských dejín. Takéto zistenie je ale 

povrchné a v zásade samoúčelné. Výskum dejín pre dejiny samotné. Kantova analýza histórie 

však ponúka človeku pohľad na svoju vlastnú budúcnosť. Pričom najzásadnejším tvrdením 

vychádzajúcim z Kanta je, že človek má budúcnosť vo svojich vlastných rukách. To Kant 

explicitne nepíše, z textov je však možné tento postoj odvodiť. „Úloha človeka je teda veľmi 

umelá. Ako je to s obyvateľmi iných planét a s ich prírodou, to nevieme; keď však dobre 

vybavíme toto poverenie prírodou, môžeme si lichotiť, žeby sme medzi našimi susedmi 

v budove sveta mohli získať nie nepatrné postavene. U nich môže azda každé indivíduum 

celkom dosiahnuť svoje určenie vo svojom živote. U nás je to inak: môže v to dúfať len rod.“ 

(Kant, 1996, s. 64) V poslednej vete uvedeného výroku je na mieste doplniť k slovu rod 

prívlastok ľudský. V dejinách teda vidíme pokusy o napĺňanie tejto umelej úlohy. Pričom 

nesmrteľnosť človeka závisí od miery jeho pričinenia pri napĺňaní tejto úlohy – či už 

v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Tu môžeme vidieť nový obraz spravodlivosti. Nie je 

to Boh, ale budúce pokolenia, ktoré budú vzhliadať na naše činy a buď ich oslávia, alebo 

zatratia podľa toho, do akej miery sa nám podarilo plniť dejinnú úlohu. A čo je našou 

dejinnou úlohou? 

„Dejiny ľudského druhu vo veľkom možno pokladať za uskutočňovanie skrytého plánu 

prírody, aby sa vytvorilo vnútorne a pre tento účel aj navonok dokonalé štátne zriadenie ako 

jediný stav, v ktorom príroda môže naplno rozvinúť všetky svoje vlohy v ľudstve.“ (Kant, 

1996, s. 68) 

Aj keď sa modernému človeku 21. storočia môže zdať tento výrok ako manifestácia 

osvietenského optimizmu alebo inak povedané vrcholne utopistický, nie je azda náš život 

nasmerovaný k rozvoju spoločnosti a k jej prosperite? Nejde teda o to, či náš cieľ je skutočne 

dosiahnuteľný, to v zásade nemáme, ako zistiť. Ide o to, že náš cieľ je vytýčený a sú dané 

„parametre“, na základe ktorých môžeme postupovať. A práve tieto „parametre“ môžeme 

odčítať v našich vlastných dejinách. Veď na základe čoho dnes oslavujeme alebo zatracujeme 

historické osobnosti? Ako vnímame mená Gándhí, Mandela, Hus, Ježiš... alebo Hitler, Stalin, 

Tiso, Napoleon, Henrich VIII. a iní? Všetky spory viažuce sa k týmto osobnostiam možno 

zhrnúť pod otázku: Či a ako prospeli svojou činnosťou ľudskej spoločnosti, ľudskému druhu? 

Dielo, ktoré po sebe zanechali, hoc aj sto či tisíc rokov dozadu ešte stále tvorí aktívnu súčasť 

súčasnosti. Obraz takéhoto pretrvávajúceho dedičstva – dejinnej večnosti pre dnešné 

pokolenia predstavuje nastavenie – parameter  aktuálnej činnosti v kontexte budúcnosti. 
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Laicky povedané: To, čo urobím teraz, nájde svoju odozvu v budúcnosti, pretože moja 

súčasnosť je budúca minulosť. Tento obraz človeka nachádzame v Nietzscheho myšlienke 

„návratu večného“ – doslova hovoríme o aktívnom prepojení minulého – súčasného – 

budúceho. Dejiny pre budúcnosť alebo inak dejiny budúcnosti, ktorých médiom sa stáva 

prítomnosť. Ako interpretácia pohľadu dejín pre budúcnosť môže slúžiť aj pieseň J. Nohavicu 

(2012). 

„Vše, co kdy kdo řekl, je vryto do žuly, vosk by se roztekl, papíry vzplanuly! Všechna ta slova, 

ať rovná či ohnutá, budou nezapomenuta. Vše, co kdy kdo napsal, je někde zasuto. Hluboko 

po kapsách hledám až najdu to. Všechna ta slova, ať kýmkoli řečena, budou znovu objevena.“  

Z Kantovej analýzy dejín možno odvodiť takýto záver: Človeče, ako to, že nevieš, aký je 

zmysel tvojho bytia bez Boha? Sú to dejiny! Prispievaj k prospechu a pokroku ľudskej 

spoločnosti všetkými svojimi možnými silami a dejiny na teba nezabudnú.      
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DINIGTAS HOMINIS G. PICA DELLA MIRANDOLA: JEHO ZDROJE 

A VLIV 

 

DIGNITAS HOMINIS OF G. PICO DELLA MIRANDOLA: ITS 

SOURCES AND INFLUENCE 

 

Jan Herůfek 
 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na renesanční koncept člověk, jak je vyjádřen zejména v Picových 

dílech (Oratio, Commento a Heptaplus). V této souvislosti můžeme upozornit na rozličné 

aspekty moderních intepretů (Garin, Yates, etc.), kteří zdůrazňují následující: 1. Člověk je 

charakterizován jakožto aktivní obraz boží. 2. Člověk může kontrolovat a podmaňovat si svět 

prostřednictvím své svobodné vůle. Takový náhled by však mohl být v kontrastu s předchozí 

epochou, v níž lze úděl člověka označit za méně důstojný a lze jej vyjádřit takto: homo miser 

est. Budeme tedy analyzovat Picova a Alemannova díla, abychom je konfrontovali s výše 

uvedenými interpretačními pozicemi. 

Klíčová slova: Giovanni Pico; Jochanan Alemanno; dignitas hominis; felicitas 

 

Abstract 

The paper deals with the Renaissance concept of  Man, which is expressed especially in 

Pico’s  works Oratio, Commento and Heptaplus. In this context we can say that there are 

some aspects of modern interpretations (Garin, Yates, etc.) claiming: 1) man is characterized 

as an active likeness of God (imago Dei). 2) man can control and dominate all the world 

through his free will. This point of view should be in contrast to previous epoch of the Middle 

Ages, where the role of Man is described as less dignified and expressed in this way: homo 

miser est. So we are going to analyse Pico's works and Alemanno's works (Hay ha-olamin 

and Chesheq Shlomo) to confront them with above mentioned position of interpretation. 

Key words: Giovanni Pico; Yohanan Alemanno; dignitas hominis; felicitas 

 

 

1. UVEDENÍ 

Giovanni Pico della Mirandola,
1
 zvaný kníže svornosti (princeps concordiae) byl nejen vůdčí 

osobností florentského platonismu (vedle M. Ficina), ale taktéž tvůrcem Řeči (Oratio). Ta 

měla podle některých moderních badatelů primárně oslavovat důstojnost člověka. Samotný 

přídomek de dignitate hominis získala však až ve štrasburské edici roku 1504 (Farmer 1998, 

s. 18–19). Nutno říci, že Pico na ní začal pracovat již od září roku 1486, kdy pobýval mezi 

Frattou, Perugií a Florencií. 

Ovšem jak lze tuto Řeč co nejlépe postihnout? Jednu z možných cest představuje interpretace 

nestora renesančního bádání Eugenia Garina, který ve spise Giovanni Pico della Mirandola: 

vita e dottrina (1937) označil knížete svornosti za prototyp italského humanisty (Garin 1937, s. 

70 – 73). V jiném Garinově díle Italian Humanism: Philosophy and Civic Life in the 

Renaissance je už Pico interpretován jako myslitel, který nepracuje se zastaralými teologickými 

nástroji, ale směle využívá mocnou zbraň renesančních intelektuálů, filologii, jejímž 

                                                 
1Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) studoval filosofii, teologii a jazyky (řečtina, arabština, hebrejština 

etc.) ve Ferraře, Padově a Florencii. Z díla: De dignitate hominis, Apologia, Conclusiones nongentae Heptaplus, 

De ente et uno.   
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dokonalým druhem je i nová kabala (Garin 1965, 106). Podobný pohled nabízí anglická 

badatelka Francis Yatesová. Za pozornost stojí její práce Giordano Bruno a hermetická 

tradice. I podle Yatesové lze označit Picova člověka za vědce, který je schopen svým 

důvtipem a silou ovládnout svět přírody (Yatesová 2009, s.127).   

Na opačném konci pomyslného vlivu stojí  Steve A. Farmer, který se ve spise Syncretism in the 

West (1998) pouští do ostré polemiky s pojetím Yatesové a nabourává vztah mezi Ficinovou 

a Picovou koncepcí magie, na němž anglická badatelka do jisté míry založila svou interpretaci. 

To ostatně činil už dříve také William G. Craven ve spise Giovanni Pico della Mirandola, 

Symbol of His Age. Modern Interpretations of a Renaissance Philosopher (Craven 1981, s. 

127–129). Farmer však ještě stupňuje svou interpretaci Picova  člověka, kdž jej představuje 

ho jako pokorného služebníka, který využívá svou sílu především k proměně sebe sama / své 

přirozenosti a nikoliv k podrobení si přírody (Farmer 1998, s. 131).  

Nutno též říci, že v době redakce své Řeči (1485–1486) začal Pico spolupracovat s I 

některými židovskými intelektály. Z nich je možno upozornit zejména na Fl. Mithridata, jeho 

učitele hebrejštiny a překladatele a taktéž na rabiho Jochanana Alemanna. Z toho důvodu se 

jiní badatelé M. Idel a F. Lelli domnívají, že jedním z hlavních zdrojů nejen Picovy Řeči, ale–

i jeho pozdního spisu Heptaplus (1489) byly některé Alemannovy práce. Jmenujme 

především jeho dva spisy Šlomo Chešek a Chaj ha-olamin, na nichž pracoval průběžně od 

roku 1469. V záplavě těchto rozličných interpretačních pozic alespoň prozkoumejme, z 

jakých přícin Pico svou Řeč vytvářel a zda se v jeho dílech nějakým způsobem projevuje 

opravdu Alemannův vliv. 

   

2. ORATIO: VSTUPNÍ POZVÁNKA K DISPUTACI 

V souvislosti s interpretací F. Yatesové stačí pouze připomenout slavné Picovo dictum, které 

se objevuje hned v úvodu zmíněné Řeči: „Velký div, ó Asklépie, je člověk“,(Pico 2006, s. 53, 

s. 57) na základě něhož spojuje Yatesová tento antropologický motiv s hermetickými prvky. 

Ty měly přispět k zrodu nové podoby člověka (homo magus), stojícího v naprostém kontrastu 

s jeho středověkým předchůdcem (Yatesová 2009, s. 86, s. 103).  

Nelze popřít, že se homo v Picově pojetí stává svéprávným a váženým sochařem, utvářející si 

svou podobu dle vlastního uvážení. Tento imago Dei není už vsazen do určitého hierarchicky 

pevně uzavřeného řádu. Na druhou stranu není nutné příliš přeceňovat novost Picova pojetí. 

Vždyť podobným způsobem o člověku uvažoval například Řehoř z Nyssy, Órigenés, Klement 

Alexandrejský či Augustin.(de Lubac 1994, s. 195 – 205). Krom toho je dobré mít na paměti, 

že Oratio měla být především dokonale stylově vybroušenou návnadou pro plánovanou 

rozpravu o Devíti stech tezích, které chtěl kníže svornosti obhajovat v Římě před 

významnými učenci tehdejšího světa (6. ledna roku 1487). 

Samotné poselství z Oratio je možno číst i jiným způsobem – mělo by totiž vést člověka 

k odpovědnosti za tvarování jeho vlastní přirozenosti (natura). To znamená, že jejím hlavním 

tématem není nutně oslava lidské důstojnosti. První člověk (Adam) sice získal od svého 

Stvořitele jeden z nejhonosnějších darů, možnost určovat svou přirozenost podle své vlastní 

svobodné vůle. Přesto či právě proto může kdykoliv poklesnout na úroveň nižší, zvířecí, ale 

může být také znovu povznesen k vyššímu, božskému. (Pico 2006, s. 57). Člověku byl tedy 

svěřen mimořádný úkol – pečovat o svou duši. Ale jak v něm obstát? Pico si je vědom toho, 

že se musí dobře vyzbrojit, a proto upřednostňuje filosofickou kontemplaci před řečnickou 

dovedností. Taková filosofická zbraň, je-li dialektikou oproštěna od přebytečných nánosů a 

morální filosofií zbavena veškeré nečistoty, umožní mudrci pronikat do veškerých tajemství 

přírody (Pico 2006, s. 69 – 71). Poznání přírodních a božských věcí, zprostředkované přírodní 

filosofií, ovšem kontemplujícího učence nedovede k vytouženému cíli.  

A proto kníže svornosti vybízí, aby se homo contemplativus dále zdokonaloval teologií a 

mohl tak stoupat po Jákobově žebříků poznání až k jejímu vrcholu , tj. k mystickému 
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sjednocení se s bohem (Pico 2006, s. 59 – 61). Jestliže však člověk nebude dostatečně 

zdokonalovat sám sebe, nedosáhne uvedeného cíle, ale propadne se do zvířecí říše. Pico zde 

propojuje křesťanské motivy (dionýsovský proces očištění, osvícení a zdokonalení), s prvky 

aristotelsko-averoistické filosofie (sjednocení pasivního a aktivního intelektu) a tématy 

vycházející ze židovské mystiky (proměna starozákonního Henocha v andělskou 

bytost Metatron)
2
  

Ač Oratio nebyla nakonec dokončena a byla vydána až posmrtně, jeho synovcem 

Gianfrancescem (Dougherty 2008, s. 146–147), přesto Pico proces lidského 

sebezdokonalování či povznesení se až nad andělskou důstojnost nikdy neopustil. Myšlenku 

postupně rozvíjel v dalších svých spisech, jako byl Commento, 1486) (Pico 1942, s. 443 – 

581), kde se setkáváme s homo contemplativus putujícím po šesto stupních zdokonalování po 

Jákobově žebříku, s cílem nalézt jeho vrchol, rozumí se novoplatónsky inspirovaný pramen 

krásy / poznání. Nejprve se však musí jeho duše odpoutat od smyslové krásy spojené s tělem, 

aby posléze mohla splynout s vyšším aktivním intelektem. Pico čerpá z několika zdrojů. 

Jednak jsou to řecké vlivy : Platónův dialog Symposion a také Proclova Elementatio 

theologica, jednak se jedná o arabské zdroje: Ibn al-Síd-Bataljawsího spis Kniha o zahradách 

(Kitab al-Hada’iq), který Picovi zprostředkoval právě Alemanno (Idel 1988, s. 207). 

 

3. HEPTAPLUS: CESTA K SEBEZDOKONALENÍ 

Je to však především Picův spis Heptaplus (1488 – 1489), v němž v návaznosti na 

středověkou křesťanskou a kabalistickou tradici, kníže svornosti uvažuje via alegorica o šesti 

dnech stvoření a sedmém dni odpočinku, tj. příchodu Krista jako krále vítězného šabatu. Zde 

tedy Pico rozlišuje dva typy štěstí. První typ je přirozené filosofické štěstí (felicitas naturalis), 

jehož průvodcem je Mojžíš umožňující člověku poznávat veškerá zákoutí přírodních zákonů. 

Druhým typem je věčná blaženost (felicitas supernaturalis). Jejím konečným cílem je 

sjednocení se se svým počátkem. Tohoto typu však mohou z tvorů dosáhnout pouze andělé a 

lidé. (Pico 1942, s. 324 – 326).  

Jestliže chce člověk opětovně dosáhnout andělského chóru a posléze docílit až k spojení se se 

svým tůrcem, musí opět nejprve projít cestou lemovanou dionýsiovským procesem očištění a 

osvícení. Z toho důvodu Pico představil už v Oratio systém věd, jehož prostřednictvím může 

homo stoupat po Jákobově žebříku poznání nejprve za pomoci dialektiky a morální filosofie, 

které zprostředkují jeho očištění, aby následně na cestě za přirozeným štěstím byl homo 

přírodní filosofií vyzbrojen světlem rozumu a s využitím teologie a kabaly dospěl k branám 

nejvyššího štěstí: poznání boha a sjednocení se s ním v podobě mystické smrti (mors osculi) 

Pico 1942, s. 336).  

Pico zde používá dva zdroje. Je to jednak Gersonides, který ve svém komentáři k Písni písní 

sděluje, že člověk stěží dosáhne za života dokonalého štěstí, tj. intelektuálního nazření boha. 

Jestliže meditující učenec přesto směřuje k nejvyššímu cíli, musí nejprve, dle Gersonida, 

dokázat rozlišovat pravdy a klamy, posléze za pomoci matematiky a přírodních věd si může 

připravit cestu k božským vědám (metafyzice) a pak bude smět přistoupit k poznání a spojení 

se s Bohem (aktivním intelektem) Gersonides 2009, s. 109. Jednak kníže svornosti odkazuje 

na Alemanna, v jehož spise O nesmrtelnosti se nachází podobné curriculum věd. Na jejím 

počátku stojí studium tóry, midraše, rétoriky, logiky, matematiky, fyziky a astronomie, 

politiky, medicíny a metafyziky, na jejím konci, tedy na nejvyšším stupni, se nachází magie a 

kabala (Idel 2007, s. 419 – 422).  

                                                 
2 Metatron – starozákonní postava Enocha (Gn 5, 6), která dle pseudoepigrafické apokalyptické literatury putuje 

nebesy, byla v židovské mystické tradici pozdního starověku ztotožněna s postavou anděla Metatrona, resp. 

Jahoela, ve kterého se Henoch proměnil. Podle 3. knihy Henochovy zaujímá Metatron v nebeské hierarchii 

vysoké postavení – vlastníka trůnu nebo demiurga – Boha Stvořitele.  
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I Alemanno se domnívá, že rozum nás nedovede k věčné blaženosti, ale je nutné přejít ještě o 

stupeň výše, k intelektuální složce duše: [Nejvyšší] moudrosti… nelze dosáhnout 

prostřednictvím racionálního poznání ani jí člověk nemůže docílit vlastním přičiněním…, lze 

jí dosáhnout pouze Boží pomocí, tj. prostřednictvím Boží lásky (Lelli 2000, 67). Alemanno 

používá a zároveň Picovi zprostředkovává další dva arabské zdroje. Prvním z nich je traktát 

islámského filosofa ibn Tufajla, jenž uvažuje o aktivním intelektu odděleném od pomíjivé 

látky jako o hybateli prázdného prostoru. Konečným lidským cílem je pak spojení lidského 

(pasivního) intelektu s božským aktivním intelektem (Lelli 2000, s. 69). Druhým zdrojem je 

Ibn al-Síd Bataljawsího spis Kitab al-Hada’iq (Kniha o zahradách, Ben-Zaken 2011, s. 71 –

76) uvažující o žebříku, v Picově a Alemanově pojetí o přirozenosti (natura), jako o 

alegorickém můstku mezi zemí a aktivním intelektem. A podobně, jako v ibn Tufajlově 

představě, může také al-Bataljawsího očištěná lidská duše dosáhnout svého vrcholu, tj. 

aktivního intelektu (Idel 2005, s. 181 – 182). 

I podle Alemanna je skutečným štěstím rozjímajícího učence intelektuálně se spojit s 

aktivním intelektem. Jestliže však Alemanno chápe lásku (chesed) jako nutnou sílu 

zprostředkovávající spojení s aktivním intelektem, pak se Pico obdobně domnívá, že takovým 

činitelem nemůže být nic jiného než milost (gratia), již daruje Ježíš (nový Adam, 

christologický motiv). Lze to vyjádřit i jiným způsobem. Boží Syn (makrokosmos) může se 

sebou sjednotit malý svět, tj. člověka (mikrokosmos), jenž odhazuje svůj pozemský šat a 

vydává se vstříc Boží náruči. Setkává se s Boží přítomností (Šechina): Když duše dosáhne 

všeho [poznání], čeho jen může dosáhnout, spojí se s vyšší duší, zbaví se svého pozemského 

šatu, vytrhne se ze svého místa a spojí se s božstvím (Pico 2005, s. 83). Wirszubski určil jako 

přímý zdroj této teze Recanatiho komentář k Pentateuchu, kdežto B. C. Novak a F. Lelli 

označili za přímý pramen Alemannův spis Chešek Šelomo, na němž Alemanno začal 

pracovat ještě za svého padovského pobytu roku 1469 a dokončil ho ve Florencii, tedy 

v době, kdy byl v blízkém kontaktu právě s Picem. Spis pojednává o felicitas ultima, jejímž 

naplněním je sjednocení se Šechinou jako v případě knížete svornosti. 

Mezi Alemannovým a Mirandolovým pojetím existuje vskutku podobnost. Jochanan v první 

kapitole výše zmíněné knihy přisuzuje roli zprostředkovatele mezi Bohem a člověkem v polibku 

smrti (mors osculi) sefiře Tif’eret (Vajda 1957, s. 284). Alemannův vliv se projevuje již v 

Picově sedmnácté „hebrejské“ tezi, v níž šestá sefíra (krása) zprostředkovává Boží přimknutí 

(dvekut). Funkci sefíry Tif’eret  lze přirovnat k lásce muže a ženy: Jakákoli zmínka v Písmu o 

lásce muže a ženy nám mysticky naznačuje spojení Tif’eret s Keneset Izrael či spojení Bet 

s Tif’eret (Pico 2005, s. 81). Bet symbolizuje druhou sefíru Chochma (moudrost) vyjadřující 

mystickou jednotu s Tif’eret. Skutečným a posledním lidským štěstím se stává setkání a 

spojení se s  Boží přítomností (Šechina): Ten, kdo se uprostřed noci spojí se sefírou Tif’eret, 

bude mít úspěch v každém aktu plození (Pico 2005, s. 109). 

V Oratio hovořil také Pico o blaženém spočinutí v lůně Otce. Chce-li ovšem homo 

contemplativus vstoupit až do domu Božího (Bet-el), musí projít nejprve bránou křtu. Proto 

kníže svornosti v „kabalistické“ tezi tvrdí, že Boží Syn přijde soudit svět vodou a Duch svatý 

ohněm. Ve spise Heptaplus je tatáž teze dále rozvedena a zpřesněna. Síla vody se, dle Pica, 

projevuje nejvíce ve křtu, neboť tehdy přijímáme samotnou Boží sílu. To je ten důvod, proč 

jsme znovu obnoveni a smíme se nazývat Božími Syny, kteří jsou zrozeni ne z krve (jako 

starý Adam), ale z Boha. Nastává konečně příhodný čas, kdy po šesti dnech přichází sedmý 

den vítězného šabatu. Okamžik, v němž budou lidé znovu obnoveni a konečně spočinou v 

Kristu: Z tajemství tří písmen, která se nacházejí ve slově šabat, tj. שבת, můžeme 

kabalisticky vyložit, že svět spočine tehdy, když se Boží Syn stane člověkem, a na konci věků 

nastane šabat, když se lidé znovunarodí v Božím Synu (Pico 2005, s. 81).  
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4. ZÁVĚR 

Picova Řeč byla sice jen jakousi elegantní upoutávkou k chystané rozpravě o Devíti stech 

tezích, k níž však vlivem okolností nikdy nedošlo. I přesto již v ní si Pico načrtl 

antropologicko-teologické a filosofické motivy, které postupně rozvíjel jednak ve spise 

Commento a jednak v Heptaplu. Lze nicméně říci, že v samotné Řeči nešlo primárně o oslavu 

důstojnosti člověka, spočívající mimo jiné i v jeho schopnosti podmanit si svět, jak se 

domnívali E. Garin nebo F. Yatesová. Je možno proto spíše přijmout  interpretací S. Farmera 

Na druhou stranu očištěný meditující učenec se nestává pouze interpretem (jak se Farmer 

domníval), ale proniká až k samotné podstatě božství, jejímž vrcholem je věčná blaženost 

(felicitas supernaturalis), což se snad nejvýrazněji projeuje v Picově spisem Heptaplus. 

Vyjma uvedeného je třeba také připustit, že se již ve své Řeči nechává Pico inspirovati 

židovskými zdroji (Mithridates, Alemanno), které posléze tranformuje i do Commenta a 

Heptaplu (zejména motiv Metatronu a pojetí mors osculi).  
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ANALIZA KOMPARATYWNA  GWARY PODHALAŃSKIEJ I 

LITERACKIEJ NORMY JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIALECT OF THE 

PODHALE AND THE LITERARY NORM OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE 

 

Justyna Szajnowska-Borkowska 

 
Streszczenie 

W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza porównawcza gwary podhalańskiej, 

jako jednej z odmian dialektu języka polskiego i literackiej normy języka rosyjskiego. Oba 

badane obiekty należą do tej samej rodziny języków Słowiańskich, jednak różnych gałęzi 

(zachodnio- i wschodniosłowiańskiej). Celem analizy było pokazanie stopnia pokrewieństwa 

między tymi językami poprzez poszukiwanie wspólnych cech pomiędzy nimi i próbę 

odtwarzania słów, które mogły być wspólne dla obu języków mimo, że współcześnie różnią 

się one od siebie. Badanie leksyki gwary podhalańskiej i języka rosyjskiego dowiodło, że nie 

można dokładnie określić zmian zachodzących w językach i ram czasowych tych zmian, 

jednakże dzięki analizie porównawczej można określić stopień podobieństwa występującego 

w językach, zarys tempa zmian i kierunek rozwoju. 

Słowa kluczowe: dialekt, język, komparatystyka, prajęzyk, prasłowiański, starosłowiański, 

rosyjski 

 

Abstract 

In this article, a comparative analysis of the Podhale dialect was carried out as one of the 

varieties of the dialect of the Polish language and the literary norm of the Russian language. 

Both studied objects belong to the same family of Slavic languages, however, different 

subgroups (West and East Slavic). The aim of the analysis was to show the degree of kinship 

between these languages by looking for common features between them and an attempt to 

reproduce words that could be common to both languages, despite the fact that they are 

nowadays different from each other. The research of the Podhale’s dialect lexis and the 

Russian language proved that it is not possible to precisely determine the changes taking place 

in languages and the time frame of these changes, however, thanks to comparative analysis, it 

is possible to determine the degree of similarity in languages, an outline of the pace of change 

and the direction of development. 

Keywords: dialect, language, comparative analysis, proto-language, Proto-Slavic, Old Slavic, 

Russian 

 

 
1. Pochodzenie gwary podhalańskiej i języka rosyjskiego 

Gwara podhalańska jako odmiana języka polskiego, występująca na południu Polski, to 

zanikający pomnik pozostałości słowiańskiego prajęzyka. Język prasłowiański, jako wspólny 

twór językowy wszystkich Słowian, dał początek współczesnym językom słowiańskim, 

rozgałęziając się na języki wschodniosłowiańskie (rosyjski, białoruski, ukraiński), 

zachodniosłowiańskie (polski, słowacki, czeski, dolno- i górnołużycki, wymarły połabski) i 

południowosłowiańskie (słoweński, serbsko-chorwacki, bułgarski, macedoński). Gwara 

podhalańska, jako podjednostka języka polskiego, zazwyczaj jest przedmiotem analiz 
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porównawczych w stosunku do języka słowackiego. Wynika to przede wszystkim z 

rozmieszczenia geograficznego – gwara ta występuje przy granicy polsko-słowackiej. 

Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia cech wspólnych między jedną z odmian języka 

zachodniosłowiańskiego i drugą, pochodzącą z kręgu wschodniosłowiańskiego (literackiej 

odmiany języka rosyjskiego). 

Język prasłowiański, wywodzący się z rodziny praindoeuropejskiej, istniał już od początków 

1500-1300 r. p.n.e. Jego rozpad na poszczególne grupy językowe mógł nastąpić w VI-VII w. 

n. e. (niektórzy językoznawcy przesuwają ramy czasowe rozpadu prasłowiańszczyzny na XI a 

nawet w X r. n e.) Nie istnieje żaden zabytek spisany w tym języku w okresie przed 

rozpadem, ale jedną z jego późniejszych odmian jest  język staro-cerkiewno-słowiański 

(starosłowiański, starobułgarski) – najstarszy literacki język Słowian, stworzony przez Cyryla 

i Metodego w IX wieku, będący jednym z dialektów macedońsko-bułgarskich. Cyryl 

prowadził swoją misję na Morawach, w tym w południowej Polsce, aż do 885 roku, a 

stworzony przez niego język stał się podstawą literacką między innymi języka rosyjskiego 

[www 1]. 

Badając dialekty poszczególnych języków z tej samej rodziny językowej możemy znaleźć 

coraz więcej wspólnych cech pomiędzy nimi i próbować odtworzyć słowa, które mogły być 

wspólne dla obu języków mimo, że współcześnie różnią się one od siebie. 

Język rosyjski literacki kształtował się już od IX wieku n.e. (okres staroruski), poprzez okres 

„moskiewski” (XVI-XVIII w.), aż do okresu nowożytnego (przełom XVIII-XIX w.). 

Podstawowy wpływ na jego słownictwo, zasady słowotwórstwa oraz odmiany i styl literacki 

miał język cerkiewnosłowiański, wywodzący się z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. 

Języki rosyjski i polski wywierały na siebie duży wpływ. Można wyróżnić dwa główne 

okresy, kiedy następowała silna interferencja jednego na drugi. Pierwszy okres to wiek XVI, 

okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy to język polski miał status międzynarodowego. 

W języku tym posługiwano się m.in. na rosyjskim dworze, a jego znajomość była oznaką 

wykształcenia i przynależności do wyższej klasy społecznej. Umożliwiała także rozwój 

kariery. Drugi okres wzajemnego wpływu obu języków przypadał na lata 50-te XX w. i cały 

okres PRL-u, kiedy w Polsce język rosyjski był językiem nauczanym obowiązkowo.  

Gwara podhalańska jest jedną z gwar dialektu małopolskiego. Zajmuje obszar południowej 

Polski - Podhala i rozciąga się od Tatr, do okolic Rabki w kierunku północnym (jej północną 

granicę wyznacza pasmo Gorców) oraz od Piekielnika z zachodu, za którym rozpoczyna się 

obszar Orawy, do miejscowości położonych nad Jeziorem Czorsztyńskim, które wyznacza 

granicę Spisza. 

Współczesna gwara góralska (podhalańska) ulega spolszczeniu i mimo, że wciąż sporo osób 

używa jej na co dzień, to jednak coraz częściej daje się zauważyć wpływy literackiej normy 

języka polskiego zarówno w mowie, jak i wydawanych tekstach pisanych gwarą. Aby dotrzeć 

do prawdziwej gwary konieczne było przeprowadzenie wywiadów wśród najstarszych 

mieszkańców Podhala. Opieranie się na tekstach pisanych jest trudne i nie do końca 

adekwatne, gdyż nie istnieją normy jej zapisu, zatem ten sam tekst może być przez różnych 

użytkowników tego dialektu pisany nieco inaczej. Niemniej jednak można zauważyć pewne 

podobieństwa z językiem rosyjskim.  

Obszar występowania dialektu podhalańskiego jest oddalony znacznie od granicy polsko-

rosyjskiej (ok. 300 km od granicy ukraińskiej, gdzie jeszcze do niedawna j. rosyjski był 

językiem urzędowym, nieco dalej od granicy białoruskiej i 800 km od obwodu 

kaliningradzkiego). Czy zatem podobieństwa do języka rosyjskiego wynikają z historii i 

uwarunkowań politycznych, czy może są tylko pozostałością po wspólnym prajęzyku? 

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, gdyż nie udało mi się dotrzeć do tekstów 

spisanych gwarą, które byłyby starsze niż przełom XIX/XX wieku. Można jednak podjąć 
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próbę analizy leksykalnej i gramatycznej metodą porównawczą, aby chociaż częściowo 

określić stopień podobieństwa między badanymi jednostkami.  

Analizę komparatywną, w celu poszukiwania podobieństw pomiędzy językiem rosyjskim, a 

dialektem podhalańskim, można przeprowadzić na płaszczyznach morfologicznej, 

fonetycznej, syntaktycznej i leksykalnej. W tym celu posłużę się słowami piosenek ludowych, 

tekstów wierszy oraz zacytowanych fragmentów rozmów użytkowników dialektu 

podhalańskiego. Podstawę odniesienia do języka rosyjskiego będą stanowiły słowniki języka 

rosyjskiego. Poniżej będę stosować skróty: 

GW: fragment tekstu napisany gwarą podhalańską, 

PL: tłumaczenie tekstu na współczesny język polski, 

RU: tekst w języku rosyjskim, 

SCS: j. staro-cerkiewno-słowiański (starosłowiański) 

PSŁ: j. prasłowiański, dane słowo poprzedzone jest *, gdyż jest to jedynie jego rekonstrukcja, 

nie istnieją zabytki spisane w tym języku. 

Kursywa służy wyodrębnieniu analizowanych fragmentów. 

 

2. Analiza porównawcza gwary podhalańskiej i języka rosyjskiego 

GP: Hej, Janicku, siwy włos, przydze ku mnie choćby roz, hej, jo bede(m) cekała, hej tobie 

wyzierała.
1
  

PL: Hej, Jasiu, siwy włos, przyjdźże do mnie choćby raz, hej, ja będę czekała, ciebie 

wypatrywała. 

RU: приди ко мне – przyimek к(о) jako odpowiednik podhalańskiego przyimka ku (w j. 

polskim do). 

Język prasłowiański odziedziczył wiele przyimków z języka praindoeuropejskiego. W PSŁ 

liczba przyimków wzrosła ze względu na nowe formacje, powstałe na podstawie 

przysłówków, a także ze względu na przyimki utworzone z innych części mowy. Takie 

przyimki nazywamy pierwotnymi, a przyimki powstałe na bazie przysłówków w języku SCS 

– nowymi. Wiele pierwotnych przyimków mogło być używanych jako przyimki (z imionami) 

i przedrostki (z czasownikami). Przyimek kъ (pochodzący od *kŭn) pełnił zawsze tylko 

funkcję przyimka, nigdy przedrostka [www 2]. 

RU: тебя высматривать – zaimek w bierniku тебя jako odpowiednik podhalańskiego 

tobie w bierniku (w j. polskim ciebie). 

Zaimek тебя pochodzi z praindoeuropejskiego *te  e w bierniku (*tū w mianowniku). W 

języku starosłowiańskim i staroruskim odmiana zaimka w dopełniaczu miała postać taką 

samą, jak w bierniku: tebe, natomiast w celowniku: tebě, ti. W języku polskim zaimek ciebie 

występuje w dopełniaczu: (kogo? czego wypatrywała?), natomiast w GP występuje forma 

celownika komu? czemu? Tobie. W SCS ta forma w celowniku miała postać tobě [Lehr-

Spławiński, 1973, s.53]. 

GP: Ka sie bieres? Nika. 

RU: Куда собираешься? Никуда. 

PL: Dokąd idziesz? Donikąd. 

W języku prasłowiańskim istniało wiele różnych wariantów tworzenia przyimków, co ma 

odzwierciedlenie w różnych współczesnych językach słowiańskich. Do starosłowiańskich 

rdzeni kъ-, tъ-, vъ-, ov- przyłączyły się i inne sufiksy (-dy, -ądъ, -ędy) i przyrostki,  w 

rezultacie czego powstały polskie przyimki dokąd: < dъąd [Galster, 1998, s. 286].  

W SCS istniały m. in. takie formy przyimków: kamo-, kądu-;  

RU: kuda,  nikuda; 

GP: ka, nika. 

                                                            
1 Słowa pieśni ludowej.  
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GP: - Ka sie bieres? - Nika sie nie bierem.  

RU: - Куда собираешься (берёшься)? - Никуда. 

PL: - Dokąd idziesz (bierzesz się)? – Donikąd. 

W czasowniku bierem sie nie zaszedł typowy dla języka polskiego przegłos polski, 

polegajacy na przejsciu ě w o w pozycji przed spółgłoskami twardymi (r) [www 1]: 

PL: biorę się,  

GP: bierem sie,  

RU: берусь 

Ponadto w PL spółgłoska r w czasowniku brać się występuje tylko w 1 os. l. poj (biorę się) i 

3 os l. mn (biorą się). W pozostałych osobach jest rz. W RU w czasowniku браться  we 

wszystkich osobach występuje spółgłoska r. W GP: również we wszystkich osobach 

czasownika brać się występuje r. 

           GP: Jest hań co kupić?  

           PL: Czy można tam coś kupić 

           RU: Есть там что-то купить? 

Zarówno w RU, jak i GP, czasownik jest występuje w formie 3 os. l. poj. w znaczeniu istnieje 

i pochodzi od prasłowiańskiego słowa byti – jestъ (być-jest) [Strutyński, 1998, s. 72]. 

            GP: Jo jus w chałpie (doma). 

            PL: Jestem już w domu. 

            RU: Я уже дома. 

W GP, podobnie jak w RU, czasownik być w cz. teraźniejszym występuje rzadko, czasami 

bywa też zastępowany przez zaimek zwrotny se, np. Jo se doma [www 3]. 

            GP: Bier kielo fces. 

            PL: Bierz ile chcesz. 

            RU: Бери сколько хочешь. 

Zaimek liczebnikowy (nieosobowy) w PSŁ miał formę *k  o-, a w SCS miał formę kolikъ 

[www 4]. 

            GP: Hanka Jantków. 

            PL: Hanka córka Antka. 

            RU: Ханна Антоновна. 

W języku polskim praktycznie nie stosuje się imion odojcowskich. W języku rosyjskim 

stosuje się imię odojcowskie jako drugie imię powstałe od imienia ojca osoby 

przedstawiającej się w 1 osobie. W gwarze podhalańskiej niekiedy stosuje się imię ojca w 

dopełniaczu liczby mnogiej, i to tylko w przypadku mówienia o osobach trzecich. 

           GP: Mamо, kie sie wrócicie? 

           PL: Mamo, kiedy wrócisz? 

           RU: Мама, когда вы вернётесь? 

W gwarze podhalańskiej do tej pory stosuje się liczbę mnogą zwracając się do osób starszych, 

lub którym należy się szacunek (także do rodziców). W języku rosyjskim zastosowanie 

pluralis maiestatis jest powszechne i zastępuje formę Pan/Pani. W języku polskim liczbę 

mnogą w takim odniesieniu stosuje się rzadko.  

Czasownik wrócić się ma formę zwrotną tylko w gwarze podhalańskiej, natomiast w j. 

polskim ma formę bezzwrotną. Ekwiwalent w j. rosyjskim również ma formę zwrotną 

(вернуться). 

           GP: On piyknie tońc woł/tońcowoł. 

           PL: On pięknie tańczył. 

           RU: Он прекрасно танцевал. 

W j. rosyjskim czasownik utworzony jest za pomocą sufiksa -eva-. Stosuje się go do 

tworzenia form iteratywnych (wielokrotnych) czasowników [Bartula i Lehr-Spławiński, 1973, 
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s. 125]. W gwarze natomiast występuje wydłużenie formy czasownika niedokonanego za 

pomocą sufiksa -uvo-/-ovo-.  

           GP: syr, cisty, corny; 

           PL: ser, czysty, czarny; 

           RU: сыр, чистый, чёрный. 

W gwarze podhalańskiej występuje tzw. archaizm podhalański, czyli wymowa typu: c'isty, 

podobnie wymawia się ten rzeczownik w j. rosyjskim. Także rzeczowniki syr i corny mają 

bardzo podobną wymowę do ekwiwalentów w j. rosyjskim [www 3]. 

           GP: Jo tak rada cie widzieć! 

           PL: Tak się cieszę, że Cię widzę! 

           RU: Я так рада тебя видеть! 

Przymiotnik рад/рада ma swój ekwiwalent w gwarze podhalańskiej: rad/rada, po polsku 

cieszyć się. Forma rad/rada również istniała w j. polskim, jednak współcześnie można ją 

uznać za archaizm. 

           GP: Zabocyłak to wziońć. 

           PL: Zapomniałam to wziąć. 

           RU: Я забыла это взять. 

Czasownik zabocyć jest bliższy rosyjskiemu забыть, niż polskiemu zapomnieć. W j. polskim 

czasownik baczyć ma inne znaczenie:  ważać na coś. 

            GW: Malućki Pon Jezus przyseł na te Ziemie.
2
 

           PL: Maleńki Pan Jezus przyszedł na tę Ziemię. 

           RU: Маленький Господь Исус пришёл на Землю. 

Prasłowiański czasownik *iti posiadał supletywne formy 1) od tematu i- (bezokolicznik *iti,  

*itъ, 2) od tematu *idti (tryb rozkazujący w j. rosyjskim иди!) Aoryst asygmatyczny (aoryst 

wyrażał czynność przeszłą dokonaną) miał formę idъ, aoryst sygmatyczny II miał formę 

idohъ, 3) od tematu šьd- imiesłów czynny cz. przeszłego wraz z przyrostkiem -l- (sьd-l-). Z 

biegiem czasu nastąpiło uproszczenie formy czasu przeszłego i powstała forma żeńska w j. 

polskim szła, poszła, (dla rodzaju męskiego nadal istnieje forma szedł, szedłem – temat *idti). 

W j. rosyjskim pozostaje uproszczona forma dla wszystkich rodzajów: шёл, шла. W gwarze 

również funkcjonuje forma uproszczona: seł, sła [www 5]. 

           GP: Bierem się do Nowego Torgu. 

           PL: Jadę do Nowego Targu. 

           RU: торг 

W PSŁ w połączeniach typu: *tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt występowały sylaby zamknięte przez 

spółgłoskę r lub l, gdzie t oznaczało dowolną spółgłoskę. Rozpad tych grup dokonywał się 

różnorako w poszczególnych grupach języków słowiańskich: poprzez metatezę, czyli 

przestawkę z wydłużeniem w j. południowosłowiańskich, poprzez samą metatezę w j. 

zachodniosłowiańskich – w wyniku tych procesów powstawała sylaba otwarta (zakończona 

na a lub ě). W j. wschodniosłowiańskich spółgłoski sylabotwórcze ulegały likwidacji i na 

swoje miejsca powróciły zredukowane samogłoski, które następnie uległy wokalizacji 

(przeszły w samogłoski o lub e) [Strutyński, s.34-35]. 

PSŁ: *tъrgъ – > *trgъ 

SCS: TРЪГЪ – trъgъ 

RU: торг  

GP: torg 

PL: targ 

 

 

                                                            
2 Fragment wiersza S. Nędzy-Kubińca Pastorałka góralska p.t. Cosik mi się widzi. 
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3. Wnioski 

Powyższa analiza porównawcza jednej z odmian dialektu małopolskiego: gwary 

podhalańskiej oraz współczesnego języka rosyjskiego, wykazała podobieństwa występujące 

między nimi. W tle porównań występował język polski, starosłowiański oraz prasłowiański. 

Istnienie podobieństw między badanymi obiektami przy jednoczesnym występowaniu różnic 

w obrębie tego samego języka (różnice między gwarą j. polskiego a literackim j. polskim) 

świadczą o pochodzeniu od wspólnego prajęzyka, ale też o tym, że gwary, dialekty podlegają 

wolniejszym zmianom, niż literackie odmiany języka.  

Podobieństwa między gwarą języka zachodniosłowiańskiego i językiem 

wschodniosłowiańskim nie są jednak na tyle duże, by można było swobodnie czytać teksty 

czy też prowadzić rozmowy pomiędzy użytkownikami jednego i drugiego. Znaczne różnice 

występują przede wszystkim w słowniku – w gwarze często występują pojęcia związane z 

życiem tylko w tej konkretnej społeczności np. oscypek, baca, koziora (gałązka). Sporo z nich 

jest zapożyczonych m. in. z j. słowackiego, rumuńskiego, węgierskiego, niemieckiego. 

Ponadto zarówno j. rosyjski, jak i gwara mają zupełnie różne akcenty wyrazowe. W gwarze 

akcent zazwyczaj pada na 1 sylabę od początku, natomiast w j. rosyjskim jest ruchomy (w j. 

polskim pada na przedostatnią sylabę). 

Prawdopodobnie nie istnieją, albo przynajmniej nie są mi znane, zabytki przed 

dziewiętnastowieczne, spisywane w dialektach góralskich (m. in. w gwarze podhalańskiej), 

nie możemy zatem dokładnie prześledzić zmian zachodzących w językach, określić ram 

czasowych tych zmian. Jednak analiza porównawcza dwóch języków czy też dialektów 

pomaga określić stopień podobieństwa występującego w językach, zarys tempa zmian i 

kierunek rozwoju. 
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K PRÍTOMNOSTI ARABSKEJ FILOZOFIE V DIELE 

STREDOVEKÝCH TALIANSKYCH BÁSNIKOV  

 

ON THE PRESENCE OF ARABIAN PHILOSOPHY IN ITALIAN 

MEDIEVAL POETSʼ WORKS 

 

Monika Šavelová 
 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje vplyvu arabskej kultúry, no najmä filozofie, ktorá do Európy prenikala 

vďaka prekladom a komentárom Aristotela, a jej stvárneniu v poetickej tvorbe talianskych 

stredovekých básnikov.   

Kľúčové slová: Aristoteles, Averroes, literatúra, filozofia, poézia, zbožštenie 

 

Abstract 

The article deals with the influence of Arab culture, but especially with its philosophy, that 

has come to Europe thanks to translations and commentaries of Aristotle's work, and its 

representation in the writings of Italian medieval poets. 

Key words: Aristotle, Averroes, Literature, Philosophy, Poetry, Divination 

 

 

1 OTÁZKA VÝSKUMU PRÍTOMNOSTI FILOZOFICKÝCH DOKTRÍN 

V STREDOVEKÝCH LITERÁRNYCH TEXTOCH 

Téma zaoberajúca sa výskytom filozofického pozadia arabského pôvodu v stredovekých 

literárnych dielach vychádza z problematiky prenikania sa kresťanskej a arabskej kultúry, 

ktorá nie je čisto literárnohistorická, ale poznačila dobovú filozofiu, teológiu i literatúru. 

Zásadnou a v podstate generalizujúcou otázkou je, čo priniesol preklad Aristotela, čo spôsobil 

jeho vplyv cez Averroesove komentáre v dobovej kultúre a ako sa to prejavilo na prozaickej a 

poetickej tvorbe. Hneď v úvode je nutné zdôrazniť, že skúmanie staršej (a nielen) talianskej 

literatúry na podloží filozofickej medzikultúrnej (arabsko-západoeurópskej) revolúcie, ktorú 

primárne podnietili práve preklady gréckych filozofov cez arabských prostredníkov a 

komentátorov do latinčiny, si vyžaduje súbežné štúdium literárnych a filozofických zdrojov 

a ich vzájomného vplyvu a prelínania sa.  

Prejavy sprítomnenia arabskej filozofie v literatúre kryté alegorizáciou a zámernou 

disimuláciou je potrebné rekonštruovať pomocou textovej archeológie v zmysle Dionýza 

Ďurišina a Mikuláša Bakoša: recepčný subjekt sa voči (navonok) známym textom musí 

správať podozrievavo, s nedôverou, hoci sa zdajú byť jasne formulované, pretože môže ísť o 

falošnú podobnosť. Uvedená optika presne odráža primárny nedostatok, s ktorým sa pri 

interpretáciách diel staršej talianskej literatúry (prevažne však diel básnikov sicílskej, 

toskánskej a florentskej školy a neskôr Danteho, Boccaccia a Petrarcu, ktoré sú nám v čase 

najviac vzdialené) stretávame – vonkajšková schéma dobovej prózy a poézie práve pre svoju 

jazykovú a vyjadrovaciu blízkosť neviedla k všeobecnému podozreniu či spochybneniu 

významov, čo viedlo k vzniku mnohých analýz, domnienok a interpretácií bez užšieho štúdia 

dobových filozofických a teologických doktrín (a ich slovníka) a ich uplatňovania v 

umeleckých textoch.
1
  

                                                 
1 Problematike sme sa bližšie venovali v kontexte Danteho Božskej komédie v Odhaľovaní Danteho 

intelektuálnej biografie (2016). 
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Nie je ľahké odhaliť, ako sa filozofia prejavuje v literatúre, pretože sa pod vplyvom 

Tempierových inkvizičných zákazov z roku 1277 musela ukrývať. Ideálnym miestom sa pre 

ňu stala práve literatúra, no tá sa pre silnú alegorizáciu stala hermetickou a len veľmi ťažko 

zrozumiteľnou. V duchu takto nastolenej problematiky sa zároveň načrtáva nevyhnutnosť, 

aby literárna historiografia (najmä 13. storočia) nerozdeľovala a neskúma separátne literatúru 

a filozofiu, inak poprie skutkovú filozofickosť a historickosť literatúry.
2
 

Niektoré novšie výskumy (už) nahliadajú na korešpondencie pojmov v literárnom a 

filozofickom diele cez prizmu hermeneutického výskumu. Ako zdôrazňujú Gagliardi a 

Koprda (2016, s. 8), „hermeneutický výkon nie je nastoľovaním určitého rozumenia textu ako 

jediného možného na základe odhalenia slovníka určitej knižnice alebo ideálnej encyklopédie 

v danom diele, ale k vyvodzovaniu takého záveru pristupuje bádateľ až potom, keď preukáže, 

že autor vec nemohol myslieť inak, lebo bol stotožnený práve s takým myslením o danej 

knižnici – ideálnej encyklopédii, a nie s iným. Preukazovanie sa deje ako rekonštrukcia 

stotožnenia, autorovho intelektuálneho životopisu, teda historicky“. 

V súčasnosti je veľká móda označovať arabskú kultúru, a teda aj filozofiu, jednoducho ako 

„islam“, akoby na upútanie pozornosti. Zároveň však tematika venujúca sa vplyvu islamu na 

západný kresťanský svet očarila aj vedu, o čom svedčí množstvo výskumov pochádzajúcich 

práve z posledných desaťročí. Dosvedčuje to, o. i., aj článok Umberta Eca, Dante a islam, 

vydaný v talianskom časopise lʼEspresso v roku 2014. Prevrat vo výskumoch sa zaznamenal 

prevažne po tom, ako v roku 1919 španielsky arabista Miguel Asín Palacios ako „priekopník“ 

štúdia vzťahov arabského a západného sveta vydal knihu Moslimská eschatológia v Božskej 

komédii (aktuálne vyšla v talianskom preklade pod zvučnejším názvom Dante a islam, 2017), 

ktorá okamžite spôsobila veľký rozruch. Na niekoľko sto stranách označil zaujímavé analógie 

medzi Danteho dielom a rôznymi textami islamskej tradície, najmä rôznymi verziami 

Mohamedovej nočnej cesty do pekla a raja.
3
  

Asín Palacios sa pritom venoval prevažne „literárnym“ vplyvom, nie samotnej filozofickej 

doktríne, ktorej jadro predstavuje Averroesov komentár k Aristotelovým dielam. Zároveň 

treba uznať, že značné množstvo literárnovedných prác sa venuje Dantemu a jeho veľdielu, 

Božskej komédii, pričom ostávajú v pozadí iní talianskí stredovekí autori, najmä (tí, ktorí sú 

tradične označovaní ako) stilnovisti, ku ktorým patril aj Dante v počiatkoch svojej básnickej 

tvorby. Medzi zásadné diela na poli literárnovedných výskumov tejto oblasti možno zaradiť 

knižné a časopisecké práce L. Valliho, F. Pereza, T. Baroliniovej, L. Bianchiho, M. Cortiovej, 

A. De Liberu, A. Gagliardiho, P. Koprdu, É. Gilsona, A. Illuminatiho, B. Nardiho, A. 

Ricolfiho, G. Rossettiho či G. de Ruggera. 

 

2 ŠÍRENIE ARABSKEJ KULTÚRY V EURÓPE 

Vplyv arabskej kultúry sa od 13. storočia šíril na západ vo forme laického averroizmu 

z palermského dvora Fridricha II. (1194 – 1250) z rodu Hohenstaufovcov, ktorý v tom čase 

patril k najmodernejším v Európe: vyznačoval sa svojou liberálnosťou, otvorenosťou voči 

iným kultúram i náboženstvám a bol riadený sekulárne, teda nezávisle od cirkvi v dôsledku 

cisárskych preferencií posilniť gibelínsku („procisársku“) moc v Taliansku. Už samotný cisár 

mal predispozíciu k zmiešavaniu kultúr: jeho otec Henrich VI. mal nemecký pôvod, matka 

                                                 
2 Podobne uvažujú aj Antonio Gagliardi a Pavol Koprda (2016, s. 7 – 15) v Podkladoch k hermeneutike 

stredovekej talianskej literatúry. 
3 V tom čase ešte Asín Palacios dokonca nepoznal knihu o Mohamedovom výstupe (v lat. preklade Liber Scale 

Machometi), objavenú v 40. rokoch minulého storočia, ktorá bola preložená z arabčiny do kastílčiny, neskôr do 

latinčiny a do starej francúzštiny. Dante mohol poznať príbeh o ceste Proroka do záhrobia od svojho učiteľa, 

Brunetta Latiniho, a jeho latinskú verziu obsahoval i Corpus toledanum, v ktorom klunijský opát Petrus 

Venerabilis zozbieral arabské filozofické a vedecké texty, a to všetko pred Danteho narodením. I významná 

literárna vedkyňa Maria Cortiová presadzovala, aby sa uznala prítomnosť moslimských zdrojov v Danteho 

dielach. 
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normandský; po návrate do Talianska v roku 1220 bol obklopený provensálskymi básnikmi, 

ktorí sa tu usídlili po križiackej výprave Inocenta III. v rokoch 1208 – 1209. Cisár v čase 

príchodu na Sicíliu rozprával nemecky, francúzsky, latinsky a provensálsky. Tu sa naučil 

arabsky, grécky a taktiež poznal sicílsky dialekt (Luperini, 2002, s. 50). 

Prelom 13. a 14. storočia sa niesol v duchu dobového rozporu medzi klerikmi a laikmi plného 

miešania názorov na otázku cieľa ľudského života. Predstava zmyslu života cez vedu 

a sebazdokonaľovanie sa vplyvom averroizmu spájala so zbožštením, hoci novšie obdobia už 

o ňom nehovoria.
4
 Kresťanstvo totiž reagovalo na averroistické vyústenia nezhodné 

s koncepciou kristologických dejín obranne: najprv v roku 1270 Étienne Tempier zavrhol 13 

téz, pretože protirečili kresťanskej viere, a v roku 1277 vydal nadväzujúci cenzúrny výnos, 

v ktorom odsúdil 219 téz plynúcich z Aristotelovej filozofie (vrátane niekoľkých Akvinského 

doplnení). V dôsledku týchto udalostí sa skončilo i vyučovanie Sigera Brabantského na 

parížskej univerzite. Tento rok sa označuje ako symbolický vrchol sporov katolíckej cirkvi 

a intelektuálov a počiatok diaspóry šíriacej myšlienky parížskych filozofov, ktoré predtým 

vyslovili len v uzavretom kruhu  svojich študentov.  

 

2.1 Averroistická mystika 

Zvyčajne sa s Averroesom spája koncepcia večnosti vesmíru a univerzálneho intelektu, hoci 

Komentátor predstavuje i ucelenú koncepciu ľudskej antropológie, tzn. vývinu človeka ako 

intelektuálne sebestačného, schopného prepodstatniť sa a stať sa blaženým, dokonale 

šťastným prostredníctvom vízie Boha zaživa. Práve táto averroistická mystika je nezlučiteľná 

s kresťanstvom, pretože ponúka cestu k božskej dokonalosti prostredníctvom vedy (poznania) 

zavŕšenú ešte počas života, a, pochopiteľne, bez uznania úlohy Krista v ľudských dejinách.  

Gagliardi (1992, s. 123) za kľúčový moment „zrodenia herézy“ považuje rok 1230, kedy 

Fridrich II. poslal do Bologne a Paríža preklady De Anima Michaela Scota s Averroesovým 

komentárom.
5
 Zároveň vyslovuje predpoklad, že medzi Palermom a Neapolom existovali 

aj iné intelektuálne aktivity (okrem sprostredkovania prekladov), lebo keď Dante v Hostine 

(Convivio IV, X, 4 – 5) napísal o hraniciach cisárovej moci a oddelil ju od tej pápežskej, 

vyjadruje sa doktrinálne presne, čo nemôže byť náhoda.
6
  

Doktrína mystickej jednoty s Bohom a spôsob, ako ju obsiahnuť, nebola výsostne 

„nekresťanskou“ záležitosťou – pertraktovali ju aj kresťanskí autori: od gnosticizmu 

k hermetizmu, od novoplatonizmu k alchýmii bolo doktrinálnym jadrom mnohých prác 

smerovanie k dokonalosti až po dosiahnutie transcendencie. Averroesovej teoréme 

o intelektuálnom smerovaní človeka je podobné ďalšie arabské zmýšľanie: u Avicennu sa 

stretávame s dosiahnutím dokonalosti osvietením Božou Inteligenciou, avšak s tým 

rozdielom, že uznáva možnosť dosiahnutia radosti z intelektuálneho poznania až po smrti. 

Étienne Gilson (2014, s. 633 – 636) zároveň poukazuje na možnosť pokresťančenia 

avicennovstva cez Augustína, ak Inteligenciu nahradí milosť Božia.  

Bruno Nardi (1958, s. 127 – 135) poukazuje na to, že averroistickej mystike sa venovali 

myslitelia ako Albert Veľký, Tomáš Akvinský, Siger Brabantský, hoci nepoznali dielo De 

animae beatitudine priamo, len cez 36. komentár k De anima o možnosti intelektu poznať 

oddelené podstaty zaživa, o ktorej mlčí Van Steenberghen i Mandonnet. Jadro práce spočíva v 

premene človeka od dieťaťa, ktorého intelekt je len v mohutnosti, po starca, ktorý objal 

                                                 
4 V štúdii zámerne nerozlišujeme medzi Averroesovým učením a averroizmom, ani nediferencujeme sigerovskú 

doktrinálnu odnož, ako by sa o nich dalo polemizovať v duchu štúdií Bazàna, Puttalaza či Van Steenberghena. 

Van Steenberghenovo dielo Filozofia v 13. storočí (La philosophie au XIII siècle, 1966) dokonca posudzuje 

averroizmus len ako rýchlo neutralizovanú bezvýznamnú vetvu aristotelizmu. 
5 Por. Gilson, 2014, s. 627. 
6 Dante upozorňuje cisára Fridricha II., že nesmie označiť človeka za „oduševnené drevo“, „drevo s dušou“, čiže 

materiálne telo s dušou, ktorá po smrti formy zomiera. 
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species intelligibilis
7
 (duchovné obrazy či oddelené podstaty) („sčinnostnil“ všetok svoj 

intelektuálny potenciál). Je zrejmé, že pre Averroesa je človek človekom len terminologicky, 

z konvencie, no skutočne sa ním stáva až intelektuálnym zdokonaľovaním cez osvojovanie si 

abstraktných foriem vecí, čiže v opozícii s kresťanským prístupom voči ľudskosti 

a dôstojnosti človeka od jeho narodenia.  

Pri prechode človeka od zmyslového k rozumovému vnímaniu sa jeho zmýšľanie priblíži 

k rozmyslu, ktorý je trvalo vlastný len božským podstatám a Bohu: rozum sa oddelí od 

matérie tela a vleje sa do jedinosti rozmyslu, vďaka čomu človek uvidí na okamih Boha, spojí 

sa s ním, čím dosiahne blaženosť a vráti sa späť s rozumom do smrteľného tela.
8
 Takto sa 

podľa Averroesa človek ešte zaživa stáva Bohom (Gagliardi, 1994, s. 16; Matula, 2009, s. 52 

– 54). Intelekt oslobodený od matérie (svojej hmoty) môže stúpať k Bohu (prvej podstate 

oddelenej od hmoty), k večnosti, a tak obohatiť poznatkovú zásobáreň ľudstva (Gagliardi, 

2002, s. 18 – 20). 

Jediný intelekt je podstata oddelená od hmoty prebývajúca v človeku. Jej túžbou a zmyslom 

života je však vrátiť sa k Bohu, čo dokáže len v človeku a len na krátky čas. Svoj cieľ môže 

dosiahnuť, ak človek počas života spozná všetko poznateľné, čiže sa jeho intelekt oslobodí od 

hmoty zmyslovosti a obraznosti, stane sa možným rozmyslom, teda úplne oddeleným od 

hmoty ako iné oddelené podstaty, a preto schopným ísť k činnému intelektu, až s ním splynie 

(copulatio, coniunctio, continuatio, arab. ittisāl). Poznanie tak privedie intelekt späť k Bohu. 

Jednotlivec je smrteľný, no môže zanechať svoje intelektuálne, poznatkové dedičstvo 

jedinému intelektu, čím ho obohatí (u Danteho sa učenie objavuje najmä v úvode Monarchie) 

(tamže, s. 20 – 25). Abstraktné úvahy o ceste mysle k dokonalosti možno zjednodušiť 

zmenením pojmu činný intelekt na veda. Tá je nástrojom, ktorý pomkýna možný intelekt 

k dokonalosti: že je veda bytím veci, jej formálnou podstatou, totožnosťou vedenia i veci 

samej pripustil i Averroes: „Et scientia que est in actu est ipsum scitum“ (cit. podľa Gagliardi, 

2002, s. 23).  

 

2.2 Averroes vs. Akvinský 

Averroizmus vylučuje vieru ako nepotrebnú, lebo medzi človekom a Bohom stoja súcna 

s vlastnosťami oboch: človek ide k Bohu zo svojich daností, ktoré sú i danosťami Boha, nie 

z viery. Tým sa stala cirkev bezvýznamnou organizáciou, ktorá rozhoduje o účinnosti viery. 

Tomáš Akvinský si uvedomoval, že v tom tkvie hrozba, a to aj v radoch cirkevných autorít: 

už pápež Ján XXI. vo svojom traktáte De anima, hoci priamo necituje Aristotela, Averroesa 

                                                 
7 Species intelligibilis je univerzália obsiahnutá v jednotlivom súcne, ktorá sa dostáva do rozumu človeka cez 

zmysly prostredníctvom abstrakcie, obrazotvornosti, tzn. rozumovej analýzy zmyslových údajov 

o jednotlivinách, teda materiálnou cestou, nikdy nie vnuknutím. Najvyšší stupeň rozumovej práce 

(inteligibilnosť, intelektívnosť) možno dosiahnuť len cez „zmyslovo-obraznú racionálnosť“. Matula (cit. in 

Chabada, 2008, s. 286) upresňuje: „Inteligibilná podoba poznávaného predmetu (species intelligibilis) je jeho 

formou a jej získavanie je výsledkom abstrakčného úkonu. Abstrakcia sa podľa Akvinského zakladá na aktivite 

činného rozumu, ktorý z fantaziem, odhliadnuc od materiality, a tým aj od individuality, získava species 

intelligibilis, ktorú ukladá do trpného intelektu. Fantazmy majú z hľadiska procesu abstrakcie kľúčové 

postavenie, lebo na jednej strane sú výsledkom poznania senzitívnej časti duše, na druhej strane sú priamym 

zdrojom tvorby reálnych pojmov vecí“. Z osvietenej fantazmy vzniká species intelligibilis alebo species 

impressa, ktorá zrkadlí vonkajškovú skutočnosť (je podobnosťou vonkajškovej skutočnosti, similitudo rei extra) 

a obsahuje to, čo je univerzálne (čo má všeobecnú povahu), a teda poznateľné vo veci. Species intelligibilis je v 

takom vzťahu k species impressa, ktorá sa nachádza v možnom intelekte (v možnom rozmysle), že tento možný 

intelekt potom tvorí species expressa (verbum mentis), čiže intenciu (intentio). Intencia je termín kognitívneho 

procesu, označuje to, vďaka čomu poznávame, a nie to, čo poznávame. V tomto zmysle nie je poznaný predmet 

prítomný ako taký v mysli, ale je skôr prítomný intenčne (zámerovo), cez species (Encyklopédia Treccani: 

Filozofický slovník, 2009). 
8 Gagliardi a Koprda miesto slov intelekt, intelektívny, inteligibilita, inteligibíliá používajú slovo rozmysel 

a odvodené, a to v prípadoch, keď nejde o „rozum“, ale o spôsob myslenia podobný, aký má species 

intelligibilis.  
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ani Avicennu, vyučuje ako teóriu poznania „synkretizmus augustínovskej doktríny osvietenia 

s avicennovskou teóriou emanácie a inteligencií“ (Grabmann, cit. podľa Gilson, 2014, s. 634). 

Je zjavné, že aj človek s takýmito názormi sa v danom období mohol stať pápežom, čo svedčí 

o prenikaní avicennovského augustínovstva do cirkevných radov. Taktiež Albert Veľký 

v komentári k De anima vyhlásil, že si osvojil Averroesovu tézu o copulatio a že je možné 

stúpať až k spojeniu s inteligenciami, čo hýbu nebeské telesá a k Bohu (Nardi, 1958, s. 133 – 

134).  

Akvinského Contra gentiles je kľúčové práve vďaka vytvoreniu kresťanskej doktríny 

v konfrontácii s arabskou filozofiou. Z averroizmu sa snažil preniesť všetko prijateľné do 

kresťanstva tak, aby ostala jeho podstata popretá, čo dosahuje použitím filozofického jazyka 

a rétoriky, využívajúc overiteľné, nie teologické prostriedky, a ukazuje, že čo je z averroizmu 

neprijateľné pre kresťanstvo, je cudzie i filozofii.
9
 Jedinou cestou na dosiahnutie cieľa mu 

bolo pokresťančenie Aristotela. Zlom nastal, keď si uvedomil, že aj Aristoteles pripúšťa 

možnosť človeka poznať podstaty oddelené od hmoty (človek sa musí povzniesť podľa 

svojich možností k nesmrteľným a božským veciam) (Aristoteles, teraz v  Gagliardi, 2002, s. 

112 an.). Akvinský vyznačil hranice medzi človekom a Bohom, prepojil kresťanský 

novoplatonizmus Dionýza Areopagitu s platónskou metafyzikou.
10

 Tak sa mohol postaviť za 

Aristotela, kým bolo treba vyvrátiť Averreosa, a potom sa postavil na stranu Areopagitu 

(Gagliardi, 2002, s. 107 – 148). 

 

3 LITERÁRNA FILOZOFIA 

Najnovšie výskumy dokazujú, že sa filozofia po Tempierovom odsúdení „ukryla“ 

prostredníctvom zmeny „slovníka“ do literárnych diel, ktoré ju chránili pred priamym 

filozofickým traktovaním a následnou inkvizíciou. Básnici využili skutočnosť, že jazyk 

dvornosti, lásky a erotiky a toposy dvornej poézie sa dokonale kryjú s výrazmi cesty 

k zbožšteniu a stali sa jej nástrojom. Poézia v tejto optike nereflektuje individuálne citové 

poryvy, ani vzťah k reálnej žene, ale (trojstupňové) vnútorné putovanie človeka za šťastím, 

k vyrovnaniu sa Bohu. Vysoká miera alegorickosti však viedla k výraznému obsahovému 

hermetizmu. 

Výskyt filozofických doktrín v literárnych textoch, ktorý sme označili termínom „literárna 

filozofia“, je úzko spätý so svetonázorom samotného autora, básnika či filozofa, 

reflektujúceho vlastnú pozíciu v dobovom ideologickom konflikte.
11

 Tá sa pretavuje do 

výnimočného spracovania odhaľujúceho intelektuálny život autora v jeho historickom vývine. 

Básne sú konvenčné, replikujú averroistickú cestu k zbožšteniu, líšia sa len individuálnym 

štýlom a mierou alegorizácie, ktorá je odrazom schopnosti toho-ktorého básnika ukryť 

filozofický obsah. Prostredníctvom inotaje boli poeti schopní pertraktovať filozofické témy a 

stierať rozdielnosť až nezlučiteľnosť dvoch kultúr a vytvárať dojem, že tieto môžu 

koexistovať.  

Arabská filozofia však bola natoľko vžitá, že ju Dante, Boccaccio, Petrarca či iní 

nevyjadrovali ako novotu, ale žili v nej ako v kultúrnom prostredí a aktualizovali ju 

aplikovaním jej všeobecne známych konštánt. O širokej zhode Averroesových toposov a ich 

básnických obrazov v dobovej poézii moslimského a západného sveta píše Ernest Renan 

v diele Averroes a averroizmus (Averroès et l’averroisme, 1852), v ktorom skúma 

                                                 
9 Por. Matula, 2009, s. 52 – 62. 
10 Obe predstavy uznávajú, že Boh je celkom transcendentný a človek musí čakať na hranici, kde sa rozhodne, či 

bude jeho túžba po Bohu schválená. Areopagita neupiera človeku intelektuálnu účasť na svojej spáse, ale ani 

neberie Bohu rozhodnutie. 
11 Gagliardi sa vo svojom niekoľko desiatok ročnom výskume venoval práve dielam filozofov averroistov a 

sigerovcov, ako napr. Giordano Bruno, Marsilio Ficino, Torquato Tasso, Pietro Bembo, Baltassare Castiglione, 

Giovanni Pico della Mirandola a i. 
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literárnohistorickú modelovaciu silu vrcholného pojmu averroistickej filozofie, keď sa činný 

intelekt vlieva do konkrétneho človeka, básnika. Takéto vplynutie činnej inteligencie do 

človeka označuje G. de Ruggero (1967, s. 529) za stvorenie koncepcie nadčloveka.  

Básnické školy navrhovali uskutočniť stav kolektívneho intelektu, kľúčovými pojmami 

(toposmi) sa stali ja (lyrický subjekt, básnik), moja pani/milá, túžba a splynutie/copulatio. 

Poézia vyjadrovala cestu ja k dokonalosti: ja (možný intelekt) bolo podnietené očami mojej 

panej (činného intelektu) stúpať až k splynutiu s ňou (klasický obraz stilnovistickej tvorby, 

základom ktorého je podnietenie citu prostredníctvom očí a pozdravu/úsmevu). Zároveň ide 

o implicitnú hru so slovami s rovnakým slovným základom, v tal. saluto (pozdrav) a salute 

(zdravie, prenesene salvezza, spása duše, záchrana). Stilnovistická tvorba je budovaná na 

tomto zástoji slov a ich významovej spoluprítomnosti.  

Literárnym obrazom averroistického zbožštenia je teda splynutie ja s milou v momente, keď 

sa mu ona odovzdá ako ocenenie za to, že sa jej lyrický subjekt priblížil. Moja pani zobrazená 

ako predmet túžby predstavuje činný rozum podľa Averroesa (vyžiarenú podstatu Boha-

Prírody). K splynutiu s ňou vedie túžba – vedomostné zdokonaľovanie sa. Podľa Gagliardiho 

a Koprdu (2016, s. 99 – 100 ) je nad splynutím prítomné ešte aj zdôstojnenie autora básne, 

ktorý sa tým dostáva do pozície nadčloveka.
12

 

Treba poznamenať, že zobrazovanie vývinu človeka až po zbožštenie, t. j. vrchol cesty, nie je 

v poetickej tvorbe tak frekventovaný ako zobrazovanie naštartovania sa na cestu, ktoré 

vyplýva z Aristotelovej teórie troch duší. Toto učenie má obdobu v poetickej tenzii medzi 

prítomnosťou a neprítomnosťou milej. Synteticky: zmysly na základe vonkajšej skutočnosti 

(podnetu) rozpália vášne človeka a vedú ho k skaze, pretože vyžadujú ustavičné sprítomnenie 

si milej, ktorá môže byť „fyzicky“ neprítomná, ale taktiež môže básnika odmietať, byť voči 

nemu krutá a chladná, a tak ho pripravovať o senzorický vnem a opätovanie citu. V jej 

neprítomnosti úlohu recepcie zmyslov môže nahrádzať fantázia (obraznosť, obrazotvornosť), 

teda sprítomňovanie si neprítomnej milej, ktoré má liečivé účinky, lebo zachraňuje človeka od 

ničotnosti, smrti, ktoré pramenia z diktátu zmyslov. Ak je básnik schopný takejto 

obrazotvornosti, nemusí sa priamo zbožštiť, lebo subjektívne už je Bohom, dokáže si 

sprítomniť neprítomnú milú v akejkoľvek chvíli a užívať si ju, akoby bol Boh. Takto 

vzniknuté obrazy sú zároveň prvými pojmami a vedú k iniciácii cesty od obraznosti k vedeniu 

(poznaniu). Práca s obraznosťou je dobre viditeľná v tvorbe Guittoneho z Arezza, Cina z 

Pistoie a vari najpríznačnejšie v Petrarkovom Spevníku, napríklad v básňach Počujte moje 

slová na rozlúčku (CXXVI, Chiare, fresche et dolci acque), Amor ma vodí od myšlienky 

k druhej (CXXIX, Di pensier in pensier, di monte in monte).
13

 

Obraznosť má svoju logiku, a preto má v poézii svoj jazyk. Poetický jazyk priamo reflektuje 

filozofické koncepty. Kľúčovou figúrou poézie sa stal oxymoron, ktorý symbolicky vyjadruje 

„spoluúčasť oboch duší (senzitívnej a racionálnej – pozn.) na obrazotvornosti“, čo sa zároveň 

prejavuje ako „rozpor medzi vnútorne prežívaným šťastím vytvoreným predstavou plynúcou 

z obrazu a medzi vedomím, že skutočnosť je iná od obrazu“ (Gagliardi – Koprda, 2015, s. 23). 

V mnohých znelkách tak nachádzame snahu básnika nepoddať sa zvodu zmyslov, oslobodiť 

sa od nich a kráčať osve, sprítomniť (si) milú a rozradostiť srdce. 

S obrazotvornosťou je priamo spojená aj nádej v budúce naplnenie túžby lyrického subjektu, 

keďže fantáziou básnik dokáže anticipovať šťastie z prítomnosti milej, aj keď je neprítomná, 

a to sa deje počas života. Gagliardi a Koprda (2016, s. 112) zdôrazňujú, že s nádejou vzniká 

                                                 
12 Dante proces opisuje podľa Averroesovho komentára k Aristotelovi v Hostine: človek smeruje k poznaniu 

prirodzene, pretože všetko na základe svojej povahy inklinuje k dokonalosti. Dokonalosťou našej duše je 

poznanie a v ňom spočíva naše „najvyššie šťastie“, blaho tu na zemi. Všetci po ňom prirodzene túžime (Conv. I, 

1, 1). U Averroesa ešte nie je činný rozum (intelekt) stotožnený s Bohom. 
13 Prítomnosti filozofickej doktríny a jej vplyvu na kompozíciu Spevníka sa bližšie venuje v monografii 

Petrarkov Spevník medzi láskou a odriekaním (2016) Pavol Koprda. 

- 1149 -



i viera a dôvera v obsahy obrazu a v ich schopnosť hnať básnika vpred k poznaniu. Vďaka 

obrazotvornosti sa človek začína pohybovať podľa myslenia, nie podľa pocitov – odlišuje sa 

od zvieraťa tým, že verí v obrazy, ktoré si v mysli sám vytvoril. Dante v počiatkoch svojej 

tvorby spájal obrazotvornosť s nádejou. Tieto mali liečiteľskú funkciu, vďaka nim básnik 

dokázal prekonať bolesť zo zmyslovej lásky, úzkosť z neprítomnosti milej. V Novom živote sa 

však takémuto princípu vysmieva, oddelil lásku a poznanie a nasleduje Guinizzelliho vzor.   

Kto nadobudol nádej, môže ňou pracovať ako činným rozumom, ako nádejou na dokonalosť, 

mieri k dokonalosti. Milá v šate nádeje sa mení na činnú inteligenciu averroistov. Podľa 

Gagliardiho úvodné slovo „dolce“ (nežný, z tal. názvu básnickej školy – stilnovizmu, dolce 

stil nuovo, nový nežný štýl, nie sladký nový štýl) bolo vyjadrením pre obraznosť ako 

liečiteľku od trpkej lásky, teda pocitovej, ako sa s ňou stretávame napr. u básnika florentskej 

školy, Guida Cavalcantiho, predstaviteľa averroizmu, pre ktorého je typický bolestný, trpký 

štýl písania, tragická láska. Zároveň adjektívum nuovo, nový, vyjadrovalo, že poetika v sebe 

nesie novotu voči danej konvencii. Nežnosť obraznosti spočívala v utajovaní „sladkého 

tajomstva“: väčšina poetov skrývala, akú úľavu a aké prevratné dôsledky mu obrazotvorba 

prináša, že ho povznáša z tlaku smrteľnosti tela, tak, že si môže vytvoriť priestor, nadhľad, 

subjektivitu, záujem o nadosobné, schopnosť byť nadčlovekom (Gagliardi – Koprda, 2015, s. 

24), i keď nachádzame aj výnimky, napríklad v znelke Cina z Pistoie, Často si vytvor z mysle 

zrkadlo (Fa' de la mente tua specchio sovente), kde básnik priamo opisuje kľúčovú úlohu 

obrazotvorby.  

V Cavalcantiho tvorbe nachádzame klasické príklady premietania averroiostickej doktríny do 

literárneho textu: nevyhnutnou podmienkou pre zbožštenie je láska k Inteligencii a túžba po 

nej, milá je k nemu chladná či krutá, môže byť aj pokorná i nežná, ale len vtedy, ak je 

prítomná. Za najpríznačnejšie dielo odrážajúce averroistickú filozofiu možno označiť báseň 

V očiach milej vidím (Veggio negli occhi), ktorá synteticky predstavuje celý proces 

zdokonaľovania od zrakového vnemu po stúpanie intelektu k Bohu. Prítomnosť milej je 

podmienkou, aby mohlo dôjsť k senzibilnej skúsenosti – pohľadu do jej očí a opätovaniu 

pohľadu, v opačnom prípade prichádza bolesť a smrť. Averroistická doktrína je dobre 

čitateľná aj v tvorbe Chiara Davanzatiho. 

Koprda (2016, s. 7) poukazuje na to, že vplyvom arabskej kultúry sa „zároveň dostala 

do literatúry veda o ľudskej duši ako prúdení živlov z recepčno-zmyslového srdca ako sídla 

zmyslovej duše do vegetatívnej duše a do intelektívnej (rozumovej – pozn.), a opačne. Ľudský 

život ako prúdenie psychologických živlov zabezpečujúcich životné funkcie sa stal predmetom 

poézie ako veľmi členitý, zaujímavý a niekedy priepastný duševný život.“ Ako prvý spracoval 

teóriu živlov, ktoré riadia vnútorné fungovanie organizmu, práve Cavalcanti vychádzajúc 

z arabskej medicíny. Len pre zaujímavosť: Dante, aby sa v období svojej inklinácie 

k novoplatonizmu vysmial averroistickej fenomenológii, používa práve Cavalcantiho teóriu 

živlov ako referenčný prvok, vyjadrujúc jeho opozícii: u Danteho „živel“ neriadi životné 

funkcie, je iba nežným nositeľom lásky. Táto koncepcia je v protiklade k živlom 

rozvracajúcim fungovanie ľudského organizmu, ako ho popisuje v neprítomnosti milej 

Cavalcanti.
14

 

Predstaviteľ toskánskej školy, Guittone z Arezza, sa ako rehoľník nemohol alebo nechcel 

stotožniť s heretickým vyústením averroistickej doktríny zbožštenia počas života. Hoci 

neodmieta Kristovu spasiteľskú úlohu, výrazne ju marginalizuje. Pre úmyselnú 

intelektualizáciu je jeho tvorba ťažko zrozumiteľná. Posun v rámci zachovania 

„kresťanskosti“ v prvých 22 znelkách rukopisného kódexu Laurenziano Rediano 9 spočíva v 

tom, že neopisuje najvyššie šťastie ako poznanie Boha, ale ako dokonalé poznanie seba 

samého: splynutím s milou sa nezbožští, ale dosiahne vnútorný pokoj a naplnenie túžby. 

                                                 
14 K otázke živlov pozri aj Slovenský preklad Averroesových komentárov (Gagliardi – Koprda, 2016, s. 19 – 96). 
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Tematický zvrat nastáva od 23. znelky, kedy sa Guittone rozhodne plnohodnotne konvertovať 

a tvorbu prispôsobiť kresťanstvu: averroistickej ceste sa vysmieva a preukazuje jej falošnosť 

vyvrátením predstavy o ušľachtilosti a dvornosti jazyka a zároveň naratívnym stvárnením 

milej, ktorá básnika odmieta, pretože sa po splynutí s ním necíti byť uspokojená, šťastná. 

Za druhú fázu tvorby možno označiť obdobie, keď si niektorí autori, medzi nimi Guinizzelli, 

Dante či Petrarka, uvedomili nezhodu averroizmu s kresťanstvom a v zmysle vlastného 

presvedčenia sa rozhodli zmeniť heretické vyústenie averroistickej cesty k Bohu, teda 

vtŕhanie na Božie územie proti jeho vôli, len vlastným intelektuálnym pričinením, na cestu 

k dokonalosti v duchu avicennovského novoplatonizmu: medzi človeka a Boha postavili 

Inteligenciu, vyžiarenú božskú podstatu, ktorá schádza k človeka a prostredníctvom 

osvietenia sprostredkúva Božiu dokonalosť, ktorá je jej vlastná. Predstavu prvý raz vyslovil 

Guido Guinizzelli v básni V šľachetnom srdci láska sa ukrýva odprvoti (Al cor gentil 

rempaira sempre amore). Sprostredkovanie poznania vyžiarením (v opozícii k averroistickej 

copulatio) však v sebe nesie ďalšiu herézu – netúženie po Bohu, keďže človek dosiahol 

dokonalosť prostredníctvom Inteligencie. Pri prechode k novoplatonizmu sa museli vzdať 

všetkých náležitostí averroistickej cesty k Bohu, ostala im len chvála (ženy). Zároveň slovník 

musel ostať naoko jeden, aby sa neohrozila nová ideológia v čase svojho vzniku.
15

 

Na Guinizzeliho kancónu Dante priamo nadväzuje a preberá jej myšlienkový sled v Novom 

živote v sonete Javí sa taká ušľachtilá a taká počestná (Tanto gentile e tanto onesta pare, VN 

26, 8 – 9), kde vyjadruje, že jeho milá je „novoplatónska“ „vec, ktorá schádza z neba 

a prináša zázrak“, čiže poznanie. Inteligencia prichádza k básnikovi od Boha na zem a prináša 

mu šťastie (ktoré Averroesovo učenie sľubuje, až keď človek dôjde k Bohu) vďaka tomu, že 

mu odovzdá emanáciou božské poznanie, ak sa človek vzdá pocitovej skúsenosti 

a obrazotvornosti. Básnik sa teda nesnaží dostať k Bohu, ale pokorne sa uspokojuje s toľkou 

účasťou na Božom poznaní, koľkú mu Inteligencia poskytne. 

Ideologická zhoda Danteho s Guinizzelim je prítomná aj v básni Láska a srdce sú to isté 

(Amore e l’cor gentil sono una cosa, VN 11, 3 – 5): aby sa srdce vedelo zaľúbiť, musí už byť 

ušľachtilé, morálne zdokonalené (novoplatónskou) Inteligenciou, ktorá už pri počatí každému 

vloží ušľachtilé vlastnosti alebo rozum. Takáto Inteligencia vďaka cnosti, etickému princípu, 

ktorý je jej vlastný, oslobodzuje od vášne a túžby. Je pokorná Bohu. Milá z tohto obdobia nie 

je neprítomná, ale nechá sa vidieť každému, nevyvoláva negatívne pocity ako Cavalcantiho 

averroistická milá, ktorá vyžadovala zdokonaleného muža a v jej neprítomnosti básnik 

pociťoval smútok, bolesť až vnútorný rozvrat. Táto Danteho milá je dostupná všetkým, keďže 

ide o univerzálny, jediný intelekt.  

Zmena filozofickej doktríny u autorov predstavuje snahu vyrovnať sa s vlastným 

presvedčením a prejavuje sa najmä ako snaha eliminovať heretické závery arabskej filozofie  

a zjednotiť, resp. zmieriť ju s kresťanstvom. U Danteho je problém ešte komplexnejší, keďže 

si uvedomoval aj problém „netúženia“ po Bohu plynúci z novoplatonizmu. Špecifikom autora 

je to, že každé jeho dielo predstavuje istú fázu intelektuálneho životopisu, ktoré sa završujú 

snahou o zmierenie kresťanstva s dosiahnutím dokonalosti vlastným pričinením v Božskej 

komédii.
16

 

Všeobecne talianska i svetová literárna veda označuje básnikov florentskej školy, ku ktorým 

patrí Guido Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Dante Alighieri, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino 

Frescobaldi, Cino z Pistoie a iní, menej známi poeti, za stilnovistov podľa výrazu, ktorý 

                                                 
15 Pozri bližšie Gagliardi – Koprda, 2016, s. 115. 
16 Keďže v rámci rozsahu tejto štúdie nie je možné predostrieť iný, než veľmi syntetický pohľad na vplyv 

arabskej filozofie na diela stredovekých talianskych poetov, radi by sme upriamili čitateľa na práce obsiahnuté 

v použitej literatúre, ktoré danú problematiku riešia komplexne, s priamym odkazovaním na filozofické zdroje 

a prinášajú tak ucelený pohľad na danú problematiku. Ide predovšetkým o diela Nardiho, Valliho, Pereza, 

Ricolfiho, Gagliardiho a Koprdu. 
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použil prvý raz Dante v druhej kantike Božskej komédie, v Očistci (XXIV, 34 – 57). Aj 

v rámci tejto skupiny však možno rozlíšiť dve skupiny, pričom básnik nemusí nevyhnutne 

patriť počas celého obdobie svojej tvorby fixne len do jednej vetvy. Nedávne výskumy 

nasvedčujú, že sa tu formovala vetva tzv. stoikov a vetva tzv. epikurejcov. Epikurejci po 

vzore Aristotela a Averroesa pertraktujú potrebu zachovania rodu, nevyhnutnosť telesnosti, 

prítomnosti milej, v podstate klasickú averroistickú cestu k dokonalosti. Stoici sa po vzore 

Sigera Brabantského vzdali citových a telesných pôžitkov, reflektujúc jeho tézu 

o nevyhnutnosti zanechať rodinu, citové väzby a plnohodnotne sa venovať intelektuálnemu 

poznávaniu. V duchu tejto druhej skupiny Dante mení ponímanie lásky na akýsi „intelekt 

lásky“, čisté intelektuálne poznávanie, ktoré má človek v srdci, hoci definícia pojmu je oveľa 

zložitejšia a na preukázanie pravého obsahu pojmu by si vyžiadala rozsiahlejší kontext 

autorových diel, najmä z obdobia Nového života. 

  

4 ZÁVER 

Aj napriek skutočnosti, že filozofi po roku 1277 nemohli prednášať na univerzitách, ich 

jazykom bola presiaknutá celá intelektuálna pospolitosť. Averroizmus sa šíril ďalej 

v literatúre jazykovo maskovaný a jeho znaky len ťažko rozpoznať, lebo sa Averroesovo 

učenie stalo podstatou západoeurópskej intelektuálnej totožnosti. Literatúra žila v súlade 

s arabskou filozofiou, ktorá sa stávala stále viac súčasťou spoločenského života, realitou, 

ktorá tak prenikla a zakorenila sa v societe, až s ňou splynula. Preto Gagliardi (2002, s. 56) 

píše, že podľa moderných výskumov nemožno fenomén averroizmu vyčleniť, lebo splynul 

s dobou, stal sa z neho západoeurópsky kultúrny typ. Averroes sa stal celkom západným, 

a preto ho už nemožno rozpoznať v pôvodnom šate.  

Humanizmus nahradil tézu o dosiahnutí najvyššieho šťastia, zbožštenia, predstavou 

nekonečného pokroku, ale i ten má v sebe pôvod Averroesovho prísľubu zbožštenia, ak 

prekonáme zviera bez rozumu v sebe. O renesancii ako hnanej averroesovskou potrebou 

poprieť počiatky a prirodzené korene zasa písal i Giancarlo Mazzacurati v knihe Renesancia 

moderných. Kultúrna kríza 16. storočia a popretie koreňov (Il Rinascimento dei moderni. La 

crisi culturale del XVI secolo e la negazione delle origini, 1985). 

Záverom možno len dodať slovami Umberta Eca, že uvedomenie si vplyvu arabskej kultúry 

na západný svet má význam práve v súčasnosti, keď nás často znepokojujú barbarské činy 

islamských fundamentalistov a máme tendenciu zabúdať na vzťahy, ktoré odjakživa 

existovali medzi západnou kultúrou a nesmierne bohatou, rozvinutou islamskou kultúrou 

minulých storočí. 
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AMBIVALENCIA VZŤAHU JURAJA ŠPITZERA A ALEXANDRA 

MACHA 

 

AMBIVALENCE OF THE RELATIONSHIP OF JURAJ ŠPITZER AND 

ALEXANDER MACH 

 

Monika Adamická 

 
Abstrakt 

Štúdia pojednáva o dvoch osobnostiach slovenskej histórie, ktoré by sme mohli 

charakterizovať ako protipólne. Na jednej strane stojí osobnosť Alexandra Macha, ministra 

vnútra Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny, ktorý mal okrem iného na starosti aj 

deportácie Židov do nemeckých koncentračných táborov. Na strane druhej analyzuje 

osobnosť Juraja Špitzera, slovenského Žida, ktorého sa týkali perzekúcie na Židoch počas 

nacistického režimu. Napriek ich protichodnému postaveniu počas Slovenského štátu, vznikli 

medzi nimi v povojnovom období (koncom 60-tych rokov po Machovom prepustení 

z väzenia) osobné kontakty. Štúdia okrem ich vzťahu analyzuje aj názory Špitzera a iných 

slovenských aj zahraničných osobností na osobu Alexandra Macha v súvislosti s jeho 

podielom viny na deportáciách Židov.  

Klíčová slova: nacizmus, druhá svetová vojna, Slovenský štát, deportácie Židov, židovská 

identita 

 

Abstract 

The study deals with two personalities of Slovak history that could be characterized as 

counter-polar. On the one hand, there is the personality of Alexander Mach, Minister of the 

Interior of the Slovak State during the World War II, who was responsible, among other 

things, for the deportations of Jews to German concentration camps. On the other hand, it 

analyzes the personality of Juraj Špitzer, a Slovak Jew who was involved in persecution of 

Jews during the Nazi regime. Despite their contradictory status during the Slovak state, 

personal contacts were established between them in the post-war period (at the end of the 

1960s after Mach's release from prison). In addition to their relationship, the study also 

analyzes the opinions of Špitzer and other Slovak and foreign personalities on Alexander 

Mach in connection with his involvement in the deportations of Jews. 

Key words: Nazism, World War II, Slovak state, deportation of Jews, Jewish identity 

 

 

1 JURAJ ŠPITZER 

Juraj Špitzer sa narodil 14. augusta 1919 v Krupine. Po absolvovaní štúdii na gymnáziu vo 

Zvolene začal v roku 1938 študovať na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ale pre 

svoj židovský pôvod bol zo štúdia vylúčený a na základe rasových zákonov Slovenského štátu 

bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore v Novákoch. Po vypuknutí 

Slovenského národného povstania v auguste 1944 sa zapojil do partizánskeho odboja. Stal sa 

veliteľom židovskej partizánskej jednotky a po potlačení Povstania od novembra 1944 až do 

konca druhej svetovej vojny v máji 1945 príslušník Hornonitrianskej partizánskej brigády.  

Po vojne študoval francúzštinu a filozofiu na Univerzite Komenského. V rokoch 1946 – 1950 

pracoval ako redaktor časopisu Bojovník. Od roku 1951 do roku 1970 pôsobil ako vedecký 
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pracovník v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. V máji 1951 vystúpil na 

plenárnom zasadnutí spisovateľského zväzu s referátom, v ktorom ostro kritizoval 

príslušníkov avantgardnej ľavicovej skupiny DAV,
1
 ktorý v knižnej podobe vyšiel pod 

názvom  Proti buržoáznemu nacionalizmu a kozmopolitizmu – za vyššiu ideovosť slovenskej 

kultúry. V rozpätí rokov 1956 – 1967 bol šéfredaktorom Kultúrneho života, v ktorom pod 

Špitzerovým vedením vychádzali kritické články na témy deformácie socializmu 

a stalinských procesov.  Keďže bol v roku 1968 zástancom obrodného procesu, po auguste 

1968, teda po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy, bol prepustený zo zamestnania a počas 

normalizácie mal zákaz publikovať (až do roku 1989). Dôvodom bol, okrem iného, aj jeho 

pozitívny názor na sionistické mládežnícke hnutie spred druhej svetovej vojny, pretože 

v socialistickom Československu „už krátko po augustovej okupácii mal sionizmus opäť 

ideologickú nálepku „sionistického sprisahania“ a napísať o ňom čokoľvek pozitívne bolo 

opäť neprijateľné“ (Baláž 2019: 158). Štátna bezpečnosť na neho založila dokonca dva spisy: 

BA reg. Č. (spred roku 1968) a BA reg. č. 11025 (zo 70-tych rokov), oba však boli po 17. 

novembri 1989 skartované. Zároveň sa jeho meno spomína v správe o činnosti Ministerstva 

vnútra z rokov 1966 – 1972. Správa, ktorá sa negatívne vyjadruje aj o probléme sionizmu ako 

vnútornom nepriateľovi štátu, priradzuje Špitzera k predstaviteľom pravice v oblasti kultúry. 

Do podozrenia, že by mohol byť agentom sionizmu, sa dostal po krátkej návšteve Izraela 

v roku 1969 a stretnutí s izraelskými historikmi v Jeruzaleme. Špitzer odmietol ponuku 

prehodnotiť svoje postoje a tvrdenia spred roku 1968, preto jeho diela začali vychádzať až 

v 90-tych rokoch, kedy začal znovu aj verejne vystupovať- zúčastňoval sa na mnohých 

domácich i medzinárodných konferenciách na tému holokaustu, ale aj osudov európskej 

kultúry na konci 20. storočia. Výsledkom jeho prác je kniha Svitá až keď je celkom tma 

z roku 1996, ktorá je zároveň jeho poslednou knihou. Vydania knihy sa však už nedožil, 

zomrel 11. októbra 1995.  

V povojnovom období, kedy sa Židia rozhodovali medzi zotrvaním v Československu napriek 

pretrvávajúcemu antisemitizmu (ten v 50-tych rokoch vyústil až do vykonštruovaných 

procesov proti sionistom a buržoáznym nacionalistom) alebo emigráciou do novovzniknutého 

štátu Židov – do Erec Jisroel (vyhlásený 14. mája 1948 Davidom Benom Gurionom
2
), Špitzer 

na rozdiel od iných Židov neriešil túto dilemu. „Nechcel byť žid“, hoci vtedy si to ešte takto 

pregnantne neformuloval“ (Baláž 2019: 69). Nechcel som byť Žid je zároveň aj názov jeho 

knihy, v ktorej podal autentické svedectvo z jeho internovania v nováckom pracovnom tábore 

a z účasti v povstaní. Spomienková kniha vyšla v roku 1994 a ide o rukopis ...a archu zakryl 

oblak, doplnený o výraznú reflexívnu zložku, ktorý pre jeho zákaz publikovania nemohol byť 

v normalizačnom období vydaný.  

Špitzer sa v knihe okrem iného zaoberá otázkou, prečo sa Židia zapojili do povstania, 

pridávali sa k partizánskym skupinám. Počas holokaustu túžili najviac po domove – buď vo 

svojej vlasti, ktorú vtedy nemali, alebo vo vlasti, ktorú považovali za svoj domov. Väčšina 

židovských povstalcov patrila do generácie, ktorá sotva dospela, z čoho pramenili aj ich túžby 

po domove. „Boli sme vyhostení a ožobračení prv, než sme mohli čímkoľvek byť a čokoľvek 

                                                 
1 DAV bol slovenský časopis ľavicovo orientovaných intelektuálov, okolo ktorého sa vytvorila skupina 

označovaná podľa názvu časopisu ako davisti. Názov časopisu bol odvodený zo začiatočných písmen krstných 

mien jeho zakladateľov – Daniel Okáli, Andrej Sirácky a Vladimír Clementis  
2 David Ben Gurion (1886 – 1973) bol prvým izraelským predsedom vlády. Počas druhej svetovej vojny 

pracoval na tom, aby sa čo najviac európskych Židov dostalo do Palestíny a zároveň vyzýval mladých Židov, 

aby sa pripojili k britskej armáde v boji proti Hitlerovi. V roku 1946 sa stal vodcom Hagany. Napriek odporu 

jeho vlastnej politickej strany Mapai a varovaniu Američanov vyhlásil 14. mája 1948 nezávislosť Izraela a stal 

sa aj dočasným predsedom vlády. Po prvých parlamentných voľbách v roku 1949, kedy zvíťazila jeho strana, 

sa stal aj riadnym predsedom vlády štátu Izrael. 

- 1155 -



vlastniť“ (Špitzer 1998: 208). Čoskoro však Židia pochopili, že porážka fašizmu neznamená 

zároveň aj porážku antisemitizmu. Slováci ich nepokladali za rovnocenných príslušníkov 

národa, Židia nemali podľa nich také národné cítenie (o tento fakt sa opierali aj slovenskí 

ľudáci – o židovskej neasimilácie s domácou majoritou, bolo im vyčítané, že sa odmietajú 

poslovenčiť a namiesto záujmov Slovákov v novovzniknutom Československu hája záujmy 

Maďarov).  Napriek tomu, že sa Židia cítili ako Slováci, Slováci im dávali pocítiť, že do 

národa nepatria. „V mene slovenského národa dávalo sa mi neustále a citeľne najavo, že nie 

som Slovák, že do národa nepatrím, hoci som sa o to neuchádzal práve tak, ako som sa 

neuchádzal byť Židom“ (Špitzer 1998: 221). Židom bolo po vojne vyčítané, že sa proti 

transportom nevzbúrili, že odišli do Poľska ako poslušná masa. Dôvod, prečo pasívne 

prijímali svoj osud, autor vidí v tom, že v celej Európe neboli žiadne prejavy protestov, 

a slovenská vláda sa nedôverčivo stavala k prvotným správam o osude Židov v Poľsku. 

Slovensko povstalo až v roku 1944, a vtedy sa k povstaniu proti fašizmu pridali aj Židia. 

Povstanie znamenalo pre Židov zmenu situácie – už nečakali pasívne na svoju smrť 

v pracovných táboroch na Slovensku, ale mohli sa aktívne so zbraňami v rukách brániť, cítili 

sa rovnocennými pred tvárou smrti (Adamická 2019: 49 - 50). V rámci svojich spomienok na 

povstanie nezabúda na desaťročné dievčatko Aničku Steinerovú, ktorá sa po masakri v Gápli, 

pri ktorom zachránila život jednému partizánovi, stala najmladšou členkou ich partizánskeho 

oddielu. Svoju smrť našla v Cigli,
3
 ale Juraj Špitzer sa nikdy nedozvedel okolnosti jej zajatia 

a zabitia Nemcami. Jej príbeh sa stal námetom Špitzerovej novely a rovnomenného filmu 

Biele oblaky (1962, réžia: Ladislav Helge, scenár: Juraj Špitzer). 

V súvislosti s udalosťami druhej svetovej vojny rieši aj dilemu svojej identity: slovenský žid, 

alebo židovský Slovák? Riešenie tejto otázky je aj predmetom jeho knihy esejí Svitá, až keď 

je celkom tma. V eseji Skepsa a nádej píše: "Slovenský žid alebo židovský Slovák? Veľmi 

citlivo som prežíval obidva póly tejto otázky, lebo sa mi v živote dostalo aj protislovenských 

aj protižidovských urážok. Upravil som si odpoveď voľne podľa Freuda: Kým som bol nútený 

brať na vedomie narastanie antisemitských predsudkov, považoval som sa intelektuálne za 

Slováka. Odvtedy uprednostňujem, aby ma nazývali Židom."
4
 

2 ALEXANDER MACH 

Alexander Mach (1902 – 1980) bol slovenský ľudácky politik a novinár, veliteľ Hlinkovej 

gardy (1939 – 1940), minister vnútra (1940 – 1945) a podpredseda vlády Slovenského štátu 

(1940-1944). V čase delenia Rakúsko-Uhorska v roku 1918 študoval na gymnáziu 

v Ostrihome a v dôsledku povojnovej zmeny mapy Európy sa mu nepodarilo ukončiť štúdium 

maturitou. V rokoch 1938 – 1939 sa podieľal na rozbití Československa a vzniku 

samostatného Slovenska. Dňa 14. marca 1939 v rozhlase slávnostne oznámil vyhlásenie 

Slovenského štátu. Ako minister vnútra počas vojnového Slovenského štátu bol 

spoluzodpovedným za deportácie slovenských Židov do koncentračných táborov. V marci 

1945 utiekol do USA, ale Američanmi bol vydaný do Československa. Súdny proces 

s Machom sa konal v roku 1947 spolu s Jozefom Tisom a Ferdinandom Ďurčanským. Tiso 

a Ďurčanský boli odsúdení na trest smrti. Macha odsúdili na tridsať rokov väzenie, neskôr mu 

trest zmiernili na dvadsaťpäť rokov. Po dvadsiatich troch rokoch bol však 9. mája 1968 

z väzenia prepustený.  

                                                 
3 Cigeľ je banícka obec na Slovensku v okrese Prievidza. Počas SNP vznikol pri dedinke Cigeľ (v horách nad 

obcou) partizánsky oddiel Major, ktorého jadro tvorili najmä obyvatelia obce. Za svoju odbojovú činnosť bola 

obec kruto potrestaná. 13. januára 1945 bola obsadená nemeckými jednotkami SS. Nemecké gestapo zatklo 

a vypočúvalo 130 osôb, pričom siedmich z nich umučili a zastrelili. Každoročne sa na ich pamiatku organizuje 

Pochod vďaky SNP.  
4 https://www.litcentrum.sk/autor/juraj-spitzer/komplexna-charakteristika-tvorby 
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Po návrate z väzenia býval u svojej dcéry, Marty Bišťanovej, po tom, ako mu zamietli žiadosť 

o byt – žil bez vymeraného dôchodku či akejkoľvek inej sociálnej podpory. Ideológii 

autonómie Slovenského štátu sa nezriekol ani po návrate z väzenia, rovnako sa nezriekol ani 

Vojtecha Tuku, hoci Tuka bol jedným z tých, ktorí nabádali po vyhlásení samostatného 

Slovenského štátu k spolupráci s Hitlerom, a ktorý inicioval a presadil deportácie Židov do 

nemeckých táborov smrti. Mach aj s odstupom rokov, po prepustení z väzenia, trval na 

svojom postoji, že Slováci mali právo na vytvorenie vlastného štátu pre hrozbu pohltenia 

územia Slovákov zo strany horthyovského Maďarska alebo beckovského Poľska. Mach niesol 

svoj podiel viny aj v súvislosti s Milom Urbanom,
5
 ktorého donútil, aby sa stal šéfredaktorom 

časopisu Gardista,
6
 čo pre neho znamenalo kruté zaobchádzanie v povojnovom období (na 

konci druhej svetovej vojny odišiel do exilu do Rakúska, odkiaľ sa dostal do amerického 

internačného tábora, v ktorom sa dočkal krutejšieho zaobchádzania ako Mach; výsledkom 

Ľudového súdu v roku 1947 bolo len pokarhanie a príkaz na vysťahovanie z Bratislavy, ale až 

do konca života bol druhoradým občanom). Mach pod menom Marek vystupuje 

v Urbanových románoch Zhasnuté svetlá (1957) a Kto seje vietor (1964) a zároveň napísal 

štvorstranové spomienky na Alexandra Macha, v ktorých opisuje ich prvé stretnutie z druhej 

polovice dvadsiatych rokov a aj okolnosti, za ktorých sa stal šéfredaktorom Gardistu. Urban 

si na to spomína: „Nanovo zišiel som sa s ním až na jeseň r. 1940, keď ako minister vnútra 

a hlavný veliteľ HG
7
 z týždenníka Gardista spravil denník a – bohvie prečo uzmyslel si 

postaviť ma na jeho čelo. Darmo som sa zdráhal. Presadil svoje, ale ja si podnes myslím, že to 

bol veľký omyl a že ho Mach neraz oľutoval“ (Baláž 2019: 129). Macha pokladal za 

fanatického vlastenca, ktorý bol ochotný pristúpiť na akúkoľvek, aj negatívnu úlohu, keď si 

myslel, že tým pomôže národu. Prekvapujúco, navzdory tomu, že Mach mal svoj podiel viny 

na Urbanovom osude v povojnových rokoch, si ho Urban do istej miery zastával. 

3 VZŤAHY A KONTAKTY ALEXANDRA MACHA A JURAJA ŠPITZERA 

Vzťahy Juraja Špitzera, slovenského Žida, ktorý bol prenasledovaný nacistickým režimom 

pre svoj rasový pôvod, a Alexandra Macha, ministra vnútra vojnového Slovenského štátu, 

ktorý mal okrem iného na starosti aj konečné riešenie židovskej otázky, možno na základe 

týchto protipólnych pozícií počas vojny charakterizovať ako ambivalentné. Počas vojny 

a prenasledovania Židov stáli na opačných stranách, Špitzer na strane prenasledovaných, 

Mach na strane prenasledovateľov. Napriek tomu sa v povojnovom období stretli. Ich 

spoločenské statusy existovali paralelne, a dalo by sa povedať, že sa vždy vyvíjali s istou 

nepriazňou voči jednému z nich. Kým počas vojny nebol nacistický režim priaznivo 

naklonený Špitzerovi, Mach mal v tom období sľubnú politickú kariéru. Po vojne sa Mach 

dostáva pre vojnové zločiny do väzenia, naopak, Špitzer si rozvíja svoju vedeckú aj literárnu 

kariéru v podmienkach nastupujúceho socialistického režimu (po roku 1948). Osudným sa mu 

stal až rok 1968 a následná normalizácia, počas ktorej mal na základe svojich prejavov počas 

Pražskej jari zákaz publikovať. V tomto období sa nedá síce povedať, že Machovi by sa 

obzvlášť darilo. Po prepustení z väzenia sa ocitol v existenčných a materiálnych problémoch, 

                                                 
5 Milo Urban (1904 – 1982) bol slovenský spisovateľ, prekladateľ a novinár, ktorý bol od roku 1940 

šéfredaktorom ľudáckych novín Gardista. Pred koncom druhej svetovej vojny emigroval s rodinou do 

Rakúska, kde bol internovaný v americkej zóne. V roku 1947 bol odovzdaný do Československa a postavený 

pred Národný súd a o rok neskôr odsúdený na verejné pokarhanie za svoju novinársku činnosť počas vojny.  
6 Časopis Gardista bol politický týždenník, neskôr denník Hlinkovej gardy, ktorý vychádzal v období pred 

druhou svetovou vojnou počas nej.  
7 Hlinkova garda bola polovojenskou organizáciou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1938 – 1945. 

Ako súčasť bezpečnostných zložiek Slovenského štátu plnila niektoré úlohy politickej polície, brutálnym 

spôsobom potláčala prejavy odporu voči nacistickému režimu. Od septembra 1944 sa stala popri Domobrane 

zložkou ozbrojených bezpečnostných síl Slovenského štátu, ktoré boli podriadené Ministerstvu národnej 

obrany. Po porážke fašizmu bola Hlinkova garda rozpustená a jej členovia boli väčšinou postavení pred súd.  
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ale nebol natoľko prenasledovaný Štátnou bezpečnosťou ako Juraj Špitzer (navzdory tomu, že 

mu z jeho chaty v Modre-Harmónii ukradli jeho spomienky, ktoré si spisoval). 

Špitzer sa s Machom stretol po jeho prepustení z väzenia. V Špitzerovom byte bola aj na 

základe jeho stretnutí s Machom vykonaná bytová prehliadka, čo bolo dôvodom prerušenia 

ich kontaktov. Obsah ich rozhovorov na tému riešenia židovskej otázky v Slovenskom štáte 

(tieto rozhovory neboli dokončené z dôvodu ich sledovania Štátnou bezpečnosťou), ale aj 

o jeho stretnutí s biskupom Vojtaššákom
8
 v leopoldovskej väznici, sa stal súčasťou štúdie 

Záznamy nedokončené
9
, v ktorých na margo bytovej prehliadky zo strany Štátnej bezpečnosti 

a ich vystríhaniu pred kontaktmi s Machom ironicky poznamenal: „Škoda, že ma nechránili 

v čase, keď bol Mach ministrom vnútra“ (Baláž 2019: 216 - 217). Aj toto tvrdenie je dôkazom 

toho, že hoci Špitzer do istej miery obhajoval Macha najmä pre jeho rozhodnutia o zastavení 

transportov Židov (hoci transporty boli zastavené v októbri 1942 a Mach v tejto oblasti koná 

až v marci 1943), ostal pre neho politikom spoluzodpovedným za deportácie Židov za 

Slovenského štátu. 

Od leta 1968 si začal Alexander Mach spisovať na podnet syna Jána svoje pamäti. Impulzom 

okrem jeho rodiny bola aj nová spoločensko-politická situácia, do ktorej sa Mach vrátil po 

vyše dvadsiatich troch rokoch väznenia a informačnej izolácie. Medzi rokmi 1968 – 1974 si 

spísal vyše päťsto strán výpiskov zo slovenských, českých, maďarských a nemeckých kníh 

a časopisov. Dôležitou súčasťou pamätí bola otázka podielu nacistického Nemecka na vzniku 

samostatného Slovenského štátu, a v súvislosti s tým aj riešenie židovskej otázky. Machove 

spomienky, ako aj odborné knihy, z ktorých pri písaní spomienok vychádzal, boli ukradnuté 

Štátnou bezpečnosťou v roku 1978. Po roku 1989 bol Anton Baláž požiadaný Machovou 

dcérou o pomoc pri hľadaní stratených otcových pamätí. Dôvodom jeho oslovenia zo strany 

Márie bol fakt, že Baláž ako jediný slovenský novinár napísal o Machovi aj niečo pozitívne. 

Pamäti boli nájdené až koncom 90-tych rokov v archíve Ministerstva vnútra Českej republiky, 

na vydanie ich upravil František Vnuk a v knižnej podobe vyšli v roku 2008 pod názvom 

Z ďalekých ciest.  

3.1 Machova vina na deportácii Židov 

Špitzer pohľad na vinu Alexandra Macha na konečnom riešení židovskej otázky, na ich 

deportáciách z územia Slovenského štátu do nemeckých koncentračních táborov je do istej 

miery obhajujúci. Nemožno povedať, že ho priamo obhajoval alebo očisťoval od 

zodpovednosti za transporty Židov do táborov smrti. Uvedomoval si však, že Mach bol 

jedným z iniciátorov zastavenia transportov do Poľska po prvých správach o masovom 

vyvražďovaní Židov, hoci Mach sa v tejto oblasti angažoval až pár mesiacov (marec 1943) po 

tom, ako boli transporty zo Slovenska zastavené (október 1942). Anton Baláž,
 10

 slovenský 

                                                 
8 Biskup Ján Vojtaššák (1877 – 1965) bol diecéznym biskupom spišskej diecézy (od roku 1920). Počas druhej 

svetovej vojny pôsobil v rokoch 1940 – 1945 ako podpredseda Štátnej rady, ktorá fungovala ako horná komora 

vtedajšieho parlamentu. Počas tohto obdobia súhlasil s riešením židovskej otázky, s odstavením Židov 

z verejného a hospodárskeho života, ale na druhej strane mal námietky na drastické metódy v zaobchádzaní so 

Židmi – konvertitmi. Zároveň sa ako člen rady ani nepostavil proti deportáciám Židov z územia Slovenska. 

V povojnovom období bol súdený za jeho angažovanie sa v politike počas vojny (1945). Po prepustení 

z väzenia bojoval za záchranu katolíckeho školstva a postavil sa proti zásahom štátu do cirkevných záležitostí. 

V januári 1951 bol súdený v tzv.  divadelnom procese s vlastizradnými biskupmi (spolu s Michalom Buzalkom 

a Pavlom Gojdičom). Odsúdený bol na 24 rokov väzenia. V roku 1963 mu bola udelená amnestia. 
9 Štúdia je uložená v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (fond XII, por. č. 291/84 S). Časti štúdie boli publikované 

aj v knihe Svitá, až keď je celkom tma a stali sa aj súčasťou Špitzerových vystúpení na odborných 

konferenciách. 
10 Anton Baláž (1943)- slovenský spisovateľ, jeho strýko z matkinej strany bojoval s Jurajom Špitzerom 

v jednom partizánskom oddieli. Špitzer sa neskôr stal Balážovým externým pedagógom na vysokej škole 
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spisovateľ, ktorý sa venuje tematike židovstva, vo svojej diplomovej práci píše: „Len úzke 

primknutie sa slovenského štátu k nacistickému Nemecku vedie aj Macha k formulácii 

židovskej otázky ako otázky rasovej – a odtiaľ implicitne aj k akceptovaniu nacistického 

stanoviska o konečnom riešení židovskej otázky“ (Baláž 2019: 116 - 117). Na túto pasáž 

nadväzuje Juraj Špitzer ako oponent diplomovej práce vo svojom posudku: „Ani v tomto 

probléme nemožno dať Alexandrovi Machovi absolutórium... Ide o paradox, že Machovo 

ministerstvo vnútra bolo výkonným orgánom pri riešení židovskej otázky, Mach má však 

zároveň podiel na zastavení transportov Židov do Poľska“ (Baláž 2019: 117).  Dôvodom 

zastavenia transportov bolo svedectvo dvoch Židov o tom, čo sa v táboroch deje, 

prerozprávané pred Vojtaššákom aj Tisom. Na základe podozrenia o vyvražďovaní Židov 

v nemeckých koncentračných táboroch v Poľsku sa Mach (na základe listu od biskupa 

Vojtaššáka) rozhodol vyslať do Osvienčimu komisiu, ktorá by potvrdila alebo vyvrátila toto 

podozrenie. Po odmietnutí prijatia komisie v Osvienčime Ludinom
11

 sa Alexander Mach 

rozhodol pre zastavenie transportov. Baláž v knihe Dva slovenské osudy. Špitzer – Mach 

zachytáva rozhovor z 29. novembra 1969 medzi Machom a Dr. Imrichom Karvašom
12

, 

guvernérom Slovenskej národnej banky počas vojnového Slovenského štátu, ktorý bol 

svedkom a tlmočníkom rozhovoru medzi Machom a Ludinom. Karvaš v tomto rozhovore 

tvrdil, že Mach dal komisiu ako podmienku pokračovania v transportoch. „Keď si sa vrátil, 

povedal si: Ludin hovoril s Berlínom. O komisii nemôže byť vraj ani reči. Vtedy si vyhlásil. 

Teraz už verím. A platí, čo si Ludinovi povedal: Viac ani jeden žid vyvezený nebude. To si 

pôvodne povedal v mojej prítomnosti Ludinovi“ (Baláž, 2019, s. 204). Karvaš zároveň 

vyvrátil podozrenie, že Mach dal napriek tomu tajný rozkaz na vyvezenie 5000 Židov: „Keby 

niečo bolo, bol by som Ťa vyhľadal a viem, že by si nič nepodnikol. My by sme sa postavili 

proti“ (Baláž 2019: 204).  

Prekvapujúco, navzdory tomu, že Mach mal svoj podiel viny na Urbanovom osude 

v povojnových rokoch, aj Urban si ho do istej miery zastával. Vo svojich spomienkach píše: 

„Mnohí vari podnes ho pokladajú za slepého prisluhovača Hitlera a nacistov. Podľa mňa 

neprávom. Robil iba to, čo v danej ťažkej politickej situácii pokladal za prospešné a potrebné. 

Jeho nadbiehanie Nemcom sa obmedzovalo viac-menej na verejné slovné prejavy, ale jeho 

skutky boli často v úplnej protive s týmito prejavmi“ (Baláž 2019: 130). Svoje tvrdenie 

obhajuje tým, že aj Nemci ho po vypuknutí povstania upodozrievali z jeho prílišnej 

                                                                                                                                                         
a navrhol mu aj tému diplomovej práce o novinárskej činnosti Alexandra Macha z obdobia pred druhou 

svetovou vojnou. V rámci riešenia témy práce bol Baláž v kontakte s Alexandrom Machom, a po jeho smrti bol 

poprosený Machovou dcérou, aby jej pomohol vypátrať stratené spomienky jej otca. Výsledkom kontaktov 

Antona Baláža so Špitzerom a Machom je literatúra faktu Dva slovenské osudy. Špitzer-Mach (november 

2019). 
11 Hanns Ludin (1905 – 1947) bol vyslancom Nemeckej ríše v Slovenskom štáte. Bol jedným z iniciátorov 

vstupu nemeckých vojsk na územie Slovenska po vypuknutí SNP a podieľal sa na deportáciách Židov. Pred 

postupujúcou Červenou armádou utiekol spolu s ľudákmi do Rakúska, bol však zatknutý Američanmi 

a vydaný do Československa. Následne bol v povojnovom období odsúdený na trest smrti a v roku 1947 

popravený.  
12 Prof. JUDr. Imrich Karvaš (1903 – 1981) bol slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg. Po 

rozbití ČSR ho vyzval na spoluprácu priamo Jozef Tiso a z Karvaša sa stal prvý guvernér Slovenskej národnej 

banky. Jeho hlavnou úlohou bolo minimalizovať ekonomické škody spôsobené nemeckým tútorstvom. Zapojil 

sa do protifašistického odboja a po finančnej a hospodárskej stránke realizoval prípravu SNP. Za jeho činnosť 

ho 3. septembra 1944 zatklo Gestapo, krátko predtým ako chcel odísť na povstalecké územie, kde už bola jeho 

rodina. Po výsluchu v Berlíne bol internovaný v koncentračných táboroch Flössenburg, Dachau, Innsbruck 

a Niederdorf. Mimoriadny súd SS ho uznal vinným z prípravy povstania a odsúdili ho na trest smrti. Nechávali 

ho však nažive kvôli možnosti výmeny za priaznivejšie podmienky kapitulácie – dostal sa do skupiny 

prominentných väzňov, ktorá bola koncom apríla 1945 prevezená do tirolských Álp. Z rúk Gestapa bol 

oslobodený nemeckými, neskôr americkými vojakmi. V novembri 1945 bol Národným súdom zbavený 

obvinenia zo spolupráce s nacistami.  
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ohľaduplnosti, ktorá viedla k vzniku povstania, a oklieštili jeho právomoci. Iní postoj k otázke 

vzťahov Alexandra Macha k Nemcom zastáva Hannah Arendtová v knihe Eichmann 

v Jeruzaleme: „V slovenskej vláde bol iba jeden moderný antisemita, Eichmannov dobrý 

priateľ Šaňo Mach, minister vnútra“ (Arendtová 2016: 259). Podľa jej názoru bolo Slovensko 

- výtvor nacistického Nemecka (nemeckého ministerstva zahraničia) primitívnou, zaostalou 

a hlboko katolíckou krajinou. Hlinkova garda mala tiež navonok katolícky ráz 

a antisemitizmus, ktorý bol šírený v slovenskej spoločnosti klerikálnymi fašistami, sa 

odlišoval od ultramoderného nemeckého rasizmu.  

Rovnako obhajujúci bol aj postoj maďarského ministerského predsedu Miklósa Kállayho,
13

 

ktorý rozhodnutie vlády Slovenského štátu o transporte Židov do nemeckých koncentračných 

táborov odvodzuje od neasimilovaní židovských obyvateľov s domácim slovenským etnikom: 

„Vy sa bránite proti škodcom a ohrozovateľom vašej národnej existencie. Títo Židia totiž od 

stáročí vždy boli proti vám. Vždy boli v službách cudzej moci, ktorá vás ničila“ (Baláž 2019: 

165). V Maďarsku bola situácia iná, Židia tam tvorili významnú súčasť ich hospodárskeho 

života a spolupodieľali sa aj na budovaní maďarskej štátnosti. Rovnakým spôsobom 

zachytáva Židov v Maďarsku aj Paul Lendvai vo svojej knihe Maďari. „No v neposlednom 

rade Budapešť môže vďačiť Židom za to, že v kultúrnej, vedeckej, ako aj vo finančnej oblasti 

boli nositeľmi pokroku, následkom čoho sa Budapešť stala na východ od Viedne najväčším 

finančným a mediálnym centrom“ (Lendvai 2011: 304). Maďarský Žid sa stal príkladom 

úplnej asimilácie s domácim etnikom, v slovenskej spoločnosti sa udial pravý opak. Židia na 

Slovensku sa necítili Slovákmi, nepodieľali sa na formovaní slovenskej identity a štátnosti. 

Motív neasimilovaného slovenského Žida a asimilovaného maďarského Žida možno nájsť aj 

v románe Odlomená haluz autora židovského pôvodu Gejzu Vámoša. O maďarskom Židovi 

píše: „Maďarský žid stal sa vzorom takmer úplnej asimilácie“ (Vámoš 1969: 102). Naopak, 

slovenský žid „nestal sa Maďarom, nebol Slovákom a ani židom. Bol iba kupcom“ (Vámoš 

1969: 103).
14

  

Napriek tomu, že viacerí sa snažili do istej miery zmierniť Machovu vinu na deportáciách 

slovenských Židov do koncentračných táborov, nemožno ho zbaviť prehrešku v úplnosti. 

                                                 
13 Kállay Miklós (1887 – 1967) bol maďarský politik, od marca 1942 do marca 1944 bol predsedom vlády a do 

roku 1943 ministrom zahraničných vecí. Snažil sa chrániť Židov pred deportáciami.  
14 Napriek asimilácii Židov v Maďarsku, aj tu dochádza k narastaniu antisemitských postojov a riešeniu 

židovskej otázky. Fašizmus v Maďarsku naberal na sile po prvej svetovej vojne v súvislosti s vládou Miklósa 

Horthyho. Už v roku 1920 tu vznikajú prvé internačné tábory v rámci boja proti komunizmu, v ktorých ale boli 

internovaní aj mnohí Židia.  V roku 1923 nadviazal spojenectvo s Hitlerom Gyula Gömbös, vodca Strany 

ochrancov rasy, ktorý bol od roku 1932 maďarským premiérom. Prvé protižidovské zákony boli prijaté už 

v roku 1938, ktoré znižovali podiel Židov na národnej ekonomike. V roku 1941 bol prijatý zákon, ktorý 

definoval Židov na rasovom základe – bola to prísnejšia obdoba Norimberských zákonov. Počas vojny boli 

v Maďarsku zriadené pracovné jednotky (munkaszolgálatos) zo Židov, Rómov, Slovákov a ďalších nepriateľov 

krajiny, ktorí boli využívaní na otrockú prácu na stavbách a niektorí z nich boli poslaní na východný front. 

V lete 1941 bolo vyhostených 17 000 Židov ukrajinského a poľského pôvodu, ktorí žili na území Maďarska 

bez štátneho občianstva – boli vyhnaní do ukrajinského mesta Kamenec-Podolský, kde boli spolu so skupinou 

23 600 ukrajinských Židov obeťami masového vyvražďovania nemeckými jednotkami Einsatzgruppe D (tzv. 

holocaust by bullets – výskumy v oblasti masového vyvražďovania Židov vo východoeurópskych krajinách 

organizuje Yahad in Unum (Patrick Desbois – katolícky kňaz z Francúzska, prezident organizácie) – pozri: 

https://www.yahadinunum.org/what-is-the-holocaust-by-bullets/) K druhému masakru došlo v januári 1942 

v Novom Sade (oblasť Juhoslávie anektovaná Maďarskom) v rámci boja proti partizánom, kedy bolo 

maďarskými vojakmi zabitých 5000 osôb, z toho približne polovica boli Židia. V decembri 1942 sa premiér 

Kállay dištancoval od naliehania Nemecka na konečné riešenie židovskej otázky. K zmene došlo 19. apríla 

1944, kedy bolo Maďarsko obsadené nemeckými jednotkami. Deportácie Židov do koncentračných táborov 

prebiehali pod nemeckým velením – bol ním poverený Adolf Eichmann. Počas holokaustu bolo zavraždených 

80% maďarských Židov.  
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Mach ako minister vnútra súhlasil s riešením židovskej otázky ich vyvezením mimo územia 

Slovenského štátu, hoci boli slovenskými občanmi. Zároveň v tom období neexistovali 

overené informácie o podmienkach pre vyvezených Židov v nemeckých koncentračných 

táboroch. Treba si v tejto súvislosti uvedomiť, že Slovenský štát mal záujem na zbavení sa 

obyvateľov židovského pôvodu najmä z dôvodu arizácie ich majetkov. Antisemitizmus 

v slovenskej povojnovej spoločnosti nadväzoval na nenávisť voči Židom založenom na 

ekonomickom podklade, hoci nemožno popierať ani rasový základ nenávisti voči Židom, 

keďže antisemitizmus vo všeobecnosti bol postavený na ich rasovej inakosti v kontraste 

s čistou árijskou rasou. Arendtová vo svojej knihe Eichmann v Jeruzaleme píše: „Najväčším 

„hriechom“ Židov nebolo to, že patrili k „cudzej rase“, ale že boli bohatí“ (Arendtová 2016: 

260). Cieľom konečného riešenia židovskej otázky v Slovenskom štáte počas druhej svetovej 

vojny bolo zabratie ich majetku, nie však ich systematické vyvražďovanie. Slovenská vláda 

z dôvodu arizácie židovského majetku dokonca žiadala nemeckú stranu, aby Židia vyvezení 

na východné územia tam zostali navždy a nemali možnosť vrátiť sa na Slovensko. Rovnakým 

spôsobom reaguje na túto problematiku Ivan Kamenec, ktorý hovorí, že ľudia videli v arizácii 

židovského majetku a v konečnom riešení židovskej otázky možnosť rýchlo a jednoducho 

zlepšiť svoje materiálne podmienky života. Preto sa antisemitské myšlienky šírili najmä 

medzi ekonomicky najslabšími vrstvami obyvateľstva, „ktorých sa dalo pomerne najľahšie 

a najefektívnejšie manipulovať“ (Kamenec 2017: 30). Arizáciu židovského majetku chápali 

ako spravodlivý akt „vyrovnávania sociálnych nerovností, predchádzajúcich skutočných, či 

iba umelo vykonštruovaných chýb“ (Kamenec 2017: 30). Po návrate preživších Židov 

v povojnovom období bol práve strach zo straty arizovaného židovského majetku dôvodom 

nepriateľských postojov voči nim. 

Jedným z najväčších obhajovateľov Alexandra Macha je František Vnuk. Vnuk na jednej 

strane priznáva chyby minulosti, ktoré viedli k masovému vraždeniu židovských obyvateľov 

strednej Európy, ale neviní z tejto tragédie priamo Slovenský štát alebo jeho prezidenta Jozefa 

Tisa. „Tragédia slovenských Židov sa neudiala preto, že sme mali slovenský štát, alebo, že 

Tiso bol jej prezidentom, ale preto, že boli Židmi a žili v strednej Európe“ (Baláž 2019: 241). 

Vznik Slovenského štátu a spolupráca s Hitlerovým Nemeckom bola podľa Vnuka skôr 

prínosná v záchrane mnohých židovských životov. „Slovákom sa napriek tomu podarilo 

zachrániť životy mnohým slovenským Židom a keby namiesto slovenského štátu bol u nás 

cez vojnu protektorát alebo nemecká okupácia, bol by ich osud ešte tragickejší“ (Baláž 2019: 

241). Alexandrovi Machovi venoval Vnuk svoju knihu Mať svoj štát znamená život. Politická 

biografia Alexandra Macha, v ktorej citoval aj z diplomovej práce Antona Baláža.
15

 Baláž sa 

však nestotožňuje v úplnosti s Vnukovými príliš obhajujúcimi názormi na osobnosť 

a politické rozhodnutia Alexandra Macha v súvislosti s riešením židovskej otázky na 

Slovensku. Pretože aj Alexander Mach si priznal svoj podiel viny na tragédii slovenských 

Židov a svoje konanie oľutoval.  

V súvislosti s Vnukovou obhajobou Alexandra Macha sa vynára množstvo polemík. Z jeho 

citátu, ktorý sme spomenuli vyššie o tom, že slovenský Židia boli vyvražďovaní z dôvodu ich 

zdržiavania sa v strednej Európe, implicitne vyplýva alibizmus – zbavovanie viny Alexandra 

Macha a hádzanie viny na nemeckých nacistov. Pritom aj Slovenský štát mal záujem zbaviť 

sa Židov – občanov Slovenska, ako sme už zdôvodnili v predchádzajúcej časti príspevku. 

Sporné je aj tvrdenie o horšej situácii slovenských Židov v prípade protektorátu alebo 

                                                 
15 V knihe Mať svoj štát znamená život. Politická biografia Alexandra Macha sa na viacerých stranách 

nachádzajú odvolávky na diplomovú prácu Antona Baláža Alexander Mach ako novinár. Vnuk však 

v odvolávkach nepíše plné meno Antona Baláža, len jeho iniciály A.B. V mennom registri na konci knihy je už 

uvedené plné meno autora.  
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nemeckej okupácie. Ťažko dokázať, či by boli väčšie straty na životoch, ak by Slovenský štát 

nekolaboroval s nacistickým Nemeckom. Navyše, Hitler zastrašoval Jozefa Tisa možným 

zabratím územia Slovenska horthyovským Maďarskom. A Maďarsko začalo masovo vyvážať 

svojich Židov (Židov maďarského pôvodu, pretože, ako sme uviedli na príklade, aj Maďarsko 

vyviezlo pred nemeckou okupáciou Židov nemaďarského pôvodu na územie Ukrajiny, kde 

došlo k ich masovému vyvraždeniu) až po nemeckej okupácii, pod nemeckým velením 

Adolfa Eichmanna v máji 1944.  

Pri bližšej analýze Vnukových kníh, v ktorých sa okrem iného venuje aj obdobiu vojnového 

Slovenského štátu, konkrétne Stopäťdesiat rokov v živote národa (2004) a Mať svoj štát 

znamená život s podtitulom Politická biografia Alexandra Macha (1991), vyvstávajú ďalšie 

otázky v súvislosti s jeho obhajobou Slovenského štátu a ministra vnútra Alexandra Macha. 

V knihe Mať svoj štát znamená život píše: „Začiatkom marca 1943 sa odohrala udalosť, ktorá 

signalizovala radikálny prelom v postoji slovenskej vlády – a osobitne v postoji Šaňa Macha – 

k presídľovaniu Židov“ (Vnuk 1991: 289) Tou udalosťou myslí list od spišského biskupa Jána 

Vojtaššáka, v ktorom mu oznamuje, že Židia vyvezený do nemeckých koncentračných 

táborov už nežijú. Tento list podľa Vnuka viedol Macha k tomu, aby Ludinovi oznámil 

zastavenie deportácií slovenských Židov. V knihe Stopäťdesiat rokov v živote národa okrem 

toho spomína, že v júni 1942 prišli prvé správy od Dr. Riegnera, reprezentanta Svetového 

židovského kongresu o vyvražďovaní Židov v koncentračných táboroch, a na základe týchto 

správ v tom čase „hneď nariadil prerušiť deportácie, kým sa vec nevyšetrí“ (Vnuk 2004: 209). 

Ako sme už spomínali vyššie, Alexander Mach následne žiadal vyslať do táborov komisiu na 

prešetrenie týchto tvrdení. „Nemci žiadosť odmietli, a tak slovenská vláda hneď v júni 1942 

zastavila ďalšie deportácie“ (Vnuk 2004: 209). Následne však píše: „Posledný odišiel 

v októbri 1942“ (Vnuk 2004: 210). Na základe týchto tvrdení sa vynárajú otázky: Prečo, keď 

boli transporty prerušené v júni 1942, pokračovali až do októbra 1942? A zároveň, prečo 

Mach definitívne zastavil transporty až v marci 1943, keď už v roku 1942 mal nepriamy 

dôkaz na základe odmietnutia žiadosti vyslania kontroly do táborov o tom, čo sa v táboroch 

deje? Nemožno popierať, že zastavením transportov Slovenský štát zachránil životy mnohým 

Židom (až do nemeckej okupácie v septembri 1944, kedy slovenské židovské tábory prešli 

pod nemecké velenie a transporty boli obnovené), ale do 26. júna 1942 bolo zo Slovenska 

vyvezených 52 000 občanov židovského pôvodu (Vnuk 2004: 209).  

Na základe uvedených faktov nemožno Alexandra Macha, ministra vnútra Slovenského štátu 

(ale aj iných, medzi nimi Jozefa Tisa, katolíckeho kňaza a prezidenta Slovenska počas druhej 

svetovej vojny), zbaviť viny za vyvezenie slovenských občanov židovského pôvodu mimo 

územia štátu, čím im (neúmyselne) spôsobili smrť. Napriek tomu viacerí teoretici uznávajú 

Machov podiel na zastavení transportov a záchrane ich životov. Čiastočne k nim možno 

priradiť aj Juraja Špitzera, slovenského Žida (alebo židovského Slováka?), ktorý na vlastnej 

koži okúsil perzekúcie slovenského židovstva v období druhej svetovej vojny, ale po 

prepustení Alexandra Macha z väzenia udržiavali spolu osobné kontakty a viedli spolu 

rozhovory na tému riešenia židovskej otázky. Hoci si aj Špitzer uvedomoval, že Mach 

razantne konal v otázke deportácií Židov po správach o ich systematickom vyvražďovaní 

v táboroch smrti, nezbavoval Macha viny za deportácie 52 000 Židov z územia Slovenska. 

Jeho postoj voči Machovi najlepšie vystihuje myšlienka, ktorú vyslovil na margo sledovania 

Štátnou bezpečnosťou pre jeho kontakty s Machom: „Škoda, že ma nechránili v čase, keď bol 

Mach ministrom vnútra“ (Baláž 2019: 216 - 217). 
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MÝTUS VEČNÉHO NÁVRATU V ANTICKOM GRÉCKU  

 

THE MYTH OF THE ETERNAL RETURN IN ANCIENT GREECE 

 

Dávid Natafaluši 
Abstrakt 

Táto štúdia sa zameriava na interpretáciu a zhodnotenie motívov vybraných filozofov 

antického Grécka, ktoré viedli k predstavám o cyklickej regenerácii času a udalostí, ktoré sa 

v ňom odohrávajú. Stanoveným cieľom je vyvodiť z týchto myšlienok opodstatnenosť mýtu 

o večnom návrate, ktorý sa najmä vďaka Herakleitovi z Efezu stal relevantnou filozofickou 

tézou. Kladiem tiež dôraz na Herakleitovu predstavu večného návratu, formulovanú 

prostredníctvom tézy, stoikmi nazvanej ekpyrosis. Túto problematiku si u predsokratovských 

mysliteľov všimol Friedrich Nietzsche, ktorý špecifickým spôsobom prepracoval ich odkaz 

do večného návratu toho istého. 

Kľúčové slová: večný návrat, čas, ekpyrosis     

 

Abstract 

This study will focus to interpretation and reviewing of selected classical Greek philosophers’ 

motives, which lead to conceptions about cyclic regeneration of time and events happening in 

time. The goal is to conclude from those thoughts the legitimation of the myth of the eternal 

return, which became a relevant philosophical thesis especially through Heraclitus of 

Ephesus. There is an emphasis put on Heraclitus‘s vision of the eternal return, formulated 

through thesis called ekpyrosis by the Stoics. Friedrich Nietzsche later noticed this task and 

remade that legacy of Presocratics very specifically into the Eternal Recurrence of the Same.  

Key words: eternal return, time, ekpyrosis 

 

  

1. ZROD MÝTU VEČNÉHO NÁVRATU 

Akt regenerácie a periodického opakovania času nezačali ako prví vnímať Gréci. Tento 

proces zachytili už najstaršie archaické spoločnosti a kmeňové spoločenstvá, pričom je 

spájaný najmä s vierou v nadprirodzeno a s mýtickým chápaním sveta. Najstaršie komunity si 

vytvárali panteóny božstiev, ktoré pre ich životy predstavovali oporné body. Týmto božstvám 

prisudzovali nielen rôzne prírodné sily a javy, ale rovnako k nim vzťahovali akt stvorenia 

sveta, ku ktorému prináleží opakovanie a večná periodicita určitých cyklov. Niektoré 

spoločnosti postupne začali akt stvorenia napodobňovať a ritualizovať. Mnohé z rituálov 

a kozmogonických úkonov dokonca pretrvávajú dodnes, napríklad opakovanie na pamiatku 

Stvorenia
1
 u Mandejcov v Iraku alebo Tatárov v Iráne. Dôležitú úlohu v mýte cyklického 

opakovania zohráva symbolika, napríklad v budhizme a hinduizme     nech nám ako príklad 

poslúži symbolika tzv. bráhmanskej obety, pri ktorej sa stavia oltár k ucteniu božstva 

Pradžápati, ktoré je zodpovedné za stvorenie sveta. Podobnú symboliku, vo forme napichnutia 

hlavy hada Vrtru, resp. Vritru, predstavujúceho chaos, využívajú v Indii pri položení 

základného kameňa stavieb. Tým proklamujú prechod od nezjavného k zjavnému a od chaosu 

k stvoreniu. V starovekom Egypte sa stretávame s obrazom Urobora
2
     hada, hryzúceho sa do 

vlastného chvosta. V egyptskej mytológii predstavuje Uroboros symboliku času a cyklickej 

                                                            
1 Pozri. ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Prel. E. Strebingerová. Praha: Oikúmené, 2019. s. 58. 
2 Pozri napr. HORNUNG, E.: Tajemný Egypt. Prel. A. Plzák. Praha: Paseka, 2002. s. 18.; PETERSON, J. B.: 

Maps of meaning. The architecture of Belief. Abingdon: Routledge, 1999. s. 141.     
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podstaty vecí. Periodickým opakovaním rituálov sa prostredníctvom purifikačných aktov 

obnovoval na jednej strane človek samotný, na strane druhej spoločnosť takýmito úkonmi 

regenerovala aj čas. Každým obradom sa otvárala nová éra, každý prítomný okamih 

predstavoval nový počiatok.  Avšak až v antickom Grécku sa z rýdzo mytologického chápania 

sveta začal utvárať filozofický námet večného návratu.  

Prvý náznak večného návratu na území helenistických mocností pochádza od národa 

Chaldejcov, obyvateľov južnej Babylónie, približne zo 6. storočia pred Kristom. Neustálu 

regeneráciu času odvodzovali od lunárnych cyklov, ktorým Chaldejci prisudzovali veľkú 

mýtickú moc. Lunárny cyklus pre nich nepredstavoval iba regeneráciu času, resp. počítanie 

časových intervalov, ale aj cyklus obnovovania ľudského rodu. Preto spájali tento pohyb 

mesačných fáz aj so zrodom a zánikom ľudstva, a jeho opätovným znovuzrodením, či s 

rôznymi apokalyptickými víziami, podľa ktorých koniec sveta prežije len mýtický predchodca 

alebo malá hŕstka ľudí, z ktorej sa zrodí nové ľudské pokolenie. Obdobie a presný počet 

periodických opakovaní lunárnych cyklov sa neskôr zachoval a rozšíril do všetkých kútov 

antického Grécka ako doktrína chaldejského cyklu, resp. ako Veľký rok. „Podľa tohoto učenia 

je Vesmír večný, ale je periodicky ničený a obnovovaný každý „Veľký rok" (zodpovedajúci 

počet tisícročí sa líši podľa rôznych škôl); až sa spojí všetkých sedem planét v znamení Raka 

(„Veľká Zima"), nastane potopa; až sa stretnú v znamení Kozorožca (to znamená počas 

letného slnovratu „Veľkého roku"), celý Vesmír bude strávený ohňom.“
3
 Doktrínu o 

periodických požiaroch ničiacich a obnovujúcich svet dnes poznáme pod názvom ekpyrosis a 

najčastejšie ju spájame s Herakleitom z Efezu, resp. so stoickou filozofiou. 

Herakleitos však nebol jediným predsokratovským mysliteľom, ktorého myšlienky môžeme 

spájať s večným návratom. Tézy o cyklickom opakovaní nachádzame napríklad aj u 

predstaviteľa Milétskej školy – Anaximandra, ktorý sa snažil hľadať prvopočiatok kozmu v 

neohraničenej a nekonečnej forme. Túto večnú a neurčiteľnú pralátku neskôr Aristoteles 

označil ako apeiron. Kým apeiron ako samotný vesmírny poriadok je niečo večné a 

bezhraničné, všetko ostatné, čo z apeironu vzniká, je konečné, určité a ohraničené. Ako teda 

vyplýva aj z jeho známeho výroku B 1
4
, ktorému sa mimochodom vo svojom diele krátko 

venuje aj mladý Friedrich Nietzsche
5
 (napriek tomu, že nepodáva ucelený logický výklad 

pojmu apeiron), nikdy nemôže bytie, ktoré už má nejaké vlastnosti, z ktorých sa skladá, byť 

pôvodom a princípom vecí; pravé jestvujúcno nemôže mať žiadne určité vlastnosti, pretože by 

potom muselo samozrejme niekde a nejakým spôsobom vzniknúť a tiež zaniknúť. Preto musí 

existovať nejaké prabytie a aby vznikanie neprestalo, musí byť toto prabytie neurčité. Podľa 

tohto a niekoľkých ďalších výrokov Anaximandra, každé bytie disponujúce nejakými 

vlastnosťami sa zrodí a potom navracia práve do večného a kvalitatívne neurčitého prabytia. 

„Všetko, čo z neho vzniklo, musí sa časom nevyhnutne vrátiť zasa doňho, t.j. do pôvodného 

stavu.“
6
 Keďže je apeiron večný, tak aj každé určité bytie z neho vzniká a zaniká nepretržite, 

večne a neustále. Aj napriek tomu, že v tomto prípade explicitne nehovoríme o vznikaní a 

zanikaní „toho istého“, je v tejto téze prítomné večné periodické opakovanie aktu existencie, 

ktoré mohlo poslúžiť ako inšpiratívny prvok pri neskorších formuláciách teórie večného 

návratu toho istého.  

Námety cyklických rozvrhov vesmíru a všetkého, čo sa v ňom nachádza, resp. náznaky týchto 

myšlienok sú v určitej miere badateľné aj u iných gréckych filozofov; problematike nikdy 

nekončiaceho obnovovania sa venoval napríklad aj Empedokles z Akragantu, známy 

                                                            
3 ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. s. 77.  
4 Pozri. ANAXIMANDROS: 12 B 1. Prel. J. Špaňár. In: Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a Platón. 

Zost. J. Martinka. Bratislava: IRIS, 1998. s. 57.  
5 Pozri. NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků. Prel. J. Březina, J. Horák. Praha: Vyšehrad, 2015. 

s. 29. 
6 ŠPAŇÁR, J.: Herakleitos z Efezu. Bratislava: Kalligram, 2007. s. 18. 
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predovšetkým pokusom o syntézu Herakleitovho a Parmenidovho učenia, pri ktorej využil 

náuku štyroch základných koreňov, z ktorých sú tvorené všetky veci. Tieto korene sú 

zástupcami všetkých predmetných určení jestvujúcien a podliehajú dvom aktivizujúcim 

princípom sveta – Láske (Filia), ktorá je silou plodiacou, princípom vzniku jednoty z 

mnohosti a Sváru (Neikos), ktorý je silou rozkladajúcou. „Podľa Empedokla konečné a 

jednotlivé veci okolo nás nepodliehajú ani smrti, ani zániku v pravom zmysle slova, ale sú 

večné, v skutočnosti dochádza len k ich špecifickému striedaniu či miešaniu.“
7
 Z toho by sme 

mohli bezprostredne vyvodiť, že podľa Empedokla sa všetky veci neustále navracajú do 

existencie, len v inej podobe, v odlišnej forme. Na Herakleitovu myšlienku vesmírneho 

požiaru, teda ekpyrosis nadviazali aj stoici, predstavitelia helenistickej filozofie, 

predovšetkým zakladateľ stoicizmu Zenon z Kitia. Ten herakleitovskú myšlienku prijal do 

svojej panteistickej fyziky, v ktorej miesto boha zastával práve činný vesmírny oheň. Z neho 

vznikli všetky materiálne jestvujúcna a do neho sa aj vrátia. Každá jednotlivá duša je navyše 

súčasťou toho istého ohňa, ktorý je činným princípom sveta.  

Vidíme, že formulácie cyklických koncepcií slúžili starogréckym mysliteľom najmä pri 

hľadaní prvej podmienky, základu všetkého a pri kozmologicko-kozmogonických výkladoch 

o usporiadaní sveta. M. Eliade tiež tvrdí, že v téze o večnom návrate starí Gréci videli 

uspokojenie svojich metafyzických túžob po ontickom a statickom
8
, kedy sa neustálym 

navracaním vecí do predchádzajúceho stavu anuluje časová dimenzia a svet sa tým pre nich 

„zastavuje“. Zároveň však na druhej strane musíme brať na vedomie, že antický pohľad na 

večný návrat často a primárne pramenil v jednoduchom pozorovaní prírody a cyklického 

striedania ročných období, teda z pozorovania prírodného jestvujúcna. Ako píše Š. Jusko: 

„Antická predstava večného návratu toho istého je odvodená z náhľadu, že všetko v prírode sa 

cyklicky »opakuje«; tak ako ročné obdobia sa opakuje aj celý kozmos a aj samotný čas.“
9
  

 

2. HERAKLEITOS A TÉZA EKPYROSIS   

Z mytologických a lunárnych koncepcií, vzklíčených v archaických a často, z nášho pohľadu 

exotických spoločnostiach sa v antickom Grécku stala dôležitá otázka hľadania prvej, ničím 

nepodmienenej príčiny. Takáto príčina predstavovala jednu z hlavných kozmologických 

hádaniek a kritický problém ranej filozofie, ktorý sa najskôr odvážne rozhodol uchopiť 

Herakleitos a o niekoľko storočí neskôr sa ho kontroverzný filozof Nietzsche odhodlal oživiť, 

úplne pretvoriť a prehodnotiť vo svojej koncepcii večného návratu toho istého.  

„Temný“ filozof Herakleitos z Efezu zašiel so svojou kozmologicko-kozmogonickou 

koncepciou prvej podmienky spomedzi predsokratovských mysliteľov snáď najďalej. 

Nadväzuje na myšlienky milétskych prírodných filozofov, podobne hľadá prvotný počiatok 

kozmu avšak na rozdiel od Talesa či Anaximandra vysvetľuje konštitúciu sveta veľmi 

špecificky a za prvú podmienku si volí oheň. Navyše už nemyslí svet len priestorovo, tak ako 

jeho predchodcovia, ale nahliada ho aj prostredníctvom časovej dimenzie, čo bol jedinečný 

krok. Právom už môžeme pri Herakleitovi hovoriť o „večnom návrate“.  

Fundamentálne postavenie v tejto problematike má pravdepodobne jeho najznámejší zlomok 

–  B 30: „Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale 

vždy bol, je a bude; večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“
10

 

Z uvedeného zlomku vyplýva hneď niekoľko dôležitých vecí. Podľa slov klasického filológa 

a prekladateľa J. Špaňára, „Keď Herakleitos hovorí »tento svet«, hovorí o kozme v jeho 

                                                            
7 LEŠKO, V.: Dejiny filozofie I. Od Tálesa po Galileiho. Prešov: vlastný náklad, 2007. s. 52.  
8 Pozri. ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. s. 78. 
9 JUSKO, Š.: Heidegger – Nietzsche (Problém interpretácie). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2018. s. 114. 
10 HERAKLEITOS: 22 B 30. Prel. J. Špaňár. In: Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a Platón. Zost. J. 

Martinka. Bratislava: IRIS, 1998. s. 105. 
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prítomnom stave, takže tu nemyslí na nijaké zmeny kozmu...“
11

 Navyše v tomto zlomku pri 

slovách „vždy bol, je a bude“ už môžeme dokázať explicitne vyjadrenú časovú dimenziu 

v konštitúcii univerza a názor, že svet je večný. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že 

Herakleitos teda za prvú podmienku považuje večne živý oheň.  

Bolo by však neprimerané chápať Herakleitov oheň len ako prostý pojem alebo obyčajný 

element ohňa, ako ho vníma moderný človek. Práve naopak. Aj F. Nietzsche si všimol a 

usudzoval, že pojem ohňa v herakleitovskej koncepcii je potrebné rozumieť na spôsob hry, 

ako metaforickému princípu. Tento princíp, ktorý predstavuje základnú podmienku celého 

sveta je nehynúci, teda večný a večne sa zapaľujúci, resp. zhasínajúci podľa miery. To 

znamená, že nejde o princíp statický, ale dynamický, o neustálu pôsobiacu silu. Ide o 

samoregulujúci proces prírody, nestvoreného vesmíru, bez zásahu božskej ruky. Ako 

dynamická podstata kozmu, ktorá sa zapaľuje a zhasína, v sebe zahŕňa nikdy nekončiaci boj 

protikladov, boj prírodných síl, ktorý je však zárukou celkovej harmónie. Tá vesmíru 

zabezpečuje rytmus a poriadok. Protiklady u Herakleita vždy zvádzajú boj, ale zároveň sú k 

sebe priťahované ohromnou silou a usilujú sa opäť k sebe. Z tohto boja protikladov pochádza 

všetko vznikanie. Isté atribúty vecí predstavujú len momentálnu prevahu toho-ktorého 

„bojovníka“, teda vlastnosti, ale ich boj trvá večne. Všetko má podľa Herakleita v ohni svoj 

počiatok, ale aj koniec, na ktorý nadväzuje nový počiatok. Ide o svetový, resp. kozmický 

požiar, ktorý sa periodicky opakuje po uplynutí určitého cyklu. „Toto periodické zanikanie 

kozmu v ohni sa podľa stoickej terminológie nazývalo »ekpyrosis« (t.j. spálenie sveta v 

ohni).“
12

 Herakleitov kozmický oheň možno ponímať aj ako teplo, ktoré obopína celý svet. 

Nie je len látkovým substrátom vesmíru, ale podľa orfických správ aj svetovou dušou, éterom, 

ktorý naplňuje celý svet a všetkému dáva život.  

Večne živý oheň, prvý počiatok všetkých vecí je u Herakleita tiež logom, čo je ďalší veľmi 

dôležitý pojem v koncepte fenomenálneho predsokratovca. Logos je podľa neho rozum; 

slovo, rozumnosť sveta, zastupujúca prítomnosť božstva. „U Herakleita je boh či božské 

totožné s logom, s usporiadanosťou vecí vo svete, svetovým rozumom.“
13

 Práve logos je 

jednotou protikladov, harmóniou ich boja, súhrnom všetkých vecí a večne živý oheň je 

manifestáciou logu. Kozmický oheň obdarený rozumom. Je to imanentný, nemenný a 

zákonitý poriadok, je to presne tá miera, podľa ktorej sa všetko zapaľuje a všetko zhasína – 

fundament kozmu a Herakleitovho filozofického konštruktu.  

Z Herakleitovych zlomkov i rôznych interpretačných prameňov jasne vyplýva mysliteľovo 

uznanie náuky ekpyrosis, ktorá však, ako už bolo uvedené, nie je úplne nová, venovali sa jej 

mimo iných aj pytagorovci, avšak u Herakleita prešla špecifickým a jedinečným vývojom. M. 

Eliade usudzoval, že aj Herakleitos sa „len“ inšpiroval chaldejskou doktrínou. Ponúkajú sa 

dokonca možnosti a hypotézy, podľa ktorých sa Herakleitos nevyjadroval len k samotnej téze 

svetového požiaru, ale dokonca sa zaoberal aj výpočtami, ktorými mal určiť trvanie Veľkého 

roku, teda ďalšiemu princípu spojenému s babylonským národom. Z doxografických správ sa 

môžeme dozvedieť, že Veľký rok, t.j. obdobie medzi jednotlivými svetovými požiarmi 

odhadol na 10 800 rokov. Množstvo prameňov a dobových mysliteľov však stanovuje rôzne 

odlišné údaje a tak je otázne, či Herakleitos naozaj spolu s náukou vesmírneho požiaru prijal a 

uznával aj Veľký rok. „Je možné, že veľký rok u Herakleita mal čisto astronomický význam, 

možno taký, ako ho chápali pytagorovci.“
14

 

Ak by ani učenie ekpyrosis neposkytovalo dostatočný argument spájania osoby Herakleita s 

večným návratom, ponúka sa nám ešte jeden pravý zlomok, konkrétne zlomok B 103: 

                                                            
11 ŠPAŇÁR, J.: Herakleitos z Efezu. s. 108. 
12 Tamže, s. 106. 
13 LEŠKO, V.: Dejiny filozofie I. Od Tálesa po Galileiho. s. 40. 
14 ŠPAŇÁR, J.: Herakleitos z Efezu. s. 117. 
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„Spoločný je počiatok a koniec na kružnici.“
15

 Ak by sme tento zlomok vnímali výsostne 

priestorovo, tak ako to bolo v dobách pred Herakleitom, pravdepodobne by sme v ňom videli 

len matematickú, resp. geometrickú pravdu. Avšak s pričlenením časovej dimenzie sa už 

môžeme domnievať, že Herakleitos týmto zlomkom zreteľne ak nie definoval, tak minimálne 

vnímal cyklický a periodický priebeh času, ktorý bol odjakživa znázorňovaný kruhom, 

kružnicou. Ak je podľa tohto zlomku na kružnici spoločný počiatok aj koniec, oba sú jedno, 

všetok čas bude večný, cyklický a udalosti odohrávajúce v tomto cykle sa budú vo večnom 

plynutí navracať.  

Herakleitos z Efezu bol významným mysliteľom z pohľadu Friedricha Nietzscheho, ktorý 

najmä vo svojich raných prácach vyzdvihoval Grékovu intuitívnosť myslenia, sebestačnosť, 

hrdosť a „čistotu“ myslenia. Už v tom období si všíma Herakleitovu tézu ekpyrosis a 

nečasovú prítomnosť. Pod vplyvom Schopenhauera a Wagnera mladý Nietzsche pracuje 

s Herakleitom v koncepte estetickej metafyziky. Je to zreteľné pri jeho slovách o nemožnosti 

chápať večne živý oheň a boj protikladov v morálnom zmysle. Považuje Herakleita za 

mysliteľa, ktorý do neurčitosti apeironu, v ktorej plával Anaximandros, vniesol božské svetlo 

a raz navždy ospravedlnil vznikanie. Nietzsche bol vo svojej tvorbe zjavne ovplyvnený 

a inšpirovaný predsokratovcami, a práve aj mysliteľom z Efezu, i keď je nutné zdôrazniť, že 

jeho ponímanie večného návratu toho istého je značne inovatívne a odlišné. Starými filozofmi 

sa len inšpiroval a v žiadnom prípade ich nechcel kopírovať, či opakovať už vypovedané. 

Koniec koncov, priznáva to aj sám Nietzsche: „Nicht ist das meine Art, Urgroßmütter aus 

dem Schlafe wecken, dass ich sie heiße — weiterschlafen!“
16
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CHECKS AND BALANCES IN PARLIAMENTARY FORM OF 

GOVERNMENT (V4 COUNTRIES) 

 

Ján Machyniak  

 
Abstract 

Parliamentary form of government is typical for majority of European countries. Therefore, it 

could be generally stated that it has become the basis for the functioning of most political 

systems. V4 countries are not an exception. Despite this, a common feature of the political 

systems of V4 countries is parliamentarism, although with some deviations. Therefore, within 

this context, in the submitted paper we address the selected constitutional safeguards, which 

have a role of ensuring prevention against political power abuse and protection of the very 

principle of democratic governance.  

Key words: Parliamentary form of government; government; president; parliament; system of 

checks and balances  

 

 

1 INTRODUCTION 

The form of government and its types can be determined by the way the executive power is 

formed, by defining mutual relationship between the legislative and the executive power, the 

character of internal structure of the executive power, and the way the head of state is created 

or the type of powers at their disposal (Abromeit, Stoiber, 2006). In democratic political 

systems, executive power is formed on the basis of the results of parliamentary elections 

(Horváth, 2019; Richvalský, 2018). The right to form a government is given to the relevant 

political parties that have a coalition potential. The relationship between the legislative and 

executive power is accompanied by the right of parliament to control the government and the 

right of government to request parliament’s vote of confidence. Executive power has its 

structure within the political system and this structure fundamentally influences its 

functioning. It is a dualistic and monistic structure of executive power (Klokočka, 1996). 

Dualistic form of executive power is characteristic mostly for the parliamentary form of 

government, where, alongside an individual head of state, a government led by a prime 

minister as another highest authority of executive power exists. Monistic executive in its 

essence merges the head of state and the highest executive power authority. President is the 

head of state and simultaneously the only legitimate power executor within the executive. In 

the political theory, there are several basic types of forms of government defined by the 

aforementioned criteria, but, in general, a division into the following five basic forms is 

considered the most frequently used:  

 parliamentary form of government 

 presidential form of government 

 mixed form of government (semi-presidential system – in the French Republic, 

rationalized parliamentarism in the FRG – the chancellor principle) 

 government of the legislature 

 apparent parliamentarism (Kresák, 1993)  

With regard to the character of the paper, in the following part we address mostly the 

theoretical definition of the most frequently appearing form of government – parliamentarism. 
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2 BASIC ATTRIBUTES OF PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT  

Parliamentary form of government is characterized by the workings of two mutually 

dynamizing constitutional institutes, which are the parliament and the government. This 

system and its mutual relationships are supplemented by an independent office of president. 

The executive power, based on its inner structure, in this form of government represents a 

dual exercise of power (Hartmann, 2005). 

The principle of parliamentary form of government is the sovereignty of the legislature.  

Parliamentary governments therefore do not imply a strict separation of the legislative and 

executive power (Sartori, 2001). Mutual relationship is complemented by the duality of 

membership in both the parliament and the government, which is acceptable and even 

politically common. The essential feature of parliamentary system, among others, is the 

principle of the so-called shared powers, which is conditional upon the following criteria: 

Governments in the conditions of a parliamentary system are appointed with an agreement of 

the parliament and their survival depends on the majority of the legislature. They must have 

the support of the parliament throughout the whole electoral period. Loss of the support can 

lead to the fall of the government and an appointment of new cabinet. The second criterion is 

the right of the head of state, or an executive power representative holding such right, to 

dissolve the parliament and pave the way for holding a new election (Říchová, 2007). This 

situation arises when it is not possible to ensure proper functioning of the parliament. 

Parliamentary form of government is in general characterized by a monarch or an elected 

president, who is at the head of state and has certain competences within the executive power. 

Ladislav Orozs and Katarína Šimuničová (1998) present four basic forms of appointing the 

head of state in classic parliamentary political systems – The head of state – monarch takes up 

the position on the basis of a hereditary right and remains in this position for life. In case of 

all the members of royal family dying out, the parliament is entitled to appoint a person to 

carry out the function of a sovereign. Another way is an election of a president by the 

parliament for a fixed term of office. The head of state is elected for a limited period of time 

by a constitutionally stipulated electoral college, in which parliament, or its lower house, 

plays an important role. As the last way of election, the authors mention an elected head of 

state – president, for a fixed term of office elected by the citizens in direct election. 

The existing forms of electing the head of state also lead to their criticism. Parliamentary 

election of president is especially unsuitable, if the ambition of the constituent assembly is to 

prioritize a role of an arbiter for the head of state that appears to be much more attractive for a 

modern country than a function in the executive sphere, where the dominant role in practice is 

played by the government anyway (Orozs, Šimuničová, 1998). We can also regard the actual 

selection of candidates for the head of state as a weak point of parliamentary election. This 

selection is usually in the hands of relevant political parties, thus resulting in the election and 

electoral campaign within the legislative assembly becoming, to a great extent, a political 

game in an attempt of political parties to enforce a presidential candidate most suitable for 

them. Achieving a compromise among the relevant political parties is especially important for 

electing a candidate for presidential office, but often all the more difficult. 

In the parliamentary form of government, the head of state is usually not responsible for the 

exercise of its powers. The responsibility for the president’s actions lies on the shoulders of 

the government through an institute of countersignature of the prime minister or a competent 

government member. The head of state, thus, does not have especially strong competences, 

but plays a significant role in disputes between the parliament and government, entering these 

disputes as an arbiter (Horváth, 2015).   

Legislative authority in the parliamentary form of government is placed in the hands of the 

legislative assembly, which also fulfils the monitoring function over the executive power 

(Horváth, 2009). Here, we can state that the government’s liability towards the parliament has 
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become a principle characteristic for constitutional arrangement of relationships between the 

legislative and executive powers in democratic countries (monarchies and republics) in 

Europe (Boguszak, 2004). President as the head of state is not accountable for exercise of 

their powers to either the government or the parliament. This fact expresses the independence 

of the function. On the contrary, the government is responsible for the performance of its 

duties to the parliament, as it is appointed on the basis of the results of parliamentary 

elections. The defence mechanism of the government towards the parliament in the 

parliamentary form of government is the ability to request at any time a vote of confidence 

from the legislature. This mutual relationship, expressed by the institute of the vote of 

confidence, or no confidence, enforces political identity within the parliament majority 

(Pelinka, 2004). 

3 CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS IN POLITICAL SYSTEMS OF V4 

COUNTRIES 

Besides occupying the same space from the geopolitical point of view, the Countries of the 

Visegrad Group, or V4 countries, have also gone through a relatively similar transformational 

process after 1989 (Mikuš, 2018). This resulted in the fact that the creators of constitutions in 

all of them decided to apply the same form of government within the political system. It can, 

thus, be generally stated that they remained faithful to the same principles, although they 

decided to realize their fulfilment in different ways. 

The Slovak Republic can be classified as a parliamentary form of government and, therefore, 

several forms of “checks and balances” can be found in its political and constitutional system. 

One of them and relatively most well-known is the “classic” accountability of the 

Government of the Slovak Republic to the National Council of the Slovak Republic, i.e. the 

parliament. This is expressed mostly in the authority of the National Council of the Slovak 

Republic to debate on the programme proclamation of the Government of the Slovak 

Republic, monitor the activities of the government, and debate on vote of confidence 

regarding the government or its members. In general, it can thus be stated that the government 

is accountable to the parliament for the exercise of its powers and the parliament may take the 

vote of no confidence at any time. Therefore, practically, each new government appointed by 

the president, must present itself to the National Council of the Slovak Republic, submit its 

government programme, and ask for vote of confidence. The government has to rely on 

minimally 76 votes of the legislature members. Similarly, the government may combine 

voting on a draft law or another matter with a vote of confidence. Here, it is necessary to 

mention that the best-know case was the Eurobond vote from 2010, due to which the 

government had to submit its resignation. 

Another form of the protection of constitutionality and balance of power is represented by the 

institute of the president as the main arbiter in a case of a strong deterioration of the 

relationship between the government and the legislature, or between both institutions and the 

president. Within this context, the president is entitled (as meaning “can”) dissolve the 

National Council of the Slovak Republic, if the National Council of the Slovak Republic, 

within the period of six months from the nomination of the Government of the Slovak 

Republic, has not passed its programme proclamation, if the National Council of the Slovak 

Republic has not passed within three months of the formation of the Government a draft law 

with which the Government has combined a vote of confidence, if the National Council of the 

Slovak Republic has not managed to hold a session for longer than three months, although its 

sitting has not been adjourned and it has during this time been repeatedly called for a meeting, 

of if a session of the National Council of the Slovak Republic has been adjourned for a longer 

time than is allowed by the Constitution. Here, it is however important to note that the 

president may not apply this right during the last six months of their term of office (Horváth, 
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Meluš, 2017). The Constitution contains one more possibility of dissolving the parliament and 

that is in the case that after a plebiscite on their recall, the president has not been recalled. 

Here, however, the president is obliged to do so (Constituion of the Slovak Republic). In 

practice, we most frequently encounter the application of the powers of the president in 

relation to the government mainly in connection to their authority to appoint and recall the 

prime minister and other members of the government. He also accepts their resignation and 

designates another member of the government to temporarily lead the ministry of the resigned 

minister. At the first sight, a simple formulation of the text of the Constitution, but, on the 

other hand, life brings hardly predictable situations. In the most recent period, it was the case 

of the resignation submitted by the Slovak Minister of Foreign Affairs Miroslav Lajčák. A 

few days later, he decided to take it back. Constitutional lawyers were not able to find an 

answer to whether the Constitution of the Slovak Republic even allows such actions. The 

creators of the Constitution have simply not anticipated such an option. Within this context, it 

is possible that the Constitutional Court of the Slovak Republic will address this issue in 

future.     

Political system of Hungary, despite also being described as a parliamentary form of 

government, represents an entirely different model of functioning compared to the Slovak 

Republic. The political system of Hungary, in relation to the exercise of parliamentarism, 

recognizes an institute of self-dissolution. The president can dissolve the National Assembly 

if, after termination of the government’s mandate, the National Assembly fails to elect the 

person proposed by the president to serve as prime minister within forty days of presentation 

of the nomination of this person. The president may also do so if the National Assembly fails 

to adopt the state budget for the current year by 31
st
 of March. Here, it is necessary to mention 

that the president is bound by the Constitution to ask the prime minister, the speaker of the 

National Assembly, and the heads of parliamentary groups for their opinions. The opinions 

are of a recommendatory character and, therefore, the president is not constitutionally obliged 

to abide by them. In case of dissolution of the National Assembly, it is necessary to elect the 

new National Assembly within ninety days of its voluntary or mandatory dissolution. 

Contrary to the Slovak Republic, the president of Hungary has a right to propose bills. 

Besides this, the president also has a right of relative veto, which is determined by the state 

when the president disagrees with an act or its parts, they can return it to parliament for 

reconsideration before signature. They can do it only once for a particular act. The National 

Assembly then holds a new debate on the act. It is important to stress here that the president 

has a relatively wide scale of informal competences available. And even towards the National 

Assembly, which ultimately decides who the head of state becomes. Within this context, the 

president of Hungary may attend and address sessions of the Hungarian parliament. Another 

noteworthy fact is that a re-election to the office of the president is allowed only once.  The 

president can be recalled only for the reasons of a wilful violation of the Fundamental Law or 

any act while in office or a wilful commitment of a criminal offence. The initiative to recall 

the president requires a support of one-fifth of all the parliament members. The procedure of 

impeachment requires an agreement of two-thirds of the National Assembly members in a 

secret ballot. From the moment the parliament makes its decision to start the impeachment 

procedure, the president cannot exercise their competence. In that case, the temporarily 

incapacity of the president to conduct his competences occurs and their duties are assumed by 

the National Assembly speaker. It is also necessary to add here that, while substituting for the 

president, the National Assembly speaker cannot exercise their rights as a member of the 

parliament. Their responsibilities are performed by the deputy speaker designated by the 

National Assembly. It is interesting that the prime minister of Hungary is voted by the 

National Assembly. The proposal is made by the president. The prime minister is a leading 

representative of the government and is responsible for the government’s general policy. 
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National Assembly can express a lack of confidence in them at any time. In case of this 

happening, their mandate terminates, together with the mandate of the government as a whole. 

It can be generally stated that the motion of no confidence must be supported by one-fifth of 

the National Assembly members; it is important that this proposal must contain the name of a 

“new” prime minister. If the National Assembly supports this proposal of no-confidence vote, 

it expresses its lack of confidence in the prime minister and simultaneously elects the person 

proposed in the motion of no-confidence as prime minister. Such decision of the National 

Assembly requires a simple majority of the votes of the parliament members. The prime 

minister can also propose the vote on a governmental proposal to be regarded as a confidence 

vote. In case that the vote is not successful, i.e. the parliament does not express its confidence 

in the government, the government’s mandate is terminated. It is also worth mentioning that 

the constitutional system of Hungary does not know the institute of expressing no confidence 

to an individual member of the government (The Fundamenal Law of Hungary). 

The Czech Republic, from the view of the political system functioning, is classed as a 

parliamentary form of government. This parliamentarism follows up on the historically first 

Czechoslovak Republic. Currently, this form of government is even enhanced by the 

existence of the second chamber of parliament; it is thus a classic two-chamber parliamentary 

system. Here, it is important to state that discussions doubting the relevance of upper 

chambers of parliament in the European countries have been led for several years. Despite 

these debates, the existence of the second chamber of parliament is an expression of mutual 

balancing of state powers, not only externally, but also internally towards the legislative 

branch of power. At practical level, it is manifested by the fact that the draft law approved by 

the Assembly of Deputies is submitted to the Senate for debate. Within this context, the 

Senate is entitled to adopt the draft law or reject it in its resolution. If it chooses the latter 

option, the Assembly of Deputies will debate the draft law again. In this case, however, an 

absolute majority of all deputies is required for the bill to be adopted. There are, of course, 

cases where the assent of both chambers of parliament is required. The Czech Republic has 

only relatively recently acceded to the direct vote of the head of state, who, similarly to the 

Slovak Republic, has strong competences in times when the legislative and the executive (the 

government) cannot exercise their duties for any reason. Besides the representational and 

formal competences, the Constitution of the Czech Republic grants the head of state the right 

to take part in the meetings of both chambers of the parliament, their committees and 

commissions. This right also applies to the government debates. The president may dissolve 

the Assembly of Deputies, if it did not adopt a resolution of confidence in a newly appointed 

government, the prime minister of which was appointed by the president based on a proposal 

of the chairperson of the Assembly of Deputies. Similarly, they may do so, if the Assembly of 

Deputies fails to reach decision on a governmental bill, with which the government has 

combined the vote of confidence, within three months. Further, if a session of the lower 

chamber of the parliament has been adjourned for a longer period than is permitted by the 

Constitution. Undeniably, also in the case, when, for a period of more than three months, the 

Assembly of Deputies has not met a quorum, although it has been repeatedly been summoned 

to a meeting. It is the president’s duty to also dissolve the Assembly of Deputies, if it has 

come to such decision by resolution, which has been approved by three-fifths majority of all 

deputies. If it comes to the dissolution of the Assembly of Deputies, the upper chamber – the 

Senate may adopt legislative measures concerning matters that cannot be delayed and would 

otherwise require the adoption of a statue. Here, it is important to add that the Constitution 

exhaustively lists the cases that the Senate cannot decide on, i.e. measures concerning the 

Constitution, state budget, the final state account, electoral law, and international treaties. 

Such legislative measures can be proposed exclusively by the government and simultaneously 

require a countersignature of the Chairperson of the Senate, the President of the Republic, and 
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the Prime Minister. Considering all the risks that are undoubtedly connected to such a 

procedure, all legislative measures taken by the Senate must be ratified by the Assembly of 

Deputies at its first meeting; otherwise they cease to be in force (The Constitution of the 

Czech Republic). 

The last country that we address in this article is the Republic of Poland. It is also defined as a 

parliamentary form of government and, similarly to the Czech Republic, has a two-chamber 

parliament. Within this context, these are the lower house – the Sejm and the upper house – 

the Senate. Both of these bodies participate in the legislative process. A bill adopted by the 

Sejm is passed to the Senate for adoption. The Senate can adopt it without amendment, adopt 

amendments or reject it as a whole within thirty-day period. The Senate’s resolution rejecting 

or amending a bill is considered adopted, unless it is rejected by the Sejm by an absolute 

majority vote in the presence of at least half of the statutory number of Deputies. A bill 

adopted in the parliament is submitted to the President for signature. Within this context, the 

President has a right to refer a bill to the Constitutional Tribunal for an adjudication of its 

conformity to the Constitution (Šramel, 2018). If the Constitutional Tribunal judges the bill as 

conforming to the Constitution, the President has no choice, but to sign it. If the president 

does not exercise the right for reference to the Constitutional Tribunal, he is allowed to return 

the bill, with stated reasons, to the Sejm for reconsideration. It will debate the bill again and, 

if it wants to override the President’s veto, it must find an agreement of three-fifths majority 

vote in the presence of at least half of the statutory number of Deputies. The President must 

then sign this bill. An interesting fact of the political system of the Republic of Poland is that 

the lower house has a power to adopt a resolution to shorten its term of office. At this place, it 

is, however, important to mention that the shortening of the Sejm term of office automatically 

results in the shortening of the term of office of the Senate. In justified cases, the same power 

is given also to the President of the Republic of Poland. The Constitution also allows removal 

of the President in case of their infringement of the Constitution or statute, or for commission 

of an offence. The indictment is brought by the resolution of the National Assembly. Since 

this is certainly a serious matter, it is necessary that the motion is submitted by at least 140 

National Assembly members and the resolution is passed by a majority of at least two-thirds 

of the members. The president is suspended from executing all functions of his office since 

the day the indictment is brought against them. Naturally, the Constitution also foresees the 

possibility that the President is not able to discharge their office for other reasons. If the 

President cannot temporarily exercise the duties of their office, these are temporarily assumed 

by the Marshal of the Sejm (The Constitution of the Republic of Poland). 

 

4 CONLUSION 

A common denominator of the V4 countries from the point of view of their political system 

functioning is undoubtedly the fact that elements of parliamentarism can be identified in all of 

them. In general, this means that the dominant role is played by the parliament and its control 

over the executive branch of power. This is expressed mainly in the possibility of the 

parliament to take the vote of no confidence in the government. However, here we encounter 

different grasp of this form of control within individual political systems. While in case of the 

Slovak Republic and the Czech Republic we can speak of a “simpler” form of control, in case 

of the Polish and Hungarian political system it is a so-called constructive vote of confidence. 

We are more familiar with it from the political system of the Federal Republic of Germany, 

although this is described as a specific form of government for certain reasons. We can state 

here that a higher level of protection of prime minister from being recalled by parliament 

should be a sign of formation of more stable governments (Brix, 2018). Two-chamber 

parliaments and a more complex way of adopting legislation can be found in the Czech 

Republic and the Republic of Poland where, within the mutual balancing of powers, the head 
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of state also comes into play in certain moments. In all four cases, the head of state is not only 

the representative of the state internally and externally but, besides formal duties, also acts as 

a real power mainly in cases of a threat of constitutional crisis due to tensions between the 

government and the parliament. 
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INITIAL EFFORTS FOR THE FEDERAL ARRANGEMENT OF THE 

COMMON STATE OF CZECHS AND SLOVAKS AFTER WORLD WAR II 

 

Martin Švikruha, Lukáš Koštial  
 

Abstract 

An important part of the history of the Slovak nation is almost 100 years of coexistence in the 

common state with the Czech nation. During this period, Slovaks continued the national-

emancipation struggle that persisted from the past and stretched through our history even in 

times of common statehood. In this paper, we focus primarily on the Slovak question, which 

included national, state-law, economic or cultural problems of the relationship of Slovaks to 

neighboring neighbors, especially to the Czechs. In this respect, the Slovaks tried to achieve 

equal status in a common state union, especially after their efforts were not fulfilled during 

the establishment of the Second Czechoslovak Republic, similarly to the existence of the First 

Republic. The aim of the paper is to analyze the beginnings of the development of the 

national interest of Slovaks in the second Czechoslovak Republic. Based on the method of 

historical analysis and comparison, we will evaluate efforts to create a federation and its real 

application. 

Key words: Czechoslovakia, federalism, Slovak question, national interests, equality. 

 

 

1 INTRODUCTION 

Relations between Slovaks and Czechs are even closely linked, as evidenced by factors that 

determine common values as above-standard. Looking at history, both nations were 

characterized by common features and processes such as seeking their own statehood, a 

process of national emancipation or defense against interference by stronger territorial 

neighbors and, last but not least, linguistic, cultural and territorial affinity. After the secession 

of the Slovaks from the Hungarian rule and after the end of the World War I, two decades of 

coexistence with the Czechs in the First Czechoslovak Republic occurred. This constitutional 

union was interrupted by the creation of an independent Slovak state during the World War II, 

after which the cohabitation of Slovaks and Czechs again, this time in the Second Common 

Republic, was restored. However, after the experience of coexistence in the First Republic, 

Slovaks were interested in a more equal position in the common state than in the past. 

 

2 THE ESSENCE AND OBJECTIVES OF FEDERALISM 

Federal states are based on federalism as a political principle. Federalism institutionally 

engages territorially established groups on the principle of self-determination and self-

responsibility in a larger unit so that they can realize the goals of the state together. The 

federal state is characterized by a territorial and sovereign division, and is a whole that is 

interconnected by diversity and concord. (Kägi-Diener, 2000) 

  

In federalism, the relationship between the central state and the Member States is 

characterized by the equality of member states with each other and also vis-à-vis the central 

state. Member States are characterized by autonomy that applies to all. This equality of 

Member States is important because it gives all Member States an equally strong position and 

does not allow one or more Member States to dominate over others. Member States are 

characterized by autonomy that applies to all. This equality of Member States is important 

because it gives all Member States an equally strong position and does not allow one or more 

Member States to dominate over others. The central state is not a superordinate to the 
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Member States, because the Member States are not linked by the way of superiority and 

inferiority, but by the way of equal inclusion. These Member States are not predominant, they 

are not the only and not the main representatives of the decisions. In a federal state, the central 

state as well as the Member States are equally important in the decision-making process, and 

this fundamental equality between Member States and the central state guarantees a sufficient 

unity of political action. (Greguška, Mihálik, 2016) 

  

All members of the central state are connected together and this leads to mutual support and 

cooperation. The principle of solidarity applies, which means that Member States are 

committed to the loyalty of the union. Each Member State has to deal with its own objectives 

and interests through its own responsibility, and must also adapt those interests to those of the 

central State and must also proceed in a process of interaction with the central State and other 

Member States. From a legal point of view, this is the case, in particular, in the constitutional 

process and also in everyday political and legal practice. (Kägi-Diener, 2000) The basis not 

only for the Member States but also for the population is the constitution of the central state, 

which must set out the principles of cooperation in mutual relations and other fundamental 

values of the central state. 

 

The central state and the Member States that are part of it do not exist side by side without 

interdependence, but form both components of the common state where they act together. 

Both elements must interact so that they can create a single will. Despite their internal 

diversity, they must be able to present themselves as a common state. (Blanke, 1991) The 

federal state should act as coordinator of common will, which in federalism means that the 

role of the state and the area of sovereignty between the Member States and the central state 

are divided in such a way that both levels retain their own autonomy. As long as both levels 

retain their own autonomy, action and decision-making will be established to ensure the 

participation of both parties. On this basis, Member States have legally guaranteed 

participation rights in the central state. This will create a core communication network, which 

is made up of central and national authorities. These authorities are obliged to provide each 

other with information and at the same time to inform the other Member States. There is a 

continuous exchange of views, because only in this way can the right interaction between the 

Member States or the center be achieved. It is also important to find ways or procedures that 

facilitate the search for trade-offs between the constituents of the federal system. 

  

Federated states are based on a bundle, which is especially evident when sovereign states 

come together to form a common federal state to be stronger and more efficient. Similarly, it 

is the case of states that take such a form of reception through a conscious constitutional 

decision and in this way transform their unitary state into a federal state. (Kägi-Diener 2000) 

For federalism to work, it is best to use partnership and solidarity as both elements are 

fundamental prerequisites for federal action and are respected equally by the Member States 

and the central state. The rules on the procedure for taking joint decisions in the federal 

system are designed to make it easier to overcome divergent interests. On this basis, it is 

possible to address differences within the ordered limits and also accept different views. They 

entitle the Member States and the central state to act as equal members. Discussions or 

negotiations take place within the intentions of the legally enshrined platform, so there is no 

room for action from a power position. This modified discussion is a dimming element, 

avoiding political powerlessness and increasing acceptability of the solution finally found. 

Solidarity and a sense of partnership are decisive for political culture in a federal state and 

apply indiscriminately to the central state as well as to the Member States and provide a 

platform as a guide to addressing common legal issues and the basis of federal loyalty. 
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The federal states know the vertical and horizontal divisions where, in the vertical division of 

power, they divide and graduate national sovereignty. Both the central state level and the 

Member State level coexist in a dialectical relationship. "Both centrifugal and centripetal 

forces act in their relationship." (Kägi-Diener, 2000, p.25) This means that, on the one hand, 

there is an activity of the Member States leading to escape from the center to independence, 

but on the other hand there is an effort to centralize political decision-making, which is 

strengthened by the central state, both of which must be constantly balanced. 

 

The first level in the federal state is made up of the Member States, which has an impact on 

territorial breakdown and sovereignty: 

 

 Member States occupy a certain part of the national territory where they exercise their 

sovereign power, and there is practically no central state territory that would not fall 

under the sovereignty of one of the Member States. 

 Given that Member States also have their own financial autonomy, this promotes a 

division of their sovereign powers. 

 Member States are characterized by their own political identity and have their own 

constitution, which determines the organization of administration on their territory. 

The federal model of organization presupposes the strong will of its territorial units, 

that is, the Member States, which means that this will focus on taking responsibility 

and creating the life of the state. These steps bring autonomy to Member States and, at 

the same time, shape their relationship with the population. Member States are 

territorial units with legal personality and not only pure administrative units in that 

territory. 

 

The second level of statehood as opposed to the first, which consists of the Member States, is 

the central state. 

 

 The central state exercises sovereign power throughout its territory and also has its 

own constitution. 

 The central state determines the fundamental procedures by which the values it 

professes can be guaranteed. 

 The central state has powers that are complementary to those of the Member States. 

An important step is to develop federal rules that preserve the specificities of both 

levels and apply the principle of subsidiarity. (Kägi-Diener 2000) 

 

A horizontal breakdown is characterized by the fact that federal states or federal states are 

subdivided on a historical or constitutional basis. Bujnová (2007) states that federations in 

many parts of the world have been established on this principle, using different terms to 

designate Member States. For example, in Switzerland these are 'cantons', in Germany 

'Bundesländer', in Canada 'provinces' and in the United States, as in Australia these lower 

units are referred to as 'states'. 

 

3 POST-WAR DEVELOPMENT OF THE COMMON STATE OF CZECHS AND 

SLOVAKS 

During World War II there was a gradual resistance to the fascist regime, and several Czech 

and Slovak personalities in exile abroad were active, especially in London and Paris. As the 

end of World War II approached, the London government returned to its homeland through 

Moscow where the communists conceived the program of the new Czechoslovak government, 
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which was announced on April 5, 1945 in Košice. It is important to add that there was no 

counterpart of the Slovak state-power institutional structure on the Czech side in the period 

close to the end of World War II. The Czech National Council was formed at the end of the 

war and lasted less than two weeks when it was the main authority of the Prague Uprising and 

ended its activities with the arrival of the National Front of Czechs and Slovaks (the "Košice 

Government") in Prague. In addition to the National Assembly and the Government in 

Prague, certain competences towards Slovakia were also performed by the Slovak National 

Council and the Board of Commissioners in Bratislava, but competences towards the Czech 

Republic were performed exclusively by the Czech-Slovak authorities. (Šútovec, 1999) 

The executive power should be in the hands of the National Front government and at a lower 

level national committees. In foreign policy, cooperation with the Soviet Union was 

emphasized. Interpretation and implementation of individual points of the Košice government 

program was a topic of political disputes until 1948, while disputes were also in the view of 

the position of Slovakia in the new state. In Moscow, March 23-29, during talks between 

London exile representative and Gottwald, the representatives of the Slovak National Council 

demanded the organization of the state on the principle of federation, but unsuccessfully, 

because they only enforced the recognition of the Slovak nation and the promise that the 

principle of equality. Before the restoration of the Czechoslovak Republic after the World 

War II, the promises of the Czech side to a stronger and more equal position of Slovakia in a 

common state union, the reality was different, contributed to the unwillingness of to a 

democracy or to a Soviet-type dictatorship. (Bardovič, 2016) 

The situation in the rebel Slovak National Council and in the authorities of the liberated 

territory or in the national committees that took the leadership of municipalities, towns and 

regions was balanced, as the Communists, along with the Social Democrats, who had a more 

thorough organization greater influence in unified trade unions. On the other hand, the civic 

bloc presented by the Democratic Party, which in turn had an influence between the peasants 

and the urban middle class, and after April's agreement between its Protestant leadership and 

representatives of the Catholic Church, its influence has increased. In May 1946 there were 

elections that mailed to bring more light into the struggle for the future direction of our 

country between these two political streams in Slovakia. (Mannová, 2003) 

In contrast to the situation in 1920, when the Left benefited from the post-war situation, a 

high election victory in the 1946 elections in Slovakia was won by the Democratic Party, 

which won 62% of the votes. Communists finished second with a 30% gain, with the 

remaining votes gaining a renewed social democracy and the Catholic Freedom Party. . In the 

Slovak National Council, 100 seats were divided in the ratio of 63 to the Democratic Party, 31 

to the Communist Party of Slovakia, and three seats to the Party of Freedom and Labor Party. 

The chairman of the SNC became Jozef Lettrich, the chairman of the Democratic Party and 

the chairman of the executive body, Gustáv Husák from the Communist Party of Slovakia 

became the board of commissioners. An overwhelming defeat in the elections referred to the 

Slovak Communists in a power struggle for a helping hand from Prague, because in the Czech 

Republic the left succeeded in the elections, where the Communist Party and Social 

Democracy gained almost 56% of votes. The defeat in the elections referred to the Slovak 

Communists in the struggle for power to give a helping hand from Prague, because in the 

Czech Republic, the left succeeded in the elections, where the Communist Party and Social 

Democracy gained almost 56% of votes. The Communists gained significant departments of 

the interior, controlled security and combat unions. (Rychlík, 1998) Due to the fact that the 

Democratic Party ran only in Slovakia, while the Communists nationwide, the result of the 
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elections brought the communists and social democrats an absolute majority in the Czech-

Slovak parliament. 

Shortly after the war, everything suggested that Slovakia's position in the state would differ 

substantially from pre-war centralism, but the situation changed rapidly. As the emerging new 

economic structure required the concentration of powers in the hands of the central 

government, the central authorities in Prague gradually strengthened and the Slovak national 

authorities weakened. The problems of state administration and management were solved by 

political channels and finally by agreements concluded between the Government of the 

Czechoslovak Republic and the Presidency of the Slovak National Council. (Mikuš, 2018)  

An important role was played by the “three Prague Agreements”, which concerned the 

position of the Slovak authorities, the Slovak National Council and its executive body, the 

Board of Commissioners, and significantly restricted the powers of these bodies in favor of 

the Prague institutions. Slovak communists have also become a tool for restoring centralism. 

The purpose of these Prague treaties and the Communist procedure was mainly to eliminate 

the election victory of the Democratic Party in Slovakia. Prague centralism was as an 

irreplaceable tool of preparation for the totalitarian seizure of power by the Communists, as 

evidenced by events that occurred in the period following the 1946 elections. (Šútovec, 1999) 

The arrival of 1947 was clearly approaching the end of the post-war compromises, the regime 

of democracy and the gradual transition to the communist dictatorship. International politics 

has been driven out by the expanding Cold War between the US and the Soviet Union. A very 

suggestive step for the then Czechoslovakia in July 1947 was a massive intervention of 

Moscow against the possible approach of Czechoslovakia to the Marshall Plan. Slovakia 

became a kind of test field of the power struggle throughout Czechoslovakia. (Mannová, 

2003) 

The situation was tense and led by the Communists to the foul of the Democratic Party. The 

constructed connection of various anti-state or illegal groups to the highest circles of the 

Democratic Party, together with increasing social unrest, helped Gottwald, with the help of 

the Slovak Communists, to force the reconstruction of the Board of Commissioners on 

November 20, 1947. In Slovakia, the successful communist coup d'état in Slovakia was also 

implemented in Czechoslovakia in February 1948. The resignation of the 12 non-communist 

ministers of the Prague government on 20 February to protest against the violence of security 

administered by the Communists gave the Communist Party leadership a favorable starting 

position for a political reversal. On February 24, a general strike was organized, and the day 

after that President Edvard Beneš accepted the resignation of the government, appointing a 

new one, again headed by Klement Gottwald, but the Communist hegemony was already 

apparent because there were only a minimum of non-communists. (Rychlík, 1998) 

The course in Slovakia was hand in hand with the course in Prague. Although the Democratic 

Party rejected the resignation of its leaders in the Board of Commissioners, but thanks to the 

situation in Prague, the Communists were allowed to complete the power changes that started 

during the autumn political crisis of 1947. After these changes, the Chairman of the Slovak 

National Council, Jozef Lettrich, resigned from the post and his successor became Communist 

Karol Šmidke. There was a regrouping of forces in the Board of Commissioners, with eleven 

of the fifteen cities occupying the Communists, and it was evident that the supporters of 

democracy were paralyzed all the more when subsequently in all social organizations. 

Politicians from the Democratic Party were sent to prison, and political trials with true or 

fictitious opponents of the regime became a permanent tool for the functioning of the regime. 
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The unlawful seizure of all important positions in the state was additionally amended on 21 

July 1948 by a law that legalized the February changes, even if they were in conflict with 

valid laws and legitimized the coup dictatorship of the proletariat. (Mannová, 2003) 

As a result of the post-war development, in addition to the communist coup, the new 

constitutional conditions established by the constitution adopted on 9 May 1948 by the 

National Assembly. The head of state continued to be the president, but after the abdication of 

Edvard Beneš it became Klement Gottwald and thus began the tradition of joining the 

function of head of the Communist Party and the state. The monopoly of political power of 

the Communist Party was not legally enshrined until 1960, but it was consistently applied 

(Horváth, 2015). The new constitution followed the previous adjustments of relations between 

Czechs and Slovaks under the three Prague Treaties. Preference was given to party-political 

symbolism, which was intended to show the identity of the ruling party with the state. Shortly 

after the adoption of the new constitution, parliamentary elections were held on May 30, 

1948, the first elections characterized by a communist dictatorship, as evidenced by 

intimidation of political opponents, the presence of Communist popular militias during the 

elections, and ultimately by the united National Front candidate. 89,25% in Czechoslovakia 

and 86,02% of voters in Slovakia. The Communist Party of Slovakia merged with the 

Communist Party in June and continued to function only as a regional organization with 

gradually limited autonomy. (Šútovec, 1999) 

Twelve years after the political and constitutional compulsion of socialism, as well as the 

police and judicial terror, the Czech-Slovak Communists in crisis had made minor structural 

changes aimed at strengthening the system and strengthening their constitutional status in the 

state. Gradually, the limitation of the already curtailed powers of the Slovak authorities 

continued, which culminated in 1960 with the adoption of a new constitution which 

proclaimed the building of socialism, which was also reflected in the change of the name of 

the state to the Czechoslovak Socialist Republic. In the fourth article of the Constitution, the 

Communist Party was established as the "leading force of society" and Marxism and 

Leninism as a binding foundation of culture, education or upbringing. (Mannová, 2003) This 

constitution also affected the position of the Slovak authorities, degrading the Slovak National 

Council to irrelevance and subordinating all administration directly to Prague. The former 

executive body The Board of Commissioners was abolished, but the system of commissioners 

was retained and the executive power was concentrated in the hands of the Presidency of the 

Slovak National Council. The position of Slovakia in the restored Czechoslovak Republic had 

a decreasing tendency with the growing power of the Communists, and promises of Slovakia's 

position on the principle equal to that of the Košice government program were not realized at 

all. In terms of the organization of relations between the two nations, the new constitution was 

a step backwards even in comparison with the 1948 constitution. The situation after the 

adoption of the 1960 Constitution did not bring a change in the solution of relations between 

Czechs and Slovaks. This relationship made it even worse and limited the position of the 

Slovak authorities. Attempts to improve the asymmetric model were negative. (Meluš, 2016) 

This was due to the fact that this model was inherently inappropriate and was not able to 

apply the principle of equality in state coexistence.  

 

4 THE RE-OPENING OF THE SLOVAK QUESTION IN THE ATMOSPHERE OF 

THE SIXTIES 

Kováč (1998) writes that dissatisfaction with centralism, which was accomplished by the 

adoption of the 1960 Constitution, where full political-administrative centralization of the 

Republic was enforced, as well as attempts to restore pre-war Czechoslovakism, was an 
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important impetus for the reform movement that occurred in the 1960s. In the early 1960s, the 

Communist dictatorship was swept by the crisis because economic growth stopped and the 

economic model and reforms failed. Public disclosure of part of the crimes of the previous 

1950s where many people from different areas of social life were wrongfully sentenced did 

not add to the stability of the regime. Some Communist Party officials in charge of the 1950s 

trials were dismissed, but this process was inconsistent and not followed up, although some 

political prisoners were released but could not fully return to social and political life.  

After the rehabilitation of the bourgeois nationalists, the atmosphere gradually relaxed. In the 

second half of the sixties, the issue of economic and political equality and, in particular, the 

efforts to federate the Czecho-Slovak relationship, was increasingly increasing, but within the 

possibilities allowed by communist ideology. Several former inmates from the group of 

Slovak bourgeois nationalists, among them Gustáv Husák in particular, began to be publically 

active after their rehabilitation, thus wanting to purify the public and the Communist Party of 

the charges against them. Some authors have also begun to consciously open the frozen 

question of Czech-Slovak relations. One of the first to touch this issue was the Communist 

historian Miloš Gosiorovský, who in 1963 presented a study in which he proposed the 

federalization of Czechoslovakia. (Šútovec, 1999) To draw attention to the fact that there are 

two peoples of equal status in one state, but they are not equal, and that this is a new model of 

coexistence between Czechs and Slovaks alongside writers or historians and economists. The 

most active was the Hvezdoň Kočtúch. He wrote that in Slovakia, the asymmetric model has 

over the last twenty years of existence been discredited especially economically. (Chmel, 

1997) 

The regime did not allow open expression of opinions, criticism of the regime was mainly 

through the writers' community, and as the body of critical opinions, the weekly Cultural Life, 

which not only indirectly through the new artistic direction - socialist realism condemned the 

regime. In addition to criticizing the 1960 constitution, the debate on the Slovak National 

Uprising, which was a denial of unitarism and centralism, also started. Historical discussions 

have called for a return to the insurgent conception of the status of Czechs and Slovaks as 

equal and to federalization of the state. (Mannová, 2003) With increasing tension the 

reformist ideas and demands penetrated into the ruling Communist Party, with the hope of 

enforcing these demands in its legal monopoly on politics only with its participation. The 

convinced Bolsheviks in the leadership were replaced by a new set of reformists who pushed 

for a vision of "better" socialism. Šútovec (1999) notes that the first signs of the revival 

process began to be felt as early as 1963 within the Communist Party, when Alexander 

Dubček became the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of 

Slovakia, a man determined to win more political space. Slovak interest. Alexander Dubcek 

was open to issues that dominated society these years. 

The fact that Slovak public opinion was in favor of changes in the relationship of Czechs and 

Slovaks, whether in the field of state, economic or social, was obvious, because the real 

differences not only in the standard of living but also in the overall life possibilities of both 

populations deeper social characteristics were visible. A joint research of Slovak and Czech 

sociologists from 1967 and 1968 claimed: “... none of us knew how profound the social 

differences between the Czech and Slovak parts of the state would be by analyzing them and 

to what extent objective sociological data would confirm the full legitimacy of a democratic, 

federal arrangement of mutual relations. It turned out that behind political and ideological 

skirmishes, the importance of which was officially downplayed, there are very important 

objective cultural and social facts and different orientations of interest based on them, which 
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also significantly influenced the course of subsequent historical events ”(Šútovec, 1999, p. 

92). 

The general dissatisfaction with the regime and the call for reforms in Slovakia were also 

joined by dissatisfaction with the position of Slovakia in the republic, with state centralization 

or liquidation of all Slovak self-governing bodies. The dissatisfaction got an even higher 

national dimension after the offensive appearance of the highest Czech-Slovak representative, 

the Communist Party's leading secretary and President Antonín Novotný towards the Slovaks, 

while embodying the persistent intolerance of a certain part of the Czech public towards 

Slovakia. First secretary of Central Committee of the CPS Alexander Dubček gave a critical 

criticism of Novotny's methods at the 1967 Central Committee of the CPC in December. 

(Kováč, 1998)  The most active in this area was the Slovak economist Hvezdoň Kočtúch, who 

claimed that in the integration of national economies the effect of each of its participants 

would be higher than if it were acting independently. Building on the single market and state 

competence in the economy, he proposed to divide generally so that fundamental matters 

were handled by federal authorities and implemented by national authorities, while 

safeguarding national interests should have a strong influence on the federal authorities' main 

decisions, applying the parity principle. (Sikora, 2009) A meeting of Slovak and Czech 

economists took place in Bratislava on 29 April 1968, where Slovak economists prepared a 

document entitled Principles of the Federalization of the Economy of the Nations of 

Czechoslovakia, created by H. Kočtúch, V. Pavlenda and J. Ferianc. The Czech response to 

the Slovak challenge was not positive, rather critical, as Czech economists justified by saying 

that the tendency to apply market principles in the economy requires not creating new barriers 

to individual closed economies, but rather overcoming them for maximum integration into the 

world economy. (Horváth, 2019) In the attitudes of Czech economists, it is possible to find 

different ideas about the form and content of the federation.  

The escalating demands from Slovakia aroused unrest in the center of power in Prague, but 

also encouraged various reform or anti-communist groups in Czech society. While in 

Slovakia the opinions of different ideological groups coincided in one reform stream, there 

were distinctly different voices of reform communists and radical anti-communists in Czech 

society. On the Czech side, they were presented through articles in the Literary newspaper 

and in Slovakia the magazine Cultural life.  At the end of 1967, after unsuccessful attempts to 

silence mainly Czech writers, both of these internally more or less diverse, but especially 

reformist communist predominant revisionist movements - Czech and Slovak united in a 

common opposition to the then leadership of the Communist Party and thus caused a 

sequence of events in history. Czechoslovakia as well as world communism internally 

referred to as "revival process" and externally as "Prague Spring". This process was closely 

related to the effort of the Slovak part in particular to decentralize power and to create a 

federal system on an equal footing. 

 

5 CONCLUSION 

The Slovak question continued in the history of the Slovaks and remained unresolved even 

after the Košice government program of 1945, although everything indicated that the Slovaks 

would assert an equal status in the common Czechoslovak state. The post-war development 

was on a wave of optimism, where the coexistence of two equal peoples in a federal state was 

expected. Each nation would rule alone and in common affairs, and also as a result of 

maintaining a united and strong state, a common government and parliament would decide. 

However, the situation has developed differently and justified Slovak requirements have not 

been implemented. One of the reasons why the situation for the Slovaks did not develop as 
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they had imagined was the fact that the Slovaks had their state bodies created during the 

reconstruction of the Czechoslovak Republic, but these bodies were absent from the Czech 

side. The solution of the Slovak question was gradually pushed back to the background, 

which was also negatively influenced by the fragmented internal political scene in Slovakia. 

Another negative in this area was the rise of Communists to power, because the asymmetric 

model of the arrangement of relations between Czechs and Slovaks started to be applied and 

even little what the Slovaks gained until then gradually lost. Asymmetry can also be seen in 

the fact that not only did the Czech state-power authorities exist as opposition to the Slovak 

state-power authorities during the reconstruction of the republic, but also after the 

communists came to power alongside the central nationwide Communist Party of 

Czechoslovakia. There was the Communist Party of Slovakia, but it was important only as a 

regional organization with limited powers and here again can be found a disproportion in the 

position of both nations, and this phenomenon only reinforces the assertion of the then 

communist historian Milos Gosiorovsky: "the more , but also in Slovakia, the stronger the 

tendency to reduce the competence of Slovak national authorities.”(Chmel, 2004, p. 57) The 

removal of the so-called Slovak bourgeois nationalists, who had a fair idea of the position of 

the Slovaks in the common republic and tried to push it through strong emancipatory 

attitudes, led to the retreat of the Slovak question for almost a decade.  

During this period, not only was there no room for opening the Slovak question and trying to 

fight for a more equal status of Slovaks in the common state, but the situation deteriorated 

even after the constitution adopted in 1960. The Slovak power was reduced and this led to the 

abolition of the former Slovak rights and the complete centralization of the state. The re-

establishment of the Slovak question began in the mid-sixties by representatives of the 

intellectual sphere, but also of the communist apparatus, and the efforts to federate the Czech-

Slovak relationship gradually came to the forefront. 
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ŽIDOVSKÁ KULTÚRA V ZEMPLÍNSKOM REGIÓNE 

 

JEWISH CULTURE IN ZEMPLIN REGION 

 

Sylvia Hrešková 

 
Abstrakt 

Štúdia pojednáva o židovskej problematike v zemplínskom regióne. Vymedzuje územie 

Zemplínskeho regiónu, zameriava sa na opis židovských cintorínov v tejto lokalite 

a prostredníctvom umeleckých diel – literatúry poukazuje na fenomén starobylosti židovskej 

kultúry. Tematika holokaustu je zachytená i v knihe rozhovor Jaroslavy Marcinekovej 

Posledná Židovka z Uličskej doliny, publikácii Fragmenty židovstva a v knihe Juraja Šeba 

Útek z pekla. Diela sú inšpirované autentickými výpoveďami a práve preto každé úsilie 

v oblasti bádania na poli histórie má svoje opodstatnenie a je stredobodom pozornosti pri 

spracovaní príspevku s vykreslením obdobia totality fašistického typu, ktoré by nikdy nemalo 

byť zabudnuté. 

Klíčová slova: židovská kultúra, Zemplínsky región, židovské cintoríny, Posledná Židovka 

z Uličskej doliny 

 

Abstract 

The study deals with Jewish issues in the Zemplin region. It defines the territory of the 

Zemplín region, focuses on the description of Jewish cemeteries in this locality and through 

the works of art - literature points out the phenomenon of antiquity of Jewish culture. The 

theme of the Holocaust is also captured in the book Interview by Jaroslava Marcineková The 

Last Jewess from Uličská Valley, Fragments of Judaism, and in the book by Juraj Šeb Escape 

from Hell. The works are inspired by authentic testimonies, and that is why every effort in the 

field of history has its merit and is the center of attention in the elaboration of a paper 

depicting a period of fascist-like totalitarianism that should never be forgotten. 

Key words: Jewish culture, Zemplín region, Jewish cemeteries, The Last Jewess of the 

Uličská valley  

 

 

1 VYMEDZENIE ÚZEMIA ZEMPLINSKÉHO REGIÓNU 

Zemplín je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Východné Slovensko ako také je 

geograficky značne členité a z hľadiska etnicity rôznorodé. Tvorí styčnú oblasť viacerých 

kultúrnych prúdov, čím zastáva významnú úlohu sprostredkovateľa mnohých javovo a hodnôt 

ľudovej materiálnej i duchovnej kultúry. Územie Zemplína z hľadiska kultúrnej histórie 

predstavuje významnú oblasť, ktorou od konca 14. storočia prechádzala valašská kolonizácia 

z ukrajinských a rumunských karpatských regiónov do horských oblastí Slovenska. Neskôr v 

15. – 17. storočí táto kolonizácia ovplyvnila charakter osídlenia na východnom a severnom 

Slovensku, ba zasiahla aj do etnickej štruktúry východného Slovenska a zanechala výrazné 

stopy v hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a jazykovom vývine (Podolák a kol., 1985, s. 

5). 

Región Zemplín je rozdelený na dva samosprávne kraje – Horný a Dolný Zemplín. Horný 

Zemplín je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja nachádzajúci sa v severovýchodnej 

časti Slovenska. Patria tu dnešné administratívne územia okresov: Humenné, Medzilaborce, 

Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou. Horný Zemplín susedí s Poľskom zo severu, so 
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Šarišom zo západu, východnú stranu tvorí hranica s Ukrajinou a na juhu prechádza do regiónu 

Dolný Zemplín
1
. Územie Horného Zemplína obklopujú Bukovské vrchy a Laborecká 

vrchovina. Bukovské vrchy predstavujú najatraktívnejšiu časť regiónu, kde sa nachádza 

Národný park Poloniny. NP Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom, 

siahajúcim až k ukrajinskej a poľskej hranici. Najvyšší vrch národného parku – Kremenec (1 

210 m n. m.) spája všetky tri hranice. Okrem toho, že Kremenec je najvyšším bodom 

chráneného územia a kótou, na ktorej sa stretávajú hranice troch krajín (Slovensko, Poľsko, 

Ukrajina) predstavuje i najvýchodnejšie miesto, kde začína každý slovenský deň (Buraľová, 

2015, s. 4). Dolný Zemplín tvoria okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce. Susedí zo severu 

s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Na východe tvorí hranicu s 

Ukrajinou a južná strana predstavuje hranicu s Maďarskou republikou. Rozprestiera sa vo 

Východoslovenskej nížine, obklopujú ho Západné Karpaty, Vihorlatské vrchy s 

vyhliadkovým Sninským kameňom. Horný a Dolný Zemplín zdobí okrem iného aj množstvo 

drevených kostolíkov, ktoré sú súčasťou kultúrnej tradície východného cirkevného obradu 

s vysokou umeleckou a historickou hodnotou.   

 

2 ŽIDOVSKÉ CINTORÍNY – KULTÚRNE DEDIČSTVO MENŠÍN 

Významné a veľmi dôležité je samotné mapovanie a dokumentovanie kultúrnych pamiatok, 

medzi ktoré nepochybne patria i židovské cintoríny roztrúsené a nepreskúmané na území 

prakticky celého severovýchodného Slovenska. Odjakživa bol problém s vytváraním 

židovských cintorínov. Mohli sa zakladať len za mestom alebo dedinou, často v neprístupnom 

teréne. Miesto posledného odpočinku je označené náhrobkom. Náhrobky takmer výlučne 

tvorí kamenná doska – hebrejsky maceva. Zväčša býva ukončená oblúkovito, prípadne i v 

tvare trojuholníka. Staré náhrobky bývajú obvykle z pieskovca alebo z bieleho mramoru s 

bohatými ornamentmi. Novšie ihlanové stély bývajú spracované z mramoru. Takéto náhrobky 

sa nachádzajú napríklad na židovskom cintoríne v Snine. Symboly na macevách nesú 

informácie o zosnulom. Ide o rozmanité výjavy, kvetiny, zvieratá, symboly zamestnania a 

podobne. Pre potomkov najváženejších židovských rodov je typický napríklad motív 

žehnajúcich rúk. S mužskými menami sa spájajú zvieracie motívy, zatiaľ čo rastlinné motívy 

sú typické pre ženské mená. Na náhrobkoch sa vyskytujú aj symboly stromu alebo palmy, 

ktoré symbolizujú cnostný a spravodlivý život zosnulého. Rôzne mýty a povery sa stali 

príčinou mnohých nedorozumení. O Židoch je známe, že disponovali bohatstvom, a tak si 

mnohí myslia, že ho nájdu aj v hroboch. Častým dôvodom narúšania odpočinku židovských 

zosnulých sa stáva viera v takýto mýtus. „Pravda je však taká, že pochovávanie podlieha 

prísnym ortodoxným predpisom a židia sa pochovávajú len v neohobľovanej rakve bez 

klincov, zabalení v látke s hŕstkou hliny zo Svätej zeme“ (Novák, 2017). Na Slovensku sa v 

súčasnosti nachádza vyše tisíc židovských cintorínov, ale mnohé z nich sú zdevastované. 

Narúšanie hrobových jám, vypaľovanie cintorínov, búranie pomníkov – aj takej krutosti čelia 

židovské cintoríny už od svojho vzniku. Encyklopédia židovských náboženských obcí 

informuje o stave z konca 30. rokov minulého storočia, kedy v Snine bývalo asi 400 Židov a v 

celom okrese okolo 1 500. Práve okres Snina bol jedným z mála slovenských okresov, kde v 

každej z jeho obcí bývali Židia. Dodnes sa v niektorých obciach zachovali židovské cintoríny, 

sú to nemí svedkovia židovskej minulosti v tomto kraji. Doposiaľ sa podarilo zdokumentovať 

12 lokalít, v ktorých sa nachádzajú židovské cintoríny alebo zachovalé náhrobné kamene 

(Novák, 2017). 

Židovský cintorín Klenová – spolu nájdených 5 kameňov, niekoľko ďalších pod nánosom 

hliny a porastu. 

                                                 
1 Dostupné na internete: http://www.regionzemplin.sk/o-regione-zemplin/ [cit. 2.12.2019]. 
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Židovský cintorín Kolbasov – Národná kultúrna pamiatka – doposiaľ sa zachovalo 7 

náhrobných kameňov. I keď bol v roku 2000 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, v 

súčasnosti nie je udržiavaný. 

Židovský cintorín Kolonica – v súčasnosti sa starajú o schátraný cintorín, ktorý obsahuje 10 

kameňov. 

Židovský cintorín Osadné – stále je predmetom pátrania a bližšieho výskumu. 

Židovský cintorín Pčoliné – nachádza sa na súkromnom pozemku, o ktorý sa jeho majiteľ 

stará, obsahuje 9 náhrobných kameňov. 

Židovský cintorín Runina – Národná kultúrna pamiatka – za národnú kultúrnu pamiatku bol 

vyhlásený v roku 2000. Na mieste stojí 11 náhrobných kameňov s hebrejskými nápismi.  

Židovský cintorín obce Ruské (zaniknutá obec) – v lokalite bývalého židovského cintorína 

bolo nájdených 10 náhrobných kameňov. 

Židovský cintorín Snina – Národná kultúrna pamiatka  nachádza sa na Viničnej hore pri 

starom sninskom cintoríne, v blízkosti Rhollovej kaplnky. Pochádza z konca 19.storočia s 

približne 50 kamennými náhrobníkmi. V sninskej židovskej komunite pôsobil aj dobročinný 

spolok Chevra Kadiša. Toto sväté bratstvo tvorila skupina mužov, prípadne i žien, ktorí sa 

starali o zosnulých a pripravovali ich na pohreb (rituálne umývanie a obliekanie mŕtvych). 

Cintorín v súčasnosti udržiava mesto Snina.  

Židovský cintorín Stakčín – Židia sa v Stakčíne usídlili začiatkom 18.storočia. V roku 1930 tu 

evidovali 137 osôb židovského vierovyznania. Na pôvodnom židovskom cintoríne je 6 

náhrobných kameňov. Okrem toho sú tam vyhradené miesta pre premiestnené kamene 

pochádzajúce pôvodne zo židovského cintorína, nachádzajúceho sa v dnes už zaniknutej obci 

Starina. Z tejto obce tu bolo premiestnených 11 náhrobných kameňov. 

Židovský cintorín Topoľa – Národná kultúrna pamiatka – už v roku 1866 bol cintorín 

zakreslený do katastrálnej mapy obce. Existovať musel však už oveľa skôr, svedčia o tom i 

roky úmrtí, vytesané na náhrobných kameňoch v archaickej hebrejčine. Zachovalo sa 60 

náhrobných kameňov. V roku 2000 bol cintorín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, 

vlastní ho obec Topoľa. V roku 2015 prebehla jeho rekonštrukcia. 

Židovský cintorín Ubľa – v 80. rokoch devätnásteho storočia vlastnila v Ubli židovská 

náboženská obec okrem modlitebne, mikve (v judaizme rituálny kúpeľ; ponorenie do kúpeľa 

súčasť konverzie na judaizmus) aj cintorín. Dnes sa na židovskom cintoríne nachádza 8 

kameňov a je v udržiavanom stave. 

Židovský cintorín Veľká Poľana – zaniknutá obec – zatiaľ žiadne informácie, v súčasnosti je 

predmetom výskumu. 

I keď v každej obci sninského okresu žili v minulosti Židia, nemusel nutne v každej z nich 

židovský cintorín existovať. Tiež je potrebné pripustiť možnosť pochovávania zosnulých z 

viacerých obcí na jednom spádovom cintoríne. A treba brať do úvahy i to, že židovský 

cintorín tej-ktorej obci mohol byť v minulosti zlikvidovaný. Ako príklad možno uviesť obec 

Belá nad Cirochou, v ktorej v miestach niekdajšieho židovského cintorína bol vybudovaný 

hospodársky objekt a cesta (Novák, 2017). 

 

3 NEZNÁMI HRDINOVIA MEDZI NAMI – VÝPOVEĎ POSLEDNEJ ŽIDOVKY 

Z ULIČSKEJ DOLINY 

Gizela Lipovská, žena s ťažkým životným príbehom, žena, ktorá mala ostať iba číslom, ale 

ako ona sama hovorí: „Je to osud, Boh to tak chcel, aby som sa vrátila, a dal mi silu prežiť a 

dožiť sa krásneho veku. Veď už budem mať deväťdesiat rokov“ (Marcineková, 2013, s. 7). 

Na prelome 18. a 19. storočia boli zaznamenané výraznejšie zmeny v pohybe židovského 

obyvateľstva v Snine, keď sa prisťahovali utečenci židovského vierovyznania z Haliče. V 

roku 1842 tu bola vysvätená prvá drevená synagóga, postavená podľa vzoru synagógy v 

Haliči. V roku 1855 žilo v meste 84 Židov. „V roku 1922 tvorilo židovskú náboženskú obec 
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spolu so židovskými obyvateľmi okolitých dedín asi 190 rodín“(Marcineková, 2013, s. 12). V 

Snine koncom tridsiatych rokov bývalo asi 400 Židov a v celom okrese zhruba 1500. V 

každej zo 40 dedín okresu Snina bývali Židia. Uličské Krivé v tom čase patrilo sninskému 

okresu a žilo tam sedem židovských rodín, jednou z nich bola aj rodina Gizely Lipovskej, rod. 

Weissbergovej (Marcineková, 2013, s.12). 

V rokoch 1938 a 1939 boli uvedené protižidovské opatrenia, ktoré sa zintenzívňovali. 

Koncom marca 1942 začali deportácie mladých mužov a žien. Po zastavení deportácií 

koncom októbra zostalo v Snine 8 židovských rodín. V tom čase v Uličskej doline prepukol 

týfus a Židia, ktorí tam žili, boli prechodne aspoň týmto chránení. Avšak v máji 1944 týfus 

ustúpil a vtedy bol násilne evakuovaný aj zvyšok Židov zo Sniny a okolia na Západné 

Slovensko. Do Sniny a okolitých dedín sa tesne po vojne vrátilo približne 30 Židov, medzi 

nimi aj Gizela Lipovská. V Snine bolo v roku 1948 len 5 židovských obyvateľov a v 

Uličskom Krivom žila jediná navrátivšia sa Židovka. V roku 2013 žila v celom okrese Snina 

jediná židovská obyvateľka. V roku 2015, vo veku 92 zomrela i táto posledná žijúca Židovka 

v okrese – Gizela Lipovská. 

Pre prostredie tohto regiónu je charakteristické najmä prelínanie kultúr. Slováci, Ukrajinci, 

Maďari, Židia, Rusíni tu vždy vedeli vzájomne vychádzať. Dokázali dokonca rešpektovať aj 

odchýlky svojej viery a odlišné dátumy náboženských sviatkov. „Katolíci odpustili 

pravoslávnym, že neuznávajú pápeža, grécki katolíci odpustili rímskym katolíkom, že sa 

neženia, a dokonca Židia tolerovali kresťanského Mesiáša. Prečo nie, veď bol aj tak Žid. Ako 

sa ale nakoniec ukázalo, nikto nedokázal Židom zabudnúť, že sú Židia“ (Marcineková, 2013, 

s. 13). 

V roku 1941, keď Slovensko vstúpilo do vojny so Sovietskym zväzom, brat Gizely Lipovskej 

Herman, utiekol do Ruska. Celú rodinu za trest odvliekli do Ternopiľa. „Tam sme boli tri dni, 

otca vyšetrovali a veľmi ho bili. Tĺkli ho preto, lebo môj brat sa pridal k boľševikom v 

Rusku“(Marcineková, 2013, s. 19). Ternopiľ dnes leží na západnej Ukrajine. Kedysi v meste 

žilo vysoké percento židovskej populácie. Z obyvateľov ktorí tam žili v roku 1939, bolo 50% 

Poliakov, 40% Židov a 10% Ukrajincov. V roku 1941 mesto obsadili Nemci a hubenie 

populácie nabralo na obrátkach. Zriadili tam láger, v ktorom boli okrem Židov aj kresťania, 

Maďari, Poliaci...veľmi veľa ľudí. „Nemci ich bili, strieľali a hádzali do jamy“ (Marcineková, 

2013, s. 19). Najviac bolo zabitých Židov, boli to Nemci a Poliaci, čo do nich strieľali. 

„Hovorilo sa, že na ternopiľskom cintoríne si miestni požičali zbrane nemeckej armády a 

zabili až 500 našich“ (Marcineková, 2013, s. 19). 

V ten osudný deň Gizelu s rodinou napokon prepustili, ale obrali ich o všetko, prstene, 

náušnice, hodinky, peniaze. Napriek tomu sa celej rodine podarilo vrátiť naspäť domov do 

Uličského Krivého. O týždeň na to, však po nich znovu prišli, zase sa podarilo celej rodine 

vrátiť. „Otec hovoril, že to bol zázrak. Vždy, keď malo prísť to najhoršie, že nás už-už 

popravia, nestalo sa. Pán Boh to nedopustil“ (Marcineková, 2013, s. 23). Avšak keď sa 

druhýkrát vrátili domov, otca zatvorili na 3 roky do basy. A to všetko kvôli bratovi, lebo 

utiekol. V deň, keď otca odviezli, prišlo auto a zobralo im celú úrodu obilia, nenechali im 

takmer nič, len zemiaky a kapustu, ináč vzali všetko. Zobrali aj dobytok. Mladučká Gizela 

mala vtedy len devätnásť rokov, a to sa už musela vedieť postarať o súrodencov, dokopy 

deväť detí. Otca po troch rokoch z basy prepustili, ale bol veľmi chorý a už sa z toho 

nepozbieral (Marcineková, 2013, s. 23). 

Keď v roku 1944 obnovili transporty, pre rodinu to znamenalo definitívny koniec. Smerovali 

do Poľska, kde ich po tretíkrát násilím odvliekli z domu. Nuž, teraz už nemali také šťastie ako 

predtým. „Teraz to už nebolo kvôli bratovi, ale kvôli tomu, že sme boli Židia“ (Marcineková, 

2013, s. 23). 

Gizela Lipovská prežila hrôzu koncentračného tábora a v roku 1946 sa vrátila domov. Tu ju 

čakalo ďalšie nemilé prekvapenie, v jej rodnom dome odrazu bývali úplne cudzí ľudia. „Boli 
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to dve rodiny, dedo s babou a muž so ženou a dvomi deťmi. Bývala som s nimi dva roky. 

Vyhorel im počas vojny dom a tak ich dali bývať do nášho“ (Marcineková, 2013, s. 41). Keď 

sa odsťahovali, ostala v ňom sama a potom prišiel jej brat Leopold. Od neho sa dozvedela, že 

macocha spolu s najmladšou sestričkou a ďalšími nevlastnými sestrami boli v Osvienčime 

zaradené na stranu tých, ktorí mali byť splynovaní. Otec ešte mesiac v tábore robil a napokon 

na ťažkú drinu tam aj skonal (Marcineková, 2013, s. 41). 

Radosť z návratu domov však vystriedal strach a obavy pred banderovcami, ktorí ešte rok po 

návrate Gizely ohrozovali hlavne Židov, ktorí sa vrátili. „Banderovci boli organizované 

skupiny, ktoré sa vytvorili z členov Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorú viedol Stepan 

Bandera. Usilovali sa o obnovu samostatnej Ukrajiny a boli ozbrojenou zložkou Organizácie 

ukrajinských nacionalistov. Najprv bojovali proti Nemecku a potom sa spojili s nimi proti 

postupujúcej Sovietskej armáde“ (Marcineková, 2013, s. 44). Veľa skupín banderovcov prešlo 

po porážke Ukrajinskej povstaleckej armády a aj Nemcov, do lesov na poľsko-ukrajinskom 

pohraničí. Začali sa dostávať aj na územie východného Slovenska, kde pôsobili do roku 1947. 

Išlo im hlavne o to, aby prežili a získali šatstvo, jedlo, alkohol a lieky od miestneho 

obyvateľstva. Ich hlavným terčom sa stali Židia a komunisti (Marcineková, 2013, s. 44). 

Gizela Lipovská z Uličského Krivého na vlastnej koži zažila zverstvá v „továrni na smrť“ v 

Osvienčime. Prišla tam o rodičov a šiestich súrodencov. Dvaja bratia prežili, ale na následky 

mučenia neskôr zomreli. Následky na jej zdraví zanechali aj lekárske pokusy neslávne 

známeho lekára Jozefa Mengelého. Spomienky ju prenasledujú celý život. Donedávna bola 

jediná žijúca Židovka v Uličskej doline. Prežila hrôzy druhej svetovej vojny, vrátila sa späť a 

ostala tu žiť. Nedokázala opustiť toto miesto natrvalo. Často na tu hrôzu myslela, aj keď o 

tom nerada hovorila. „Ale aj tak viem, že Boh je dobrý, len my sme zlí“ (Marcineková, 2013, 

s. 65). Táto výpoveď upozorňuje najmä na to, ako rýchlo sa v „civilizovanej“ strednej Európe 

človek z váženého občana stal obeťou, ako ľahko sa dobrý sused zmenil na nepriateľa a 

dovtedy slušný človek na spolupáchateľa zla. Príbehy, ako tento, nám odhaľujú súčasť 

histórie voči ktorej veľká časť našej spoločnosti nenachádza odvahu postaviť sa zodpovedne. 

Zároveň z nich čerpáme silu a múdrosť prekonávať vlastné výzvy (Marcineková, 2013). 

 

3.1 FRAGMENTY ŽIDOVSTVA 

Poznať dejiny je dôležité, ale poznať osudy jednotlivých židovských hrdinov je dôležité preto, 

aby sme pochopili nezlomnú vôľu prežiť za akýchkoľvek okolností. Kniha Fragmenty 

židovstva nepoukazuje len na dejiny Sniny a jej okolia, ale predovšetkým nám ponúka 

svedectvo o konkrétnych ľudských – presnejšie židovských osudoch. Vypovedá o tragédii a 

hrdinstve jednotlivcov, ako aj o celej miestnej židovskej komunite. Smutná skutočnosť 

upozorňuje na to, že dnes je tento región, kde pôsobila početná židovská komunita, prakticky 

„Judenfrei“. Historické údaje nám prinášajú iný obraz. V nedávnej minulosti malo mestečko 

okolo 400 židovských obyvateľov a ďalších okolo 1 100 žilo v neďalekých dedinách. 

„Výsledné číslo 1 500 židov je len o málo nižšie, než je počet osôb, ktoré sa v súčasnosti na 

Slovensku hlásia k židovskému vierovyznaniu.“ Práve aj tento údaj môže slúžiť na lepšiu 

predstavu rozsahu a následkov tragédie, ktorá počas holokaustu postihla židovskú komunitu. 

Vďaka tomu si mnohí možno uvedomia, o čo všetko holokaust pripravil nielen Sninu a jej 

okolie, ale aj zvyšok Slovenska a ostatné štáty nacistami okupovanej Európy (Marcineková, 

Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 2018, s.3). 

 

3.2 ARMIN HOFFMANN – SKUTOČNÝ OBJAVITEĽ PENICILÍNU?  

Armin sa narodil 26. marca 1874, ako piate z ôsmych detí Gabriela Hoffmana a jeho 

manželky Júlie, rodenej Strauss. Rodičia sa zaoberali obchodom s drevom, čo bolo vo 

vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchii v časoch stavebnej a priemyselnej konjunktúry obvyklý 

spôsob podnikania mnohých Židov. Samotný Armin vyrastal v liberálnej atmosfére miestnej 
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Židovskej obce,  ktorá sa zopár rokov pred jeho narodením priklonila k reformovanému tzv. 

neologickému smeru (v Budapešti na prelome rokov 1868 – 1869 uskutočnil kongres 

zástupcov všetkých uhorských Židovských komunít. „Hlavným záverom kongresu bolo 

rozdelenie Židovských komunít na tri hlavné smery: ortodoxný, neologický a tzv. status quo 

ante“). Študoval na gymnáziu v Žiline a rozhodol sa pokračovať v štúdiu medicíny na 

Vysokej škole v Budapešti. Na začiatku svojej kariéry pôsobil ako praktický lekár v dnešnej 

maďarskej obci Forov nachádzajúcej sa v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Encsskom 

okrese. Od roku 1908 Hoffmann pracoval ako sekundárny lekár v miestnej nemocnici sv. 

Alžbety. Presne v tom istom roku vo Veľkej Británii Alexander Fleming (bol škótsky biológ, 

farmakológ a objaviteľ. Jeho najznámejší úspech objavenie enzýmu lyzozým v roku 1922 a 

izolovanie antibiotickej substancie penicilín z plesne Penicillium notatum, za ktoré získal 

Nobelovu cenu) zložil záverečné lekárske skúšky. Hoffmann bol jediným lekárom v okrese, 

čo so sebou prinášalo enormné odborné vyťaženie a fyzickú záťaž. Bol chirurgom, 

internistom, zubárom a lekárnikom v jeden osobe. Pri liečbe ochorení aplikoval zväčša 

tradičné, veľakrát ešte stredoveké postupy. Stal sa tak kľúčovým priekopníkom modernej 

liečby a zdravotnej osvety v celom okrese (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 

2018, s.11). 

Okolo roku 1916 sa Hoffmann náhodne dopracoval k prelomovému poznaniu, vďaka ktorému 

sa mu podarilo, podľa uchovaných záznamov, zachrániť stovky ľudských životov. Bežnou 

praxou pri liečbe horúčkových stavov bolo v tom čase injekčné intravenózne podávanie 

glukózového roztoku. Glukóza v tých časoch bola drahá a z dôvodu šetrenia nákladov ju bolo 

nutné objednávať z Budapešti naraz vo väčšom množstve. Injekcie si Hoffmann pripravoval 

sám. Nevie sa, čo ho viedlo k zmene štandardných postupov a k aplikovaniu glukózy aj do 

podkožia. Faktom, ale zostáva, že si všimol, že glukózové ampulky majú rôzny účinok. „Pri 

novo otvorených sa účinok glukózy pri niektorých bakteriálnych ochoreniach nedostavil. 

Opak nastal, keď podal podkožnú injekciu glukózového roztoku z ampuliek, ktoré mal 

otvorené po dobu 10 a viac dní“ (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 2018, s.12). 

Po ich použití došlo k neočakávanému zvratu ochorenia. Horúčka odznela a pacienti sa 

zotavili zo stavu, ktorý bol za bežných okolnosti bezvýchodiskový. Hoffmann si pri skúmaní 

ampuliek všimol, že otvorené ampulky vystavené pôsobeniu vzduchu po dobu viacerých dní 

obsahujú voľnému oku slabšie rozpoznateľné vlákna, ktoré sa časom množia a ktoré 

identifikoval ako plesne. Výsledok pozorovania si zapísal do svojich poznámok: „Plesne, 

ktoré sa rozmnožujú v zriedenom roztoku glukózy, vylučujú do svojho životného prostredia 

látku, ktorá je schopná usmrcovať rôzne baktérie i v skúmavke i v živom tele...“ (Medveď, 

1966, s.3). Hoffmann si bol vedomý primitívnosti výroby „zázračné injekcie“, i to, že boli iba 

dielom náhody. Vedel, že ich účinok je nestabilný. Avšak plesňové kultúry v ampulkách 

výrazne pomáhali pri sekundárnych komplikáciách chrípky, medzi ktoré patril najmä zápal 

pľúc, ktorý za bežných okolností väčšinou končil úmrtím.  Aj to ho viedlo k tomu, že neskôr v 

rokoch 1919 – 1920, v období tzv. španielskej chrípky, použil svoje injekcie masovo. Zo 

zápisov matriky v sninskom obvode za roky 1918 – 1920 je známe, že z 256 úmrtí je príčina 

smrti len v 13 prípadoch spomenutá španielska chrípka (Konček, 1985, s.3). Pokiaľ by ďalší 

prieskum záznamov dokázal, že väčšina príčin úmrtí boli prirodzeného pôvodu, nesúvisiacich 

nadväzujúcich ochorení, bol by možný dôkaz úspešnosti plošnej aplikácie Hoffmannovej 

injekcie.  

Hoffmann sa ustavične snažil získať nezávislé vyhodnotenie účinku jeho injekcie. Napriek 

opakovaným urgenciám žiadna odpoveď. Až v roku 1922 dostal šokujúce vyjadrenie z Prahy: 

„...vlákna, ktoré sa tvoria v glukózovom roztoku, sú znečisteniny!“ Toto konštatovanie 

Hoffmanna neodradilo a „znečisteniny“ skúmal ďalej. Injekcie testoval aj na sebe a vravieval, 

že sa po každej takej injekcii cítil zdravší, čerstvejší, silnejší a mladší. 
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Po vzniku fašistického slovenského štátu nebol čas ani priestor na to, aby sa legalizovala 

liečba injekciou. Od 1. januára 1940 sa pristúpilo k zákazu praxe židovských lekárov na 

celom území Slovenska. Lekári de facto zo dňa na deň zostali bez zdroja príjmu a vytlačení na 

okrej spoločenského života. Vzhľadom na vysoký počet lekárov v rodine Armina Hoffmanna 

to malo zdrvujúci dopad pre všetkých. V tom čase už 66 ročný Hoffmann pôsobil ako 

vyslúžilý lekár v obci Stakčín. Dňa 31. marca 1941 bolo vydané nariadenie pre všetkých 

Židov o povinnom nosení žltej pásky na rukáve. V tejto súvislosti vyšla aj vyhláška o 

označení praxe židovských lekárov. Podľa nej museli všetci židovskí lekári s ponechanou 

praxou povinne označiť svoju lekársku prax výhradne drevenou tabuľkou s rozmermi 20x30 

cm žltej farby s čiernymi písmenami. „Na tabuľke muselo byť v záhlaví slovo „ŽID“ medzi 

dvomi šesťcípimi hviezdami a až potom mohlo byť uvedené meno, druh praxe, miesto a 

ordinačné hodiny“ (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 2018, s.13). 

V septembri 1941 nadobúda na Slovensku platnosť nariadenie č. 198, známe aj ako Židovský 

kódex, ktorý zbavil Židov občianskych práv. Roku 1942 sa Hoffmann musel vzdať aj svojho 

postu v Stakčíne. A malo to byť ešte horšie. Dňa 25. marca 1942 bol v Poprade vypravený 

prvý deportačný vlak slovenských Židov do vyhladzovacích táborov. Zo Sniny bolo vtedy 

deportovaných vyše 85 % židovských obyvateľov. Ako jedinou záchranou pred perzekúciou a 

deportáciou sa Hoffmanna sa v tej chvíli javil krst. Čo ale nevedel, že v prvej vlne deportácii 

sa neprihliadalo na konverzie v plnom rozsahu. Medzi deportovanými v roku 1942 bolo veľa 

čerstvých konvertovaných židovských lekárov. Hoffmann vystúpil z cirkvi izraelitskej dňa 25. 

februára 1942 a vstúpil do cirkvi rímskokatolíckej. Z Armina Hoffmanna sa stal Hermann 

Jozef Hoffmann. Čiastočne symbolickou a smutnou paralelou je to, že v tom istom roku, kedy 

sa Hoffmann ocitá na pokraji spoločnosti, v Anglicku začína Fleming s prvými aplikáciami 

penicilínu na členoch americkej a anglickej armády. Neskôr v septembri roku 1944 Armin 

Hoffman zomiera. Uznania za svoj náhodný objav sa nedožil. Jeho drevená rakva bola 

označená jednoduchým kresťanským krížom prevezená na miestny katolícky cintorín. Síce 

umiera plný sklamania z neuznania jeho injekcie, ale na druhej strane práve včas. V tom 

istom mesiaci sa uskutočnila druhá vlna deportácie riadená nemeckými okupačnými orgánmi, 

ktorá na krstné listy neprihliadali vôbec. Synovia Arminna, ktorým sa podarilo prežiť vojnové 

útrapy sa snažili o dovŕšenie otcovho objavu. Prelom nastal až v roku 1964, kedy z 

Výskumného ústavu antibiotík v Roztokách pri Prahe dostali výsledok analýzy vzorky 

injekcie so znením: „...Vo všetkých 25 fľaštičkách boli kultivačne zistené kontaminácie...blízke 

druhom Penicillium frequentas, Penicilium implicatum a pod.“ (Marcineková, Stern, Šmigeľ, 

Novák, Levický, 2018, s.17). 

 

3.3 ARNOŠT ROSIN – JEDEN Z MÁLA, KTORÝ PREŽIL ÚTEK Z OSVIENČIMU 

Arnošt sa narodil 20. marca 1913 v rodine židovského obchodníka v Snine na východe 

Slovenska. Jeden z milióna väzňov koncentračného tábora, a jeden z mála šťastlivcov, 

ktorému sa podaril útek z tohto prekliateho miesta. V  Osvienčim prežil dva roky, zomrel v 

roku 2000 v Nemecku vo vysokom veku ako slobodný človek. Žil v Snine na dnešnej ulici 1. 

mája do osudného roku 1942. Dom, v ktorom rodina kedysi žila zbúrali a dnes tam stoja 

paneláky, kde žije niekoľko rodín, ktoré vôbec netušia, že kedysi tam žila rodina, ktorej osud 

kruto poznačil to, že bola „židovská“ (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 2018, 

s.27). 

13. júna 1942 deportovali rodičov Hermana a Evu do vyhladzovacieho tábora v Sobibore. 

Ako starší ľudia už neboli užitoční „na nič“. V Sobibore bola priemerná dĺžka života väzňov 

tri dni. Najmladší syn Arnošt bol 25. marca 1942 odvlečený do zberného tábora v Žiline, 

potom bol deportovaný do Osvienčimu a koncentračného tábora Brzezinky (Birkenau), odkiaľ 

27. mája 1944 utiekol a dostal sa na slobodu (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, Levický, 

2018, s.29). 
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Keď Arnošt prišiel na veľkonočné sviatky roku 1942 domov do Sniny k rodičom, ani by ho 

nenapadlo, že práve táto návšteva sa mu stane osudnou. Prišli preňho v uniformách Hlinkovej 

gardy a ligotavých čižmách jeho rodáci, ktorým sa snažil vysvetliť, že to musí byť omyl a on 

je len na návšteve. Nebol to omyl. Jeho meno figurovalo na zozname židov nachádzajúcich sa 

na území slovenského štátu. Odviezli ho spolu s ďalšími dvadsiatimi židovskými mužmi do 

Humenného, odtiaľ do židovského zberného tábora v Žiline, neskôr do vyhladzovacieho 

tábora v Poľsku. V zbernom tábore v Žiline strávil síce len štrnásť dní, ale už tu prišiel do 

kontaktu s ponižovaním a bolestnými situáciami, ako sám hovorí: „Gardisti v čiernych 

uniformách a vysokých čižmách, tí nám dali prvú koncentračnú lekciu. Bez príčiny nám 

nadávali, bili nás, kopali a okrádali o osobný majetok“ (Šebo, 2017, s. 21). 

„Dňa 10. apríla 1942 sme prišli do stanice označenej Osvienčim-Auschwitz“ (Šebo, 2017, s. 

24).Na stanici už čakali v uniformách SS vojaci, ktorí nás odviedli do koncentračného tábora“ 

V tom už esesáci rozdeľovali väzňov a ukazovali, kto kam má ísť. Arnošt prežil selekciu, 

poslali ho doprava a stal sa osvienčimským väzňom. Tí, ktorí išli naľavo mali smolu. Ich cesta 

smerovala priamo po príchode do plynu. Ostatní prešli dezinfekciou, ostrihali ich, dali im 

odev a na nohy tvrdé dreváky. Nasledovalo tetovanie, ktoré ľuďom zobralo aj tú poslednú 

štipku ľudskej dôstojnosti. Z ľudí sa stávali čísla. Arnošt opisuje spôsob, akým tetovanie 

vykonávali: „Tetovanie bolo veľmi primitívne. Muži, ktorí ho robili, mali k dispozícii kus 

dreva, do ktorého nastrkali ihly v tvare identifikačného čísla, namočeného do atramentu. 

Ruku ste položili na stôl, tetovač vám na ňu pritlačil ten svoj vercajg a zostalo tam číslo. Cítil 

som, že ma vlastne nepichá do paže, ale do srdca. Už som nemal meno, ani adresu, bol som 

väzeň číslo 29858, odteraz číslo, nie meno, číslo bolo dôležité“ (Šebo, 2017, s. 26). 

V Osvienčime strávil dva dni, potom nasledoval odchod do vyhladzovacieho tábora 

Brezinka/Birkenau. Túto cestu zopár ľudí nevydržalo a na mieste zomreli, iní boli ubití na 

smrť len preto, lebo nevládali bežať a niektorých dohrýzli psy. Keď prišli na miesto videli  

trojposchodové bloky. Na budove mali malé okienka a vo vnútri v strede bolo niečo ako pec s 

komínom. Spali na neopracovaných drsných doskách a na každom „lôžku“ sa tlačili najmenej 

traja ľudia. V jednom baraku bolo takto ubytovaných štyristo až päťsto ľudí. Pracovali vonku 

na štrkovisku a asi hodinu šliapali na mieste, kde začali niečo kopať. Vykopali jamu asi 2,5 m 

hlbokú, avšak netušili na čo má slúžiť. Predpokladali, že ide o protitankové alebo strelecké 

zákopy. Neskôr, pri pochovávaní zavraždených židov do týchto jám zistili, akému účelu 

slúžia. Potom oddelili dvestopäťdesiat ľudí, medzi ktorými bol aj Arnošt. Zostali v jednom 

bloku a vytvorilo sa z nich neslávne známe Sonderkommando na pochovávanie mŕtvych. 

Neskôr pri obede v bochníku chleba, ktorý dostal Arnošt od kamaráta zo Sonderkommanda 

(ten ho ukradol po zavraždených židoch) našiel zlatú reťaz. Tú dal blokovému pisárovi, ktorý 

mu pomohol dostať sa na blok 14 a dostať inú prácu. Ostatní boli zavretí v jednom bloku a 

chodili lem do práce a späť. Po jeho odchode zo Sonderkommanda sa istý Schmulleck 

pokúšal o kolektívny útek, ale prišlo sa na to. A keďže nikto nechcel nič prezradiť, tak poslali 

celé komando do plynu. Už vtedy mal Rosin obrovské šťastie, a aj vďaka tomu sa neskôr stal 

jedným z korunných svedkov toho, čo tu zažil (Šebo, 2017, s. 32). 

7. apríla 1944 sa podarilo z tábora smrti utiecť Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi. 

Všetci vedeli, že Wetzler bol Rosinov kamarát. A tak, bol kvôli podozreniu z nápomoci pri 

úteku vypočúvaní dvomi táborovými vyšetrovateľmi. Títo dvaja obávaní esesáci Perry Broad 

a Wilhelm Boger ho ukrutným spôsobom vypočúvali. Nechýbalo veľa a zastrelili by ho. Ale 

podľa jeho slov ho zachránilo to, že povedal: „Keby som o niečom bol býval vedel, tak by som 

utiekol s nimi, pretože viem, že ma tu nečaká nič iné než smrť“ (Marcineková, Stern, Šmigeľ, 

Novák, Levický, 2018, s.34). Táto drzá odpoveď mu podľa všetkého zachránila život. Za trest 

bol preradený na nútené práce na štrkovisko, kde spoznal poľského žida Czeslawa 

Mordowicza – Rosinovho partnera na úteku. S Mordowiczom ako sám opisuje neboli veľkí 
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priatelia, a nevedeli o sebe veľa. Ich prípravy na útek netrvali dlho. Nemohli dlho plánovať a 

chystať sa. Bolo to o tom, či ideš alebo nejdeš, buď sa to podarí alebo nie (Šebo, 2017, s. 50).   

Útek si naplánovali na sobotu 27. mája 1944. Práve v tom čase prišiel veľký maďarský 

transport, čo Arnošt využil a blokárovi Gotzemu, ktorý mal vtedy službu povedal, že do 

susedného tábora prišli jeho príbuzní z Maďarska a chcel by ich ísť na chvíľku pozrieť. 

Vďaka svojmu výlučnému postaveniu v osvienčimskej väzenskej hierarchii – blokára,  sa 

mohol voľnejšie pohybovať a mnohí esesáci ho z videnia poznali. Pri úteku im pomáhali 

dvaja ľudia, kápo Adam z bloku od Mordowicza a jeden poľský profesor. Na štrkovisku, kde 

predtým pracovali mali vykopaný bunker, toto miesto malo slúžiť ako ich východiskový bod. 

Ich skrýšou bola jama 1,2 m široká a 1 m vysoká. Uprostred jamy bola postavená drevená tyč, 

ktorá držala dosku, aby sa celá diera prikryla. Najprv tam vošiel jeden, potom druhý. Okolo 

bunkra bol treba rozsypať silno aromatizujúci ruský tabak, nasiaknutý benzínom, aby ich 

nevyčuchali psy. Pri sebe mali potrebné zásoby – vodu, salámu, baterku, dve konzervy, 

zapaľovač, chlieb aj nejaké peniaze. Po hodine v úkryte začali húkať sirény a večer, keď sa 

konalo hromadné sčítanie väzňov zistili, že dvaja chýbajú. Vyše tristo mužov so psami 

prehľadávali celý tábor a okolie. Pátrací nápor postupne utíchal. Vedeli, že ukrytí musia byť 

tri dni, ale bolo ťažké vydržať to. Ďalší problém bol ten, že neskôr sa nevedeli dostať z úkrytu 

von. Ich telá boli vyčerpané a zoslabené dlhým pobytom stále v tej istej polohe a bez pohybu. 

Až na tretí pokus v pondelok večer sa im podarilo nadvihnúť dosku. Preplazili sa medzi 

dvomi strážnymi vežami, prešmykli sa cez vonkajšiu menej stráženú časť tábora a zdolali 

nenabitý ostnatý drôt. Po kilometri zbadali rieku a most, cez ktorý chceli najprv prejsť, ale 

rozmysleli si to. Rieku nakoniec prebrodili. Pri brodení Mordowicz stratil topánky a začal 

kričať, že nemôže ísť takto ďalej. Chcel sa pre topánky vrátiť, čo by bolo vrcholne 

nebezpečné, tak mu Arnošt dal svoje. Po tridsiatich rokoch, keď mu túto príhodu pripomenul, 

tak Mordowicz konštatoval – ty si bol vždy gavalier. No ďakujem pekne aj za také 

gavalierstvo, keď musel ísť dva dni bez topánok (Marcineková, Stern, Šmigeľ, Novák, 

Levický, 2018, s.36). 

Presne 6. júna 1944 sa im podarilo prekročiť poľskú hranicu a dostať sa na Slovensko. 

Utečenci z Osvinčimu Vrba s Wetzlerom zabezpečili Rosinovi s Mordowiczom falošné 

papiere a preukazy. Rosin sa volal Štefan Roháč a Mordowicz bol Peter Matúš. S falošnou 

identitou odišli žiť do Bratislavy dve ulici od seba. Rosin žil takto do oslobodenia Bratislavy 

t,j., 4. apríla 1945. K Mordowiczovi bol osud nemilosrdný. Gardisti ho chytili, keď sedel v 

reštaurácii s Wetzlerovou švagrinou. Podozrivý bol preto, lebo sedel so židovkou. A tak sa 

stal obeťou druhej vlny deportácií, ktorých k obnoveniu došlo v septembri 1944. Odvlečený 

bol do zberného tábora v Seredi a naspäť do Osvienčimu. Cestou si rozhrýzol zápästie, aby 

nacisti nevideli jeho číslo, lebo hneď by vedeli, že je utečenec. Rozhodol sa, že keď bude v 

Osvienčime na rampe pri selekcii sa vrhne na prvého esesáka, ktorému vytrhne pištoľ a 

zastrelí sa ňou. K tomu našťastie nedošlo. Na rampe ho spoznal poľský väzeň, ktorý mu 

pomohol skryť sa. A ocitol sa medzi šesťdesiatimi židmi zo Slovenska, ktorí boli 

transportovaní do pracovného táboru v Sliezsku, kde sa v roku 1945 dožil oslobodenia (Šebo, 

2017, s.76). 

Poznať dejiny je dôležité, ale poznať osudy jednotlivých židovských hrdinov je dôležité preto, 

aby sme pochopili tragiku a zároveň nezlomnú vôľu prežiť a popasovať sa s osudom za 

akýkoľvek okolností. V štúdii sa dozvedáme nielen o všeobecnej histórii okresu a židovstva, 

ale aj o lekárovi Arminovi Hoffmannovi, ktorý objavil účinky penicilínu desiatky rokov pred 

Flemingom, spoznávame osud Arnošta Rosina, ktorému sa podarilo utiecť z pekla na zemi 

a o živote Gizely Lipovskej a jej fascinujúcom príbehu, z ktorého vyviera nezlomná vôľa žiť. 

Pripomínanie tragického osudu Židov je dôležité najmä pre budúcnosť. Nezabúdať 

a pripomínať si to musíme preto, aby sa dejiny neopakovali.     

 

- 1196 -



Použitá literatura  

1. BURAĽOVÁ, I. 2015. Národny park Poloniny. Štátna ochrana prírody SR, Banská 

Bystrica, 2015. 10 s.  

2. KONČEK, D. 1985. „Cukrová“ injekcia doktora Hoffmanna. In Roľnícke noviny, 

16.8.1985, s.3 

3. MARCINEKOVÁ, J. 2013. Posledná Židovka z Uličskej doliny. Elinor Snina. 2013. 

89 s. ISBN 978-80-970408-3-3. 

4. MARCINEKOVÁ, J. – STERN, T. – ŠMIGEĽ, M. – NOVÁK, J. – LEVICKÝ, J. 

2018. Fragmenty židovstva (Snina a okolie). ELINOR Snina. 2018. 111 s. ISBN 978-

80-970408-8-8. 

5. MEDVEĎ, J. 1966.  Zázraky sa nedejú. In Východoslovenské noviny, 12.2.1966, č. 

38/XV, s.3 

6. NOVÁK, J. 2017. Nemí svedkovia nie až tak dávnej minulosti. In Sninské noviny. 

ISSN 1336-1791, 2017, roč. XV, č. 39, príloha P1, príloha P4. 

7. O ZEMPLÍNE [online]. [cit 2019-12-02] Dostupné na internete: 

http://www.regionzemplin.sk/o-regione-zemplin/. 

8. PODOLÁK, J. Horná Cirocha. Východoslovenské múzeum v Košiciach, 1985. 624 s. 

9. ŠEBO, J. 2017. Útek z pekla. Príbeh Arnošta Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo 

ujsť z Osvienčimu. Marenčin PT, spol. s r. o., 2017. 183 s. ISBN 978-80-569-0116-8. 

 

Kontaktní údaje 

Mgr. Sylvia Hrešková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií 

Dražovská 4, 949 74 Nitra 

Tel: 00421/37/6408 868 

Email: sylvia.dzurko.hreskova@ukf.sk 

- 1197 -

http://www.regionzemplin.sk/o-regione-zemplin/


ŠTÁTNA A DOBROVOĽNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O DETI A 

MLÁDEŽ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 

 

STATE AND VOLUNTARY SOCIAL CARE OF CHILDREN AND 

YOUTH IN THE SLOVAK TERRITORY IN THE INTER-WAR PERIOD 

 

Ivana Šuhajdová 

 
Abstrakt 

Príspevok, v súlade s popísanými sociálnymi podmienkami, prezentuje počiatky rozvoja 

sociálnej starostlivosti o deti a mládež na území Slovenska v medzivojnovom období. 

Konkrétne prináša pohľad na štátnu a dobrovoľnú sociálnu starostlivosť o deti a mládež zo 

sociálne slabých pomerov, deti opustené a siroty, a deti s postihnutím.   

Kľúčové slova: dieťa, mládež, sociálna starostlivosť, štátna, dobrovoľná, Slovensko, 

medzivojnové obdobie 

 

Abstract 

The contribution, with regards to the described social conditions, presents the inceptions of 

the development of social care for children and youth in the Slovak territory in the inter-war 

period. Specifically, it provides an overview of the state and voluntary social care for children 

and youth from the socially disadvantaged background, abandoned children and orphans, and 

the children with disabilities. 

Key words: child, youth, social care, state, voluntary, Slovakia, the inter-war period 

 

 

1 SOCIÁLNE PODMIENKY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V MEDZIVOJNOVOM 

OBDOBÍ 

Vznik prvej Československej republiky môžeme považovať za jeden z najvýznamnejších 

medzníkov v našich dejinách, ako však upozorňuje Lacko (2008, s. 10) „na Slovensko ako 

slabšiu časť nového štátu dopadli oveľa tvrdšie nielen všetky ekonomické krízy 

medzivojnového obdobia, ale vo viacerých oblastiach bolo hospodársky diskriminované.“ 

Vysokou nákazlivosťou sa vyznačovali detské infekčné choroby ako záškrt, čierny kašeľ, 

šarlach, osýpky, ovčie kiahne, detská obrna. Kvalitu života detskej populácie ovplyvňovali 

medzivojnové problémy dospelej populácie, predovšetkým nezamestnanosť, chudoba, 

chorobnosť, negramotnosť, rozvodovosť, bytové a hygienické podmienky či rozvíjajúce sa 

sociálno-patologické javy ako prostitúcia a domáce násilie.  

Hospodárska kríza zásadným spôsobom zhoršila životnú úroveň slovenského obyvateľstva, čo 

viedlo v niektorých oblastiach až k vzniku hladových dolín. O kritickej situácií svedčí aj 

nasledovná správa: „...mnohé deti dochádzali do školy majúc v kešeni len dva varené 

zemiaky, s ktorými sa mali nasýtiť cez obed v škole“ (Zpráva o činnosti Zemského ústredia 

pečlivosti o mládež na Slovensku za rok 1932, 1933, s. 44). O tom, že sociálna situácia na 

slovenskom území v čase veľkej hospodárskej krízy vôbec nebola uspokojivá svedčí aj to, že 

Ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo Obežník (č. 168/1932), v ktorom 

konštatovalo, že „hospodárska tieseň a tým vzniklá veľká nezamestnanosť obyvateľstva na 

Slovensku neušetrila ani školopovinnú mládež, ba neobišla ani deti vo veku predškolskom 

a vo svojich rozmeroch dolieha tak ďaleko, že hrozí záhubou alebo osudným oslabením tej 

generácie, ktorá v budúcnosti má byť oporou nášho národa.“ 
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2 POČIATKY ROZVOJA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI A MLÁDEŽ 

NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 

Slováci, ako súčasť Rakúsko-uhorskej monarchie, nemali vytvorený vlastný systém 

starostlivosti o deti, možno hovoriť len o sporadickej a nesústavnej snahe jednotlivcov, či 

národných spolkov (Šuhajdová, 2016). Matoušek (2001, s. 118) ďalej upozorňuje, že „hoci 

novo vzniknutý štát prebral v roku 1918 sociálnu legislatívu z Rakúsko-Uhorska, ďalší vývoj 

vyvolal potrebu nových sociálnych opatrení a vyžadoval vlastné a nezávislé postupy, citlivo 

reagujúce na domácu situáciu.“ Smrčka (1923, s. 1) však v tejto súvislosti píše „svetová vojna 

prekvapila nás v okamžiku, kedy starostlivosť o mládež sa len rozvíjala. Predtým boli v mieri 

pomery priam idylické, myslelo sa, že otázka ochrany mládeže a starostlivosť o mládež je 

niečím, ak nie zbytočným, tak aspoň niečím, na čo je dosť času a na pracovníkov v oblasti 

starostlivosti o mládež sa občianstvo dívalo, akoby tým prevádzali nejaký šport. A teraz prišla 

vojna so všetkými svojimi hrôzami. Kto už mal starať sa o mládež? Každý jednotlivec bol 

priamo bičovaný svojimi vlastnými útrapami.“ 

Krátko po skončení 1. svetovej vojny sa tak zniesla vlna kritiky na zákonodarcov 

a novovzniknutý štát pre nedostatočnú starostlivosť o deti a mládež. „Pýtali sme sa samých 

seba, či národ v deťoch svojich má zahynúť. Národ bol oslobodený zo stáročných okov, jasal 

nad svojou slobodou. Dúfali sme preto úplne právom, že i pre našu mládež, naše sirôtky 

nastane nový, lepší život v slobodnej vlasti. Očakávali sme veľký čin hodný národa 

Komenského. Bohužiaľ pre samé iné starosti oslobodený národ nejako zabudol na svoje 

siroty, na svoju mládež... Veľký čin neprišiel“ (Smrčka, 1923, s. 1-2). 

Napriek uvedenému nemôžeme tvrdiť, že novovzniknutý štát bol v otázke sociálnej 

starostlivosti o deti a mládež nečinný. Svedčí o tom aj skutočnosť, že už v roku 1919 bol na 

základe nariadenia Ministerstva sociálnej starostlivosti č. 6866/1919 zriadený Inštruktorát 

sociálnej starostlivosti o mládež v Bratislave, ktorý mal napomáhať plneniu úloh samotného 

ministerstva práve v oblasti sociálnej starostlivosti o deti a mládež. Po zrušení vládnych 

referátov 1. januára 1920 sa stal Inštruktorát, pod názvom Úrad inštruktora ministerstva 

sociálnej pečlivosti pre odbor pečlivosti o mládež v Bratislave, do istej miery samostatným 

úradom pre sociálnu starostlivosť o mládež pre oblasť celého vtedajšieho územia Slovenska. 

Prvé obdobie úradovania inštruktora na Slovensku súviselo so zisťovaním stavu sociálnych 

zariadení pre deti a mládež. Zistilo sa, že všetky ústavy boli maďarské, naplnené väčšinou 

slovenskými deťmi, tak zmaďarizovanými, že im personál odopieral hovoriť po slovensky. Po 

prekonaní problémov a zostavení súpisu existujúcich ústavov a sociálnych zariadení pre 

mládež bolo preto možné konštatovať, že na slovenskom území po skončení 1. svetovej vojny 

nebol ani jeden slovenský spolok venujúci sa starostlivosti o deti a mládež (Rosol, 1924). 

Efektívnu sociálnu starostlivosť, prostredníctvom pomocnej stravovacej akcie, začala 

v období prvej Československej republiky vykonávať Divízia Červeného kríža. Prvý 

špeciálny slovenský spolok vznikol v Bratislave, konkrétne ženský spolok Bratislava, ktorý 

organizoval vianočné nádielky a ošatenie školskej mládeže. V roku 1921 sa začal 

intenzívnejšie venovať tejto starostlivosti aj Červený kríž a spolok Živena rozšíril svoju 

činnosť aj na starostlivosť o mládež. Súčasne vznikol Spolok pre stavbu nemocníc a ústavov 

pre mrzáčkov, Spolok starostlivosti o hluchonemých a ďalšie spolky zaoberajúce sa podporou 

školskej mládeže. V roku 1923 zriadil Červený kríž odbory pre starostlivosť o mládež 

v okresoch, čím bol položený základ pre Okresné starostlivosti o mládež, ktoré sa začali 

budovať v nasledujúcom roku, kedy bolo zriadené Zemské ústredie pečlivosti o mládež. 

K sústavnej a cielenejšej organizácii starostlivosti o deti a mládež došlo až v rokoch 

1929/1930. Začiatkom roka 1932 ministerstvo štátnu starostlivosť o mládež úplne vyňalo 

z kompetencie Inštruktorátu a ako jeho hlavnú činnosť stanovilo organizáciu dobrovoľnej 

starostlivosti o mládež a koordináciu jej činnosti so štátnou starostlivosťou. Okrem toho mal 
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Inštruktorát po organizačnej a výkonnej stránke inštruovať zložky Okresných starostlivostí 

o mládež, ktoré spadali pod dobrovoľnú starostlivosť o deti a mládež (Šuhajdová, 2016). 

Možno konštatovať, že starostlivosť o deti a mládež vznikom prvej Československej 

republiky prebiehala na slovenskom území v dvoch základných smeroch (Oláh, 2005). „...tam 

kde to je vonkoncom nemožné alebo kde akútnosť toho ktorého zjavu si to vyžaduje, stavia sa 

dieťa mimo rodinu. V takýchto prípadoch najčastejšie zasahuje štát a tu hovoríme 

o starostlivosti štátnej. Štát prenecháva však najširšie pole starostlivosti o rodinu a mládež tzv. 

dobrovoľnej starostlivosti“ (Ideove-vedecké a organizačné základy našej starostlivosti 

o mládež a rodinu, 1940, s. 3). Prvý smer tak tvorila štátna starostlivosť o deti, do ktorej 

patrili okrem štátnych detských domovov aj štátne ústavy pre telesnú, duševnú alebo mravne 

narušenú mládež, ktoré vydržiaval štát v rezorte Povereníctva sociálnej starostlivosti. Druhý 

smer v starostlivosti o deti a mládež tvorila dobrovoľná starostlivosť, ktorá mala charakter 

spolkových organizácii. Patrili sem predovšetkým organizácie ako Krajinské ústredie 

starostlivosti o mládež (neskôr, v roku 1943 nahradené Slovenským ústredím starostlivosti 

o mládež) s pridruženými Okresnými starostlivosťami o mládež, ktoré mali na realizovaní 

dobrovoľnej starostlivosti o mládež najväčší podiel. Dobrovoľná (štátom negarantovaná, vo 

viacerých prípadoch však finančne podporovaná) oblasť v starostlivosti o deti a mládež 

spočívala podľa Matouška (2001) konkrétne v činnostiach ako starostlivosť o mládež, 

hygienická a zdravotná starostlivosť, boj proti sociálno-patologickým javom (alkoholizmus, 

prostitúcia, pohlavné choroby), ochrana matiek a detí, poradenstvo pre voľbu povolania, 

voľnočasové aktivity pre deti a mládež či podpora chudobnej školskej mládeže. 

Starostlivosť o deti a mládež nemala na slovenskom území jednotný charakter, delila sa do 

dvoch základných kategórií. Prvú tvorili deti zdravé, druhú deti s postihnutím. Uvedená 

kategória detí s postihnutím sa pritom ďalej členila na tri subkategórie: deti s telesným 

postihnutím, deti duševne nemocné a deti mravne narušené (Matoušek, 2001). Zatiaľ čo o deti 

s telesným postihnutím sa na českom území starala samospráva, na Slovensku to bol štát. 

O deti duševne nemocné sa na Slovenskom území už nestaral štát, ale vo veľkej miere rôzne 

dobrovoľné spolky. Výchova a starostlivosť o deti mravne narušené bola síce financovaná 

štátom, avšak priamo v praxi často krát nedostatočná. 

 

2.1 Sociálna starostlivosť o deti a mládež zo sociálne slabých pomerov  

V medzivojnovom období venoval pozornosť prostrediu a jeho vplyvu na vývin dieťaťa 

sociológ Bláha, ktorý zdôrazňoval, že „jedným z najhlavnejších predpokladov dobrého 

vychovania nie je len poznať žiakov po ich stránke telesnej a duševnej, ale poznať tiež ich 

rodiny a vôbec ich prostredie s celou výzbrojou ich potrieb, názorov, predsudkov, citov“ 

(Bláha, 1948, s. 8). Pozornosť zameral na tzv. sociálny moment rodiny a školy. V prípade 

samotnej rodiny mal na mysli jej hospodársku, sociálnu, vzdelanostnú a mravnú úroveň. 

Z hľadiska kvality prostredia a jeho možného vplyvu na vývin dieťaťa sa zaoberal tromi 

kľúčovými oblasťami, a to technicko-hygienickej úprave prostredia,  hospodársko-sociálnej 

úrovne prostredia a sociálno-psychickej atmosfére prostredia. 

Pod technicko-hygienickou úpravou prostredia rozumel samotný hmotný priestor, byt, dom, 

jeho veľkosť, hygienickú úpravu či počet bývajúcich pod jednou strechou. „Zvlášť v detskom 

veku je prostredie rozhodujúce. Dieťa je v tejto dobe vernou kópiou svojho prostredia“ 

(tamže, s. 46).  

Pod hospodársko-sociálnou úrovňou prostredia rozumel finančné zabezpečenie rodiny, 

zdôrazňoval, že mnoho rodín na základe zlého prerozdelenia hmotných prostriedkov žije 

v chudobe, biede, čo považoval za nebezpečenstvo pre spoločnosť. 

V rámci sociálno-psychickej atmosféry v rodine venoval pozornosť neľahkému životu detí, 

ktoré sú v rodinnom prostredí bité, týrané či všeobecne zanedbávané svojimi rodičmi. 
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Rovnako za problém v rámci zdravého vývinu každého dieťa považoval problematiku detskej 

práce predovšetkým u dedinských rodičov.  

Praktický pohľad na starostlivosť o deti v prvej Československej republike možno začať 

existenciou predškolských zariadení. Išlo o detské opatrovne, ktorých úlohou bolo starať sa 

o výchovu detí vo veku od 3 do 6 rokov. Ich vznik však na slovenskom území prebiehal 

s ťažkosťami, ktoré súviseli s nedostatkom slovenských kvalifikovaných síl (Kázmerová, 

2012). Okrem toho v slovenskej spoločnosti v medzivojnovom období prevládal názor 

o jedinej možnosti výchovy dieťaťa, a to v rodinnom prostredí, predovšetkým matkou. 

V prípade sociálnej starostlivosti o školopovinné chudobné deti a mládež sa veľký dôraz 

kládol na zapojenie samotných učiteľov. Svedčí o tom Obežník č. 21/1931, v ktorom stálo: 

„V terajšej ťažkej hospodárskej kríze, ktorá svojimi dôsledkami postihuje všetko obyvateľstvo 

a predovšetkým vrstvy sociálne slabé, žiadame, aby bola venovaná zvýšená pozornosť 

sociálnej starostlivosti o školskú mládež, najmä tam, kde živitelia rodín sú bez zamestnania 

a nemajú možnosti zárobku. Okrem mládeže v mestách treba sa starať o chudobné deti na 

dedinách, hlavne v odľahlých horských krajoch, kde je chudoba najväčšia. Tam je učiteľstvo 

na prvom mieste povolané k tomu, aby pomáhalo, v dnešných časoch nestačí sa len uspokojiť 

s odbavením povinných vyučovacích hodín, ale je nevyhnutné všímať si sociálnych pomerov 

žiakov, ich rodičov, ísť do ich rodín, zisťovať skutočný stav a spoločne s podporovacími 

organizáciami účinne pomáhať zmierňovať biedu hmotnú i mravnú..... Napokon žiadam, aby 

učiteľstvo venovalo pozornosť chudobnému žiactvu i po vyučovacích hodinách, aby v zimných 

mesiacoch zriaďovalo pre ne dočasné čitárne a aby ľudským a láskavým zaobchádzaním 

s deťmi a najmä chudobnými v čase vyučovania i po ňom hľadelo premeniť školu v miesto 

radosti.“ 

V prípade školopovinných detí môžeme nájsť svedectvá o tom, ako niektorí učitelia 

pociťovali potrebu pomáhať svojim žiakom: „Mnohokrát sám nejedol, lebo svoj skromný 

učiteľský plat rozdal, aby sa chudobné deti aspoň trochu nasýtili, aby nechodili v zime po 

zasnežených cestách bosé a holé“ (Mátej, 1976, s. 363). Takýto empatický prístup niektorých 

učiteľov bol však skôr výnimkou. Podľa Výročnej správy Zemského ústredia pečlivosti 

o mládež za rok 1931 (1932) učitelia na mnohých miestach pristupovali k sociálnej 

starostlivosti o školopovinnú mládež veľmi ľahostajne, až odmietavo. Tento svoj postoj 

odôvodňovali preťažením učiteľskými povinnosťami. 

Medzi najvýznamnejšie akcie, ktoré sa dotýkali školopovinných deti a mládeže môžeme 

zaradiť stravovaciu akciu American Relief Administration, ktorá sa v medzivojnovom období 

na Slovensku realizovala za pomoci štátu v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a 

Československým červeným krížom. Aj vďaka tomu malo už v auguste 1919 v rámci celej 

ČSR zabezpečené stravovanie približne štyristotisíc detí. Po roku 1922 vznikla za pomoci 

Československého červeného kríža pri obecných školách široká sieť stravovacích staníc, kde 

sa denne stravovalo približne osemtisíc školopovinných detí (Falisová, 2012). 

 

2.2 Sociálna starostlivosť o deti a mládež s postihnutím 

Základnú starostlivosť poskytoval štát, ktorý sa zameriaval predovšetkým na prípravu detí 

s postihnutím na plnenie školskej povinnosti. Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v danej 

problematike zohrávali, okrem štátu, aj dobrovoľné organizácie, inštitúcie, cirkev či 

charitatívne spoločnosti. V rámci spoločnej Československej republiky sa starostlivosť o deti 

a mládež s postihnutím rozbiehala pomalšie. Svedčí o tom skutočnosť, že už v roku 1919 bol 

v Brne otvorený Ústav mrzáčkov, kde ako píše Štverák (1983, s. 316) „bola zaistená veľmi 

kvalitná lekárska starostlivosť o choré deti.“ Novovzniknutý Slovenský štát mal iné priority 

ako riešenie problematiky detí s postihnutím. Neoceniteľnú prácu preto v tejto oblasti 

vykonávali „ľudia, angažovaní ako dobrovoľníci, konkrétne v spolkovej činnosti“ (Lechta, 

2016, s. 160). 
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Jedným z najrozšírenejších postihnutí v medzivojnovom období na území vtedajšieho 

Slovenska bolo zrakové postihnutie. Výchovu školopovinnej mládeže so zrakovým 

postihnutím zabezpečoval Československý štátny ústav pre nevidiacich v Levoči, ktorý 

prijímal deti vo veku od 7 do 14 rokov. Napriek tomu veľké percento detí a mládeže so 

zrakovým postihnutím zostávalo v domácom prostredí, v ktorom nemali vytvorené adekvátne 

podmienky nielen na výchovu a vzdelávanie, ale v podstate ani na kvalitný život 

a vyžadujúcu si zdravotnú starostlivosť. V roku 1926 bol založený Spolok pre starostlivosť 

o nevidiacich na Slovensku. Spolok okrem iného zakladal ústavy, školy, dielne, rovnako tak 

realizoval rôzne pomocné akcie pre nevidiacich (Šuhajdová, 2014b). Prvá štátna odborná 

škola pre nevidiacich vznikla v Levoči až v roku 1946 (Lechta, 1994). 

V prípade hluchonemých deti a mládeže zabezpečoval starostlivosť štát spolu 

s dobrovoľníckymi organizáciami. V roku 1919 vydalo Ministerstvo školstva a osvety Štatút 

pre ústavy hluchonemých na Slovensku, ktorým prevzalo a poslovenčilo existujúce ústavy v 

Jelšave, Kremnici a v Bratislave, pričom na deti umiestnené v ústavoch finančne prispievali 

rodičia podľa ich majetkových pomerov. Prevažná väčšina žiakov nebývala v internáte, ale v 

pestúnskych rodinách a školu pravidelne navštevovali. Podľa sčítania z roku 1936 bolo na 

Slovensku 5 911 hluchonemých, v celej Československej republike 15 745 (Šuhajdová, 

2014b). 

Ústavná starostlivosť o osoby s telesným postihnutím začala na slovenskom území fungovať 

až v roku 1922 (Lechta, 1994). Prvá dvojtriedna škola pri zdravotníckom zariadení vznikla 

v roku 1919 v Dolnom Smokovci. Počas celého obdobia prvej Československej republiky 

však na území Slovenska nevznikla žiadna špeciálna škola pre deti s telesným postihnutím, 

tento jav nastal až v 1951. Medzi najčastejšie vrodené telesné deformity v tomto období 

odborníci zaraďovali: krk nakrivo, splynutie krčných stavcov, vysoký stav pliec, odstávajúce 

lopatky, kostený vzrast predlaktia, svalové kontraktúry, vbočená ruka, nadpočet alebo 

zrastenie prstov. Dolné končatiny najčastejšie postihovalo vytknutie stehenného zhybu, 

vrodená kontraktúra kolien, vytknutie kolennej kosti, ploché nohy, hákovitá noha, kladivkové 

a drápovité prsty, vybočená konská noha. Získané telesné deformity boli najčastejšie 

následkom rachitídy, ktorá spôsobovala poruchy kostného rastu, detskej obrny, paralýzy 

končatín, tuberkulózy, ale aj špecifických chorôb kostí a rôznych druhov úrazov a 

traumatických amputácií (Falisová, 2011). Prevážna väčšina ťažko postihnutých osôb 

zostávala v domácom ošetrení bez základnej odbornej starostlivosti. Pomôcť riešiť tieto 

problémy najmä u detí mal aj Spolok pre stavbu nemocníc, založený roku 1921, ktorého 

úsilím bolo vychovať z detí s postihnutím duševne vyrovnaných a ekonomicky samostatných 

jedincov. Prvým zariadením tohto druhu sa stal Domov slovenských mrzáčikov v Slávnici. 

Spolok rozpracoval a zaviedol organizovanú starostlivosť, kde sa chovancom okrem 

dôslednej ortopedickej liečby poskytovala aj dôkladná príprava na budúce povolanie. Podľa 

štatistického výskumu z roku 1930 na Slovensku žilo asi päť tisíc zmrzačených detí v 

školopovinnom veku, z ktorých však ústav v Slávnici mohol po vybudovaní internátu prijať 

len 60 (Šuhajdová, 2014b). 

V starostlivosti o deti a mládež s mentálnym postihnutím chýbal na Slovensku 

v medzivojnovom období štátny ústav, ktorý by zabezpečoval ich výchovu a starostlivosť 

(Falisová, 2011). Ako autorka dodáva túto úlohu plnil súkromný zdravotno-sociálny ústav s 

pomocnou školou v Petrovanoch, ktorý bol založený v roku 1923. Pomocné triedy pre 

slabomyseľnú mládež vznikli v Bratislave, Komárne, Košiciach a Trenčíne. Z legislatívneho 

hľadiska bol významný zákon z roku 1929 o pomocných školách, ktorý legalizoval výchovu a 

vzdelávanie duševne chybnej, debilnej mládeže. Prvá pomocná trieda pre deti s mentálnym 

postihnutím bola otvorená v roku 1924 v Bratislave (Lechta, 1994). 
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2.2 Sociálna starostlivosť o deti opustené a siroty 

V roku 1919 sa počet detí v ústavnej a pestúnskej starostlivosti a detí nemanželských 

odhadoval v rámci celej Československej republiky na približne osemdesiat tisíc (Falisová, 

2004).   

Jednou z oblastí pôsobenia vyššie spomínaného Inštruktorátu ministerstva sociálnej 

starostlivosti o mládež so sídlom v Bratislave bolo aj sledovanie činností verejných 

a súkromných zariadení zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti a mládež a napomáhať pri 

zriaďovaní nových zariadení.  

V medzivojnovom období bola starostlivosť o siroty a opustené deti zabezpečovaná 

predovšetkým prostredníctvom štátu, a to na základe uhorských zákonov z roku 1901. Na 

Slovenskom území boli zriadené štátne detské domovy v Košiciach a Rimavskej Sobote. 

Svoju starostlivosť poskytovali osirelým, opusteným a nájdeným deťom do 15 roku života. 

Okrem opustených detí existovali prípady, kedy detské domovy prijímali aj deti, ktoré 

oficiálne ešte za opustené vyhlásené neboli, avšak žili v podmienkach, ktoré pre ich zdravý 

a optimálny vývin predstavovali značné riziko. Jednalo sa o prípady, kedy sa v rodinách 

dieťaťa vyskytovali rôzne formy sociálno-patologických javov ako závislosť rodičov od 

alkoholu či týranie alebo zneužívanie dieťaťa. Povinnosti a práva rodičov voči deťom boli 

pritom vymedzené Zákonom č. 20/1877, v ktorom sa legislatívne deklarovala povinnosť 

rodičov starať sa o svoje deti. 

Domovské obce boli povinné komplexne sa postarať o deti, ktoré si takúto sociálnu 

starostlivosť vyžadovali, a to až do doby ich umiestnenia do štátneho detského domova. 

V ústavnej starostlivosti však ostávali iba nevyhnutný čas, nakoľko boli odovdzávané do tzv. 

vidieckých detských osád k pestúnom, ktorí na tieto deti dostávali výživné. Osady boli pod 

dozorom štátneho detského domova. V ústavnej starostlivosti ostávali najdlhšiu dobu, veľa 

krát natrvalo iba deti choré, nevyvinuté alebo z akéhokoľvek dôvodu vyžadujúce zvláštnu 

starostlivosť (Schiller, 1971). Treba však podotknúť, že popri štátnych detských domovoch 

mali svoje kvantitatívne miesto aj menšie sirotince, ktoré spravovali župy a cirkev.   

Pre opustené deti a deti umiestnené v detských domovoch predstavovala veľkú nádej na lepší 

život pestúnska starostlivosť. Umiestneniu dieťaťa do pestúnskej rodiny však predchádzala 

rada opatrení, ktorá mala zabezpečiť, aby dieťa skončilo v dobrej rodine. Z tohto dôvodu 

museli záujemcovia o pestúnsku starostlivosť predložiť potvrdenie o usporiadaných 

rodinných pomeroch, materiálnom zabezpečení ako aj to, že sú fyzicky a morálne schopní 

vychovávať dieťa. K žiadosti museli predložiť aj záznam o vlastných deťoch a lekárske 

potvrdenie o tom, že neholdujú alkoholu a v rodine sa nevyskytuje infekčné ochorenie 

(Šuhajdová, 2014b). Najlepšími pestúnmi v medzivojnovom Československu boli bezdetné 

rodiny, ktoré túžili po deťoch, ako aj rodiny, ktoré stratili vlastné deti alebo im deti odrástli. 

Ročne v cudzej starostlivosti bolo vychovávaných päť až šesť tisíc detí (Falisová, 2004). 

 

3 ZÁVER 

Základným cieľom sociálnej politiky v medzivojnovom období bolo zlepšenie sociálnych 

pomerov v spoločnosti. Deti a dospievajúca mládež ako súčasť akejkoľvek spoločnosti 

v ktorejkoľvek dobe je odkázaná v rámci prežitia a kvality prežívania na podmienky, ktoré 

vytvára a buduje dospelá populácia. Medzivojnové problémy dospelej populácie tak 

predstavovali problém aj pre samotné deti a mládež, čo si vyžadovalo zabezpečenie ich 

sociálnej starostlivosti. Z odstupom času a predovšetkým absentujúcou personálnou 

skúsenosťou s danou dobou si nedovolíme hodnotiť poskytovanú starostlivosť, či už 

z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska.  
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PŘÍKLADY ČESKO-NĚMECKÉHO SOUŽITÍ  

V PROTEKTORÁTU V ČESKÉM FILMU 

 

THE EXAMPLES OF CZECH-GERMAN COEXISTENCE 

IN THE PROTECTORATE IN CZECH FILM 

 

Tamara Tomanová 

 
Abstrakt 

Předkládaný odborný text analyzuje a systematicky objasňuje vybrané motivy a stereotypy 

česko-německé koexistence v rámci Protektorátu Čechy a Morava na základě filmových 

obrazů z české filmové produkce po roce 1945 za účelem zdůraznění a kvantifikace 

průřezových témat českých filmařů k problematice protektorátního soužití obou národů 

včetně jejich kontextového zařazení a zhodnocení v konfrontaci s odbornou literaturou. 

Jednotlivé filmové snímky podléhají komparaci v souladu s jejich vymezením dle obsahu. 

Představená studie se tak v konkrétních bodech dotýká příkladů každodenního života 

v protektorátním zřízení, sleduje původ a dopady germanizace, prezentuje různé formy odboje 

a ilustruje vzájemné česko-německé vztahy v negativních i pozitivních koherencích.  

Klíčová slova: česko-německé vztahy, Protektorát Čechy a Morava, český film 

 

Abstract  

The presented professional text analyzes and systematically elucidates selected motives and 

stereotypes of Czech-German coexistence within the Protectorate of Bohemia and Moravia on 

the basis of film pictures from Czech film production after 1945 in order to emphasize and 

quantification of cross-selection themes of Czech filmmakers on the issue of the protectorate 

coexistence of both nations, including their contextual classification and evaluation in 

confrontation with professional literature. Individual movies are subject to comparison of 

everyday life in the Protectorate system, follows the origins and impacts of Germanization, 

presents various forms of resistance and illustrates mutual Czech-German relations in 

negative and positive coherences.  

Key words: Czech-German relations, Protectorate of Bohemia and Moravia, Czech film 

 

 

1. ÚVODNÍ SLOVO 
Výnosem Adolfa Hitlera ke dni 16. března 1939 byl na našem území, resp. nad zbývající částí 

území po odtržení Sudet a po vyhlášení samostatného Slovenského štátu, zřízen Protektorát 

Čechy a Morava. Tomáš Pasák období okupace časově vymezuje do dvou fází. První období 

(1939-1941) charakterizuje jako defenzivní a spojuje ho se snahami o zmírnění a zpomalení 

dopadů nacistických zákazů a příkazů na obyvatelstvo. Druhá fáze (1942-1945) dle jeho 

mínění dospívá do politického extremismu, který se projevoval zvýšením represivních 

opatření v důsledku realizovaného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha (Pasák, 1998, str. 349). Během těchto válečných let docházelo k celé řadě místních 

střetů menšího i závažnějšího rozsahu, přičemž mnohdy velmi palčivý problém představovaly 

konfrontace českého a německého obyvatelstva na území vlastního protektorátního zřízení, 

popř. i mimo něj.  
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Ostatně jako problematické vnímal střetávání českého ducha s německým smyslem pro 

pravidla a řád už František Palacký. Soužití germánské a slovanské krve nebylo nikdy 

jednoduché a zvlášť tragicky se tato skutečnost projevila právě během nejstrašlivějšího 

konfliktu lidských dějin. V současné odborné literatuře se problematice česko-německého 

soužití nejen během 2. světové války věnuje V. Kural (Místo společenství konflikt! Češi a 

Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu 1938-1945, 1994), J. Šebek (Od konfliktu ke 

smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve, 2013) nebo V. 

Houžvička (Czech and Germans 1848 – 2004 The Sudeten Question and the Transformation 

of Central Europe, 2015). Zobrazení tragiky česko-německého napětí ve filmu nachází reflexi 

v publikacích Film a dějiny (2005) a Film a dějiny II.: Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy 

zla (2009) redigovanými P. Kopalem.  

 

Mezi nejčastěji zpracovávaná témata česko-německých vztahů v českých poválečných 

filmech se řadí rozmanité příklady odbojové činnosti, kdy docházelo ke vzájemným střetům 

českých odbojářů s nacistickou zlovůlí, a to převážně ve starších československých filmech, 

na kterých se ovšem podepsal duch doby vzniku, což se projevuje i tím, že hlavní hrdinové 

jsou obvykle komunističtí odbojáři. Vrcholným příkladem zahraničního odboje je ovšem 

atentát na Reinharda Heydricha spojený s následným vypálením obcí Lidice a Ležáky, avšak 

v této studii se zaměříme výhradně na příklady drobných sabotážních činnosti a odbojových 

aktivit z pohledu zdánlivě obyčejných lidí. Z dalších témat budeme analyzovat příklady 

germanizace českého obyvatelstva a v neposlední řadě nastíníme i komplikovaný vývoj v 

Sudetech. Úvodní subkapitola však bude věnována každodenním strastem i radostem české i 

německé vrstvy obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava. 

 

1.1 Každodenní přežívání Čechu a Němců v Protektorátu 

Nedlouho po vyhlášení okupační správy nad naším územím bylo stanoveno hned několik 

limitujících opatření, kterými se správní protektorátní orgány vymezily proti českému 

obyvatelstvu. Vzhledem k rozsáhlým protestním akcím, nejčastěji svolávaným u příležitosti 

nějakého významného československého výročí, byl poměrně záhy vydán zákaz 

shromažďování. Dále okupační správa vydala nařízení o odvodu střeliva a zbrojního 

materiálu vedoucího k odzbrojení čs. armády. Tisk byl cenzurován a česká společnost 

nastoupila etapu postupné germanizace. Němčina se stala úředním jazykem a němečtí 

činovníci byli dosazováni na výsadní pozice ve všemožných institucích. Diskriminace byla 

cítit na každém kroku. Čeští zemědělci museli například odevzdávat více vypěstovaných 

surovin než němečtí hospodáři. Nemluvě o nevýhodném směnném kurzu marky vůči koruně. 

Zásadní změnu, realizovanou hned první den okupace, představuje zavedení jízdy vpravo 

(Brandes, 1999, str. 234). 

 

Němci žijící na území Protektorátu měli mimo jiné značná privilegia, která pochopitelně 

budila nevoli ze strany českého obyvatelstva. Na Němce v Protektorátu se nevztahovala 

hospodářská omezení, mohli volně podnikat a disponovali lepšími platovými podmínkami. Na 

druhou stranu být Němcem znamenalo dostát i řadě povinnostem (např. služba ve 

wehrmachtu či v domobraně – Volkssturm). Český slovník byl oživen o množství nových 

pojmů, které nemohly být oficiálně překládány (např. Reichsprotektor, Führer). Všeobecná 

hlášení a nápisy všeho druhu se vyznačovala dvojjazyčností s předností němčiny. Řadu ulic s 

nevyhovujícím názvem nahradila pojmenování po slavných německých předácích. Právě 

různé formy německých titulků, plakátů a textů jsou velmi oblíbeným kulisním motivem 

filmových snímků reflektujících nelehké protektorátní období.  
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V rámci vyhlášení stanného práva nebyl už výjimkou ani zákaz nočního vycházení a 

povinnost své příbytky zatemňovat. Úzkostlivý strach z toho, aby snad kousek světla 

nepronikl na ulici a neupoutal nežádoucí pozornost obcházející hlídky, je častým obrazem 

okupačních filmů (Romeo, Julie a tma 1959, Musíme si pomáhat 2000). Noční procházka 

gymnazisty Vlasty Ryšánka (Ivan Mistrík) se spolužačkou Janou Skálovou (Jana Brejchová) 

ve snímku Vyšší princip (1960) také představuje nemalý problém. Naštěstí se ale student 

Ryšánek identifikuje platným dokladem.  

 

Z hlediska stravování na potravinové lístky se české obyvatelstvo dělilo do několika skupin 

konzumentů. Běžný spotřebitel měl každý týden nárok zhruba na 2900 gramů chleba, popř. na 

1200 gramů chleba a na 900 gramů mouky, dále na půl kila masa či masných výrobků, na 210 

gramů jedlých tuků a každý den čtvrt litrů mléka (Michlová, 2012, str. 81). Čokoláda, kakao a 

káva byla ,,zakázaným ovocem.“ Není divu, že si řada lidí chtěla přilepšit, jak to šlo. Často 

přes dobré sousedské vztahy a známosti, popř. na černém trhu. Student Pavel ve snímku 

Romeo, Julie a tma (1959) prodává své knihy a osobní věci, aby pro Hanku sehnal něco 

dalšího k jídlu. Toto období proto vytváří úrodnou půdu pro šmelinu a podloudnictví. Lidé u 

sebe hromadí ve skrýších potraviny a tajně provádějí zabijačky či lov. V podobné spíži se 

ukrývala nejen Pavlova schovanka Hanka, ale především Žid David Wiener ve filmu Musíme 

si pomáhat (2000). Manželé Čížkovi si pak v tomtéž snímku pochutnávají tajně na zabijačce. 

Pan Leo Popper v komediálním dramatu Smrt krásných srnců (1986) jde pro své dva syny 

směřující do Terezína lovit srnce na maso, které je považováno za jedno z nejvýživnějších. 

Jakýkoliv lov byl však přísně zakázán.  

 

Také život studující mládeže nebyl vůbec jednoduchý. Německý historik Detlef Brandes 

uvádí, že se během školního roku 1943/1944 žáci 2. stupně základních škol věnovali výuce 

německého jazyka až osm hodin týdně (Brandes, 1999, str. 356). O středoškolácích pak velice 

dobře pojednávají starší filmové snímky přelomu padesátých a šedesátých let, a sice Romeo, 

Julie a tma (1959) a Vyšší princip (1960). Nejvíce sond nám poskytuje posledně jmenovaný 

film, který nahlíží do života právě maturujících studentů. Režisér Jiří Krejčík často nahlíží do 

konstrukce a struktury protektorátní školní třídy, kde si můžeme povšimnout typických 

nacistických atributů. Mezi nimi i výstavní podobizna Adolfa Hitlera a vedle něj portrét 

říšského protektora Konstantina von Neuratha. Studenti se vzdělávají v základech latinského 

jazyka, ale přednostně se učí jazyku německému. Maturant Pavel v romantické Otčenáškově 

novele Romeo, Julie a tma (1958) slepě odříká nazpaměť naučený životopis Adolfa Hitlera v 

němčině, aby uspěl u maturitní zkoušky. Zajímavé je, že výuka dějepisu a literatury se během 

kritických let 1941-42 stáhla z předepsaných osnov. Po roce 1942 se opět obnovila, avšak už 

jen v rámci dějin Říše, kde byli Češi vnímáni jen jako podružný kmen. Totéž se týkalo i 

výuky zeměpisu (Michlová, 2012, str. 57).  

 

Uvedení do historického kontextu je ve filmech podáváno prostřednictvím dialogů a záběrů z 

Československého zvukového týdeníku uváděného v pravidelných relacích v kinech. Zprávy 

o úspěších wehrmachtu na frontě, o zdařilém postupu a o pádu spojenců nám formou 

filmového pásu podává řada filmových snímků, mezi nimi například Všichni moji blízcí 

(1999), Poslední cyklista (2014). Za využití této autenticky působící metody je děj úspěšně 

kontextově zasazen do běhu historických událostí.  

            

1.2 Pokusy o germanizaci českého obyvatelstva 

V rámci podkapitoly o germanizaci českého obyvatelstva se přednostně zaměříme na ideovou 

náplň projektu Lebensborn. Velice důkladně o něm pojednává publikace C. Clayové (Panská 

rasa. Nacistické Německo a experiment Lebensborn, 1996) a také snímek Pramen života 
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(2000), jehož název je současně českým ekvivalentem projektu iniciovaného Heinrichem 

Himmlerem již od roku 1935. Základní myšlenkou byla potřeba plodit jen rasově čisté děti, 

které by se staly dokonalým a příkladným obrazem árijské rasy, k čemuž mohlo dojít jen díky 

intimnímu sblížení geneticky správných árijských typů. Venkovská dívka Grétka (Monika 

Hilmerová) s pronikavě modrýma očima a blond vlasy přijede do sanatoria, kde jsou vybrané 

dívky koncentrovány a postupně připravovány na milostný akt, při kterém, jak všichni 

doufají, dojde ke zplození malého Árijce.  

 

Než ovšem dojde k samotnému milostnému aktu, musí Grétka podstoupit povinnou lékařskou 

prohlídku, potažmo rasovou zkoušku, která sleduje zejména výšku a váhu, ale také tvar 

obličeje, umístění oči, plnost a tvar rtů, barevný odstín pleti, postavu a postoj. Ač dívka 

slovanského původu, naprosto odpovídá požadovaným kritériím a je vhodná k tomu, aby 

zplodila dítě s Árijcem. V rámci zachování nezbytné romantické zápletky ji ale osloví někdo 

jiný, a sice polský mladík židovského původu. Jedná se o syna původních majitelů komplexu, 

který v sanatoriu vykonává podřadné práce do doby jeho plánovaného odjezdu do 

koncentračního tábora. C. Clay upozorňuje, že původní kliniky a sanatoria v některých 

případech skutečně patřily židovským majitelům a v rámci arizačního procesu bylo běžnou 

praxí jejich zkonfiskování (Clay, Leapman, 1996, str. 67). 

 

H. Himmler si také velmi zakládal na řádném dodržování zásad zdravého životního stylu pro 

budoucí rodičky, což se například projevovalo důrazem na jídelníček (ovesná kaše, celozrnný 

chléb, ricinový olej, slunečnicová semínka, saláty jen ze syrové zeleniny, dohled nad 

dodávkami nedostatkového ovoce) i na samotný proces vaření (brambory připravovat ve 

slupkách, zeleninu vařit v páře). Děvčata mezitím vyplňují volný čas v sanatoriu různými 

aktivitami, které jsou zběžně naznačeny. Dívky cvičí, hrají na piáno, čtou Tacita, šermují, 

skáčou přes kozu, bruslí, učí se o nadčlověku, rasové čistotě a o svém poslání. Všechny 

uvedené aktivity mají svůj ideologický podtext a význam. C. Clay upřesňuje, že mladé dívky 

navíc obvykle absolvovaly přibližně až tři lekce ideologicky orientované výuky zaměřené na 

promítání propagandistického materiálu a zpěv nacistických písní (Clay, Leapman, 1996, str. 

70). Budoucí matky zkrátka měly v sanatoriích zahrnutých v programech Lebensborn 

plnohodnotný servis i kvalitu služeb. Na druhou stranu byl ale jejich komfort vykoupen také 

nepříjemnými zážitky. Grétka je tak například přinucena požívat podpůrné léky na podporu 

těhotenství a podstoupit zákrok, kdy jí je odstraněna panenská blána. Hlavní lékařka alias 

Vilma Cibulková to komentuje slovy, že chlapi by se s ní cítili zbytečně svázáni, což není 

záměrem. Dívky mají pouze potomky porodit. Následně jsou jim dítka odebrána, neboť vše se 

děje pro vlast a tyto děti se stanou budoucí elitou nacistické Třetí říše. Nezbývá však než 

podotknout, že řada žen a dívek do sanatoria vstupovala dobrovolně a seznámena se svým 

posláním i výhodami, z nichž některé byly ideologii až fanaticky oddané.  

 

Program Lebensborn je okrajově zachycen i ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále 

(2006), i když zde jen formou zobrazení plnoštíhlých nahých ženských těl veselého ducha 

kolem venkovního bazénu. Bohumil Hrabal ve stejnojmenné literární novele také popisuje 

sanatorium jako chovnou stanici ušlechtilé árijské rasy, ve které dochází k organizovaným 

souložím na vědeckém základě a ve jménu nacistické státní politiky, jež mají ráz římských 

orgií (Hrabal, 2004, str. 130-131). 

 

Aby byl závěr podkapitoly celistvý, tak ještě zmíníme jeden z dalších germanizačních 

aspektů, a sice převýchovu realizovanou ve výběrových německých rodinách. Některé rasově 

,,čisté“ děti byly totiž posílány do německých rodin na převýchovu, což je případ i sester 

Šťulíkových, které přežily zkázu Ležáků. Když se po 2. světové válce obě sestry vrátily 
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,,domů,“ tak nebyly schopny komunikovat ve svém rodném jazyce (Hettnerová, 2005, str. 

186). Na filmovém plátně se s převýchovou setkáváme v dramatickém příběhu Emilky ve 

snímku Kukačka v temném lese (1984). V takovém případě sehrál důležitou roli věk dítěte 

určeného k převýchově. Třináctiletá Emilka se ovšem nehodlá smířit se svým osudem a 

doufá, že se jednou vrátí domů. 

 

1.3 Příklady lásky a nenávisti mezi Čechy a Němci v Protektorátu  

O tom, že vztahy mezi Čechy a Němci nemusely být nutně jen na bodě mrazu svědčí některé 

z vybraných filmových počinů v této kapitole. Výjimečným dílem v této oblasti je drama 

Kočár do Vídně (1966), kde všichni tři hlavní představitelé pocházejí ze zcela odlišných 

táborů. Česká dívka Krista (Iva Janžurová) se setká s dvojicí německy hovořících vojáků, a to 

v samotném závěru válečného běsnění. Vojáci dívku donutí, aby je odvezla k hranicím s 

Rakouskem. Záhy ze situace vyplyne, že hodný voják (Jaromír Hanzlík) je rakouského 

původu, zatímco zlý voják (Luděk Munzar) je typický sudetský Němec. Tím sice režisér 

Karel Kachyňa poukazuje na fakt, že rakouské vojáky je třeba považovat spíše jen za 

německé oběti, leč i oni občas uplatňovali nacistické praktiky v plném rozsahu. Důležitým 

bodem dramatu je ale závěr, který nakonec vyústí v milostné spojení české dívky a 

rakouského vojáka, které je výsledkem válečného strádání i spojením radosti nad koncem 

války.  

 

Karel Kachyňa v roce 1988 natáčí další povedený příběh o lásce, a to mezi českým dělníkem 

(Lukáš Vaculík) a Ulrikou – členkou Hitlerjugend a dívkou s německou krví (Markéta 

Hrubešová). Ač se oba chtějí vzít, tak rodiče obou stran svazku nepřejí. Otec Ulriky si 

uvědomuje, že válka je prohraná a domnívá se, že Češi se teď budou dožadovat pomsty. 

Nakonec celou situaci vyřeší osud sám. Film Oznamuje se láskám vašim se totiž odehrává v 

Drážďanech, což dává tušit, že láska mezi oběma milenci tak či tak neskončí pohádkově 

vzhledem k faktu, že v inkriminovanou dobu dochází v únoru roku 1945 k bombardování 

Drážďan.  

 

Láska mezi Němkou a Čechem je také námětem Hrabalova neméně slavného díla – 

Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Číšník Jan Dítě je sice malého vzrůstu, ale honosí 

se hřívou jasně plavých vlasů a modrýma očima, které okouzlí fanatickou nacistku Lízu. Dítě 

má štěstí. Jeho rodokmen totiž odkazuje nejen na germánské předky, ale po důkladné lékařské 

prohlídce je shledán schopným oplodnit i árijskou dívku. Hlavní hrdina se tak může bez 

administrativních překážek oženit. Navíc si nechává poněmčit příjmení na Ditie, čímž si 

získává alespoň hranou prestiž ve vyšších německých kruzích. Na druhou stranu ale tímto 

krokem přišel o řadu českých přátel. 

 

Z novějších filmů se česko-německé otázce znamenitě věnuje Habermannův mlýn (2010). 

Žádný z předcházejících filmových počinů neregistruje tak pestře měnící se lidské charaktery 

během války. Děj nás zavádí do severomoravské pohraniční oblasti, kde sídlí mlynář 

Habermann s rodinou. Během války poskytuje práci nejen Němcům, ale také Čechům, které 

brání a drží nad nimi ochrannou ruku. Navzdory jeho kladnému smýšlení a pozitivnímu 

vztahu k českému obyvatelstvu je vlastními lidmi zlynčován v rámci poválečného odsunu. 

Celý film vyznívá v konečném důsledku jednoznačně protičesky. Snad se dokonce zdá, že 

sudetští Němci jsou ti hodní a Češi ti zlí. Nemluvě o brutálních záběrech odsunu německého 

obyvatelstva. Nelze popřít, že hlavním záměrem snímku je snaha působit na diváka 

v emocionální rovině, což je ostatně naprosto poplatné současné filmové tvorbě. Současně se 

jedná o unikátní snímek v tom smyslu, že zdůrazňuje téma poválečného odsunu Němců 

s apelem na rozjitřené postoje českého obyvatelstva. I tento aspekt je třeba z historického 
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hlediska přijmout a ocenit jeho filmový přínos. Současně se však Habermannův mlýn 

nevyvaroval základním pochybením (pozici starosty pohraniční obce nemohl zastávat Čech, 

Češi a Němci společně nemohli cvičit v Sokole, když byla navíc tato organizace zakázána). 

 

O situaci v pohraničí netradičním a poněkud mlčenlivým způsobem vypráví i Démanty noci 

(1964), které popisují setkání dvou uprchlíků z vlakového transportu se sudetskými Němci. 

Oba hoši sice zdárně uprchnou z jedoucího vlaku, když v nastalém zmatku využijí náletu 

stíhaček na vlak, nicméně poté musejí pokračovat pěšky v neznámých končinách. Jakmile 

vyčerpaní a hladoví dojdou do první vesnice, tak si od místní ženy pod nátlakem vynutí chléb 

a hrnec mléka, když se v nich mísí neurčité pocity. Zabít ženu? Nechat naživu? Žena jim 

raději předá požadované zboží a počká, až oba chlapci odejdou, aby na ně následně 

upozornila příslušníky německé domobrany zvané Volkssturm. Ti se odhodlaně vydají oba 

mladíky stíhat. Tentokrát je koncepce česko-německého střetu pojata v tradičním vyznění 

s rozdělením postav na zlé německé pronásledovatele a hodné české uprchlíky.  

 

1.4 Příklady odbojové činnosti 

V této poslední části studie přihlédneme k odbojovým aktivitám českého obyvatelstva v rámci 

protektorátního soužití. Do odboje se totiž zapojila celá řada ,,obyčejných“ českých občanů. 

Často se dokonce museli snížit k tomu, že v očích ostatních  blízkých sousedů vypadali jako 

kolaboranti, jak nám to na typickém příkladu dokládá příběh pana Čížka v tragikomickém 

snímku Musíme si pomáhat (2000), či osudy doktora Kodeta v dramatu Ta chvíle, ten okamžik 

(1981). 

 

Skryté i otevřené podoby odboje zachycuje film Muži bez křídel (1946). Příběh filmu vypráví 

osudy mechanika Loma a jeho synovce Jirky. Schopný mechanik přijme práci na ruzyňském 

letišti s cílem škodit nacistům, ale svým přímým jednáním zapříčiní smrt svého synovce i 

konec zdejší odbojové buňky. Sledujeme zde různé formy odboje. Lom vyčítá pracovníkům 

letiště, že nijak nacistům neškodí. Bohužel už nevidí, že oni zatím tajně shromažďují zbraně a 

provádí drobné sabotáže. Totéž vyčítá sekretářce ředitele, která je ovšem v plném nasazení a 

funguje jako hlavní zpravodajská spojka odbojové skupiny. Kontrast mezi otevřeným a 

skrytým odbojem je evidentní. Ideově film nahrává komunistické koncepci, neboť vyzdvihuje 

kolektivní formu odboje. Je tedy patrné, že před rokem 1989 se česká filmová tvorba 

soustředí zvlášť na hrdiny komunistického odboje. Nejcitelněji se s tím divák setká v 

budovatelských padesátých letech na příkladu snímku Past (1950), popř. v normalizačních 

letech, kdy bylo natočeno drama Klíč (1971). Zvlášť druhý jmenovaný film opět rozvádí 

myšlenku masového odboje vůči individualistickému přístupu, přičemž se opírá o kritiku 

atentátu na Heydricha, který de facto zapříčinil následné období teroru. Závěrem historický 

snímek vzdává hold některým padlým hrdinům komunistického odboje a připomíná např. 

Karla Axamita, Marii Šnajderovou, Vladislava Vančuru, Marii Kudeříkovou nebo Julia 

Fučíka.  

 

V souvislosti se zahájením sovětsko-německé války narůstá optimismus a spolu s ním také 

počet sabotáží. Poruchy se objevují na signalizačních zařízeních a na lanových drahách v 

dolech a ve skladech pohonných hmot. Záškodnictví se vztahuje i na záměrné ničení 

vojenských textilií a na přerušování telefonního spojení (Kural, 1994, str. 43). Ve zbrojních 

koncernech byly systematicky poškozovány stroje. Jednou byl dokonce zapálen sklad, ve 

kterém bylo uloženo sto tisíc litrů benzínu. Drobné sabotáže byly uplatňovány v rámci 

nádražních budov. Z několika železničních vagónů tak byly odmontovány klíčové součástky 

či přímo odstraněn brzdový systém (Brandes, 1999, str. 243).  
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Dělníci často vyráběli i vadné součástky a občas se jim podařilo nějaký vagón zapálit, popř. 

přímo vyhodit do vzduchu. Hrabalův hrdina Miloš Hrma sice selhal v milostném životě, ale 

ostře sledovaný spoj si ujít nenechal. Kostomlatským nádražím, kde se celý děj odehrává, má 

totiž projíždět vlak naplněný množstvím střeliva. Nelehkého úkolu vyhodit tento vlakový spoj 

do vzduchu se ujme mladý Hrma. Při této nebezpečné akci ale zahyne. Menzelovy Ostře 

sledované vlaky (1966) patří k tomu nejlepšímu z české filmové produkce. Akt hrdinství na 

pozadí 2. světové války sleduje i méně známý filmový příběh nenápadného doktora Kodeta ve 

snímku Ta chvíle, ten okamžik (1981). Doktor Kodet spolupracuje tajně s komunistickým 

odbojářem, zatímco ho sousedé i pacienti většinou vnímají jako kolaboranta. Dokonce ani 

vlastní příbuzní mu nevěří. Při jedné z odbojových akcí je vážně poraněn sovětský voják. Jeho 

zdravotní stav je vážný a vyžaduje nutně operaci, kterou doktor Kodet v bojových 

podmínkách provede. Situace je ale už dále neudržitelná a jeho spolupráce s komunistickým 

odbojem vyzrazena. De facto se jedná o poměrně věrný odkaz na životní příběh čáslavského 

primáře MUDr. Jana Kafuňka, který zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi. 

 

2. ZÁVĚR 

V rámci předloženého odborného textu jsme představili analýzu osmnácti filmů vycházejících 

z české či československé filmové produkce a dotýkající se problematiky vzájemné česko-

německé symbiózy převážně zobrazené v kontextu společenského a historického vývoje 

v Protektorátu Čechy a Morava. Přibližně polovina analyzovaných snímků vychází z literární 

předlohy a současně platí, že jiná polovina se zabývá také problematikou holocaustu, avšak 

výsledkem této studie jsou především věcná shrnutí zachycující česko-německé vztahy během 

2. světová války se záběrem na české území. Vybrané snímky se vyznačují některými 

společnými specifiky, ale také dílčími odlišnostmi, které se nyní v závěru pokusíme 

sumarizovat za účelem zdůraznění charakteristických faktorů. 

 

Nejrozmanitější aspekty české filmové tvorby jsou dostupné v souvislosti se zobrazením 

protektorátní každodennosti, která je přítomna v každém z analyzovaných snímků, byť často 

jen velmi povrchně. V konkrétních filmových pasážích se ale jedná o zásadní jevy, a to na 

příklad v životopisném pojetí filmu Smrt krásných srnců, kde všeobecně platný zákaz lovu 

nezamezí Leo Popperovi ulovit srnce. Každodenní protektorátní přítomnost je však v českých 

filmech patrná zejména z německých tabulí a nápisů, které dotvářejí kulisu mnohých 

exteriérových scén. Ve spojení s tklivou hudební vložkou takové volné sekvence přibližují i 

dobovou atmosféru, a to převážně ve starších českých filmech, které se navíc vyznačují 

černobílým zpracováním. Německý vliv je dále patrný i z rozhovorů, v nichž filmaři 

nechávají zaznít němčinu, avšak projevy mluveného slova by z hlediska autentičnosti měly 

být zařazovány mnohem častěji.    

 

Historický kontext bývá v českých filmech naznačován v dialogu, a nebo formou vysílání 

tendenčních zpráv ze zvukových filmových týdeníků. Zajímavou sondu do světa protektorátní 

každodennosti přináší také dvojice filmů Vyšší princip a Romeo, Julie a tma, které jsou 

přibližně stejného data vzniku. Oba tragicky pojaté snímky jsou reflexí studentského života 

v protektorátním zřízení a naznačují přibližnou podobu a uspořádání jednotlivých tříd 

s konkrétními nacistickými atributy (podobizna Adolfa Hitlera či Konstantina von Neuratha). 

V literárních předlohách je poté více naznačen i tématický obsah hodin, který byl 

pochopitelně poplatný německému výkladu předmětů. Z protektorátních nařízeních filmaři 

okrajově, avšak poměrně často představují nutnost zatemňovat okna. Vděčným doplňkovým 

tématem je také porušování pravidla o zákazu nočního vycházení (Vyšší princip). Relativně 

značná pozornost je věnována příkladům bujícího černého trhu a šmelinářství, což je obvykle 

spojeno i s nedovolenými zabijačkovými hody (Musíme si pomáhat, Romeo, Julia  a tma).  
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Otázka germanizace je v českém filmovém zpracování podrobně rozpracována 

v romantickém dramatu Pramen života (2000), a to formou nastínění klíčových zásad a 

myšlenek ideologického programu Lebensborn, jehož tajemství je postupně odhalováno. Jen 

velmi povrchně stejné téma otevírá i snímek Obsluhoval jsem anglického krále (2006), kde je 

celá ideologie naznačena jen v krátké ukázce formou orgií u venkovního bazénu. Jiné přímé 

germanizační tendence je možné v české filmové produkci postihnout už jen ve filmovém 

příběhu Kukačka v temném lese, ve kterém je česká dívenka Emilka poslána na převýchovu 

do rodiny nacistického důstojníka.  

 

Pro romanticky laděné české filmy bývá typická zápletka vyplývající z jejich milostných 

poměrů, které jsou odrazem smíšených manželství. Milostný poměr Čecha s Němkou je 

předmětem dvou českých dramat, a to Oznamuje se láskám vašim a Obsluhoval jsem 

anglického krále. Vztah Češky s německy hovořícím Rakušanem sehrává zásadní úlohu ve 

filmovém snímku Kočár do Vídně. Česko-německé manželství je podmiňující také pro 

kontroverzní filmové drama Habermannův mlýn. Z uvedených filmových poměrů vyplývá 

mnoho negativních společenských dopadů, ale v české kinematografii jsou tyto smíšené 

svazky zachyceny jako stabilní a pevné. Měnící se společenská situace nemá vliv na jejich 

případný rozpad.  

 

Motiv vzdoru v české poválečné filmografii, za předpokladu pominutí realizace atentátu na 

Reinharda Heydricha, je ve velké míře součástí československé filmové produkce 

budovatelských padesátých let, kdy je cíleně zdůrazňováno hrdinství komunistických 

odbojářů (Muži bez křídel, Klíč, Past, Ta chvíle, ten okamžik). V moderním českém filmu 

představuje akt hrdinného vzdoru pan Čížek v tragikomedii Musíme si pomáhat, jehož úloha 

spočívá v sebezapření sebe samého v roli kolaboranta, kterou je nucen pod tíhou okolností 

sehrát. Ostatně je to ale i případ doktora Kodeta v mnohem starším filmovém počinu Ta 

chvíle, ten okamžik. O jinak rozsáhlé sabotážní praxi a jiných zdánlivě drobných aktivitách 

narušujících chod nacistické mašinérie pojednává tragicky zakončené drama Muži bez křídel a 

mimo jiné také literárně proslulé Ostře sledované vlaky. 

 

Událostmi v pohraničí se zabývají na poli české filmografie pouze snímky jako Habermannův 

mlýn a Démanty noci, přičemž obě filmová díla se od sebe výrazně odlišují ve způsobu 

zpracování. Vzájemné diference vyplývají také z rozdílné doby vzniku. Prvně uvedený 

snímek je hloubkovou sondou do česko-německých vztahů v pohraničí během války, a to 

včetně uvedení negativních aspektů na obou stranách pomyslné barikády. Více než odvážné 

jsou závěrečné scény první vlny odsunu německého obyvatelstva. Druhý snímek se odehrává 

takřka beze slov v pohraniční oblasti. Hlavní hrdinové prchají z vlakového transportu, aby je 

následně dopadli stařečtí příslušníci domobrany. Zatímco první snímek zobrazuje koncept 

msty českého obyvatelstva na německém a je v českém prostředí unikátní, tak druhý filmový 

snímek se drží tradičního scénáře s důrazem na zachycení obvyklé německé krutosti 

v kombinaci s necitlivým počínáním odporujícím lidskosti, avšak originální je především 

dobové zpracování problematiky.  

    

Uvedené tématické celky jsou v českých filmech zastoupeny napříč různými časovými 

obdobími. Nejvíce filmových děl ke sledované problematice vzniklo v české filmografii 

v letech 1959-1971 a z velké části se zabývají protektorátní každodenností, různými formami 

česko-německých vztahů a zejména také odbojovou činnosti, kterou předznamenaly 

bezprostřední poválečné československé filmové reflexe (Muži bez křídel, Past). 

V osmdesátých letech lze konstatovat také velmi solidní zájem o sledované období s apelem 

na česko-německé soužití. V různé míře jsou zastoupena témata každodenního přežívání, 

- 1213 -



převýchovy i zdánlivého kolaborantství. Na příkladě filmu Oznamuje se láskám vašim 

překračují filmaři i hranice a situují děj do Drážďan, ačkoliv ústředním motivem filmového 

příběhu zůstává láska mezi Němkou a Čechem. Bezprostředně po roce 1989 nedochází 

k natočení žádného filmu s obsahem vhodným pro zařazení do analyzovaného vzorku. Průlom 

přichází až s rokem 2000, kdy se společně se židovskou tématikou obnovuje i zájem o 

protektorátní události. Do popředí zájmu se dostává program Lebensborn. Na dlouhou dobu 

poslední výraznou filmovou reflexí je však kontroverzní snímek Habermannův mlýn, který 

ukazuje odvrácenou stranu poválečného odsunu německého obyvatelstva.    
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SLOVENSKÝ ŠTÁT  

 

SLOVAK STATE 

 

Rastislav Pirkovský 

 
Abstrakt 

Československo bolo prvé, ktoré mali záujem Nemci rozbiť a tak si upevniť svoje postavenie 

v Strednej Európe. Uvoľniť svoj pohyb smerom ďalej na východ. To sa im napokon aj 

podarilo, keď došlo k podpísaniu Mníchovskej dohody. Od tohto momentu sa kríza 

okliešteného Československého štátu len prehlbovala. Neriešenie autonómie Slovenska tak 

pomohlo k jeho úplnému rozbitiu. A v momente, keď došlo k riešeniu otázky autonómie zo 

strany predstaviteľov Československa, bolo už príliš neskoro. Na troskách tohto štátu vzniká 

satelitný Slovenský štát. Ten ako vazal nacistického Nemecka bol pod absolútnou kontrolou 

nacistov. Akýkoľvek právny stav Slovenského štátu musel ustúpiť pred tým, čo chceli 

predstavitelia režimu a prostredníctvom nich aj samotný vodca Adolf Hitler. Pochopiteľne pre 

dobro a prospech slovenského národa. Slovenský štát ako nesamostatný, plne kontrolovaný 

Treťou ríšou, sa po jej boku vydal cestou agresie, keď po boku Nemecka vstúpil do Poľska. 

Klíčová slova: Mnichovská dohoda, autonómia, Slovenský štát 

 

Abstract 

Czechoslovakia was the first one who Germans wanted divide and thus strengthen their 

position in Central Europe. Release their movement further east. Finally, they succeeded in 

signing the Munich Agreement. From that moment on, the crisis of the truncated 

Czechoslovak state only deepened. The failure to resolve the autonomy of Slovakia thus 

helped to completely break it down. And by the time the autonomy was solved by the 

representatives of Czechoslovakia, it was too late. On the ruins of this state arises satellite 

Slovak state. He as a vassal of Nazi Germany was under the absolute control of the Nazis. 

Any legal status of the Slovak State had to give way to what the regime leaders wanted, and 

through them the leader Adolf Hitler himself. Of course, for the good and benefit of the 

Slovak nation. The Slovak state, being independent, fully controlled by the Third Reich, went 

along with her on the path of aggression for Poland. 

Key words: Munich Agreement, autonomy, Slovak State 

 

 

1 CESTA K „MNÍCHOVU“ 

Dvadsiate a tridsiate roky znamenali pre Európu tzv. krízu demokracie. V tomto období 

dochádza k vzniku tejto krízy z dôvodu pocitu, že demokracia nezvláda riešiť sociálne 

problémy a taktiež nedokáže zabezpečiť pre štát pevné a výrazné postavenie na 

medzinárodnej úrovni. V spoločnosti začínajú prevládať názory túžiace po zmene, ktorá by 

znamenala zánik demokracie a nastolenie totalitného režimu. Výsledkom kritizovania 

demokracie a stále väčšej túžby po zmene je zavedenie fašizmu v Portugalsku, Taliansku 

a Španielku, totalitného režimu v Maďarsku či Poľsku a najmä nacistického režimu 

v Nemecku. 

Čo sa týka Československa, malo pozíciu ,,ostrova demokracie“ v strednej Európe. 

Problémom Československa bolo to, že ďalšie štáty si nárokovali jeho časti územia. Istotou 

bola len hranica s Rumunskom. Z juhu si na územie Československa nárokovalo Hortyovské 

Maďarsko, túžiace po obnove ríše svätoštefanskej koruny. Tešínsko na severe bolo zas snom 
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Poliakov, ktorí chceli vytvoriť spoločnú maďarsko-poľskú hranicu. Veľkonemecká ríša chcela 

získať pohraničné oblasti, ktoré obývalo približne tri milióny Nemcov.
1
 

Pre Československo a jeho obyvateľov bolo toto obdobie plné obáv, pričom im ostávalo 

spoliehať sa iba na garancie hraníc udelené Veľkou Britániou a Francúzskom po 1.svetovej 

vojne. Avšak ako sa neskôr ukázalo, obavy boli opodstatnené. 

Obavy predstaviteľov Československa naplnila Mníchovská dohoda, nazývaná aj ako 

„Mníchovská zrada“. Bola výsledkom snahy zabezpečiť mier v Európe zmenou 

československo-nemeckých hraníc. Keď Veľká Británia a Francúzsko uzatvárali túto dohodu 

s Nemeckom a Talianskom, netušili že ňou oslabia svoje postavenie. Dohoda bola 

považovaná za veľkú hanbu pre západné mocnosti, kedy namiesto obrany hraníc  radšej 

umožnili zmeniť hranice štátov. K tejto situácii sa vyjadril aj Winston Churchill slovami: ,, 

Veľká Británia si mohla vybrať medzi hanbou a vojnou. Vybrala si hanbu, bude mať vojnu.“ 

Vláda Československa bola vyzvaná štyrmi európskymi mocnosťami prostredníctvom ich 

spoločného prehlásenia aby odovzdala Veľkonemeckej ríši určené pohraničné územia, ktoré 

obývali obyvatelia hovoriaci po nemecky. Doplňujúce  vyhlásenie k tejto dohode zas určovalo 

lehotu troch mesiacov na vyriešenie situácie poľskej a maďarskej menšiny v štáte.
2
 

Československo tak po odstúpení územia prišlo o 28 000 km
2
, obývaného takmer štyrmi 

miliónmi obyvateľov.
3
 Súčasťou územia boli významné poľnohospodárske a priemyselné 

oblasti, dôležité dopravné trasy a pohraničný systém opevnení, čo Československo predurčilo 

k nepostaveniu sa na odpor nacistickému Nemecku vojenskou silou. 

Ďalšou ,,hanbou“ zo strany Veľkej Británie a Francúzska po uzatvorení dohody bolo to, že 

Nemecku ukázali svoj nezáujem o strednú Európu a jej budúcnosť. Dodatok k dohode uvádza, 

že po vyriešení situácie ohľadom poľskej a maďarskej menšiny v Československu, dajú 

Československu garanciu Nemecko a Taliansko.
4
  

Všetky tieto kroky znamenali zánik demokracie v Európe, keďže Československo ako aj celá 

stredná Európa boli ponechané napospas Nemecku a Taliansku.
5
 

Nezáujem Veľkej Británie a Francúzska sa ukázal aj na Viedenskej arbitráži o úprave hraníc 

medzi Československom a Maďarskom, kde Nemecko a Taliansko rozhodovali bez účasti 

Francúzska a Veľkej Británie. Po Tejto arbitráži prišlo Československo o ďalšie územie 

v rozlohe 10 400 km
2
 s 854 000 obyvateľmi, pričom len 500 000 z nich sa cítili byť 

Maďarmi.
6
 Poľsko získalo Tešínsko a neskôr ďalšie severné oblasti Slovenska. Výsledok tejto 

arbitráže bol teda pre Československo likvidačný z pohľadu jeho štátnosti a Československo 

začalo existovať už len formálne. Reálne štát prestával existovať a jeho ďalší osud bol už 

v tejto chvíli celkom jasný. Skôr či neskôr mal prestať úplne existovať. 

 

2 PRÁVNY VÝVOJ NA SLOVENSKU 

Československo bolo po odstúpení území oslabené, čo chceli využiť zástupcovia Slovákov 

túžiacich po autonómii. Bolo to z veľkej miery výsledkom neriešenia tejto otázky zo strany 

predstaviteľov Československa. K autonómnym snahám sa hlásili otvorene politici Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a politici Slovenskej národnej strany (SNS), ktorí hneď 

v úvode roka 1938 vytvorili heslo „V novom roku do útoku“. Spočiatku začali neúspešné 

zasadnutia s pražskou vládou a to aj napriek novej situácii v Československom štáte, čo bolo 

pomerne dosť nepochopiteľným krokom. Bolo evidentné, že v tomto rozpade hraníc štátov, 

ktoré riadilo pochopiteľne Nemecko, nebolo možné rovnako pevnou rukou (silou) udržať už 

                                                 
1 KOVÁČ, D. 1998. Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998. s. 205 
2 VOJÁČEK, L. 2008. Právne dejiny Slovenska. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2008. s. 87 
3 LACKO, M. 2008. Slovenská Republika 1939-1945. 1.vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa 2008. s. 12 
4 VOJÁČEK, L. 2008. Právne dejiny Slovenska. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2008. s. 86 
5 LACKO, M. 2008. Slovenská Republika 1939-1945. 1.vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa 2008. s. 13 
6 Tamtiež, s. 21 
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aj tak oklieštený, resp. polorozpadnutý štát. Hlinková slovenská ľudová strana v júni roku 

1938 predložila parlamentu návrh zákona o autonómii, ktorí nazvali ako pokus vložiť do 

ústavy Pittsburskú dohodu.
7
 Práve táto dohoda z mája 1918 stanovila, že Slováci budú mať 

v Československom štáte autonómiu. Tieto snahy neboli však úspešné, keďže vláda 

Československa naďalej trvala na udržaní spoločného štátu bez vyriešenia otázky autonómie 

pre Slovensko. Samotný prezident republiky Edvard Beneš tento názor presadzoval až do 

svojej smrti v roku 1948. 

V auguste 1938 zomrel predseda HSĽS Andrej Hlinka, ktorý silno bojoval za slovenskú 

autonómiu. HSĽS to oslabilo, nakoľko bol dôležitou súčasťou strany. Dňa 6. októbra 1938 sa 

v Žiline stretli politici, senátori aj dôležití predstavitelia všetkých politických strán, pričom 

sociálni demokrati a komunisti na schôdzku pozvaní neboli. Toto stretnutie skončilo  

vytvorením prehlásenia o autonómii Slovenska, známe ako Žilinská dohoda. Podpísali sa pod 

ňu zástupcovia takmer všetkých vtedajších politických strán. 

Spolu s touto dohodou bol predložený aj Manifest slovenského národa, ktorý vytvorila HSĽS. 

Obsahoval ponímanie slovenskej politiky a určoval národné záujmy.
8
 Rovnako zvýrazňoval aj 

právo slovenského národa na sebaurčenie a mal odmietavý postoj k spoločnému štátu. „Tento 

akt sa chápe ako zavŕšenie dlhoročného zápasu Slovákov za národnú sebarealizáciu v 

republike, ako reakcia na odďaľovanie riešenia slovenskej otázky a taktizovanie pražskej 

politiky, ako aj odpoveď na komplikovanú medzinárodnú situáciu, ktorá ako sa uvádzalo, 

podstatne zmenila štátne a politické pomery v strednej Európe“.
9
  

Najvyšší predstavitelia Česko-slovenska (po vyhlásení autonómie bol zmenený názov štátu) 

na čele s generálom J. Syrovým toto všetko prijali z dôvodu udržania si politickej kontroly na  

Slovensku aj po Mníchovskej dohode. 

Národné zhromaždenie Československej republiky prijalo ústavný zákon o autonómii 

Slovenskej krajiny pod číslom 299/1938 Zb.  

 

2.1 Autonómia a jej právne zakotvenie 

„Ústavný zákon o autonómií Slovenskej krajiny sa skladal z dvoch častí, ktorým predchádzalo 

krátke deklaračné prehlásenie uznávajúce samobytné postavenie slovenského národa i 

skutočnosť historických domácich a zahraničných prísľubov vytvorenia úplnej autonómie 

Slovenska (menovite sa uvádzala Pittsburská dohoda).“
10

 

V úvodnej časti sa uzákonilo pôsobenie slovenskej vlády, ktorá bola súčasťou 

Československej ústrednej vlády. Zákonom sa vytvoril Snem slovenskej krajiny ktorý 

určoval, že voľby sa vypíšu do dvoch mesiacov a uskutočnia sa podľa zákona o voľbách do 

zemských a okresných zastupiteľstiev. Rovnako sa rozšírila pôsobnosť Ústavného súdu aj na 

zákony snemu Slovenskej republiky. Prezident vymenoval členov slovenskej autonómnej 

vlády, ktorí sa súčasne stávali aj členmi ústrednej vlády. Autonómia sa však netýkala oblasti 

vojenstva, financií a zahraničných záležitostí.
11

 

V ďalšej časti bola Slovenská republika vyhlásená za samostatnú časť republiky, pričom 

úradnou rečou bola slovenčina, vytvorila sa aj slovenská krajinská príslušnosť. Pretvoril sa aj 

oficiálny názov republiky na Česko-slovensko. Bol určený rozsah právomocí, v ktorých 

národné zhromaždenie vykonávalo zákonodarnú moc v celej republike. Išlo hlavne o oblasť 

„ústavy, vonkajších politických a hospodárskych vzťahov, národnej obrany, štátneho 

                                                 
7 KOVÁČ, D., LIPTÁK, Ľ. 1992. Kapitoly z dejín pre stredné školy. Bratislava: SPN 1992. s. 35 
8 ĎURICA, M. 2000. Slovenská republika (1939-1945). Martin: Matica slovenská 2000. s. 9 
9 Tamtiež, s. 10 
10 MOSNÝ, P. a kol. 2010. Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Banská Bystrica: UMB 2010. s. 266 
11 MACEK, P., UHLÍŘ, L.. 2001. Dějiny policie a četnictva III, Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát 

(1939-1945). 1. vyd. Praha: Police History 2001. s. 11  
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občianstva, meny, rozpočtu, dopravy, daní a poplatkov. V prípade súhlasu slovenského snemu 

mohlo riešiť i iné otázky spoločného záujmu.“
12

 

Právomoc ústrednej vlády zahŕňala len otázky týkajúce sa ústavnej listiny, obrany, 

zahraničných vzťahov, meny, štátneho rozpočtu, pár štátnych podnikov, dlhu či monopolov. 

V ostatných veciach rozhodovala Slovenská krajinská vláda. Potvrdením uznaného štatútu 

bolo ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že na zmenu ústavy je potrebná aj trojpätinová 

kvalifikovaná väčšina poslancov zvolená na Slovensku. „Slovenskí poslanci ale mohli 

rozhodovať iba vo veciach, pre ktoré parlament fungoval ako orgán s celoštátnou 

kompetenciou“. Rovnako to platilo i pri členoch vlády. Slovenskí ministri boli súčasťou 

rozhodovania na úrovni ústrednej vlády len pri oblastiach, ktoré sa týkali aj Slovenska. 

Vznikla nová súdna sústava, na ktorej čele bol samostatný Najvyšší súd. 

Československo po prijatí ústavného zákona o autonómii Slovenska a neskôr aj  

Podkarpatskej Rusi pôsobila ako asymetrická federácia. Česko-slovenska republika a jej nové 

usporiadanie dostalo svoje historické pomenovanie ako tzv. druhá republika. 

 

3 LEGITIMITA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 
Stredná Európa bola úplne pod vplyvom nacistického Nemecka a preto tu vznikol priestor pre 

vytvorenie autoritárskeho režimu.
13

  Zánik demokracie začal zákazom židovskej strany, KSČ 

a sociálnych demokratov, ktorí boli považovaní za najhorších nepriateľov stanovených cieľov 

HSĽS. Došlo k zlúčeniu strán (bez SNS) s HSĽS, aby nedošlo k vylúčeniu z politiky. SNS 

odmietla zlúčenie s HSĽS a tak bola krajinským úradom rozpustená.  Dochádzalo nielen 

k rozpúšťaniu politických strán, ale zabraňovalo sa aj tlači opozičných strán, zvýšila sa 

cenzúra, bol zriadený úrad propagandy a vytvorila sa väznica pre politických odporcov 

v Ilave. Prvé voľby do slovenského snemu boli poznačené už tým, že kandidovala len jediná 

strana HSĽS-SSNJ (Strana Slovenskej národnej jednoty). Zmena názvu HSĽS nastala po 

zlúčení s ostatnými politickými stranami.
14

 

Tento zmenený režim však vplýval aj na ústredné orgány Česko-slovenska, ktorí sa veľmi 

snažili vyjsť Nemcom vo všetkom v ústrety. Parlament na základe zmocňovacieho ústavného 

zákona č. 330/1938 Sb. presunul svoju právomoc na vydávanie zákonov na moc výkonnú. 

Vláda teda mohla vydávať nariadenia v otázkach, ktoré sa mohli dovtedy upravovať iba 

zákonom. Ústavné zákony boli vydávané prezidentom na návrh vlády. Bol to posledný 

náznak demokracie, ktoré takto totalita definitívne premohla.  

Od začiatku roka 1939 to vyzeralo, že Česko-slovensko môže zaniknúť, pretože Nemecku sa 

nepáčil vývoj v republike. Dozvedel sa o tom minister zahraničia F. Chvalkovský počas 

návštevy Berlína, pričom padli aj vyhrážky riešenia situácie vojenským zásahom. Rovnako 

Nemecko ešte negarantovalo nové hranice republiky tak ako to bolo určené v  Mníchovskej 

dohode. Celá Česko-Slovenská republika sa obávala že Nemci využijú nepokoje na Slovensku 

ako zámienku na útok proti republike. 

Vyhlásenie autonómie bolo pre HSĽS hnacím motorom a po autonómií došlo k ich výraznej 

činnosti. Medzi najdôležitejších z nich patril Alexander Mach, Vojtech Tuka a Ferdinand 

Ďurčanský. 

Pražské obavy stupňovali aj zistenia o Tukovej návšteve u Hitlera a o jednaniach slovenských 

politikov vo Viedni. Nikto v Prahe poriadne netušil, čo sa na Slovensku pripravuje a tak sa 

rozhodli zasiahnuť proti separatistickým tendenciám a radikálnych politikov zatknúť, 

                                                 
12 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. 2007. Právní dějiny na území Slovenska. vyd.1. Ostrava: Key Publishing 2007. 

s. 286 
13 LACKO, M. 2008. Slovenská Republika 1939-1945. 1.vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa 2008. s. 16 
14 VOJÁČEK, L., SCHELLE, K. 2007. Právní dějiny na území Slovenska. vyd.1. Ostrava: Key Publishing 2007. 

s. 287 
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neposlušných ministrov odvolať a nahradiť novými. Ich zámerom bolo obnoviť v republike 

stabilitu a zminimalizovať tak prípadnú zámienku, ktorú by Nemci mohli využiť pre útok.
15

  

Nemecko sa k tomu postavilo tak, že Česko-slovensko si má vyriešiť vnútorné nepokoje po 

svojom, teda aspoň Nemecko chcelo, aby si to Česko-slovensko myslelo. Adolf Hitler však 

súčasne Slovákom pri rokovaniach dával najavo, že iba odčlenením od Česka a vyhlásením 

samostatnosti môžu očakávať podporu Tretej ríše, hospodársku pomoc a pochopiteľne 

garanciu hraníc.
16

 

Po 9. marci 1938 všetko zbehlo rýchlo. Československá ústredná vláda odvolala Slovenskú 

autonómnu vládu a vymenovala novú vládu. Napodiv Nemecka, všetko sa uskutočnilo 

pokojne a predseda slovenskej autonómnej vlády Jozef Tiso zosadenie prijal a odišiel na svoju 

faru do Bánoviec.  

V noci z 9. na 10. marca začala ďalšia fáza nazývaná aj tzv. Homolov puč. Vojaci začali 

okupovať najdôležitejšie inštitúcie, vyhlásili stanné právo a zatkli 250 vytipovaných 

radikálov, ktorých previezli na Moravu. Slováci však boli týmto správaním znechutení, 

pretože to považovali za útok na svoju autonómiu, čo zvýrazňovalo protičeský postoj. Táto 

akcia sa však nepodarila a po jednom dni skončila.
17

 To už však nepomohlo. Nemci využili 

túto príležitosť. Z Rakúska sa do Bratislavy dostali nemeckí agenti, ktorí mali umelo 

vyvolávať a zvyšovať ďalšie napätie. Radikáli zatknutí pri homolovom puči sa z Moravy 

vrátili späť domov a vystupovali v roli obetí. V Bratislave ako výsledok nacistickej sabotáže 

vybuchla bomba pred jezuitským kostolom. A tu zahraničná tlač a diplomatická spoločnosť 

začala už priamo  hovoriť o zániku Československa.  

Novým predsedom slovenskej autonómnej vlády sa stal Karol Sidor, ktorého Nemci vyzvali 

aby vyhlásil samostatnosť. Karol Sidor ale odmietol s tým, „že on je vojakom Prahy“. Pre 

Adolfa Hitlera to bolo prekvapenie, keďže takýto postoj nečakal a vyhlásil, že ho Slováci 

„sklamali“. Rozhodol sa, že Česko-slovensko rozdelí sám a preto mení svoj postoj. Adolf 

Hitler vyzval Maďarsko, aby zaútočilo na Podkarpatskú Rus a následne pozval Jozefa Tisa do 

Berlína. Tiso po porade s vládou, predsedníctvom snemu i vedením HSĽS následne pozvanie 

prijal, pretože chcel zistiť ďalšie Hitlerove kroky. A tak 13. marca 1939 popoludní spolu s 

Ďurčanským odletel z Viedne do Berlína, kde sa s Hitlerom stretol. Adolf Hitler mu oznámil, 

že Česko-slovensko bude v najbližších hodinách zničené. České krajiny obsadí nemecká 

armáda, ale na Karpatoch sa Hitlerove záujmy končia, takže „umožňuje“ Tisovi oddelenie od 

Čechov a vyhlásenie samostatného Slovenského štátu. Ak to ale neurobí, „nebude Nemecko 

ďalej garantovať existenciu Slovenska“, a aby si Tiso nemyslel že ide iba o ,,žart“, prichádza 

ríšsky minister zahraničných vecí von Ribbentrop s „najčerstvejšími správami o pohybe 

maďarských vojenských jednotiek pri slovenských hraniciach“. Tiso sa musel teda rozhodnúť 

„blitzschnell“. Adolf Hitler mu ponúkol, aby samostatnosť vyhlásil priamo z Berlína 

prostredníctvom nemeckého rozhlasu, ten to však odmietol s tvrdením, že takýto postup by 

bol nelegitímny a chcel ústavné riešenie, teda vyhlásenie samostatnosti prostredníctvom 

Slovenského snemu. O mimoriadne zasadnutie  Slovenského snemu požiadal prezidenta 

Háchu ešte priamo z Berlína.
18

 

Následujúci deň sa v Bratislave o 10. hodine slovenský snem naozaj zišiel. Dr. Jozef Tiso 

poslancom zopakoval postoj Adolfa Hitlera voči existencii Česko-slovenska a vyzval snem, 

aby hlasoval o vyhlásení samostatného Slovenska. O 12:07 bol s neistými pocitmi, ale 

                                                 
15SCHVARC, M. a kol. 2008. Tretia ríša a vznik Slovenského štátu: dokumenty I. Bratislava: Ústav pamäti 

národa 2008. s. 238 
16 ĎURICA, M. 2000. Slovenská republika (1939-1945). Martin: Matica slovenská 2000. s. 23 
17 KAMENEC, I. 1992. Slovenský štát (1939-1945) 1.vyd. Praha: Anomal 1992. s. 19 
18 Tamtiež, s. 23 
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jednohlasne vyhlásený Slovenský samostatný štát. A Slovensko prvýkrát v histórií získalo 

(„zdanlivú“) samostatnosť.
19

 

Nové zriadenie na Slovensku zlikvidovalo demokratické slobody nadobudnuté v prvej 

Československej republike: najmä slobodu tlače, zhromažďovania a organizovania sa. Všetky 

opatrenia boli zdôrazňované zo strany HSĽS potrebou jednoty národa.
20

 Vláda získávala 

podporu aj vďaka tzv. teórii menšieho zla (ak by nevznikol Slovenský štát pod ochranou 

Nemecka, bolo by ešte horšie). 

Ústava prvej Slovenskej republiky bola inšpirovaná troma vzormi: talianskym stavovsko-

korporatívnym systémom, papežskými encyklikami (Rerum novarum 1891 a Quadresimo 

anno 1931). Príkladom bol aj politický systém bývalej Československej republiky. Zakotvený 

bol aj rozhodujúci vplyv katolíckej církvi. „Individuálna prirodzenosť jednotlivca daná 

Stvoriteľom bola podriadená pojmu národa, jeho politickej modle, teda štátu“.
21

 

Ak berieme v úvahu ústavnoprávne znaky, tak Slovenský štát bol jednoznačne republikou. 

Avšak to akým spôsobom režim vykonával svoju činnosť bolo tejto charakteristike vzdialené. 

Bola eliminovaná činnosť zastupiteľských orgánov (snemu), ktoré neboli kreované voľbami. 

Celá sústava štátnych orgánov bola podriadená HSĽS. Môžeme bádať zásadu, podľa ktorej 

nebol dôležitý ani súlad noriem nižšej právnej sily s Ústavou. Podstatne bolo len to, či 

predmetné právne normy zodpovedajú záujmom národa a štátu. A o tejto skutočnosti 

nerozhodoval samozrejme nik iný ako predstavitelia HSĽS.
22

  

Nešlo samozrejme o nič „zvláštne“, veď Slovensko v konečnom dôsledku vyhlásením 

Slovenského štátu získalo len formálnu samostatnosť a nikdy nebolo suverénnym štátom. Tak 

prečo by mala pôsobiť rušivým dojmom z tohto štátu skutočnosť, že výkon práva sa 

realizoval nie na základe zákonných princípov, ale na základe  požiadaviek predstaviteľov 

„kvázi“ štátu, resp. delegovaných požiadaviek predstaviteľov Tretej ríše. Ak sa jednalo o vôľu 

nacistického Nemecka a samotného vodcu Adolfa Hitlera, právo a zákony museli ísť bokom, 

resp. museli sa prispôsobiť „vyšším princípom“. Nie je ničím zvláštnym, že takto fungoval 

vzťah k svojmu satelitu, keď vieme, že zákony a právo sa prispôsobovalo nacistom na čele 

s neomylným vodcom Adolfom Hitlerom aj v samotnom Nemecku (nežiaduce normy museli 

vždy ustúpiť duchu potrieb národa tzv. „Volksgeist“). 

Podriadenosť Tretej ríši sa prejavila napr. aj v požiadavke Adolfa Hitlera, aby Slovenský štát 

požiadal Nemecko o ochranu. Lenže vláda pristúpila voči ochrannému vzťahu spočiatku 

odmietavo a to s odôvodnením, že štát si dokáže zaistiť bezpečnosť krajiny a preto ochrana zo 

strany Nemecka nebude na teraz potrebná (predstaviteľom štátu bol nemecký zámer jasný, 

nakoľko by to znamenalo permanentnú prítomnosť nemeckých bezpečnostných zložiek na 

území Slovenského štátu). A nakoľko opäť raz nebola pochopená „dobre mienená rada“ 

vodcu Tretej ríše, došlo dňa 15. marca 1939 počas obsadzovania českých krajín aj 

k obsadeniu časti západného Slovenska. Výsledkom tohto kroku bola zmena stanoviska vlády 

Slovenského štátu a Adolf Hitler skonštatoval, že nacistické Nemecko ochotne preberá 

ochranu nad Slovenským štátom (bez garancie teritoriálnej integrity, čo sa prejavilo 

v konflikte s Maďarskom (tzv. Mala vojna), keď došlo k strate ďalšieho územia v prospech 

Maďarska).
23

 Pre Nemecko to znamenalo možnosť koncentrácie nemeckých vojsk.
24

 Možnosť 

                                                 
19 ARMSTRONG, J. A. 1968. Collaborationism in World War II: The Integral Nationalist Variant in Eastern 

Europe. The Journal of Modern History, vol. 40, no. 3 (September 1968). s. 404 
20 KOVÁČ, D. 1998. Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998. s. 212 
21 HANZEL, J. 1997. Zápas Slovákov o demokraciu. Žilina: Výtvarná agentúra A1 1997. s. 100 
22 KADLECOVÁ, M. a kol. 1991. Československé dějiny státu a práva (1918-1945). 1.vyd. Brno: Masarykova 

univerzita-právnická fakulta 1991. s. 123  
23 LACKO, M. 2008. Slovenská Republika 1939-1945. 1.vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa 2008. s. 32 
24 KLIMKO, J. 1986. Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor  1986. s. 110 
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budovania vojenských objektov, bezcolné zásobovanie nemeckých oddielov a budovanie 

slovenskej armády v zhode s Nemeckom.
25

 

Okrem predmetnej tzv. Ochrannej zmluvy, došlo aj k podpisu Dôverného protokolu 

o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou Ríšou a Slovenským štátom.
26

 

Predmetný protokol ešte oveľa viac znamenal, kde je stanovené miesto pre Slovenský štát 

z pohľadu nacistického Nemecka. Slovenský štát sa totiž zaviazal k úzkej spolupráci 

s Nemeckom v hospodárskej a finančnej oblasti. Museli sa brať na zreteľ potreby nemeckej 

ekonomiky (so zreteľom na potreby vojenského priemyslu).
27

 Obdobne tomu bolo napr. aj 

v Nemcami vytvorenom Nezávislom štáte Chorvátsko. Nemci takýmto spôsobom postupovali 

na všetkých územiach, ktoré sa dostali pod jeho kontrolu. Jediným cieľom bol ekonomický 

prospech daných území v prospech pripravovanej nemeckej vojenskej mašinérie, ktorá sa 

mala vydať na svoju najdlhšiu a v tom čase pre Nemcov ešte nevedno, že aj konečnú cestu, 

teda cestu na východ do Sovietskeho zväzu. Nemci využívali s radosťou konflikty medzi 

národmi na okupovaných územiach. Rozdelenie Juhoslávie na základe sporov najmä medzi 

Srbmi a Chorvátmi, rozdelenie Československa na základe neriešenia otázky autonómie (aj 

keď v Československu sa nejednalo až tak veľmi o nevražedný postoj ako tomu bolo 

v Juhoslávii, skôr o pocit krivdy). Slováci do určitého momentu nepostupovali tak razantne 

v zhode s požiadavkami nacistov. Tento zdanlivo nepatrný rozdiel medzi rozbitím Juhoslávie 

a Československa môžeme vnímať aj pri rozdelení týchto štátov v 90. rokoch 20. storočia. 

Keď vieme, že na rozdiel od Juhoslávie sa rozdelenie Československa vyriešilo pokojnou 

cestou. 

Svoju  úlohu v Slovenskom štáte zohrala samozrejme aj menej viditeľná činnosť jednej 

z bezpečnostných zložiek. Jednalo sa o nemeckú bezpečnostnú službu ríšskeho vodcu SS - 

Sicherheitsdienst (SD). Práve jej predstavitelia presadzovali pevné pripútanie Slovenského 

štátu k Nemecku a vykonávanie priamych zásahov do vnútropolitických záležitosti. Už pri 

rozbití Československa zohrali dve zložky (SD Ausland a SD Inland) dôležitú úlohu, pričom 

sa nevyhli ani kompetenčným sporom. Hlavná úloha SD spočívala vo vykonávaní 

spravodajskej činnosti na území Slovenska. SD sa podieľala na formovaní nemeckých 

poradcov v Slovenskom štáte a zohrala úlohu aj pri odstránení Ferdinanda Ďurčanského.
28

 Z 

toho, že to bola práve spravodajská služba, ktorá tlačila na pripútanie Slovenského štátu 

k Nemecku, je zrejme, že disponovala dostatočným počtom informácii, že vláda Slovenského 

štátu neprechováva dostatočnú lojálnosť voči Tretej ríši a jej vodcovi Adolfovi Hitlerovi. Bol 

to práve jeden z dôvodov prečo Nemecko navrhovalo pre Slovenský štát vytvorenie armády 

v počte maximálne 25 000 vojakov v čase mieru a 50 000 vojakov v čase vojny. Napokon na 

základe výhrad Slovenského štátu, došlo ku kompromisu na počet 125 000 vojakov. Je 

paradoxom, že práve táto snaha vlády Slovenského štátu napokon umožnila vôbec uvažovať 

o možnosti konania výstupu (SNP) proti nemeckej okupácii, proti vláde satelitu Nemecka, 

ktorým Slovenský štát jednoznačne bol. 

Slovenský štát sa po boku nacistického Nemecka zapojil aj do vojny. Prvá pomocná ruka pre 

Nemecko sa odohrala pri napadnutí Poľska. Stalo sa tak na základe práve vyššie spomínanej 

ochrannej zmluvy (došlo k poskytnutiu územia). Slovenský štát sa podieľal priamo aj na 

bojových operáciách. Nakoľko 1. divízia dňa 1. septembra 1939 prekročila hranice 

                                                 
25 BAKA, I. 2010. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. Bratislava: Vojenský 

historický ústav 2010. s. 64 
26 ĎURICA, M. 2007. Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava: Lúč 2007. s. 405 
27 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. 2009. Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne 

proti ZSSR.  Prešov: Universum-EU 2009. s. 701 
28SCHVARC, M. 2006. Sicherheitsdienst a Slovensko v rokoch 1938-1944 (od autonómie po Povstanie). 

Bratislava: SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 2006. s. 115 
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s Poľskom, stala sa spolu s Nemeckom agresorom druhej svetovej vojny.
29

 Vo vnútornej 

politike bola táto akcia odôvodnená ako prinavrátenie stratených území, ktoré muselo 

Slovensko odstúpiť v prospech Poľska. Po triumfálne rýchlom víťazstve nad Poľskom sa sám 

vodca Adolf Hitler rozhodol prinavrátiť predmetné územia v prospech Slovenského štátu. 

Slovenský štát si týmto krokom zabezpečil lepšie postavenie vo sfére vplyvu nacistického 

Nemecka. Avšak malo to negatívny dopad z pohľadu zahraničnej politiky, nakoľko sa 

Slovenský štát oficiálne „dobrovoľne“ pridal na stranu agresora.
30

 Aj tu môžeme vnímať 

niektoré kroky zo strany Slovenského štátu ako cielené pre zachovanie statusu quo. Bolo 

známe, že napr. Maďarsko nebolo územne uspokojené aj napriek značným územným ziskom 

na úkor Československa a následne počas tzv. Malej vojny aj na úkor Slovenského štátu. 

A práve preto v oblasti zahraničnej politiky smerom k nacistickému Nemecku postupovalo 

prezieravo ďalej. V tomto období prebiehali pomerne zvrátené preteky v akomsi podlizovaní 

sa nacistickému Nemecku. Ak Maďarsko poskytlo vojakov napr. na východný front, poskytol 

ich aj Slovenský štát, len aby nedošlo k prelomeniu statusu quo. Túto sebeckú taktiku Adolfa 

Hitlera potvrdzuje aj skutočnosť, že po poľskom ťažení bolo Slovenskému štátu prinavrátené 

predtým stratené územie, ale ako akt lojálnosti mu bolo ponúknuté aj ďalšie územie na úkor 

Poľska, kde nežila ani slovenská menšina (Slovenský štát túto možnosť odmietol). Pre Adolfa 

Hitlera bola táto šachova taktika absolútne nepodstatná. Bolo totiž z dlhodobého hľadiska 

úplne bezpredmetné komu boli „poskytnuté“ územia jednotlivých okupovaných štátov. Podľa 

nám už dnes známych predstáv a plánov nacistov, bola aj tak prevažná časť obyvateľov žijúca 

na týchto územiach určená na vyhladenie alebo odsun, či na postupnú germanizáciu (v 

minimálnom počte). To znamená len toľko, že nacistom na čele s Adolfom Hitlerom bolo 

zjavne úplne jedno, či dnes veľkodušne „zverí“ kúsok územia v prospech Poľska, Slovenska 

či Maďarska alebo niekoho ďalšieho. Ak si uvedomíme túto nacistickú taktickú hru intríg 

s osudmi národov Európy a nielen národov Európy, tak až tu v tejto chvíli dokážeme vnímať 

celkovú zvrátenosť nacistickej ideológie. Jednotlivé národy Európy a ich túžby, či historické 

pocity krívd museli nacisti vnímať len ako uzavretý labyrint plný krýs, ktorým podhadzovali 

potravu podľa prezieravej taktiky a evidentne pre nich s vopred jasným výsledkom reakcie. 

Často sa stretávame s názorom, že to boli mocnosti, ktoré nás malé národy Európy zradili 

v Mníchove. No možno je všetko postavené na tom, že ak by sa tieto malé národy Európy 

dokázali povzniesť nad vzájomné nezmyselné spory (minimálne v danej historicky 

rozhodujúcej chvíli) a spojili sa v spoločný odpor voči nacistickému Nemecku, možno by svet 

hľadel dnes na tieto národy ako na súboj Dávida s Goliášom. 
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NEZÁVISLÝ ŠTÁT CHORVÁTSKO 

 

INDEPENDENT STATE OF CROATIA 

 

Rastislav Pirkovský 

 
Abstrakt 

Juhosláviu obklopili nepriateľsky naladené štáty, resp. nemecká a talianska armáda. Adolf 

Hitler dňa 27. marca 1941 vydal smernicu č. 25, ktorá obsahovala príkaz k útoku na 

Juhosláviu. Dňa 10. apríla 1941 došlo k vstupu Wehrmachtu do Záhrebu. V tom istom čase 

vyhlásil Slavko Kvaternik Nezávislý štát Chorvátsko. Išlo o formálne nezávislý štát. U 

Pavelića môžeme vnímať predstavu politickej orientácie na vtedajšie štáty „Osy“, teda najmä 

hlavného aktéra Nemecko. Pavelić a jeho prívrženci (Ustaša) sa priamo hlásili k násilnému 

riešeniu chorvátskej otázky. Ustaša bola chápaná ako revolučná organizácia, s hlavným 

cieľom dosiahnuť samostatnosť Chorvátska. Pôsobila ilegálne, čo jej umožnilo fungovať 

disciplinovane. Na čele stal vodca, ktorému boli všetci ostatní bezpodmienečne podriadení 

v najväčšej poslušnosti. Ustašovský režim v Nezávislom štáte Chorvátsko v rokoch 1941-

1945 je možné jednoznačne zaradiť do kategórie nedemokratických. Presnejšia klasifikácia už 

nie je tak úplne jednoznačná. Systém vykazuje charakteristiky aj autoritatívne aj totalitné. No 

aj napriek tomu nie je možné ho priamo klasifikovať ako fašistický.  

Klíčová slova: Juhoslávia, Pavelić, Ustaša 

 

Abstract 

Yugoslavia was surrounded by hostile states, respectively. German and Italian army. On 27 

March 1941, Adolf Hitler issued directive no. 25, which contained an order to attack 

Yugoslavia. On 10 April 1941 the Wehrmacht entered Zagreb. At the same time, Slavko 

Kvaternik declared the Independent State of Croatia. It was a formally independent state. 

With Pavelic we can perceive the idea of political orientation on the then states of the "Axis", 

especially the main player in Germany. Pavelic and his adherents (Ustasa) were directly 

involved in the violent solution of the Croatian question. Ustasa was seen as a revolutionary 

organization, with the main aim of achieving Croatia's independence. She acted illegally, 

which allowed her to operate disciplined. He was led by a leader to whom everyone else was 

unconditionally subordinate in utmost obedience. The Ustashi regime in the Independent State 

of Croatia in the years 1941-1945 can clearly be classified as undemocratic. A more precise 

classification is no longer so clear. The system shows both authoritarian and totalitarian 

characteristics. Nevertheless, it cannot be directly classified as fascist. 

Key words: Yugoslavia, Pavelic, Ustasa  

 

 

1 KRÁĽOVSTVO SRBOV, CHORVÁTOV A SLOVINCOV 

Smrťou kráľa Alexandra, došlo k nástupu na trón jeho jedenásťročného syna Petra II. 

Kradjordjevića. Počas obdobia neplnoletosti vládla tzv. trojčlenná regentská rada. V roku 

1935 sa premiérom stal Milan Stojadinović. Ten sa začal dištancovať od predchádzajúceho 

režimu, avšak kvôli napätej situácii v krajine, nebolo možné dúfať v demokratický vývoj. 

Vytvorením Juhoslovanského radikálneho spoločenstva (JRS) sa snažil Stojadinović posilniť 

svoju autoritu. V predmetnej situácii sa uchyľoval k ústretovejším vzťahom so štátmi tzv. 

„Osy“. Celú vnútropolitickú situáciu komplikovala vzniknutá hospodárska situácia po kríze 
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v Európe. Čo pochopiteľne komplikovalo situáciu a naznačovalo ďalšie smerovanie viacerých 

krajín v Európe.
1
  

Juhoslávia sa postupne ekonomický naorientovala na Nemecko. Medzi rokmi 1932 až 1938 

stúpol export do Nemecka štvornásobne a import takmer trojnásobne.
2
 

No nejednalo sa len o ekonomické pripútavanie sa k štátom „Osy“, nakoľko v roku 1937 boli 

podpísané zmluvy „o večnom priateľstve“ s Bulharskom a „o priateľstve a neutralite“ 

s Talianskom. Predmetné zmluvy oslabili dovtedajšie väzby na štáty „Malej dohody“, ale 

najmä tradičného spojenca Francúzsko.  

Situácia vo vojnovom roku 1938, pokiaľ ide o posledné voľby, nútila riešiť vzťahy 

s Chorvátskom. Tak ako sa posilňovala pozícia Srbov v Srbsku, silnela pozícia Chorvátov 

v Chorvátsku. Tlak na vyriešenie týchto pnutí silnel najmä po situácii, ktorá sa odohrala 

v Československu. Z rokovaní v roku 1939 vzišla dohoda, podpísaná dňa 26. augusta 1939. 

Obsahom dohody bolo vytvorenie Chorvátskej bánoviny. Dohoda zakotvovala široké 

autonómne práva v oblasti financií, hospodárstva, sociálnych otázok a vnútorných záležitosti. 

Na čele bánoviny stal bán I. Šubašić a chorvátsky snem (sabor). Predstavitelia Chorvátska 

vstúpili do reorganizovanej vlády (Cvetković - Maček).
3
   

V neprospech Juhoslávie sa na medzinárodnom poli situácia vyvinula dňa 1. marca 1941, keď 

k tzv. „Paktu troch mocnosti“ pristúpilo Bulharsko. Praktický môžeme hovoriť, že Juhosláviu 

obklopili nepriateľsky naladené štáty, resp. nemecká a talianska armáda. Pri takomto vývoji, 

došlo k pristúpeniu Juhoslávie k tzv. „Paktu troch mocnosti“. Podstatu tejto dohody tvorila 

skutočnosť, že štáty Paktu nebudú žiadať voľný prechod armád cez juhoslovanské územie 

a ani vojenskú pomoc. Juhoslávia navyše získala pripojenie časti gréckeho územia. Pokiaľ 

išlo o srbskú časť Juhoslávie, tak táto nezdieľala nadšenie z prístupu Juhoslávie k Paktu a tak 

už dňa 26. marca 1941 došlo k prvým protestom v uliciach Belehradu. Protesty sa niesli pod 

heslami „Radšej vojnu ako pakt!“ (Bolje rat nego pakt!) a „Radšej hrob ako otroctvo!“ (Bolje 

grob nego rob!). No naopak tomu bolo na chorvátskych územiach, kde sa príliš 

neprotestovalo.
4
  

V noci z 26. na 27. marca 1941 došlo skupinou dôstojníkov na čele s generálom letectva 

Borivoje Mirkovićem k prevratu. Obsadili Belehrad a zosadili regentskú radu a vládu. Na trón 

bol dosadený Peter II. (predčasne plnoletý). Došlo k verejnému vyhláseniu: „Srbi, Chorváti 

a Slovinci! V tejto zložitej chvíli pre náš národ som sa rozhodol vziať moc do svojich rúk. 

Regenti, ktorí pochopili oprávnenosť môjho kroku, okamžite rezignovali. Moja verná armáda 

a námorníctvo ihneď ponúkli svoje služby a v tomto okamihu vykonávajú moje rozkazy. 

Obraciam sa ku všetkým Srbom, Chorvátom a Slovincom, aby sa zomkli okolo trónu. Je to 

najbezpečnejší spôsob, ako v týchto ťažkých chvíľach zachovať pokoj vo vnútri zeme i mimo 

nej. Mandát k vytvoreniu vlády vkladám do rúk generála Dušana T. Simoviće. S vierou 

v Boha a budúcnosť sa obraciam na všetkých občanov a úrady v tomto štáte, aby plnili svoje 

povinnosti voči kráľovi a svojej krajine.“
5
 Neplnoletý kráľ Peter II. avšak tento prejav nečítal. 

Simović a jeho spojenci nemohli kráľa nájsť a preto nariadili nadporučíkovi Jakovu 

Jovovićovi, aby v rádiu napodobnil jeho hlas. Premiérom sa stal samozrejme Dušan Simović. 

Demonštrácie boli zakázané. Podpora sa tento krát hľadala v Sovietskom zväze. 

 

1.1 Rozklad Juhoslávie 

Adolf Hitler na dianie v Juhoslávii náležite zareagoval a to okamžite. Dňa 27. marca 1941 

vydal smernicu č. 25, ktorá obsahovala príkaz k útoku na Juhosláviu. Časti územia Juhoslávie 

                                                 
1 PIRJEVEC, J. 2000. Jugoslávie. Praha: Argo 2000. s. 75 
2 ŠESTÁK, M. 1998. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny 1998. s. 429 
3 Tamtiež, s. 438 
4 GOLDSTEIN, I. 1999. Croatia. London: Hurst and company 1999. s. 131 
5 GLENNY, M. 2003. Balkán1804 - 1999. Praha: BB art 2003. s. 369-370 
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mali tvoriť vojnovú korisť pre štáty ako Taliansko, Maďarsko a Bulharsko.
6
 Z celkového 

počtu 80 divízií bolo až 32 nemeckých. Dňa 6. apríla 1941 sa leteckým útokom na Belehrad 

začal útok na Juhosláviu bez vyhlásenia vojny.
7
 

V radoch nemeckej armády panovali čiastočne obavy z vytrvalosti srbskej armády, ale tie sa 

ukázali byť zbytočnými. Pozemný útok smeroval z územia Bulharska, pričom už 7. apríla 

1941 nemecká armáda obsadila železničné spojenie s Gréckom. Následne bola zahájená 

ofenzíva z územia Maďarska a Rakúska. Pridala sa samozrejme aj talianska armáda. 

Juhoslovanská armáda ustupovala až do hôr, aby postavila obranné pozície do príchodu 

spojencov. K tomu však nedošlo a už 15. apríla 1941 nemecké jednotky zajali juhoslovanské 

velenie v oblasti Sarajeva.
8
 

Juhoslovanská armáda aj napriek sile 30 divízii, nebola pripravená. Pričom musela brániť 

hranicu o dĺžke 3757 km.
9
 

Dňa 10. apríla 1941 došlo k vstupu Wehrmachtu do Záhrebu. V tom istom čase vyhlásil 

Slavko Kvaternik
10

 Nezávislý štát Chorvátsko (Nezavisna Država Hrvatska). Išlo o formálne 

nezávislý štát.
11

 Tzv. „Chorvátsky štát“ zaberal územia bývalej chorvátskej bánoviny, Bosny 

a Hercegoviny, Zemunu a východnej časti Sremu.  

S pomocou Talianska bol do Záhrebu prevezený Ante Pavelić, ktorý vytvoril prvú vládu. 

Z Kvaternika sa stal jeho zástupcu a zároveň minister obrany. Ďalších členov vlády tvorili 

ustašovci A. Artuković (vnútro), M. Budak (kultúra a vzdelanie), M. Lorković (štátny 

tajomník a neskoršie minister zahraničných veci), moslimský zástupca D. Kulenović 

(podpredseda vlády). 

Snahou bolo vytvorenie nového správneho systému vzniknutého štátu, ktorý počítal s 22 

župami, no ten sa nikdy nepodarilo uviesť do života. Provizórne fungovala naďalej prevzatá 

správa bánovin. V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že Ustaša na značnom území ani 

nevládla. V roku 1942 bol vytvorený dvestočlenný chorvátsky snem (sabor). Avšak reálne 

nikdy nedospel k žiadnemu rozhodnutiu.  

Novovzniknutý štát už v roku 1942 prežil svoju prvú krízu. Jednalo sa o nezhody medzi 

prívržencami Pavelića a prívržencami Kvaternika. Kvaternik totiž chcel premeniť Chorvátsko 

v protektorát. Podľa jeho predstáv sa tak Chorvátsko mohlo pod ochranou Nemecka vyhnúť 

tlaku Talianska. Adolf Hitler najprv podporil Pavelića a ten zlikvidoval skupinu okolo S. 

Govedicé. Po reorganizácii vlády (už bez Kvaternika) prevzal osobne aj ministerstvo vojny. 

No rozklad vo vnútri vládnucich kruhov pokračoval a nemecká tajná služba Abwehr 

disponovala správami, podľa ktorých časť ustašovcov hľadala koncom roka 1942 kontakty na 

západe.
12

 

 

2 USTAŠA 

Vznik ustašovskej organizácie siaha do čias Rakúsko-Uhorska a zápasu chorvátskych hnutí za 

národnú emancipáciu. V tomto období tvorila hlavnú nositeľku Strana práva Ante Starčeviće. 

Po roku 1918 keď vzniklo kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, na jej činnosť ďalej 

nadviazala Chorvátska strana práva. Tu patril aj Ante Pavelić. Práve jeho strana prešla aj do 

opozície proti politike Belehradu a vytvorila Chorvátsky opozičný blok.  

Dr. Ante Pavelić sa narodil 14. júla 1889. Po ukončení štúdia práva v roku 1915 pracoval ako 

žurnalista (časopis Hrvat). Stal sa tajomníkom Chorvátskej strany práva a tlačil na jej prerod 

                                                 
6 TEJCHMAN, M. 1982. Boj o Balkán. Praha: Academia 1982. s. 191-193 
7 PIRJEVEC, J. 2000. Jugoslávie. Praha: Argo 2000. s. 121-122 
8 TEJCHMAN, M. 1982. Boj o Balkán. Praha: Academia 1982. s. 191-192 
9 BAUER, H. 1942. Vznik a zánik Jugoslávie. Praha: Orbis 1942. s. 46-47 
10 GOLDSTEIN, I. 1999. Croatia. London: Hurst and company 1999. s. 133 
11 WEITHMANN, M. W. 1996. Balkán: 2000 let mezi východem a západem. Praha, Vyšehrad 1996. s. 317 
12 HORY, L. - BROZSAT, M.1964. Der Kroatische Ustaschastaat. Stuttgart 1964. s. 133 
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v nadstranícku a celonárodnú organizáciu. Podporu získaval v mladšej vrstve členov strany. 

Tí sa združovali v Chorvátskej pravašskej republikánskej mládeži (Hrvatska pravaška 

republikanska omladina).  

V roku 1928 využil ich postoj k vytvoreniu tzv. „Hrvatski domobran“. Ich úlohou bolo 

pracovať na vytvorení samostatného a nezávislého chorvátskeho štátu. A to pochopiteľne na 

celom historickom území.
13

 Nešlo len o vytváranie vhodných podmienok vo vnútri 

kráľovstva, ale aj v emigrácii. V roku 1931 poskytlo Rakúsko a Maďarsko zázemie na 

zriadenie vojenských táborov dobrovoľníkov.
14

 Po vyhlásení diktatúry musel Pavelić utiecť 

do zahraničia (6. január 1929). V zahraničí podnecoval „ustašovské hnutie“ so zárodkami 

v Maďarsku a Rakúsku. Nadviazal kontakt aj s Vnútornou macedónskou revolučnou 

organizáciou na čele s Vančom Mihajlovom. Táto organizácia rovnako mala záujem na 

rozklade srbského režimu. V roku 1929 bol v neprítomnosti odsúdený k trestu smrti. Pavelić 

si v emigrácii získal podporu Rakúska, Maďarska a Talianska. V roku 1930 založil Ustašské 

chorvátske oslobodzovacie hnutie (Ustašsko hrvatski slobodilački pokret). Neskoršie 

premenované na Ustaša - chorvátska revolučná organizácia.  

Stanovy vydané v roku 1932 charakterizovali hnutie ako revolučné. Úlohou bolo ozbrojeným 

bojom oslobodiť Chorvátsko a premeniť ho na samostatný a nezávislý štát. Je všeobecne 

známe, že Chorváti nevnímali pozitívne vznik Juhoslávie po roku 1918. Už v roku 1933 

Pavelić predstavil ucelený program hnutia. K nemu bol pridaný aj zákon budúceho 

ustašovského štátu. Predstava budúceho usporiadania štátu bola postavená hlavne na 

myšlienke „nacionálnej“. To znamenalo, že vedenie budúceho štátu malo byť zverené len do 

rúk príslušníkov chorvátskeho národa, ktorých predkovia boli tiež Chorváti. Nový štát mal 

byť založený na systéme korporácii, čo môžeme pochopiteľne vnímať na príklade 

nastupujúcich myšlienok fašizmu v Európe. K tomu patrili aj antikomunistické nálady, kritika 

kapitalizmu a nenávisť voči Srbom. Svoje budúce hranice vnímali ako rozdelenie medzi 

kultúrny západ a barbarský východ. S tým, že práve Chorvátsko malo byť tou hranicou 

kultúrneho západu, kde svoju pozíciu vždy chcelo vidieť. Práve Juhosláviu vnímali ako 

nútené odtrhnutie od kultúrneho a hospodárskeho prepojenia Chorvátska na západ.  

V historických dokumentoch Pavelića môžeme jednoznačne vnímať predstavu politickej 

orientácie na vtedajšie štáty „Osy“, teda najmä hlavného aktéra Nemecko. Pavelić a jeho 

prívrženci sa priamo hlásili k násilnému riešeniu chorvátskej otázky.
15

 To vyústilo 

samozrejme aj k atentátu na juhoslovanských predstaviteľov. Tým najviac známym bolo 

samozrejme zabitie kráľa Alexandra v Marseille.
16

 V pozadí tohto atentátu stali Pavelić 

a Evgen-Dido Kvaternik. Medzi hlavných podozrivých patril aj Mussolini, no ten sa po 

atentáte rozhodol radšej od ustašovcov dištancovať. Bola nariadená ich internácia na 

Liparských ostrovoch. Žiadosť Francúzska o vydanie Pavelića a Kvaternika bola zamietnutá 

a skončili tak iba vo väznici, ktorá bola skôr hotelom ako väznicou v pravom slova zmysle.  

Ustaša bola ako sme už vyššie spomenuli, chápaná ako revolučná organizácia, s hlavným 

cieľom dosiahnuť samostatnosť Chorvátska. Tu však mala patriť aj Bosna a Hercegovina 

a Sandžak. To že pôsobila ilegálne, jej umožnilo fungovať disciplinovane. Na čele preto stal 

vodca (Poglavnik), ktorému boli všetci ostatní bezpodmienečne podriadení v najväčšej 

poslušnosti.
17

 Pomocným orgánom Poglavnika bol Hlavný ustašovský stan (Glavni ustašski 

stožer). Členov menoval Poglavnik. Tento pomocný orgán vlastne slúžil iba na prenášanie 

príkazov vodcu smerom do vnútra hnutia. Zložený bol z dvanásťčlenného Zboru poradcov 

a zo siedmych vodcových pobočníkov. Organizácia mala byť budovaná na územnom 

                                                 
13 TEJCHMAN, M. 1989. Balkánský fašizmus. Praha: Academia 1989. s. 39 
14 ŠESTÁK, M. 1998. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny 1998. s. 418-419 
15 TEJCHMAN, M. 1989. Balkánský fašizmus. Praha: Academia 1989. s. 40 
16 PIRJEVEC, J. 2000. Jugoslávie. Praha: Argo 2000. s. 84-86 
17 BAUER, H. 1942. Vznik a zánik Jugoslávie. Praha: Orbis 1942. s. 56 
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princípe. Jej základnou jednotkou mal byť zbor (zbir). Súbor týchto základných jednotiek 

z jednej obce mal tvoriť tábor (tabar). Ich súhrn z okresu leženie (logor), zo župy stožiar 

(stožer). V čele jednotlivých organizačných celkov boli zbirnici, tabornici, logornici 

a stožernici.  

Aj napriek úpornej snahe sa ustašovcom nepodarilo vytvoriť jednotnú organizáciu typu 

politickej strany. Hnutie sa vyvíjalo skôr ako ilegálna teroristická organizácia, roztrieštená do 

viacerých skupín. Jadro hnutia avšak tvorili tí, ktorí zložili prísahu vodcovi (zakleti ustaši). 

Ich počet nikdy neprekročil počet 4000.
18

  

 

3 VZŤAH NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU CHORVÁTSKO K ŠTÁTOM „OSY“ 
Spôsob vzniku samotného štátu pochopiteľne znamenal jeho politickú orientáciu najmä 

smerom k Nemecku. Rovnako tomu bolo aj v niektorých ďalších prípadoch, čo bola typická 

nemecká politika systémom „rozdeľuj a panuj“ (napr. Slovenský štát). Takto nacisti získavali, 

resp. mysleli si, že získajú cenných spojencov alebo môžeme hovoriť skôr o vazaloch 

oddaných požiadavkám Tretej ríše. Nemecko vedelo, že „túžba“ Chorvátov po samostatnosti 

bola silná, rovnako ako môžeme takéto túžby bádať aj u Slovákov. A práve tieto skutočnosti 

nacisti využívali vo svojej zahraničnej politike systémom „niečo za niečo“. Aby si zabezpečili 

absolútnu oddanosť a vyhli sa možno akémusi odvrávaniu. Môžeme bádať aj to, že rovnako 

ako Slovenský štát, tak aj ten Chorvátsky prišiel jedným ťahom, zároveň so svojim vznikom 

aj o značné územia. A to v prospech spojencov nacistického Nemecka, ktorí sa postavili na 

stranu Nemecka o čosi „odvážnejšie“, resp. o čosi skôr a bez toľkého odvrávania. Táto 

zdanlivá samostatnosť týchto satelitných štátov, akým bol aj ten Chorvátsky štát, bola 

skutočne len forma nacistického postupu. Na strane druhej, nemôžeme povedať, že tieto 

satelitné štáty si neboli vedomé svojho „krehkého“ postavenie, ktoré sa mohlo každú chvíľu 

dokonca aj zhoršiť. Tlak Maďarska bol enormný a jediným cieľom bola územná expanzia. 

V dôsledku toho aj napriek zdanlivému spojenectvu s Nemeckom, tu existovali snahy 

o spoluprácu napr. Chorvátska, Slovenska a Rumunska. Rovnako napr. aj Chorváti, tak ako 

Slováci pristúpili k vytvoreniu oddielov, ktoré po boku nacistického Nemecka bojovali na 

východnom fronte. Konkrétne sa jednalo o Chorvátske légie, v rámci ktorých odišlo na 

východný front približne 3000 vojakov 369. pešieho pluku (tzv. 369. Vražja divízia). 

O nevyhnutnosti krokov zo strany Chorvátskeho štátu svedči aj fakt, že posledný veliteľ 

chorvátskych dobrovoľníkov sa vrátil do Juhoslávie ako veliteľ 1. juhoslovanskej brigády. Tá 

bola zložená zo zajatých Chorvátov.
19

   

Dňa 15. júna 1941 sa Chorvátsky štát pripojil k tzv. „Paktu troch“ a 25. novembra 1941 

k Paktu proti Kominterne, čím sa postupne začal aktívne zapájať do vojny.
20

  

Vplyv v štáte patril Nemecku a Taliansku. To aj napriek tomu, že ustašovcom ponechali pre 

daný okamih dosah na Bosnu a Hercegovinu. No tento krok znamenal len to, že Chorvátsky 

štát postupne prišiel o značnú časť vlastného územia. Diplomatické jednania vyvrcholili dňa 

7. mája 1941 v Tržiči. Práve tu bolo dohodnuté, že Chorvátsky štát postúpi v prospech 

Talianska strednú časť dalmátskeho pobrežia medzi Šibenikom a Splitom, ďalej takmer 

všetky jadranské ostrovy a Boku Kotorsku. Zvyšok úseku od Splitu k Dubrovníku mal byť 

demilitarizovaný a otvorený pre taliansku armádu. K spojeniu oboch štátov došlo aj 

prostredníctvom spoločnej colnej a menovej únie. Zaviazali sa k spolupráci v oblasti 

zahraničnej politiky, pričom chorvátsku korunu získal princ zo savojskej dynastie. K podpisu 

dohody došlo dňa 18. mája 1941 v Ríme. Viktor Emanuel III. rozhodol, že kráľom bude jeho 

synovec Aimon d´Aosta (knieža zo Spoleta), ktorý musel prijať meno Tomislav II. Avšak 

                                                 
18 TEJCHMAN, M. 1989. Balkánský fašizmus. Praha: Academia 1989. s. 42 
19 TEJCHMAN, M. 1999. Ve službách Třetí říše. Praha: Mladá fronta 1999. s. 83-89 
20 TEJCHMAN, M. 1982. Boj o Balkán. Praha: Academia 1982. s. 30 
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nový chorvátsky kráľ na územie Chorvátskeho štátu nikdy nevkročil, nakoľko korunu prijal 

s odporom.
21

 

Vplyv Talianska na územie Chorvátskeho štátu môžeme vidieť aj na vymedzenej 

demarkačnej línií, ktorá prebiehala prostriedkom Chorvátska medzi nemeckou a talianskou 

oblasťou.
22

 Taliani na juh od línie vytýčili III., II., I. zónu. Posledná, ktorá priliehala k moru, 

tak túto priamo anektovali. V II. si presadili demilitarizáciu (Chorvátsky štát tu nesmel 

disponovať vojenskými oddielmi), v III. už vládli orgány Chorvátskeho štátu, ale s tým, že 

Taliani tu mali vojenské oddiely. Práve takto sa Taliani dostali ku okupácii územia na ktorom 

Chorvátsky štát praktický nemal žiadnu právomoc. Dokonca tu bola zakázaná aj činnosť 

Ustaše.
23

 

Vplyv Nemcov sa odrážal na celom Balkáne v podobe existencie nemeckých menšín. Pre 

tieto menšiny si Tretia ríša stanovila „zvláštne“ postavenie. V Chorvátskom štáte žilo viac ako 

120 000 Nemcov. Na území Chorvátskeho štátu pôsobila organizácia Die Deutsche 

Volksgruppe in Kroatien (Kulturbund). Prostredníctvom tejto organizácia mal Adolf Hitler 

priamo vplyv a informačný dosah na Chorvátsky štát. Dňa 21. júna 1941 Pavelić vydal 

nariadenie o právnom postavení nemeckej menšiny v Nezávislom chorvátskom štáte. 

Volksgruppe nebola teda podriadená chorvátskemu štátu, ale vodcovi skupiny. Disponovala 

neobmedzenými právomocami vo všetkých oblastiach až po možnosť vytvárať vojenské 

jednotky.
24

 

V konečnom dôsledku bol oficiálne Nezávislý chorvátsky štát, nemeckým vazalom, najmä 

ekonomickým. Dlh nacistického Nemecka voči Chorvátskemu štátu činil viac ako 13 

miliónov mariek a vyslaných na práce do Nemecka bolo približne 100 000 robotníkov. 

Rovnako ako tomu bolo aj v iných štátoch v područí nacistického Nemecka.
25

 

 

4 KONIEC NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU CHORVÁTSKO 
Postupne klesala pozícia Pavelića v Nemecku aj Taliansku. Začiatkom roku 1943 už Nemci 

prevzali správu nad značnou časťou Chorvátska a o mesiac na to súhlasil Pavelić aj so 

začlenením Domobrany do nemeckej armády. Velitelia wehrmachtu odporúčali vymeniť 

Pavelića a jeho skupinu vládou odborníkov alebo priamo vojenskou diktatúrou. Generál 

Loehr žiadal napríklad nahradiť Pavelića riadne ustanovenou vládou, ktorá by dokázala 

strhnúť na svoju stranu podporu obyvateľstva.  

Ustaša sa postupne rozpadala a Chorvátsky štát sa zmietal v neustálej kríze. Pavelić sa 

faktický držal pri moci už len vďaka podpore Adolfa Hitlera. No vedľa nemeckej a talianskej 

skupiny vo vnútri ustašovského hnutia, sa postupne s vývojom na fronte, začalo utvárať 

krídlo, ktoré si kládlo za cieľ zvrhnúť Pavelića. Týmto krokom sa iba snažili zachrániť 

Chorvátsko prechodom k protifašistickej koalícii. A tak sa okolo ministra zahraničných veci 

Lorkoviće a ministra vojny Vokiće spojili tí, ktorým bolo jasné, že víťazstvo Nemecka sa 

konať nebude.  

Začal sa postupne utvárať plán na odzbrojenie nemeckých vojakov na chorvátskom území, 

čím by umožnili ľahší vstup spojeneckých vojsk. Taktiež chceli nahradiť Paveliće Mačekem. 

Pavelić však zakročil a všetkých aktérov nechal zatknúť. Ale ani to neznamenalo zastavenie 

rozkladu Chorvátskeho štátu v područí Nemecka. Nemci museli prevziať dokonca aj 

udržiavanie poriadku a vojakov Domobrany prevelili do Francúzska. Napokon sám Pavelić 

hľadal záchranu v totálnom príklone k Nemecku, pričom sa situácia vyvíjala v neprospech 

                                                 
21 ŠESTÁK, M. 1998. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny 1998. s. 455 
22 HLADKÝ, M. 2005. Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno: MPÚ 2005. s. 187 
23 TEJCHMAN, M. 1982. Boj o Balkán. Praha: Academia 1982. s. 31 
24 TEJCHMAN, M. 1999. Ve službách Třetí říše. Praha: Mladá fronta 1999. s. 89 
25 TEJCHMAN, M. 2004. Německá ekonomická agrese na Balkáně za 2.světové války. Země jihovýchodní 

Evropy součástí nacistické válečné ekonomiky. Slovanský přehled roč. XC, č. 4. 2004. s. 587-594 

- 1229 -



 

 

Chorvátskeho štátu aj na frontovej línií. V tom momente už pristúpil k postupnému odsunu 

predstaviteľov ustašovcov na územie tretej ríše.  

Pred samotným odchodom dňa 6. mája 1945, ponúkol Pavelić prevzatie moci Mačekovi, ale 

ten to odmietol. Za Pavelićom sa porúčali z Chorvátska aj príslušníci Ustaše a ďalší. Celkovo 

sa malo jednať až o 400 000 ľudí, ktorí sa pokúšali preraziť cestu do Rakúska. No v bojoch 

u Bleiburgu a Dravogradu boli obkľúčení a likvidovaní v bojoch. Tento počin bol vykreslený 

ako masaker 500 000 Chorvátov zo strany Ustaši. Veliteľ juhoslovanskej armády, ktorý mal 

na starosti operáciu (Kosta Nadj), v operačnej správe uvádzal číslo 25 000 zabitých, 45 000 

zajatých príslušníkov a 30 000 civilistov. Aj tí čo sa im podarilo dostať až do Rakúska, boli 

napokon vracaní späť na územie Juhoslávie, kde ich čakal trest smrti.  

Pavelić sa dostal cez Nemecko a Taliansko až do Argentíny. Tu začal organizovať ustašovské 

podzemné hnutie, ktoré bolo následne eliminované juhoslovanskými tajnými službami. 

Pavelić prežil atentát na svoju osobu v roku 1957 a až v roku 1959 zomiera v madridskej 

nemocnici.               

 

5 CELKOVÝ CHARAKTER REŽIMU  
Pomery, resp. pocit Chorvátov v Kráľovstve Juhoslávia samozrejme vystriedala eufória pri 

vyhlásení Nezávislého štátu Chorvátsko.
26

 Podľa dobových vyhlásení wehrmachtu si museli 

divízie vpochodujúc do Záhrebu raziť cestu nadšeným davom.
27

  

Počiatok režimu v Chorvátsku bol sprevádzaný vysokou mobilizáciou, ale Nemci si boli 

vedomí skutočnosti, že autorita režimu v „novom štáte“ bola v chorvátskej spoločnosti veľmi 

nízka.
28

 Ustašovský režim odrádzal svojou krutosťou, ale aj neschopnosťou riadiť štát. Táto 

skutočnosť pomerne dosť znepokojovala nemeckých vyslancov v Chorvátsku.
29

  

Dokonca aj Taliansko v oblasti Dalmácie prejavovalo voči ustašovcom rezervovaný postoj, 

miestami až nepriateľský. Tomu nasvedčuje skutočnosť, keď Mussolini nariadil obsadenie 

Hercegoviny, Bosnianskej Krajiny, Liky a Kordunu. Táto skutočnosť ešte viac oslabila 

podporu obyvateľstva voči režimu štátu. Režimu neschopného udržať celistvosť územia. 

Nebyť priamej nemeckej podpory Pavelića, jeho režim by sa pri moci neudržal vôbec. 

Jedinou nosnou myšlienkou Ustaši, bol silný nacionalizmus založený na terore. Politickou 

snahou bolo tzv. vyčistenie chorvátskeho národného a historické priestoru. A to jednoznačne 

radí Nezávislý štát Chorvátsko medzi autoritatívne režimy. Ideológia tohto režimu bola 

založená na „inšpirácii“ fašizmu, resp. nacionálneho socializmu. Po získaní moci, pristúpilo 

ustašovské hnutie k reorganizácii podľa zásady: „v ustašovskom štáte, ktorý vytvoril 

Poglavnik a jeho ustašovci, sa musí ustašovský myslieť, hovoriť a pochopiteľne aj pracovať.
30

 

Režim sa snažil o vytvorenie kresťansko-korporatívneho štátu, budovaného ako štát 

ustašovský. Ustašovský režim bol budovaný na princípe: „Jeden národ, jeden štát, jeden 

vodca a jedno náboženstvo“.
31

  

A práve táto skutočnosť, teda jedno náboženstvo (katolicizmus) tvorila zásadný postoj režimu 

k svojmu obyvateľstvu. Pravoslávie totiž znamenalo automatický príslušnosť k srbskému 

národu. Režim vykonával aj násilnú konverziu na katolícku vieru.  

Keďže režim vychádzal z nacionalizmu a myšlienky Veľkého Chorvátska, Židia boli nútení 

nosiť žltý odznak s písmenom Z a Srbi modrú pásku s písmenom P (pravoslávny). Prebiehala 

dokonca snaha o zbavenie sa slovanského pôvodu a hľadali sa korene Gótov. Nie je preto 

ničím prekvapujúcim, že práve sám Pavelić hlásal myšlienku zbavenia sa dvoch hlavných 

                                                 
26 EMSKOETTER, G. 1941. Záhřeb je osvobozován. Praha: Blesková válka na Balkáne ORBIS 1941. s. 34-35 
27 JELAVICH, B. 1983. A History of the Balkáne. Cambridge: Cambridge University Press 1983. s. 264 
28 FRICKE, G. 1973. Kroatien. Freiburg 1973. s. 69 
29 ŠESTÁK, M. 1998. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny 1998. s. 457-458 
30 GOLDSTEIN, I. 1999. Croatia. London: Hurst and company 1999. s. 135 
31 SAVICH, C. The Holocaust in Croatia, (http://www.serbianna.com/columns/savich/055.shtml 
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živlov v štáte (Židov a Srbov). Dôvodom vzájomnej nenávisti pokiaľ ide o Chorvátov 

a Srbov, boli veľkochorvátske a veľkosrbské myšlienky. Samotná Ustaša sa nepovažovala za 

fašistickú, ale skôr za národnú organizáciu. No aj napriek tomu vykazovala prvky fašistickej 

ideológie (kult, vodca a vnímanie dejín z pohľadu, že za všetko môžu Židia, ďalej rozvíjanie 

teórie o neslovanskom pôvode Chorvátov a z toho plynúca legitimita vlády ustašovcov ako 

vyššej rasy). Lebo fašizmus je ideológia, ktorá za najväčšie dobro považuje sebaobetovanie 

jedinca, totálnu a militantnú oddanosť národnému štátu, ktorý ho absorbuje, odsúva na stranu 

každý iný predmet ľudských citov a vyžaduje bezpodmienečnú oddanosť fašistickému 

vodcovi.
32

  

Základné znaky režimu: 

 fűhrerprinzip (Poglavnik) 

 militantný nacionalizmus 

 antiliberalizmus 

 antikomunizmus 

 antiracionalizmus 

 korporativistická ideológie a organizačná štruktúra 

 stranícke vojsko
33

            

Podľa týchto znakov je ustašovský režim označovaný aj ako fašistický, kde podľa 

kategorizácie niektorých autorov postačuje k týmto znakom aj skutočnosť držby moci 

vodcom a jeho úzkou skupinou verných. K tomu teror, slúžiaci ako nástroj na uvedenie 

ideológie do praxe.
34

 A to chorvátsky teror bol skutočne výnimočný, nakoľko určil 

k vyhladeniu oveľa väčšie percento obyvateľov ako iné režimy v područí nacistického 

Nemecka. Vyznačoval sa aj značnou brutalitou (najmä vo vzťahu k Srbom). Svedčí o tom aj 

skutočnosť, že nemeckí a talianski predstavitelia protestovali u samotného Paveliće proti 

tomuto neľudskému postupu. Brutálny režim bol aj na balkánske pomery ojedinelý.
35

  

Chorvátsky štát na zabezpečenie etnický jednotného národa pristúpil dokonca aj 

k vybudovaniu vlastných koncentračných táborov. Správu 22 koncentračných táborov 

vykonávala tzv. Ustašska nadzorna služba (UNS), vedená Eugenem Dido Kvaternikom, 

prezývanému aj „Ustašovský Himmler“.  
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LIDSKÁ PRÁVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT 

 

Jan Lípa, Ladislav Rozenský, Zdeněk Vrba 
 

Abstrakt 

Lidská práva či základní práva a svobody představují nejdůležitější subjektivní práva, která 

jsou ústavně zaručena. Rozsah těchto základních práv a svobod není uzavřený a není ani dán 

Listinou či pozitivním právem vůbec. Dalším vývojem se mezi základní lidská práva dostává 

také problematika kolektivních práv a mimo jiné i právo na příznivé životní prostředí (v rámci 

tzv. nových práv rozvíjených od 70. let 20. století). Tato práce problematiku základních 

lidských práv, z pohledu třígeneračního a čtyřgeneračního konceptu a práva na příznivé 

životní prostředí a praxi jeho uplatnění v legislativě ČR. Je nutno konstatovat, že současné 

pojetí nových práv, především pak práva na příznivé životní prostředí není plně dostačující. 

Klíčová slova: ochrana životního prostředí, lidská práva, čtyři generace lidských práv. 

 

Abstract 

Human rights or fundamental rights and freedoms are the most important subjective rights, 

that are constitutionally guaranteed. The scope of these fundamental rights and freedoms is 

not closed, nor is it given by the Charter or by positive law at all. Further developments 

include the issue of collective rights and, among other things, the right to a favourable 

environment (within the framework of the so-called new rights developed since the 1970s). 

This work deals with the issue of basic human rights, from the perspective of three-generation 

and four-generation concept and the right to a favourable environment and the practice of its 

application in the legislation of the Czech Republic. It must be stated that the current concept 

of new rights, in particular the right to a favourable environment, is not fully sufficient. 

Key words: environmental protection, human rights, four generations of human rights. 

 

 

1 ÚVOD 

Lidská práva či základní práva a svobody představují nejdůležitější subjektivní práva, která 

jsou ústavně zaručena (v České republice zejména Listinou základních práv a svobod a 

mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána). Rozsah těchto základních práv a 

svobod není uzavřený a není ani dán Listinou či pozitivním právem vůbec. Jejich zaručení na 

úrovni právních norem pozitivního práva (nejen vnitrostátního, ale i mezinárodního) má 

význam z hlediska jejich ochrany a také jejich nezbytné limitace z hlediska ochrany jiných 

práv a z hlediska veřejného zájmu. Po druhé světové válce se objevuje snaha vrátit se ke 

koncepci lidských práv a provést jejich kodifikaci na mezinárodní úrovni.
 1
  

Dalším vývojem se mezi základní lidská práva dostává také problematika kolektivních práv a 

mimo jiné i právo na příznivé životní prostředí (v rámci tzv. nových práv rozvíjených od 70. 

let 20. století). Dnes je toto právo všeobecně přijímáno nejen na mezinárodní úrovni, ale jsou 

mimo jiné také zakotvena v ústavních zákonech České republiky. Nabízí se však otázka, zda 

je tato teorie a praxe dostatečná, a kam směřuje vývoj. A právě jí se bude zabývat tato práce, 

jako příspěvek k tématu problematiky Pojetí tří generací lidských práv a jeho základní 

problémy v předmětu Lidská práva a svobody v Evropské unii.  

                                                            
1
 Gerloch, A.: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 202. 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 Právo 

Pojem „právo“ nelze snadno popsat či definovat. Jedná se o multidimenzionální fenomén, 

který musí být zkoumán ve více rovinách, resp. aspektech. Nelze jej tedy vymezit 

jednoduchou definicí, jde o polysémní (vícevýznamový) výraz. Proto žádná z definicí, 

kterých najdeme v odborné literatuře řadu, není výstižná, protože odráží jen určitou jeho 

dimenzi.
 2 

 

2.2 Právo životního prostředí  

je tvořeno zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, předpisy vydanými na jeho základě 

a dále právními předpisy, jejichž předmětem jsou složky životního prostředí, zejména 

povrchové a podzemní vody, půda, organismy a ekosystémy a jejich společenstva včetně 

lesních, horninové prostředí, přírodní zdroje včetně léčivých, území a krajina, a dále právní 

předpisy, jejichž předmětem je ochrana před specifickým znečištěním životního prostředí. 
3
 

 

2.3 Lidská práva 

„Pojem lidská práva akcentuje jejich vazbu na každého člověka, zdůrazňuje jejich 

přirozenoprávní zaklad. Každý člověk se s lidskými právy rodí, jsou imanentní součástí lidské 

osobnosti, přičemž stát tato práva jedinci neuděluje či nedává, pouze jejich existenci uznává a 

zavazuje se je garantovat.“
 4 

 

Lidská práva jsou zpravidla chápána jako práva a oprávnění jednotlivce, která zajišťují 

svobodu a důstojnost člověka a požívají institucionálních záruk. Jsou to také „vzory lidského 

chování potřebné pro zachování živých jedinců“.
5
  

 

2.4 Přirozená práva 

Pojem přirozených práv, a tedy rovněž pojem lidských práv, vzniká ze základního práva, 

kterým je právo na život. V tom má pojem lidských práv dvojí tvář neboli tvář boha Januse. Je 

to dáno tím, že lidská práva ve svém souhrnu nejsou ničím jiným než různými kvalitativními 

stránkami práva na život, tj. Například práva na život ve zdravém prostředí, ve společenském 

prostředí, kde každý má svobodu pohybu, slova, projevu, právo shromažďovat se, spolčovat 

se, ale také právo na ochranu zdraví, sociální, kulturní, zdravotní a ekologické zabezpečení 

podmínek svého života, včetně zejména také práva na ochranu vlastnictví. Zároveň však je, 

jak z hlediska mezinárodních, tak i vnitrostátních katalogů lidských práv, právo na život 

považováno zajedno ze základních lidských práv, i když je zpravidla jmenováno správně na 

místě prvním. Právo na život je tedy základem přirozenoprávního pojetí lidských práv. Lidská 

práva nelze chápat pozitivisticky, to znamená, že nelze pojímat za lidská práva pouze ta práva, 

která ústavodárce nebo zákonodárce dané země nebo dokonce snad i regionu za lidská práva 

označí. A také ne to, jakým způsobem lidská práva vymezí. V současné době existuje 

všeobecně celým demokratickým společenstvím uznávaný soubor-katalog lidských a 

občanských práv – a ten je určujícím pro kvalifikaci lidských a občanských práv, pro 

posouzení, zda lidská a občanská práva, jak jsou vymezena ústavou a zákony v jednotlivém 

státě, tomuto katalogu lidských a občanských práv odpovídají, či nikoliv.
 6
 

                                                            
2
 Gerloch, A.: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 21. 

3
 Petržílek, P., Kružíková, E.: Kodex životního prostředí – zdroj polemik i nadějí aneb návrh věcného záměru zákona o 

životním prostředí s polemickým komentářem Evy Kružíkové a Petra Petržilka. Praha: MŽP, 2005, s. 27. 
4
 Klíma, K. a  kol.: Státověda. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 166. 

5
 Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 16. 

6
 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. s. 179. 
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2.5 Základní práva 

Pojmu základních práv je používáno podle našeho názoru ve dvojím významu: jednak jako 

„tvrdé jádro lidských práv (klasické svobody, jež jsou vlastní samotné důstojnosti člověka)“, 

jednak podle pramenů jejich zakotvení. V této souvislosti se můžeme setkat zejména s 

pojmem základních práv jako ústavně zaručených práv a svobod nebo naopak ve spojitosti s 

jejich regulací na úrovni mezinárodněprávní, totiž ve smyslu lidských práv a svobod, které 

zakotvují mezinárodní smlouvy a další normy mezinárodního práva. 

Při komparaci termínů lidská práva a základní práva ve světle výše uvedeného lze tedy dospět 

k jednoznačnému závěru, že pojem lidských práv je nepochybně extenzivnější nežli pojem 

základních práv, jelikož v případě prvně uvedených se jedná o přirozenoprávní postuláty a 

univerzální statky, přesahující dimenzi státních útvarů, mezistátních seskupení, ústav a 

mezinárodně-právních instrumentů.
 7

   

 

2.6 Pojetí přirozenoprávní 

Naším východiskem je tedy chápání lidských práv jako přirozených kvalit života. Říkáme-li, 

že základem přirozenoprávního pojetí je právo na život, je třeba odlišit různá přirozenoprávní 

pojetí, jak uvádí Blahož.
8
 

1. Na místě prvém stojí pojetí přírody jako tvůrce života, jak to již 1 dávno ukázal filozof 

Baruch Spinoza, který rozeznával přírodu ve dvou základních kvalitách, a) jako nátura 

naturans, tj. přírodu tvořící a nové formy života, b) natura naturata, tj. přírodu stvořenou, v níž 

se evolučním vývojem rozvíjel člověk (spolu s jinými formami života), lidská společnost a 

později také stát. V tomto pojetí je v souladu s naším pojetím, které jsme shora vysvětlili, 

právo na život člověka – jednotlivce – a lidské společnosti nedílně spojeno s právem na život 

všech forem života, které nás obklopují – řečeno slovy Alberta Schweitzera, jedině úcta k 

životu ve všech jeho formách činí lidské právo na život skutečnou hodnotou. 

2. Další přirozenoprávní teorií lidských práv je teorie antropocentrická, která člověka nazírá 

jako bytost z přírody zcela vydělenou, tj. označuje člověka za pána přírody, a uznává-li péči o 

životní prostředí, ch považuje za ně pouze životní prostředí člověka. Právo na život a lidská 

práva podle tohoto pojetí s přírodou nesouvisejí a jsou něčím, co vyplývá pouze z podstaty 

člověka a lidského společenství.  

3. Zvláštní skupinu pak tvoří náboženské pojetí lidských práv jako pojetí hodnot daných 

člověku a lidské společnosti Bohem. Nejvýznamnějšími představiteli tohoto evropského 

přirozenoprávního pojetí byli v církevní myslitelé sv. Augustin a Tomáš Akvinský. 

Tyto tři základní filozofické přístupy k lidským právům často neexistují v oné modelové 

podobě, ale vyznačují se mnoha variantami.
 9

  

 

2.7 Současné spory v oblasti lidských práv 

Současná teorie a také praxe registruje některá diskutabilní témata, ohledně nichž neexistuje 

shoda. Mezi nejdůležitější teoretické systémové kontroverze se řadí spory týkající se povahy 

sociálních práv, možnosti existence práv kolektivit, lidskoprávní odpovědnosti nestátních 

subjektů a otázka univerzalismu lidských práv. Pochopitelně, diskutabilních témat je mnohem 

více, namátkou třeba problematika humanitární intervence, vztah lidských práv a demokracie. 

Vztah rozvoje a lidských práv, na rozdíl od výše zmíněných oblastí rozporů, se však nejedná o 

                                                            
7
 Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 17. 

8
 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. s. 180. 
9
 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 
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spory v rámci lidských práv samotných. Jejich kvalitativních systémových znaků, ale o 

diskuse vztahu lidských práv k jinému fenoménu (suverenitě atd.).
 10

  

 

2.8 Účel ochrany lidských práv 

Lidská práva a základní svobody jsou nadřazeny jak vůli lidu přímo uplatňované, tak i 

zprostředkované volbou zástupců. Pro zabezpečení demokracie je nutné takové omezení moci 

zastupitelského orgánu, které znemožní zástupcům konzervovat mocenskou pozici 

nedemokratickými metodami, zákonodárným zdeptáním lidských práv. 

Uvedené pojetí tudíž odmítá soustředění veškeré moci v rukou volených zástupců, implikuje v 

současnosti takovou dělbu moci, jejíž hlavní moderní funkcí je pomocí nezávislé soudní moci 

zamezit potlačování lidských práv i ze strany výkonné nebo zákonodárné moci. Zatímco 

úkolem moci zákonodárné je vyjadřovat vůli většiny, úlohou soudní moci je uplatňovat tuto 

vůli vyjádřenou v zákonech, ale přitom ochránit práva jednotlivce i menšiny.
 11

  

 

2.9 Koncepce lidských práv 

V koncepci lidských práv se vychází z toho, že tato základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách jsou bezprostředně závazným vnitrostátním pramenem práva 

a mají vedle jejich ústavní úpravy značný význam. 

Nezadatelnost – tato práva se nepovažují za výtvor státní moci, stát je však, chce-li být právní 

státem, musí uznat, aby získaly pozitivněprávní charakter. 

Nezrušitelnost – stát je nemůže platně zrušit. 

Nezcizitelnost – mají kogentní povahu, vzdání se jich ze strany jejich nositele nemá právní 

význam, přenesení práva na jiného je neplatné. 

Nepromlčitelnost – jsou trvale vymahatelná, plynutí času na tom nic nemění. 

Nejedná se však o práva neomezitelná, jak dále uvádí Gerloch
12

. Omezena mohou být pouze 

zákonem, přičemž musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu, a to ze dvou důvodů: 1. když je 

to nezbytné pro výkon jiných práv. 2. z důvodu veřejného zájmu. 

 

3 GENERACE LIDSKÝCH PRÁV  

3.1 Tři generace lidských práv 

V roce 1979 navrhl Karel Vašák pro Mezinárodní ústav pro lidská práva ve Strassburku tzv. 

generace lidských práv. Toto pojetí bylo následně uplatněno i při vzniku Listiny lidských práv 

Evropské unie.  

Lidská práva lze podle jejich zaměření, jež koreluje s obdobím vzniku rozdělit na tzv. 

generace. Nejprve se v praxi prosazovala práva občanská a politická, která měla zajistit 

ochranu před libovůlí státu a zajistit účast občanů na vládě. Tato práva označujeme jako práva 

1. generace.
 13

 

Následkem Marxovy filosofie a tlaku dělnických hnutí na přelomu 19. a 20. století začala do 

národních legislativních ustanovení pronikat i práva 2. generace – práva sociální, hospodářská 

a kulturní, která již od státu neočekávají pouze nezasahování, ale přímo aktivní konání.  

                                                            
10

 Smekal, H.: Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 

ústav, 2009. s. 57-8. 
11

 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. s. 223. 
12

 Gerloch, A.: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 203. 
13

 Smekal, H.: Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 

ústav, 2009. s. 53. 
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3. generaci představují tzv. práva solidarity, která reagují na nesnáze moderního světa a snaží 

se prosadit například pravě životní prostředí, právo na kulturní bohatství a podobně. Jedná se 

o tzv. práva kolektivní.
14

 

 

3.2 Souvztažnost generací 

Generace práv nenahrazují jedna druhou, nýbrž koexistují a vzájemně se doplňují. V různých 

částech světa a s různými politickými systémy se klade důraz na jiné generace práv – v 

angloamerickém světě se preferuje dodržování práv první generace, kontinentální Evropa se 

pokouší zharmonizovat práva prvních dvou generací, zatímco socialistické státy usilují 

zejména o naplňování práv druhé generace. Přičemž obdobné preference a rétoriku mají i 

některé africké a asijské státy. Občanská a politická práva, jakož i práva hospodářská, sociální 

kulturní jsou adresována zejména jedinci a primárně chráněna na národní úrovni. Na 

mezinárodní úrovni sice existuje soustava úmluv, ale i kontrolní mechanismus se dostává ke 

slovu až tehdy, když zklame vnitrostátní mechanismus. Naproti tomu práva třetí generace jsou 

zacílena na ochranu kolektivit a rovněž subjekt povinny je u řady práv sporný. Primárně se u 

některých páv cílí na mezinárodní úroveň, nikoliv na tradiční národní.  

Smekal, upozorňuje, že: „Třetí generace práv působí značné teoretické potíže a je přijímána 

velmi nejednoznačně.“
15

  

 

3.3 Čtyři generace 

Jejich klasifikace je dle Gerlocha možná z více hledisek. Důležité je zejména jejich rozlišení 

na základní lidská práva (osobnostní práva), politická práva, práva národnostních etnických a 

event. i jiných menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva. Právo domáhat se ochrany 

těchto základních práv a svobod, jakož i dalších platným právem zaručených práv, je rovněž 

samo základním právem. Z tohoto pohledu jde o dělení práv na generace podle jejich 

historického vývoje: 

1. generace – proklamována již v 18. století, jsou to typická individuální práva (např. právo na 

život, osobní svobodu, vlastnické právo, právo na soukromí), 

2. druhé generace – politická práva, plně, tj. bez dřívějších omezení, byla přijata až na 

přelomu 19. a 20. století – např. volební právo, 

3. třetí generace – sociální, hospodářská a kulturní práva – rozsáhleji prosazována od 20. -30. 

let 20. století, a zvláště po 2. světové válce, 

4. čtvrté generace – uznáno např. právo na příznivé životní prostředí, ochrana před zneužitím 

informací výpočetní technikou, ochrana osobní integrity a další – od 70. let 20. století. 

V jejich komplexu je zabezpečen právní status a sociální rovnost ve věcech a lidské 

důstojnosti. Lidská práva stojí ve středu koncepce recentního demokratického právního státu. 

Mají význam i z hlediska interpretace. Platí, že když zákon není jednoznačný, je vykládán ve 

prospěch těchto práv (zásada in dubio pro libertate). 

Přestože původní koncepce lidských práv měla sloužit (a nadále slouží) k ochraně 

jednotlivých subjektů (fyzických a právnických osob) před svévolí státu a veřejné moci 

vůbec, jsou určité prvky této koncepce (zejména zákaz diskriminace) používány i v 

soukromoprávních vztazích. Mluví se o tzv. horizontálním působení lidských práv.
 16

  

 

3.4 Nová lidská práva  

S ohledem na věcnou působnost práv zařazovaných ve stávající době do 3. (ve třígeneračním 
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 Smekal, H.: Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 

ústav, 2009. s. 54. 
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 Smekal, H.: Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 
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pojetí) a 4. (ve čtyřgeneračním) generace je patrné, že jejich výkon nemusí být vždy 

realizován kolektivně (např. ochrana spotřebitele, právo na přístup k informacím a prostředky 

komunikace v intencích nového mezinárodního informačního řádu atd.). Zároveň s tím 

nejsilněji zastoupená část práv této generace vycházející z těsnějšího sepětí člověka s přírodou 

ráz kolektivních práv nepochybně má (ve smyslu jejich kolektivního výkonu). Řadíme k nim 

zejména právo na hodnotné (zdravé a čisté) životní prostředí, právo na přírodní zdroje a 

nedotčenou přírodu atd.
 17

  

Třetí, respektive čtvrtá generace lidských práv vychází nejen z všelidských přístupů, ale také 

ze spojení člověka s přírodou, od níž se ani moderní člověk nemůže zcela oddělit, aniž by 

nezničil sám sebe. Proto ochrana přírody a ochrana všech forem života zde zejména vystupují 

do popředí.
 18

  

K právům nově se utvářejícím dále patří: právo na mír, právo na solidaritu, právo na 

odzbrojení, právo na společné dědictví lidstva a další práva, u kterých se dá taktéž 

předpokládat kolektivní uplatňování. Zároveň s tím v rámci této generace najdeme práva 

koncipovaná jako práva striktně individuální, jejichž realizace je spojena výhradně s osobou 

jednotlivce: právo se lišit, právo na životní styl, který si člověk zvolí. Právo na vyrovnání 

osobního handicapu, právo na bydlení atd.  Ve světle uvedeného nelze akceptovat názor 

ohledně toho, že práva této generace jsou kolektivní práva a ne jakákoliv nová práva 

individua. Lze tudíž dovodit, že se jedná jak o práva kolektivní, tak i práva individuální.
 19

  

 

4 PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČR 

4.1 Současný stav ekologického smýšlení České republiky 

Myšlenky ochrany životního prostředí jsou v současnosti rozšířeny ve všech vrstvách  

a sociálních třídách obyvatelstva nejen České republiky a Evropské unie (dále EU). Přesto si 

je třeba uvědomit, že i v současném stavu se jedná stále o pozůstatky reakcí na industrializaci, 

jak bylo ukázáno, a lze hovořit o charakteristickém jevu pro postindustriální země. Na 

ekologii, si je tedy nutno nejprve vydělat. I přesto se stále dál rozvíjí v myšlenkách, pracích a 

projektech vědců a badatelů. 

Náš každodenní život se doslova odvíjí na základech již aplikovaných filosofií ochrany 

životního prostředí. Setkáváme se s nimi nejen při svém konání, např. dnes již zcela běžném 

třídění odpadu, ale určuje jej přímo legislativa počínaje Ústavou a Listinou základních 

lidských práv a svobod po další právní předpisy. 

Česká legislativa životního prostředí a celý systém jeho ochrany byl prakticky od počátku 

vybudován až po listopadu 1989. Vzorem byly moderní evropské zákony  

a instituce, především v jednotlivých státech Evropské unie. Přibližně do r. 1993 byly všechny 

klíčové zákony přijaty a systém uveden do praxe. Od té doby účinně funguje  

a v podstatě se neodchyluje od zásad uplatňovaných v Evropské unii. Požadavky na 

legislativu byly však dány především potřebou rychle zlepšit neblahou situaci, kterou jsme 

zdědili z doby totality, a vycházely tedy z naší specifické situace.
20

 

Pro dokreslení současného stavu, je nutno přiblížit samotné základy práva na příznivé životní 

prostředí v pojetí vnitrostátního práva – Ústavy a Listiny. Bude ovšem dále nutno zabývat se 

otázkou, je-li tento stav dostačující a jakým směrem bychom mohli očekávat další vývoj. 

 

4.2 Ústavní základ životního prostředí 
                                                            
17

 Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 22. 
18

 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011. s. 235. 
19

 Šišková, N.: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 22. 
20

 Moldan, B., in Kabele, J., Mlčoch, L.: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české 

zájmy. Přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. II. díl. Praha: Karolinum. 2001, s. 255. 
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Každý má právo na příznivé životní prostředí. Výklad tohoto ústavního práva (čl. 35) je 

závislý jednak na obecných zásadách mezinárodních dokumentů a jednak na prováděcí právní 

úpravě. Deklaratorní právo stanovené Listinou základních práv a svobod (dále jen LPS) je tak 

obecným nárokovým požadavkem na zákonodárství státu i na prováděcí výkonnou moc. LPS 

též zvláště v té souvislosti zdůrazňuje požadavek na včasné a úplné informace o stavu 

životního prostředí a přírodních zdrojů, čili transparenci ekologické situace a přírodního 

bohatství země. Požadavek na to, aby nikdo při výkonu svých práv (tedy člověk či právnická 

osoba) neohrožoval, ani nepoškozoval životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 

přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem je nepřímo tvrzenou povinností, 

jejíž konkrétní režim je záležitostí prováděcího zákona. Na čl. 35 odst. 2 LPS přímo organicky 

navazuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ten zavazuje 

orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jiné pověřené právnické osoby, aby 

podávaly informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
21

   

 

4.3 Ústava a Listina základních práv a svobod 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona  

č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 

71/2012 Sb., zákon nejvyšší právní síly. Všechny ostatní zákony jsou mu podřízeny a nesmí 

s ním být v rozporu, jinak by byly zrušeny.
22

 

Již Preambule Ústavy deklaruje zájem „střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a 

duchovní bohatství…“
23

. 

Článek 3 Ústavy stanoví, že součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních 

práv a svobod. Základní listina práv a svobod je Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
24

 

Samotná Ústava se zabývá samotným fungováním státu, proto se životního prostředí v ní 

přímo dotýká pouze čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu 

přírodního bohatství.
 25

 

Jde o deklaratorní ustanovení, které ukládá obecnou povinnost pouze státu na rozdíl od LPS, 

která velmi podobné povinností ukládá všem, včetně státu. Státem je v daném kontextu třeba 

rozumět v jeho institucionálním pojetí, tedy orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Povinnostem tímto článkem ukládaným může stát dostát především jako vlastník. Že se 

takový přístup očekává od státu, je implicitně vyjádřeno v čl. 11 odst. 2 LPS. Vlastnictví 

zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými 

zájmy. Výkon vlastnických práv nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem. V tomto ohledu je čl. 7 nadbytečný, neboť povinností 

vlastníka vyplývají již z čl. 11 LPS. Stát bude plnit povinností uložené mu čl. 7 především 

v oblasti zákonodárství a v agendě správní. Pro tuto činnost statuje ustanovení tohoto článku 

významným vodítkem a omezením.
 26

 

Listina základních práv a svobod, jak již sám název napovídá, se vztahuje přímo 

k nezadatelným, nezcizitelným, nepromlčitelným a nezrušitelným přirozeným právům 

člověka a občana, lidskému životu, či spíše životu člověka a jeho kvalitám dobově 

                                                            
21

 Klíma, K.: Ústavní právo. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 371. 
22

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, ASPI, [program]. [cit 12. 11. 2019]. 
23 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, ASPI, [program]. [cit 12. 11. 2019]. 
24

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, ASPI, [program]. [cit 12. 11. 2019]. 
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 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, ASPI, [program]. [cit 12. 11. 2019]. 
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uznávaným, či běžným. Vzhledem k tomuto výchozímu předpokladu, ochrana životního 

prostředí tato práva pouze doplňuje a z ochrany života jako takového pouze vychází.
27

 

Právo na příznivé životní prostředí je právem úzce souvisejícím s právem na život a na zdraví. 

Do jisté míry tvoří právě příznivé životní prostředí rámec pro spokojený život  

a zdraví populace i jednotlivce. Z těchto důvodů jsou tato práva úzce provázána a věcně jsou 

v podstatě neoddělitelná. 
28

 

Článek 6 LPS říká v odst. 1–4: Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již 

před narozením. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští. Porušením práv 

podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které 

podle zákona není trestné.
 29

 

Právo na život je základním právem člověka, které je univerzální a plně se na něj vztahuje 

ustanovení čl. 1 LPS, o rovnosti všech lidí v tomto právu a o jeho nezadatelnosti, 

nezrušitelnosti, nezcizitelnosti a nepromlčitelnosti. Právo na život a na poskytnutí pomoci při 

ochraně, záchraně či uchování života nemůže záviset na majetku, rase, národnosti či víře nebo 

jiných rozdílech uvedených v čl. 3 odst. 1 LPS, ale naopak nikdo nesmí být v tomto právu 

diskriminován, jakkoliv krácen nebo dokonce z tohoto práva vyloučen.
 30

 

Problematikou životního prostředí se pak přímo zabývá článek 11, odst. 3: Vlastnictví 

zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem.
 31

 

Nedotknutelnost vlastnictví je jedna z hlavních zásad liberální politiky. Čl. 11 naznačuje, že i 

samo soukromé vlastnictví může být do jisté míry omezeno, pokud by jím bylo poškozováno 

lidské zdraví, příroda a životní prostředí, avšak pouze nad míru stanovenou zákonem. Takto 

pojatá úprava Listiny dokládá, že jistá míra poškozování je tolerována. Současně ovšem je zde 

více než jen patrný vztah lidského zdraví a životního prostředí. Jedná se o přímou vazbu a 

z pořadí slov lze odvodit i priority.
32

 

Podobně k tomu vypovídá obsah článku 35 odst. 1–3: Každý má právo na příznivé životní 

prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a 

přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem.
 33

 

Listina základních práv a svobod takto a tímto upravuje obecný princip práva životního 

prostředí, kterým je právo každého jednotlivce na příznivé životní prostředí, resp. Na příznivý 

stav tohoto prostředí, tedy všech jeho jednotlivých složek a součástí.
 34

 

Otázkou je, zda by nemělo být právo v oblasti životního prostředí na nejvyšší právní úrovni 

definováno podrobněji, neboť se jedná o jednu ze základních podmínek našeho života. 

Podobně říká zákon o životním prostředí v § 8 odst. 1 a 2: „Znečišťování životního prostředí 

je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního 

prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro 
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dané prostředí. Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo 

jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.“
 35

 

Příčinou toho, že se v určitém prostředí objevují uvedení činitelé, podle uvedené definice 

musí být lidská aktivita (nebo naopak lidská nečinnost) a musí být tito činitelé v daném 

prostředí „cizorodé“. Nebýt určité lidské činnosti, která jejich vnikání do prostředí způsobila, 

cizorodé látky by se v něm nevyskytovaly vůbec, nebo v množství menším.
36

   

Poškozování se zde nechápe v jeho obvyklém významu působení majetkové újmy vyčíslitelné 

v penězích (škody), ale zhoršování stavu životního prostředí. Toto zhoršování může být 

způsobeno buď jeho znečišťováním, tj. již zmíněným vnášením do něho cizorodých látek, 

nebo jakoukoli jinou blíže zákonem nespecifikovanou lidskou činností. V obou případech 

však musí jít o jeho zhoršování nad míru stanovenou (připuštěnou) právními předpisy.
37

   

I zde je však onen poněkud znepokojující dovětek „nad míru stanovenou zákonem“. Na tomto 

místě si opět dovolíme úvahu: v současnosti zákon umožňuje jistou míru poškození zdraví a 

životního prostředí. Je tedy tato ochrana dostatečná? Míra je stanovena zákonem, rozumí se 

zvláštním, s tím, že ten ovšem podléhá změnám. Je tedy do budoucna možné, pokud současný 

stav lze považovat za správný a dostačující, že na základě tohoto ustanovení dojde ke 

zmírnění litery zákona a umožnění větší míru poškození, případně znečištění. To tedy 

opravňuje naše úvahy o tom, zda je současné znění a podoba ochrany životního prostředí 

dostatečná.
38

 

Vzhledem k tomu, že by adjektivum příznivé bylo obecně velmi neurčité a mohlo by tak být 

vykládáno značně subjektivně, přiklání se česká právní věda k teorii a výkladu, že je to takové 

životní prostředí, které je, resp. jeho složky jsou znečištěny či zatíženy do stanovených limitů 

(míry). Poukazuje se tu na zjevný vztah odst. 1 k odstavci 3 téhož článku, který zakazuje 

poškozovat či ohrožovat životní prostředí nad míru stanovenou speciálními zákony. Ona míra 

je vyjádřena různými limitními hodnotami – např. hodnotami emisních limitů, ukazatelů 

přípustného stupně znečištění, hladinou hluku či jinými standardy životního prostředí. 

Zatěžování (např. formou znečištění) je sice nežádoucí, není však protiprávní, neboť není 

zakázáno. Míra (hranice, limity) je tak hranicí nejen příznivost/nepříznivost, ale zlomem mezi 

jednáním po právu (byť nežádoucím, zpravidla zatíženým poplatky) a protiprávním.
39

   

LPS nabízí také omezení některých práv v článku 14, odst. 1: Svoboda pohybu a pobytu je 

zaručena. Odst. 3: Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné 

pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod 

druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody. 
40

 

I zde se však důvod ochrany přírody objevuje až poslední v řadě. Na dalších místech LPS lze 

nalézt mimo jiné zmínky omezení práv občana např. článek 12 omezení nedotknutelnosti 

obydlí nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých 

anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku,
 41

 nikoli však už 

ochrany přírody či životního prostředí.
42

 To tedy opět dokládá oprávněnost naší otázky po 

dostatečnosti legislativního rámce. 
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Dále si povšimněme ustanovení Článku 37 Evropské charty lidských práv, jenž je české 

právní úpravě nadřazen: „Ochrana životního prostředí – Vysoká úroveň ochrany životního 

prostředí a zlepšování jeho kvality musí být součástí politiky Unie a musí být zajištěny v 

souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.“
43

 Onen soulad s principem trvale 

udržitelného rozvoje mu samotnou ochranu životního prostředí podřazuje. Důležitější je tedy 

právě onen rozvoj. Avšak mnozí upozorňují, že právě důraz na rozvoj a rozvoj samotný je 

důvodem snižování kvality životního prostředí. 

Klademe tedy právo na život na první místo, ale přitom omezujeme právo na příznivé životní 

prostředí, které je podmínkou života. To dokládá oprávněnost naší otázky po dostatečnosti 

legislativního rámce. A to i bez rozboru již tak často zpochybňovaného složkového pojetí 

ochrany životního prostředí v dalších právních předpisech ČR nižší právní síly.  

 

5 ZÁVĚR 

Tato práce problematiku základních lidských práv, z pohledu tří generačního a 

čtyřgeneračního koncept a práva na příznivé životní prostředí a praxi jeho uplatnění 

v legislativě ČR. Je nutno konstatovat, že současné pojetí nových práv, především pak práva 

na příznivé životní prostředí není plně dostačující, a lze tudíž očekávat jeho další vývoj – 

vývoj od antropocentrického, složkového, environmentálního pojetí trvale udržitelného 

rozvoje k holistickému pojetí trvale udržitelného života s biocentrickým (či ekocentrickým) 

základem. 

Zdá se být pošetilé, že si chráníme právo na život, a přitom mu stanovujeme hranice, natož to, 

že jiná práva jsou upřednostňována před právem na příznivé životní prostředí, bez něhož by 

pochopitelně žádný život být ani nemusel.  
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NA POMEZÍ DVOU ČÍN: PROČ STÁTY „OPOUŠTÍ“ TCHAJ-WAN 

V ČÍNSKO-TCHAJWANSKÉM DIPLOMATICKÉM KONFLIKTU 

 

ON THE VERGE OF TWO CHINAS: WHY STATES ‘LEAVE’ TAIWAN 

FOR CHINA IN THE CROSS-STRAIT DIPLOMATIC CONFLICT 

 

Michal Himmer 

 
Abstrakt 

Příspěvek je součástí probíhajícího výzkumu, který pojednává o motivacích vybraných států 

při diplomatickém příklonu k Číně v rámci čínsko-tchajwanského diplomatického konfliktu. 

Jeho cílem je zjistit, co konkrétně zapříčinilo změnu jejich diplomatické afilace. Analyzovány 

jsou státy, které se rozhodly změnit své diplomatické směřování po roce 2016. Konkrétně se 

jedná o Svatého Tomáše a Princův ostrov, Gambii, Dominikánskou republiku, Panamu, 

Salvador a Burkinu Faso, přičemž analýza posledně jmenovaného státu bude předmětem 

tohoto příspěvku. Zjištěné motivace jsou řazeny do celkem 5 kategorií – 1) domácí, 2) 

regionální a 3) mezinárodní motivace, 4) roztržka s Tchaj-wanem a 5) jiné motivace. 

Relevantní data jsou zjišťována prostřednictvím in depth  analýzy a analýzy kontextu.  

Klíčová slova: Motivace, Čína, Tchaj-wan, Konflikt, Burkina Faso, Diplomacie, Analýza, 

Diplomatický konflikt, Diplomatická změna 

 

Abstract 

This paper represents a part of the ongoing research which focuses on motivation of specific 

states in the case of diplomatic switch to China during the diplomatic conflict between China 

and Taiwan. Its goal is to find out what was the cause of aforementioned diplomatic switch. 

Subjects of analysis are states that switched their diplomatic ties after 2016. Namely São 

Tomé and Príncipe, The Gambia, The Dominican Republic, Panama, Salvador and Burkina 

Faso, which is going to be analysed in this paper. Motivation of those states is divaded into 5 

categories: 1)domestic, 2) regional and 3) international motivation, 4) scuffle between certain 

state and Taiwan and 5) other motivation. Relevant information are extracted through in depth 

and contextual analysis. 

Key words: Motivation, China, Taiwan, Conflict, Burkina Faso, Diplomacy, Analysis, 

Diplomatic Conflict, Diplomatic Switch 

ÚVOD 

„Dolarová diplomacie“ představuje termín, který není v oboru mezinárodních vztahů žádnou 

novinkou. První zmínky o dolarové diplomacii lze v odborné literatuře nalézt už ve 20. letech 

20. století jako reakci na politiku některých prezidentů Spojených států amerických, zejména 

Williama H. Tafta. V současnosti bývá dolarová diplomacie spojována se zahraniční politikou 

různých států, nejvýrazněji se zahraniční politikou Čínské lidové republiky (dále jen Čína 

nebo ČLR). Obecně lze říci, že termín „dolarová diplomacie“ bývá spojován s takovou 

zahraniční politikou, která k dosažení svých cílů používá finančních a ekonomických pobídek 

nebo kroků, jež přináší přímý finanční profit druhé straně.  

Záměrem tohoto příspěvku není rozporovat existenci dolarové diplomacie, ale pokusit se 

zjistit, zda byla dolarová diplomacie jedinou motivací změny diplomatické afilace Burkiny 

Faso nebo v daném případě existovaly i další faktory, jež daný krok ovlivnily, respektive by 

jej vysvětlovaly. Lze se domnívat, že byť dolarová diplomacie mohla hrát u mnoha zemí 
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významnou roli, u některých zemí – zejména těch, které patří mezi ekonomicky rozvinutější a 

nemají finanční obtíže – nestačí použít dolarovou diplomacii jako jediné vysvětlení 

diplomatické změny. Mým cílem je prozkoumat důvody a motivace, které by mohly – 

namísto dolarové diplomacie či společně s ní – vysvětlovat změnu diplomatického tábora 

Burkiny Faso. 

Tento příspěvek bude obsahovat jednu kapitolu, která zanalyzuje změnu diplomatické afilace 

Burkiny Faso. V rámci dotčené kapitoly bude provedena in depth analýza s cílem odkrýt 

relevantní motivace tohoto afrického státu vedoucí k diplomatickému uznání ČLR. 

V souvislosti s charakterem analyzovaných zdrojů a hledaných informací, kdy se jako 

důležité jeví nejen ekonomické, ale i společenské a další proměnné, využiji rovněž analýzu 

kontextu (srovnej Goodin – Tilly 2006). Budu zkoumat zejména to, za jakých okolností ke 

změně došlo, jak danou změnu vysvětlovaly zainteresované státy a jaký byl kontext změny ve 

vztahu k dalším událostem v zahraniční politice dané země, případně Číny. Přestože bez 

samotné případové studie nelze uvést, jaké motivace k diplomatické změně Burkinu Faso 

skutečně vedly, pro přehlednost a systematizaci textu je nutné vytvořit alespoň obecnou 

kategorizaci možných motivací. Při úvahách o tom, co by mohlo dotčený stát vést 

k diplomatickému odklonu od Tchaj-wanu a příklonu k Pekingu, jsem dospěl k závěru, že 

jako nejpravděpodobnější se jeví 5 možných kategorií motivací:  

1) domácí motivace: zde se jedná zejména o změnu ideologického směřování země 

způsobenou změnou politické reprezentace, snahu o udržení se u moci stávající 

politické reprezentace (ta mohla být kritizována politickou opozicí či jinými domácími 

aktéry, že ignorováním Číny připravuje zemi o cenné politické a ekonomické výhody), 

vzájemné osobní sympatie mezi představiteli daných států a motivace související se 

snahou o zlepšení ekonomického stavu země;  

2) regionální motivace: do této kategorie lze řadit snahu o větší politickou či 

ekonomickou roli daného státu v regionu, strach konkrétní země z ekonomického 

zaostání nebo z politické izolace ve srovnání se sousedními státy a v neposlední řadě 

rovněž motivace vycházející ze snahy o dosažení regionální bezpečnosti a regionálně 

uznávané významné role; 

3) mezinárodní motivace: v této kategorii uvažuji, že stát, který podnikl diplomatickou 

změnu, se snažil o dosažení větší role v mezinárodní politice či ekonomice a 

ignorování Číny mu bránilo takovou roli zaujmout; 

4) roztržka s Tchaj-wanem: do této kategorie je možné zařadit situace, kdy se země 

nepohodla s Tchaj-wanem, a to ať politicky, ekonomicky či jinak; jako příklad lze 

uvést odmítnutí poskytnout finanční prostředky ze strany Tchaj-wanu; 

5) jiné důvody: do této kategorie řadím všechny ostatní důvody, které se mohou objevit, 

nicméně v rozpravě nad tím, co mohlo ke změně vést, mě ani jiné autory nenapadly. 

Zde je nutné podotknout, že výše zmíněná kategorizace má svoje limity. Ne každou motivaci 

lze jednoznačně podřadit pod nějakou z daných kategorií. Tato skutečnost se dá pozorovat 

zejména u motivací ekonomických, které jsou v různých podobách obsaženy ve 4 kategoriích. 

V rámci podřazování konkrétní ekonomické motivace budu v textu postupovat následovně: 

nebude-li daná motivace natolik specifická, aby šla podřadit pod kategorie 2 až 4, bude 

podřazena pod kategorii 1 – domácí motivace. Ratio tohoto postupu tkví v tom, že zlepšení 

ekonomické situace země lze dovozovat u všech ekonomických motivací. V kategoriích 2 až 

4 je však ekonomická motivace zapříčiněna ještě další okolností než pouhým zlepšení 

ekonomické situace, tj. například strachem ze zaostání či snahou o větší roli v regionu či 

mezinárodním systému. 

V rámci výše zmíněné kapitoly bude nejprve představen vztah Burkiny Faso s Čínou. Po 

představení vztahu mezi analyzovanou zemí a Čínou bude text rozdělen do 5 podkapitol, které 
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budou svým názvem i obsahem kopírovat výše zmíněné skupiny motivací. Poslední kapitolou 

bude závěr, jenž shrne a bude analyzovat informace a zjištění z předešlého textu. 

1 BURKINA FASO 

V případě Burkiny Faso
1
 se vztahy s ČLR vyvíjely krkolomně a ve více etapách. První z nich 

započala v roce 1973, kdy se po 12 letech diplomatických styků s Tchaj-wanem rozhodl 

tehdejší prezident Burkiny Faso Aboubakar Lamizana změnit směřování své země. Samotná 

změna byla spojena zejména s dodávkami jídla a vakcín proti spalničkám, jejichž epidemie 

africkému státu počátkem 70. let hrozila. Svou roli do jisté míry sehrál i fakt, že ČLR se 

v roce 1971 stala stálým členem Rady bezpečnosti OSN. V průběhu času se i přes řadu 

převratů a dalších politických či jiných změn v Burkině Faso zdálo, že vztah s ČLR má pevné 

základy a nic jej neohrožuje. O to větší šok přišel v roce 1994. Bývalý prezident Compaoré 

přetrhal diplomatické styky s Pekingem a obnovil vazby s Tchaj-pejem. Stejně jako v prvním 

případě, i zde hrály zásadní roli finanční prostředky. Tentokrát byl však úspěšný tehdejší 

tchajwanský prezident Lee Teng-hui s diplomacií „šekové knížky“, jemuž otevřela dveře 

slábnoucí podpora ze strany ČLR
2
. Od roku 1994 tak oficiální diplomatické vztahy mezi ČLR 

a Burkinou Faso neexistovaly (Diallo 2018; Cabestan 2017: 497; Burcu – Bertrand 2019). 

Poslední změna diplomatické afilace Burkiny Faso přišla na jaře roku 2018, kdy byl ohlášen 

odklon od Tchaj-wanu a uznání ČLR. 

1.1 DOMÁCÍ MOTIVACE 

V souvislosti s domácími motivacemi se u Burkiny Faso vyskytuje velmi specifická věc, a to 

jsou vzájemné sympatie mezi představiteli obou států, konkrétně bývalým prezidentem B. 

Compaoréma tchajwanským prezidentem Ma. Compaoré Tchaj-wan nejen podporoval ve 

snaze získat stálé členství v Radě bezpečnosti OSN, ale rovněž jej pravidelně navštěvoval
3
 

(Cabestan 2017: 509; Le Belzic 2018; Diallo 2018). Následující prezident, B. Kaboré, působil 

též spíše pro-tchajwansky. To kontrastovalo s jeho politickým soupeřem, Z. Diabrém, který 

otevřeně podporoval normalizaci vztahů s Čínou. Od Číny dokonce získal i finanční 

prostředky na prezidentskou kampaň (Cabestan 2017: 510; Diallo 2018; Luedi 2018). Ačkoliv 

se může zdát, že výše zmíněná skutečnost vylučuje přítomnost ideologických či mocenských 

důvodů, zcela tomu tak není. Kaboré totiž nezískal parlamentní většinu a byl nucen vstoupit 

do koalice, mj. s pro-čínskou stranou tzv. Sankaristů. I když daná strana získala pouze 5 

křesel (i tak se jednalo o 3. největší počet ze všech), disponovala vlivem v zemi a prezident to 

musel brát v úvahu (Arriotti 2016: 447; Cabestan 2017: 510–511;  Luedi 2018). Po svém 

nástupu se chtěl prezident Kaboré odstřihnout od politiky svého předchůdce a jak 

pozorovatelé uvádějí, souvisel s tím i příklon k Číně (Le Belzic 2018). Místní noviny Le Pays 

(2018) změnu režimu dokonce označily za jeden z důvodů příklonu k Číně
4
. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry bylo Kaborého rozhodnutí dobrovolné. Například Luedi (2018) ještě 

před ohlášením příklonu k Číně spekuloval o tom, že Kaboré může v rámci zachování 

stability vlastní vlády Tchaj-wan jednoduše obětovat. 

Nelze zastírat, že roli v celém procesu diplomatické změny hrála i ekonomika. O významu 

Číny jako ekonomického partnera vypovídá objem importu z Číny do Burkiny Faso, který 

mezi lety 2015 a 2018 vzrostl o skoro 200 milionů dolarů (IMF nedatováno). Dalším 

                                                 
1 Ačkoliv se ve spojení s touto africkou zemí používá jméno „Burkina Faso“ až od roku 1983 (předtím se 

nazývala Horní Volta), pro přehlednost a jasnost bude v tomto článku název Burkina Faso použit i pro periodu 

před výše zmíněným rokem. 
2 Je třeba podotknout, že v následujících letech se již ČLR koncentrovala na z jejího pohledu důležitější africké 

země, jako například Čad nebo Senegal (Cabestan 2017: 4). 
3 Compaoré měl Tchaj-wan navštívit celkem desetkrát. 
4 Kaboré neměl s Tchaj-wanem stejně dobré vztahy jako Compaoré. Důkazem je například fakt, že Kaboré 

Tchaj-wan nenavštívil ani jednou. 
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ukazatelem může být rostoucí počet čínských společností, které v zemi působí (Cabestan 

2017: 506–508). S příklonem k Číně však mohly souviset konkrétní čínské pobídky 

finančního rázu. Například Gongo (2018) uvádí, že Burkina pár měsíců po příklonu k Číně 

prohlásila, že se spoléhá na čínské investice ve snaze zrealizovat konkrétní infrastrukturní 

projekty. Čína se mimo jiné zavázala postavit nemocnici, dálnici i železnici a v neposlední 

řadě se rozhodla financovat všechny dosavadní tchajwanské projekty (Douce 2018; Gongo 

2018) 

1.2 REGIONÁLNÍ MOTIVACE 

Západní Afrika patří mezi regiony s největším počtem teroristických organizací na 

kontinentu. Tyto organizace se nejvíce koncentrují na pomezí Mali, Burkiny Faso a Nigeru 

(Africa Center for Strategic Studies 2017). Ačkoliv se v rámci Global Terrorism Indexu  

Burkina Faso umístila „až“ na 64. místě, Niger skončil na 16. a Mali na 25. místě. Není od 

věci zmínit i Nigérii, která má k Burkině Faso geograficky blízko a v indexu jí patří dokonce 

3. místo (Instituce for Economics & Peace nedatováno). V reakci na zhoršující se 

bezpečnostní situaci se Burkina, Niger a Mali spolu s Mauritánií a Čadem dohodly na zřízení 

společné protiteroristické jednotky G5 Sahel Joint Forces. Na jejím financování se podílela 

zejména Francie s Čínou. Čína měla zájem jednotku financovat i dál, jako překážku však 

uvedla, že Burkina uznává Tchaj-wan (Conville 2019, Burcu – Bertrand 2019). Ministr 

zahraničí Burkiny Faso, Alpha Barry, sám v několika rozhovorech (Le Belzic 2018; Burcu – 

Bertrand 2019; Douce 2018) přiznal, že diplomatické styky s Tchaj-wanem dostaly zemi i její 

regionální partnery do obtíží. Rozhodnutí změnit diplomatický tábor tak mohlo být vyjma 

špatné bezpečnostní situace ovlivněno i tlakem ze strany Číny a okolních států (Conville 

2019). 

Z mediálních vystoupení Barryho i prezidenta Kaborého je možné vypozorovat ještě jednu 

podstatnou motivaci – strach z izolace. Barry v jednom z rozhovorů (Douce 2018) řekl, že se 

Burkina nachází v „nepříjemné situaci, kompletně izolovaná od ostatních zemí.“ Rovněž 

podotkl, že Tchaj-wan v době rozhovoru uznával kromě Burkiny Faso pouze jeden další 

africký stát - eSwatini. Prezident Kaboré po příklonu k Číně pronesl, že si „Afrika vybrala 

Čínu“ (Africa Times 2018). Tímto v podstatě naznačil, že pokud chce být africký stát 

inkorporován v celém regionu, měl by uznávat Čínu. V podobném duchu se vyjádřila i bývalá 

velvyslankyně Burkiny Faso na Tchaj-wanu – Céline Yodaová. Měla za to, že pokud by 

Burkina Faso zůstala spojencem Tchaj-wanu, přišla by o participaci v mnoha regionálních 

projektech (Bonkoungou 2018). 

1.3 MEZINÁRODNÍ MOTIVACE 

Burkinská zahraniční politika se koncentruje primárně na region západní Afriky, potažmo 

Afriky jako celku, a zdá se, že v posledních letech žádné větší mezinárodní ambice neměla.  

Přesto lze jednu mezinárodní motivaci zmínit. Představitelé afrického státu vyzdvihovali roli 

Číny v současné mezinárodní politice. Zmiňovali například stálé členství v Radě bezpečnosti 

OSN či Belt and Road Initiative a role Afriky v jejím rámci (Africa Times 2018; Douce 

2018). Samotným začleněním mezi státy uznávající Čínu tak Burkina Faso zlepší své 

mezinárodní postavení. 

1.4 ROZTRŽKA S TCHAJ-WANEM 

Výše jsou zmíněny různé motivace, které zapříčinily či mohly zapříčinit příklon Burkiny Faso 

k Číně. Celá mozaika by však nebyla kompletní, aniž by do ní zapadly poslední dílky 

v podobě neshod mezi Burkinou Faso a Tchaj-wanem. Počátek neshod lze datovat do roku 

2016, kdy Tchaj-wan odmítl vyplatit Burkině dodatečné finanční prostředky v hodnotě mezi 
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20–30 miliony dolarů na financování konkrétních projektů
5
 (Burcu – Bertrand 2019, Gongo 

2018). Tento incident vyzněl do ztracena a vzájemné vztahy pokračovaly dále. Burkina Faso 

v roce 2017 dokonce odmítla nabídku Číny v hodnotě 50 miliard USD za to, že přejde na 

čínskou stranu. Ministr zahraničí Barry danou nabídku tehdy označil za „nehoráznou“ a 

podotknul, že „Tchaj-wan je náš přítel a partner. […] [N]emáme důvod přehodnocovat náš 

vztah“ (Strong 2017; Taipei Times 2017). Vzhledem k vývoji událostí se jako další zvláštní 

věc jeví skutečnost, že pár dní před diplomatickou změnou byla Burkina Faso jednou ze zemí, 

které požadovaly, aby se v rámci WHO jednalo o udělení pozorovatelského statutu pro Tchaj-

wan (Focus Taiwan 2018; Centanni 2018). Z daných informací se může zdát, že rozhodnutí 

opustit Tchaj-wan bylo náhlé. To však vyvrací Roger (2018), který tvrdí, že dle vládních 

zdrojů se o daném rozhodnutí debatovalo celý rok. Lze tak dovodit, že tchajwanské odmítnutí 

poskytnout Burkině finanční prostředky nebylo přímým důvodem ukončení diplomatických 

styků, mohlo však k danému rozhodnutí přispět. 

Změnu diplomatických trefně vystihuje název jedné kapitoly z článku F. Dialla (2018): „od 

románku k reálpolitice“. Svým způsobem se nakonec potvrdila i slova Z. Diabrého, který, 

stejně jako mnoho dalších předním, prohlásil, že „stát nemá přátele, pouze zájmy“ (Douce 

2018).  

2 ZÁVĚR 

Tento příspěvek si kladl za cíl zjistit, jaké motivace stály za diplomatickým příklonem 

Burkiny Faso k ČLR v roce 2018. Empirická evidence a její analýza ukazují, že se dá 

v případě afrického státu uvažovat o přítomnosti 5 motivací, které mohly ovlivnit rozhodnutí 

o diplomatické změně. Za první z motivací je možné považovat ochlazení vzájemných vztahů 

související s nástupem prezidenta Kaborého. S ochlazením vztahů ostatně může souviset i 

druhá motivace, tj. vzájemná roztržka v podobě nevyplacení požadovaných finančních 

prostředků. Za třetí motivaci lze označit kombinaci ekonomických faktorů. Zejména příslib 

čínských projektů a zvětšující se počet čínských společností působících v zemi. Do role 

nejzásadnější motivace se však profiluje špatná bezpečnostní situace v regionu, na niž bylo 

nutné reagovat a kterou by země bez čínské pomoci těžko zvládla, a strach z izolace v rámci 

Afriky. 
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PROBLÉM διδασκαλία V PLATÓNOVEJ FILOZOFII 

 

PROBLEM OF διδασκαλία IN PLATO‘S PHILOSOPHY 

 

 Petronela Wjechová 
 

Abstrakt 

Táto štúdia je zameraná na identifikáciu a kriticko-komaparatívne rozpracovanie konceptu  

διδασκαλία v Platónovej filozofii. Ústrednou témou je starostlivosť o dušu, ktorá je základom 

výchovy. Pomocou Platónovho mýtu o jaskyni je vysvetlený rozdiel medzi vzdelanou a 

nevzdelanou dušou. Stanoveným cieľom je objasniť, že výchova je zásadný obrat, περιαγωγή, 

ktorý vedie k zmysluplnému životu a seba-náhľadu. Dôraz je zároveň kladený aj na pohyb 

duše na základe ktorého som uviedla tri podoby starostlivosti o dušu.  

Kľúčové slová: Platón, Sokrates, výchova, obrat, duša, telo, areté, nesmrteľnosť duše, mýtus 

o jaskyni  

 

Abstract 

This study focuses on the identification and critical-comparative elaboration of the concept of 

διδασκαλία in Plato's philosophy. The central theme is the care of the soul, which is the basis 

of education. The difference between the educated and the uneducated soul is explained by 

Plato's cave myth. The stated goal is to clarify that education is a fundamental turn, 

περιαγωγή, which leads to meaningful life and self-insight. I also emphasize the movement of 

the soul on the basis of which I have mentioned three forms of soul care. 

Key words: Plato, Socrates, education, turn, soul, body, areté, immortality of the soul, cave 

myth 

 

 

1 STAROSTLIVOSŤ O DUŠU U SOKRATA A PLATÓNA 

Sokratovsko-platónsku starostlivosť o dušu považujeme za duchovný základ Európy. 

Východiskovým poňatím Sokratovej filozofickej koncepcie ako starostlivosti o dušu je 

vnútorné obrodenie človeka. Platón na túto koncepciu nadväzuje a v istom zmysle sa jeho 

filozofia stáva výkladom tohto vnútorného obrodenia. Základom Sokratovej starostlivosti o 

dušu je ἔλεγχος (skúmanie), ktoré má tri základné funkcie. Prvá z nich je funkcia 

diagnostická. Sokrates poznáva z odpovedí na svoje otázky stav duše partnera v rozhovore. 

Nejedná sa o psychologickú diagnózu v modernom slova zmysle, ale o zistenie stavu duše v 

jej bytí. Inými slovami, Sokrates svojimi otázkami skúma, či je skúšaná duša plne jestvujúca, 

alebo je jej bytie nejako narušené. 

Podľa Patočkovho výkladu Sokrates toto poňatie logu prenáša z roviny kozmologickej 

špekulácie na rovinu etického skúmania. To znamená, že Sokratov logos už neodhaľuje pravú 

podstatu súcna kozmického, ale psychického, t.j. pravý stav ním skúmanej duše.
1
  Keď upadá 

Sokratov partner pri tomto skúšaní do rozporov a nejasností, ukazuje, že jeho duša nemá 

pravé poznanie toho, o čo predovšetkým v živote ide, je v podstatnom ohľade zanedbaná, a je 

potrebné sa o ňu starať. Sokrates sa svojím skúmaním obracia väčšinou k ľudom mravne 

zatvrdnutým, jeho skúšanie má súčasne funkciu (zdanlivo) deštruktívnu.  Sokrates ukazuje 

tím, ku ktorým sa obracia s výzvou starostlivosti o dušu, že ich názory si navzájom odporujú. 

Tým radikálne spochybňuje vlastný základ ich životného rozvrhu, a úvahu o legitimite ich 

                                                 
1 Pozri. PATOČKA, J.: Sókratés. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN 1991, s. 112. 
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doterajšieho života. Ak sú tí, ku ktorým sa Sokrates so svojím skúšaním obracia, schopní tieto 

dôsledky skúmania postrehnúť, musia sa cítiť hlboko zasiahnutí. Cítia hanbu za doterajší 

život.
2
  Zo situácie, do ktorej Sokratov ἔλεγχος privádza ľudskú dušu, sú len dve východiská: 

buď od Sokrata utekať preč, alebo vnútorne prijať deprimujúcu pravdu o svojom skutočnom 

stave, vrhnúť sa do prúdu sokratovského pýtania sa, a teda prijať životný program 

starostlivosti o dušu.  

V prípade druhej zmienenej reakcie môže ἔλεγχος získať ešte tretiu funkciu, ktorú môžeme 

nazvať maieutickou. Nejde však o bežnú sokratovskú maieutiku, ktorá pomáha na svet 

nejakému poznatku v duši Sokratovho partnera v rozhovore, ale o akúsi existenciálnu 

maieutiku, t.j. o pomoc pri odhaľovaní novej podstatnej možnosti vlastného bytia. Touto 

novou existenciálnou možnosťou je práve životný program starostlivosti o dušu, neustále 

skúmanie vlastného obsahu ľudského dobra. Pre starostlivosť o dušu u Sokrata je 

charakteristický dôraz na skutočnosť, že pýtanie sa po ľudskom dobre nikdy nenachádza 

definitívnu odpoveď. Podľa Patočkovej interpretácie je hľadanie stále unikajúceho dobra 

schopné pozitívnym spôsobom formovať ľudský život, dať mu vlastnú dokonalosť. 

Dokonalosť spočíva práve vo vedení, ktoré udržuje jasnosť otázky, tzn. vedenie o svojej 

podstatnej možnosti vlastného bytia. Zdatnosť je u Sokrata vedením, ἀρετή je φρόνησις.
3
  

Sokrates je označovaný za „objaviteľa ľudskej dejinnosti“,
4
  to práve preto, že objavil „ľudskú 

bytosť ako pôvodne nehotovú, ale danú do ruky sebe samému, aby pochopila svoju podstatnú 

vôľu, aby svojmu životu dala zmysel“.
5
  Prostredníctvom Sokratovho skúmania dochádza k 

demonštrácií vnútornej rozporuplnosti nekriticky prijatých mienení o ľudskom dobre, k 

otraseniu naivného života a jemu vlastnej naivnej istoty zmyslu. 

 

1.1 Platónova výchova duše – παιδεία 

Platónova filozofia sa neuspokojovala s poznávaním toho, čo je, ale snažila sa obsiahnuť aj to, 

čo má byť, a nie len to poznať, ale aj k tomu viesť. Preto sa vedľa otázky, čo je dobro, stalo 

ešte dôležitejším problémom, ako môžeme dobro nadobudnúť.  Platón rozoznáva dva zdroje 

dobra, prirodzenosť, φύσις, a výchova, παιδεία. Slovo παιδεία je odvodené od substantíva 

παῖς čiže „dieťa“, ale jeho význam sa rozšíril na mravnú a náučnú oblasť, takže znamená tiež 

to, čo vyjadrujeme pojmami ako je vzdelávanie, vzdelanie, vzdelanosť, kultúra. So slovom 

παιδεία býva tiež spájané slovo τροφή, ktoré znamená starostlivosť o fyzický vývoj dieťaťa. 

V prenesenom zmysle sa vyskytuje to slovo ako pestovanie duše.
6
  Od začiatku svojho 

filozofického myslenia bol Platón presvedčený, že zásadným agens pri nadobúdaní dobra je 

učenie, vzdelanie, výchova, práca na svojej duši, ukazoval mu to už príklad výchovnej 

činnosti Sokrata. Sokrates je presvedčený, že dobro je vec učenia. V dialógu Menon je 

položená otázka Menonom: „Môžeš mi povedať, Sokrates, či je dobro vec učenia? Či to nie je 

vec učenia, ale cvičenia? Alebo ani cvičenia ani učenia, ale sa jej dostáva ľudom prirodzene 

alebo nejakým iným spôsobom?“
7
  Prvá Sokratova odpoveď na túto otázku je hypotetická: 

dobro je naučiteľné, ak je to nejaké vedenie, za týmto účelom dokazuje Sokrates, že sa dobro 

zakladá na vedení. Sokrates upozorňuje, že človek môže byť dobrý nielen vedením, ale aj 

správnym mienením a keďže vedenie a správne mienenie nepochádzajú z prirodzenosti, 

                                                 
2 Pozri. Tamže, s. 109. 
3 Pozri. Tamže, s. 115. 
4 PATOČKA, J.: Věčnost a dějinnost. In: Péče o duši I. Soubor statí a přednášek o posatvení člověka ve světe 

a v dějinách. vyd. I. I. Chvátik – P. Kouba. Praha: Oikúmené 1996, s. 147. 
5 Tamže, s. 146. 
6 Pozri. NOVOTNÝ, F.: O Platonovi. Díl III. Filosofie. 2. vyd. Praha: Nová Akropolis o.s. 2014, s. 455. 
7 PLATON: Menon. Prel. J. Špaňár. In: Platon: Dialógy 1. Bratislava: Tatran 1990, s. 522. 
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Sokrates vychádza z toho, že ani dobro nie je vec vrodená, a zostáva už len súdiť, že sa jej 

dostáva božím údelom.
8
   

Platón bol presvedčený, že aj dobro tak ako aj iná zdatnosť musí byť v človeku vypestovaná 

odborným učením. Platón súdil, že ak z človeka s dobrými vlohami nevyspel zdatný jedinec, 

tak sa mu nedostalo dostatok odbornej výchovy. „Aj duše založené od prírody najlepšie sa 

stávajú skazenými, dostane sa im nesprávneho vedenia“,
9
 hovorí Sokrates v Ústave. Význam 

výchovy ukazuje Platón aj v časti dialógu Timaios v súvislosti s výkladom o duševných 

chorobách. Vzniknutá skazenosť je duševná choroba, ktorá vznikla z nejakého zlého stavu 

tela a z nedostatku výchovného pestovania. „Choroba duše je, ako treba uznať, nepríčetnosť, 

sú dva druhy nepríčetnosti, jednak šialenosť, jednak nevedomosť“.
10

   

Všeobecne uznávaným arché európskej výchovy je Platónov koncept. Explicitne je 

predstavený hlavne v Ústave. Výchovou sa nemyslí uplatňovanie schopností človeka pre 

bežnú situačnú danosť, charakterizovanou pripútanosťou k obstarávaniu v každodennom 

živote. Výchova nemá za úlohu robiť ľudí zdatnými v rámci tejto každodennosti, ktorá je v 

mýte o jaskyni metaforicky vyjadrená dívaním sa na hru tieňov. Výchova – παιδεία – 

znamená vynorenie, zásadný obrat: odvrátenie sa od toho, čo ako bežná situovanosť 

predurčovala ľudské konanie, a zároveň orientáciu na to, čo je v tomto zmysle „nad-situačné“,  

teda „nad-ľudské“.
11

 

Mýtus o jaskyni končí návratom späť do pôvodnej situácie. Sokrates, rozprávač mýtu, 

neposkytuje žiadne vysvetlenie, prečo sa ten, kto bol vychovaný cestou násilného a 

namáhavého obratu, vracia späť do sveta tieňov – jaskyne. Všeobecne tým býva mienený 

návrat s poslaním obracať druhých, doposiaľ pripútaných. Z chovanca sa mal výchovou stať 

nie len vychovaný, ale priamo vychovávateľ. Tento výklad však vyjadruje príliš veľa a 

zároveň príliš málo. Z Platónovho textu nevyplýva, že vychovaný sa vracia späť ako ten, kto 

začne obracať iných. Kto takto jedná, to je v celom mýte o jaskyni záhada: väznený je 

oslobodený. Nikde nie je reč o nejakom vychovávateľovi v podobe človeka, ktorý už raz 

absolvoval výchovný obrat a tak nadobudol schopnosti viesť druhých. Vychovaný sa 

nevracia.  

Celé Sokratovo rozprávanie začína výzvou, aby si poslucháči predstavili, ako to s človekom 

vlastne je. „Obrátenie a cesta za Slnkom, ako napovedá situácia Sokrata a jeho poslucháčov, 

ktorý predsa zostávajú na zemi, na tom pomedzí svetla a tmy a nehýbu sa zo svojich miest. 

Nejde o návrat toho istého. Sokratov mýtus o jaskyni bol v istom zmysle cestou, zahŕňajúci 

obrat, bol výchovou“.
12

  Dôležitým počiatkom výchovy je zneistenie doterajších istôt 

vychovávaného. Obrat je zbavenie sa istej prekážky, prekonanie niečoho, čo nám bráni. 

Predovšetkým je to prekonanie určitej nehybnosti. Každý máme v sebe túto možnosť.
13

  Nie 

je tu vychovávateľ – človek, ktorý podľa určitých naplánovaných predsavzatí formuje 

chovanca, nevstupuje tu starší vo vzťahu k mladšiemu, vzdelaný vzhľadom k nevzdelanému 

alebo múdry voči nemúdremu, ktorý by „predával“ poznatky všetkého druhu. Nie je tu ani 

žiadny pragmatický zreteľ: παιδεία sa nevyvodzuje z potrieb bežnej ľudskej praxe. Vychádza 

zo zdroja, ktorý je mimo všetkého, čím človeka zahlcuje a spútava každodenné obstarávanie 

(práve toto sú vlastne putá, ktoré pripútaného orientujú len ku hre tieňov, aby o tom vôbec 

vedel).  

                                                 
8 Pozri. Tamže, s. 524. 
9 PLATON: Ústava. Prel. F. Novotný. Praha: Oikúmené 1996, s. 189. 
10 PLATON: Timaios. In. PLATON: Timaios, Kritias. Praha: Oikúmené 2008, s. 82. 
11 Pozri. PALOUŠ, R.: Čas výchovy. Praha: státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 56. 
12 Tamže, s. 57. 
13 Pozri. PATOČKA, J.: Platonova péče o duši a spravedlivý stát. In: Patočka J.: Přednášky k antické filosofii IV. 

Sebrané spisy. Sv. 14/4. Praha: Oikúmené 2012, s. 69. 
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„Platónska παιδεία sa pre našu dobu stane preto niečím ťažko zrozumiteľným, chceme pre ňu 

používať slovo „výchova“, zaťaženým dnešným významom. Je vystupovaním zo situácie, v 

ktorej zostávame! Je teda vystúpením bez vystúpenia! Je rozpoznávaním zdroja v tieňoch! Je 

otváraním sa v uzavretosti, otváraním sa pravému v nepravom! Je porozumenie žiare 

prostredníctvom ožiareného! Je „rozpoznávaním otca prostredníctvom syna“! Ontologicky je 

cestou pochopenia bytia skrz jestvujúce.“
14

  Každodenné obstarávanie, ktorým je človek 

orientovaný a v ktorom nakoniec cez všetku námahu a bolesť obratu predsa len zotrváva, je 

skúsenosťou παιδεία. Človek spoznáva samého seba. Privádzanie k seba náhľadu, παιδεία, sa 

nedeje vzdelávacími postupmi. Παιδεία nás vytrháva zo všedného dňa, v ktorej sme zbavení 

neustálou zaneprázdnenosťou. Jej priestorom je σχολή, prázdniny, voľný čas, medzera medzi 

povinnosťami.
15

  Priestor pre παιδεία významným spôsobom prekonáva zaneprázdnenosť. 

Nadhľad vďaka σχολή, v ktorej sa zrodí παιδεία, nie je výkonom silného jedinca, toho, kto 

vyniká v obstarávaniach všedného dňa. V Platónovom mýte o jaskyni sa odpútaný vyznačuje 

radou slabostí: je oslepený, nie je prispôsobený obratu, všetko ho tiahne do pohodlia vtedajšej 

navyknutej pozície. „Najhlbší zmysel výchovy je naviazanie iného „puta“, aké viazalo 

jaskynných väzňov aké vytvára všedný deň so svojimi obstarávaniami: ide o zväzok 

„sviatočný“, svätý, ide o „religio“.
16

 

 

1.2 Platónske περιαγωγή 

Platón názorne vysvetľuje a definuje výchovu v Ústave takto: niektorí tvrdia, že učitelia 

vkladajú do duše vedenie, ako zrak do slepých očí. Ale oko sa „nemôže obrátiť k svetlu z tmy 

inak než spolu s celým telom, tak že treba spolu s celou dušou túto schopnosť obsiahnutú v 

duši každého a orgán, ktorým každý prichádza k poznaniu, odviazať od premenného diania, 

kým duša nezíska silu zniesť pohľad na súcno a na najjasnejšie zo všetkých súcien“,
17

 to je 

podľa Platónovho tvrdenia Dobro. Výchova je teda umenie „otáčať týmto orgánom, totiž 

spôsobom, ako ho čo najlepšie a najúčinnejšie otočiť, ale nie umením ako vštepiť tomuto 

orgánu schopnosť vidieť, túto schopnosť už má, len nie je správne obrátený a nepozerá, kam 

by mal, urobiť tento obrat je umenie výchovy“.
18

  Platón charakterizuje ľudské úsilie 

prechodu zo zmätku a neistoty, k zmysluplnému bytiu vyslovene ako obrat, περιαγωγή.  

Platónove podobenstvo o jaskyni má predviesť rozdiel medzi dušou vzdelanou a nevzdelanou. 

Kľúčovými slovami sú παιδεία a απαιδευσία. Rozdiel medzi človekom vzdelaným a 

nevzdelaným by sme mohli porovnať s malým dieťaťom a dospelým jedincom. Dieťa nevie o 

svojom bytostnom nedostatku – nedospelosti, zodpovednosti – presne tak ako tí, ktorí sú 

spútaní v jaskyni a môžu pozorovať len tiene, pohybujúce sa pred nimi na zadnej stene 

jaskyne. Pretože nikdy nemohli otočiť hlavu, považujú hru tieňov za jedinú skutočnosť, v 

ktorej sa snažia vyznať. Odhadujú a posudzujú pritom len tieňohru. Nemôžu nič vedieť o 

skutočnosti, sú to predmety, ktoré vrhajú tiene, tým menej môžu niečo tušiť o svetle, ktoré 

predmety osvetľuje. To je zhruba stručné načrtnutie jaskynného mýtu. Ako sa ale „deje“ 

výchova? „Slovo »deje« je do istej miery nepresné a zavadzajúce. Výchova sa skôr »prihodí«, 

»stane«“.
19

   Počiatok výchovy sa ohlási ako udalosť: jeden zo spútaných je zbavený pút, 

prinútený vstať a otočiť šijou. Žiadne postupné vychovávanie, žiadne vzdelanie. Sama 

pôvodná pozícia v putách nebola bez zmeny vo vzdelaní pripútaného. O tieňoch bolo možné 

hovoriť, dohadovať, nadobúdať nekonečne mnoho nových a nových skúseností, avšak na stále 

rovnakej úrovni, v začarovanom kruhu. V jaskyni teda mohli byť ľudia dôvtipnejší aj menej 

                                                 
14 PALOUŠ, R.: Čas výchovy, s. 58. 
15 Pozri. Tamže, s. 59. 
16 Tamže, s. 61. 
17 PLATON: Ústava, s. 217. 
18 Tamže. 
19 PALOUŠ, R.: Čas výchovy, s. 117. 
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dôvtipný, vzdelanejší aj menej vzdelaní, ale všetci uväznení do prostoduchosti a sebadôvery v 

nespochybniteľnú pravosť a skutočnosť toho, čo pozorujú.  

Obrat je teda náhly. Uväznený je odpútaný, prinútený vstať a obrátiť sa, aj keď sa jeho zvyk, 

jeho šerom privyknutý zrak zubami nechtami bráni. Neprežíva nič príjemné, je strmou cestou 

ťahaný na svetlo k jaskynnému východu. „Latinský termín e-ducatio odpovedá až tejto fáze: 

ide o vyvádzanie“.
20

  Takto „vychovaný“ jedinec poznáva skutočnejšiu skutočnosť, dokonca 

prameň súcna – Slnko, ktoré poskytuje jas a ukazuje z neurčitosti tmy určité konkrétnosti. 

Taký človek, ako sa Platón snaží Sokratovými ústami vysvetliť, musí byť pri spomienke na 

svoju pôvodnú zdatnosť šťastným, že už nie je zajatcom, a to aj napriek ťažkostiam 

výchovného vyvedenia, predošlé starosti o pohybe tieňov sa musia javiť ako detinské. Slnko 

je najvyšší stupeň svetla, nie je len prameňom svetla, ale aj jeho zoslabenia. Je zároveň 

príčinou viditeľných, reálnych vecí rovnako ako odvodených, vecí prirodzených rovnako ako 

umelých. Svetlo vo svojom prameni je zdrojom všetkého, je všetko vo všetkom. Svetlo je 

podstata bytia.
21

  

Všetko, každá skutočnosť, každý predmet je tým viac v poriadku, čím menej má nedostatkov 

alebo prebytkov. Jedinou pravou skutočnosťou, to čo nepodlieha zániku je to, čo sa 

neodchyľuje od ἀρετή, čo je totožné s ideou veci: ta je vlastne zároveň pravou skutočnosťou 

veci, prípadne jedinou skutočnosťou. Svet ideí je κόσμος, poriadok, je to svet homogénnej 

príslušnosti všetkého, čo k sebe patrí, ideálny a najreálnejší. Čo nám zjavujú zmysly, meniace 

sa veci, sú len tiene, ktoré sa skutočnými zdajú len nám. Pominuteľné považujeme za 

skutočné. Východom z tejto jaskyne je obrat, otočenie sa od tieňov, zdania, od temnoty ku 

svetlu, ku vzorom, ideám. Je nutné obrátiť sa k nús, k rozumovému, ktoré nie je ľudskou 

vlastnosťou, ale cnosťou k ἀρετή, čo činí človeka človekom, čo ho uskutočňuje. „Usilovať o 

dosiahnutie kde vládne jednota a kosmos – poriadok, kde nie je zdanie, ale pravé súcno, ísť 

smerom k topos noetos, toho je človek schopný, pokiaľ bude zodpovedný a verný ľudskej 

areté, svetlu pravého bytia, zodpovednosť a vernosť je pravé „milovanie múdreho“, filein to 

sofon, ktoré človeka volá prostredníctvom areté ku zdroju svetla, Slnku, ktoré garantuje 

vecnosť vecí, spravodlivosť spravodlivých činov, súcnosť súcien: k Agathon“.
22

  

Platónova ontológia a zároveň aj jeho „antropológia“ je založená na myšlienke, že človek je 

schopný sa obrátiť späť k poriadku a jednému. Človek je síce zmyslovou bytosťou v 

pominuteľnom tele, avšak svojou mysľou, tým, že vie o logu, teda svojou ἀρετή zastavuje 

pokles bytia. Človek, ktorý uplatňuje λόγος sa stáva činiteľom a to tak, že bytie neprepadne 

ničote. Udalosť premeny sa dostáva do oblasti ľudskej zodpovednosti. Často sa pripomína 

Platónova metafora, že k pochopeniu toho najpodstatnejšieho je potrebná akási iskra, ktorá sa 

vznieti v účastníkoch a zapáli v nich tak vlastný oheň poznania, teda aj keď sa pripúšťa, že 

všetko nie je v ľudskej moci. Obrat v Platónovej podstate viac spadá do priestoru ľudskej 

zodpovednosti, to znamená, slobodnej možnosti človeka žiť nie len ako zajatec v jaskyni. V 

istom zmysle to nie je len udalosťou výchovného ťahu, ale stálou úlohou v rámci ľudských 

možností, ľudskej slobody. K obratu síce dochádza násilím a ďalšia cesta násilne pokračuje 

nepríjemným, namáhavým vyvedením po strmom chodníku hore do svetla sveta, je to však 

vlastne počiatok cesty ľudskej zodpovednosti, obrátenie sa pre ďalší úplne obyčajný život, 

ktorý potom vzdelaný človek uskutočňuje a rozvrhuje v rámci celej πόλις. Sokrates v 4. knihe 

Ústavy hovorí: „Ak sa dobrou výchovou budú stávať riadnymi mužmi, ľahko si ujasnia 

všetky tieto otázky a iné ... Ak je udržiavaná riadna výchova a vzdelanie, pôsobí, že v obci 

vznikajú zdatní jedinci.“ A ďalej: „Aký smer dá komu vychovanie, taký je aj jeho nasledujúci 

                                                 
20 Tamže, s. 118. 
21 Pozri. PATOČKA, J.: Platonova péče o duši a spravedlivý stát, s. 61. 
22 PALOUŠ, R.: Čas výchovy, s. 120. 

- 1255 -



život“.
23

  Περιαγωγή potom vyžaruje do celej bytosti človeka a stane sa zmenou celého 

života.  

U Platóna sa Dobru – Αγαθών – Slnku dostáva nie len najvyššej priazne, ale zároveň aj 

najsilnejšej existencie, oblasť svetla je skutočnejšia ako oblasť tmy. Oblasť svetla je oblasťou 

ideí. Čím je určitá bytosť rozumnejšia, tým viac je. A tak je človek vyššou bytosťou ako 

všetky ostatné bytosti zeme. Platónov obrat je orientovaný heliocentricky – cez svoj návrat a 

zotrvanie v jaskyni, t.j. na zemi. Ľudským obratom sa samo bytie navracia k sebe.
24

  Ukázalo 

sa, že pri výchovnom procese ide o vzdanie sa zaborenosti v istotách, prepadnutí v ničotu. Ide 

teda o udalosť, ktorá sa s človekom deje, ktorá znamená seba-prekročenie. Významným 

atribútom udalosti obratu je jedinečnosť, viazanosť na zodpovednosť každého človeka, na 

jeho jedinečný životný kolobeh. Pre zásadný význam takej udalosti v živote jedinca je 

zároveň podmienkou smerovanie k absolútnym hodnotám. Historicky sa ukázalo, že grécka 

filozofia objavila pre európsku tradíciu udalosť περιαγωγή – obratu ako výchovy človeka od 

zaneprázdnenosti každodenných povinností k zodpovednosti k celkovému nároku 

samostatného bytia.
25

 

 

1.3 Duša ako samopohyb 

Duša sa u Platóna vždy vzťahuje nejakým spôsobom k dobru poňatému ako najvyššie 

meradlo ľudských životných rozvrhov. V duši pôvodne žije tento vzťah k dobrému ako 

subjektívny impulz, kvôli ktorému žijeme a v jeho svetle sa nám veci javia“.
26

  Sokrates ako 

prvý ukazuje nedostatočnosť inštinktívneho, neuvedomelého vzťahu k dobru ako ku 

najvyššiemu meradlu a učí klásť otázku týkajúcu sa tohto meradla. Sokrates tak učí 

výslovnému a reflektovanému vzťahu k dobru. Vzťahovanie seba aj vecí k dobru ako 

najvyššiemu kritériu je podľa Patočkovej interpretácie samou podstatou duše. Toto 

vzťahovanie je proces, je to pohyb duše, a práve tento pohyb mal podľa Patočku na mysli 

Platón, keď označil dušu ako to, čo sa samo uvádza do pohybu.
27

  Duša sa tak svojím 

vnútorným úsilím sama stáva vnútorne jednotnou, stálou, presne ohraničenou. Výsledkom 

zamerania sa duše na skúmanie stálych a presne uchopiteľných základov je vnútorné 

presvetlenie duše. Duša totiž meradlo jasnosti a evidencie, ktoré získava chápaním týchto 

základov, prikláňa aj k samej sebe, t.j. na svoje názory a skutočné poznatky, a zisťuje tak „čo 

môže odôvodniť a čo nie ... čo mieni a aké sú myšlienky, s ktorými pracuje, aká je ich 

stavba“.
28

   Mierou vlastného bytia sa tak stáva jednotnosť, presnosť a stálosť rozumového 

bytia, s ktorým sa stretáva na myšlienkovej ceste, ktorú svojim úsilím vytvára.
29

  

Súčasne s objavom tohto bytia duša odhaľuje aj nejednotnosť, neurčitosť a premenlivosť 

sveta, v ktorom doposiaľ žila. Duša pri tom neostáva len pri odkrytí tejto „dvojakej krajiny, v 

ktorej sa pohybuje“, ale súčasne s ním objavuje dve základné možnosti svojho bytia: buď sa 

môže ontologicky „rozplynúť“ vo svete neurčitej a vtieravej bezprostrednosti, alebo môže 

prijať vlastnosti rozumového súcna ako meradlo vlastného bytia a filozofickou starostlivosťou 

o seba sa pokúsi o svoje bytia podľa tohto meradla vystupňovať, t.j. stať sa niečím pevným, 

presným, jednotným. Duša, ktorá sa rozhodne pre druhú možnosť, uvádza samú seba do 

vyššie zmieneného pohybu hore, ktorá ju mení a stupňuje jej bytie.
30

  

                                                 
23 PLATON: Ústava, s. 134-136. 
24 Pozri. PALOUŠ, R.: Čas výchovy, s. 122-123.   
25 Pozri. Tamže, s. 159. 
26 PATOČKA, J.: Počátky systematické psychologie. In. PATOČKA, J.: Péče o duši II. Soubor statí a přednášek 

o postavení člověka ve světe a v dějinách, vyd. I. Chvátik – P. Kouba, Praha: Oikúmené1999, s. 49.  
27 Pozri. Tamže, s. 52. 
28 PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská. In. PATOČKA, J.: Péče o duši II. Soubor statí 

a přednášeko postavení člověka ve světe a v dějinách, vyd. I. Chvátik – P. Kouba, Praha: Oikúmené 1999, s. 127. 
29 Pozri. Tamže, s. 128. 
30 Tamže. 
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Starostlivosť o dušu sa u Platóna vyjadruje v troch podobách či modalitách. Po prvé sa 

prejavuje v rámci Platónovho metafyzického systému – onto-kozmologického rozvrhu súcna. 

Ústrednou myšlienkou Platónovho metafyzického systému je hierarchická štruktúra bytia, 

ktorá ma štyri základné roviny. Najvyššia z nich je rovina prvých princípov jedného a 

neurčitej dvojice (αόριστος δύας) – ktorou Platón reaguje na riešenie krízy participačnej 

teórie, spôsobenej otázkou predelu (χωρισμός).
31

 Na nej závisí rovina ideí. Medzi týmito 

dvomi rovinami inteligibilného bytia a rovinou zmyslovej skutočnosti je stredná rovina 

matematických entít,
32

 na ktorej sa nachádza duša. Najnižšou rovinou je rovina zmyslového 

súcna. To znamená, že „nižšia rovina nemôže byť (ani byť myslená) bez roviny vyššej, zatiaľ 

čo rovina vyššia môže byť (a byť myslená) bez roviny nižšej“.
33

 

Duša sa nachádza v strednej oblasti, pretože na jednej strane vďaka svojmu spojeniu s telom 

prináleží do sveta zmyslového, na druhej strane je však schopná kognitívneho kontaktu s 

matematickými entitami, s ideami, a dokonca aj s prvými princípmi, a je teda schopná 

vystúpiť do inteligibilnej roviny. Možnosť tohto prieniku sa jej však otvára až vďaka 

filozofickej starostlivosti o seba samú. V perspektíve onto-kozmologického rozvrhu 

skutočnosti sa starostlivosť o dušu javí ako vyššie spomenutá náuka o duši ako samopohybe.
34

  

Druhý spôsob vyjadrenia myšlienky starostlivosti o dušu obsahuje Platónove politické 

myslenie, ktoré je úvahou o štáte, v ktorom „filozofi nebudú musieť umierať“, t.j. štáte 

spravodlivosti a duchovnej autority. Patočka venuje rozvinutiu tejto politickej modality 

Platónovej starostlivosti o dušu pomerne veľa priestoru.
35

  Jej východiskom je zmienenie sa o 

Sokratovom osude, ktoré je pre Platóna osudom filozofa vôbec. Sokratov osud, ukazuje, že 

starostlivosť o dušu je životu nebezpečná, a to aj vtedy keď sa filozof – podobne ako Sokrates 

– stráni verejného života. Jeho čisté filozofické pôsobenie sa totiž mnohým javí ako ohrozenie 

obce. Filozof skúšaním svojich spoluobčanov ukazuje, akí naozaj sú, odhaľuje skryté tyranské 

zmýšľanie demokratov a ich učiteľov. Odhalení vnímajú Sokratove skúšanie ako útok na 

samú podstatu režimu a bránia sa tým, že filozofa obžalujú a odsúdia. Sokrates umiera, ale 

jeho dedičstvo pretrváva v pokuse jeho žiakov navrhnúť takú obec, v ktorej filozofi nebudú 

musieť umierať, tzv. obec, ktorá nebude v konflikte s ľuďmi starajúcich sa o svoju dušu. 

Sokrates tak síce nepomohol sebe, svojím duchovným dedičstvom však pomáha iným: svojim 

najvernejším žiakom zanecháva dedičstvo filozofickej pomoci, jej prostredníctvom je možné 

vytvoriť novú obec, obec duchovných ľudí, postavenú na myšlienke starostlivosti o dušu.
36

  

Starostlivosť o dušu sa po tretie prejavuje u Platóna vo vzťahu duše k sebe samej, v jej 

skúsenosti o spôsoboch a stupňoch jej vlastného bytia, a teda v jej sebapoznaní. V tomto 

sebapoznaní pritom hrá rozhodujúcu rolu vzťah k obom rovinám skutočnosti, medzi ktorými 

sa duša pohybuje. Na rozdiel od vyššie zmieneného onto-kozmologického rozvrhu, v ktorom 

je tento vzťah zobrazený ako pohyb určitého typu súcna, je vzťah v tomto zmysle chápaný 

ako vnútorná skúsenosť duše samotnej. Bolo už povedané, že duša, ktorá sa o seba stará, tzn. 

duša, ktorá sa uvádza do pohybu smerom k inteligibilnej oblasti ideí a princípov, neobjavuje 

len idealitu, ale spolu s ňou aj stálosť, určitosť, presnosť ako meradlo vlastného bytia. Týmto 

meradlom sa hodnotí úbytok vlastného bytia vtedy, ak sa duša oddáva žiadostiam, ktoré sú od 

podstaty bezhraničné a zároveň premenlivé.  Duša týmto spôsobom činí skúsenosť o spôsobe 

svojho bytia, t.j. či je pravé, alebo v úbytku, zároveň poznáva, že je za obe zodpovedná.
37

 

                                                 
31 ide vyslovene o pozíciu neskorého Platona. 
32 pozri III. knihu Aristotelovej Metafyziky (piata apória). 
33 REALE, G.: Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk. Praha: 

Oikúmené 2005, s. 230. 
34 Pozri. CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši. Praha: Oikúmené 2010, s. 75. 
35 Pozri. PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská, s. 132-143. 
36 Pozri. Tamže, s. 133. 
37 Pozri. PATOČKA, J.: Platón a Evropa. In. PATOČKA, J.: Péče o duši II. Soubor statí a přednášek    

o postavení člověka ve světe a v dějinách, vyd. I. Chvátik – P. Kouba. Praha: Oikúmené 1999, s. 259. 

- 1257 -



Pohyb o seba starajúcu sa dušu obsahuje dve spolu súvisiace stránky. Prvá z nich je daná 

časovosťou zmyslového súcna. Nakoľko zmyslové súcno v čase vzniká a zaniká, duša, ktorá 

sa vďaka starostlivosti o seba pohybuje smerom od zmyslového súcno, vzďaľuje sa zároveň 

svetu vzniku a zániku, a objavuje svoju príbuznosť s oblasťou večného súcno.
38

  Duša sa tak 

vďaka pohybu smerom „hore“ dostáva do podstatného vzťahu k tomu, čo je večné. „Nahor“ 

pohybujúca sa duša sa vzďaľovaním od temporálneho súcna zároveň vzďaľuje od telesného 

života.
39

  Starostlivosťou o seba samú kladie mieru a obmedzenie svojím žiadostiam, ktoré sú 

buď priamo telesné, alebo majú v telesnosti svoj pôvod. Duša sa od telesného života v 

priebehu pozemskej existencie môže oddeliť vždy len do určitej miery, dosahuje tento pohyb 

svojho cieľa až po smrti.  Obidve strany pohybu o seba starajúcej sa duše zakladajú poňatie 

nesmrteľnosti, ktoré je odlišné od tradičného gréckeho poňatia nesmrteľnosti či už u Homéra 

a iných básnikov alebo v mysterióznych náboženských kultoch.
40

  Duša, ktorá sa behom 

života o seba starala, sa smrťou dostáva k cieľu pohybu, ktorému zasvätila celý svoj 

pozemský život. Vychutnáva si teraz plnosť bytia, ku ktorému svojím úsilím po celú dobu 

smerovala, bez toho aby bola rušená a rozptyľovaná telom. Zároveň je jasné, že na smrť je 

dobre pripravený len ten, kto sa behom svojho života staral o svoju dušu, tzn. kto uskutočnil 

podstatnú možnosť svojho bytia, a kto teda v tomto zmysle dobre žil. Patočka preto 

zdôrazňuje, že u Platóna, a to práve vďaka vyššie uvedenému poňatiu starostlivosti o dušu, 

získava nesmrteľnosť duše vlastný obsah.
41

  Nesmrteľnosť nie je už „iluzórnym 

pokračovaním obyčajného života v nejakej inej fantastickej krajine a vytúženej vonkajším 

spôsobom. Vstúpila do pevne založeného vzťahu k podstatnému pohybu duše, a tým k dobru 

a zlu, k odplate a trestu v podstatnom zmysle, získania bytia a ku zúfalstvu zo straty bytia, 

vnútorné dianie nadobudlo jasne vyhranenú podobu a dejiny, jasnosť o tom, odkiaľ a kam 

duša ide, aké sú jej kroky, aká je jej púť“.
42

   

 

Použitá literatura  

1. CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši. Praha: Oikúmené, 2010. 171 s.  ISBN 

9788072984336. 

2. NOVOTNÝ, F.: O Platonovi. Díl III. Filosofie. 2. vyd. Praha: Nová Akropolis o.s., 

2014. 636 s. ISBN 9788086038728.1 

3. PALOUŠ, R.: Čas výchovy. Praha: státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. 

ISBN 80-04-25415-2. 

4. PATOČKA, J.: Péče o duši I. Soubor státí a přednášek o postavení člověka ve světe 

a v dějinách, vyd. I. Chvátik – P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1996. 505 s. ISBN 

8086005240. 

5. PATOČKA, J.: Péče o duši II. Soubor státí a přednášek o postavení člověka ve světe 

a v dějinách, vyd. I. Chvátik – P. Kouba. Praha: Oikúmené, 1999. 400 s. ISBN 80-

86005-91-7. 

6. PATOČKA, J.: Sókratés. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN, 1991. 158 s.  

ISBN 80-04-25383-0. 

7. PATOČKA, J.: Platonova Péče o duši a spravedlivý stát. In: Patočka J.: Přednášky 

k antické filosofii IV. Sebrané spisy. Sv. 14/4. Praha: Oikúmené, 2012. 307 s. ISBN 

9788072984602. 

8. PLATON: Menon. Prel. J. Špaňár. In: Platon: Dialógy 1. Bratislava: Tatran 1990. 

928 s. ISBN 8022201251. 

                                                 
38 Pozri. Tamže, s. 260. 
39 Pozri. PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská, s. 145. 
40 Pozri. PATOČKA, J.: Platón a Evropa, s. 261. 
41 Pozri. PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská, s. 146. 
42 Tamže. 

- 1258 -



9. PLATON: Timaios. Kritias. Prel. F. Karfík. Praha: Oikúmené, 2008. 138 s. ISBN 

8086005070. 

10. PLATON: Ústava. Prel. F. Novotný. Praha: Oikúmené, 1996. 400 s. ISBN 80-

86005-28-3. 

11. REALE, G.: Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve 

světle nepsaných nauk. Praha: Oikúmené, 2005. 700 s. ISBN 80-86005-23-2. 

 

Kontaktné údaje 

Mgr. Petronela Wjechová 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 

Katedra filozofie a dejín filozofie 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

Tel: +421 904 350 342 

email: wjechova.n@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

- 1259 -



RENEWABLE ENERGY POLICY DURING THE SLOVAK 

PRESIDENCY OF THE V4 (01.07.2018 - 30.06.2019) 

 

Michal Čičvara 

 
Abstrakt 

In our contribution we focus on the Slovak Presidency within the V4 Group. Specifically, we 

are aiming at highlighting the individual objectives and focus on this recently ended 

presidency. We believe that we are creating enough space for reflection and the possibility of 

evaluating the functioning of the V4 during the presidency of the Slovak Republic. The 

dominant area of our interest is the field of renewable energy sources. We are trying to bring 

enough knowledge related to the period of the Presidency of Slovakia, opinions on the current 

state of the V4 in terms of renewable resources and also the direction after the end of the 

Slovak Presidency. 

Key words: presidency, renewable sources of energy, Slovak republic, V4 

 

 

1. INTRODUCTION  

Within the Visegrad Group, its individual Member States constantly take turns in chairing the 

group. The Presidency lasts one year and the area of our interest is the period from 

01.07.2018 to 30.06.2019, when Slovak Republic was the leader of V4. In particular, we are 

focusing on renewable energy policy. In addition, we are bringing a vision of the future 

functioning of V4 and views on the state of energy policy for renewable energy sources from 

the beginning of our Presidency to the present. The dependence of the use of conventional 

energy sources is on the high level in the V4 countries. It is essential to turn the attention to 

alternative sources that can ensure a better quality of life. Through this paper I point out both 

the positives and the negatives within the given issue. We believe that there will be the 

desired awareness of the importance of this subject and will ensure transformation in favor of 

favorable changes and functioning. 

 

2. OPERATION AND EVALUATION OF THE PERIOD DURING AND AFTER THE 

PRESIDENCY OF THE SLOVAK REPUBLIC IN V4  

In the period from 01.07.2018 to 30.06.2019 the Slovak Republic held the post of the  

presiding country within the V4 group. The aim of the said Presidency was to emphasize the 

importance of the Visegrad Four as an important player in regional cooperation and a 

guarantor of ensuring regional stability while maintaining favorable neighborly relations. Via 

this international organization the space for the development of beneficial interactions with 

non-member states was created. The Slovak Republic maintain that it sees V4 as an integral 

part of Europe and there is no choice for us between the EU and the above-mentioned group 

of Central European countries. Slovakia's primary focus was to draw attention in favor of the 

European agenda, whose main priority is to strengthen the EU. During its Presidency of the 

V4, the Slovak Republic tried to participate in discussions focused on the future of the EU 

and also contributed to the efforts to solve the challenges and problems that this international 

European group has recently faced. Among the key principles of the Slovak Presidency were 

efforts to: promote unity, it means seek agreement in all areas; bringing beneficial solutions 

(the objective was to pursue jointly those projects that have had a positive impact on the lives 

of the people of the V4 countries); respecting diversity and seeking consensus, all taking into 

account national interests. The starting point of our Presidency of the Visegrad Four was to 

move from coordination regarded  to questions about the integration process to the need to 
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promote a common approach at European level. All this highlights the claim that the V4 is not 

only an alternati0ve to the EU, but is a full part of it. The European Union is a common 

existential space providing a high degree of prosperity. The whole period of the V4 

presidency was also in the spirit of actively pursuing a positive agenda, which in translation 

represented an effort to be part of the action within Europe and to prove its relevance by 

bringing its own views and solutions to individual problem areas. On the basis of that, it was 

also possible to follow the past period, when the views of the V4 group were also taken into 

account and respected in the circles of the EU Member States in the decision-making process. 

The attitudes emerging from the Visegrad Four have been and are being developed respecting 

the different historical, political, social and cultural experiences of the region and constitute a 

legitimate part of the democratic debate in Europe in the sense of unity in its diversity. The 

Slovak Republic focused on strengthening internal dynamics, competitiveness, security and 

cohesion of the Visegrad region. This was also the motto of our Presidency, which 

emphasized the dynamism of Visegrad for Europe (O predsedníctve 2018).  

The coordination of the Slovak Presidency in the V4 was handled by the Ministry of Foreign 

and European Affairs. There have been many discussions in different areas and at different 

levels, and one of them was the environment. It is also worth mentioning that this grouping 

has been working with countries like Bulgaria and Romania for a long time on environmental 

issues, and since mid-2017 cooperation has also been extended to Croatia and Slovenia. 

Similarly as in previous years, a meeting of environment ministers was held during the 

Presidency of the Slovak Republic. The dominant environmental priorities were: water 

efficiency; climate changes; circular economy (This priority is important for our 

contribution). The common goal not only at V4 but also in the European Union was and is the 

need for a gradual transition to a resource-efficient, low-carbon, circular economy supporting 

competitiveness and economic innovation potential). Part of the direction of the Slovak 

Presidency in the V4 was also to support an open discussion at both regional and European 

level in the framework of policies for the transition to the circular economy model. Achieving 

the waste management efficiency, which constitutes one of the greatest challenges for the V4 

countries, and Slovakia has put discussions on the issue on its agenda, making it clear that the 

situation needs to be addressed (Slovenské predsedníctvo vo...).  

In fulfilling its own defined priorities, the Slovak Republic also sought close coordination 

with the Czech Republic, as this V4 member country is currently chairing the group. The aim 

of the Slovak Presidency was to achieve concrete results for the benefit of the people of the 

V4 countries, namely: building a strong Europe (By creating a strong Europe, the V4 

countries can ensure dynamic development and thereby also strengthen European unity. the 

desired results made it clear that the V4 countries would assume their share of responsibility 

in order to make progress.); Ensuring a secure environment (This area is also important as 

ensuring a safe environment is one of the main prerequisites for the positive functioning and 

building of positive bilateral and multilateral relations based on stability. In order to fulfill 

this priority, more intensive cooperation is required not only for the V4 member states but 

also for the EU.); Bringing smart solutions (This goal is to create an optimal and user-friendly 

online environment that is an integral part of people's lives. This set of goals also includes the 

need to build a circular and waste management.). The latter form a dominant theme not only 

for the V4, but also for the EU. It was important to finalize the policy debate on the 2030 

energy and climate policy priorities with a view to 2050. The V4's interest consisted in the 

pursuit of coordinated enforcement of common requirements in order to preserve the key 

factors of competitiveness, security of supply, reasonable end-user prices and sovereignty in 

the choice of energy mix for each Member State. As already mentioned, the transition to low 

carbon is an important need, which can only be achieved by increasing the share of renewable 

energy sources in final energy consumption. The growth of these environmentally friendly 
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and population friendly resources is linked to the need to shape different energy climate plans 

at V4 level. In addition, the Slovak Presidency also addressed the issue of energy security in 

this field, as all the V4 countries are known for their high dependence on imports of energy 

raw materials. On this basis, Slovakia tried to conduct talks on strengthening the energy 

security of the Central European region (Program predsedníctva Slovenskej republiky... 

2018).  

An important event during the Slovak Presidency in the field of environment was the 

international expert workshop held in Bratislava on June 4, 2019, which focused on 

increasing safety in the field of electricity. The workshop was organized by the Ministry of 

Economy of the Slovak Republic, which, in addition to other V4 members, also invited 

representatives from the V4 transmission networks, and last but not least, the OECD, the 

International Energy Agency and the Nuclear Energy Agency were represented. Through this 

meeting of experts, the findings of the nuclear energy study were presented. Countries were 

also involved in the creation of this study, which was created on the initiative of the Slovak 

Republic. The conclusion of the workshop was that, in addition to renewable energy sources, 

energy efficiency measures and the creation of new innovative technologies, nuclear research 

is also an important element in contributing to sustainable energy goals while increasing 

energy security (V4 Workshop Bratislava 2019). In our opinion, the level of use of 

conventional energy sources needs to be reduced, focusing only on a gradual increase in the 

share of renewable energy sources in final energy consumption, because only in this way we 

will relieve our dependence on traditional sources and improve our lives. 

   The whole Visegrad Group seeks to coordinate the enforcement of common requirements 

based on elements such as competitiveness, security of supply, reasonable prices towards final 

consumers and the sovereignty of the choice of energy mix in relation to each Member State. 

These elements are defined as follows: competitiveness means vigilance within the 

development of alternative resources; security of supply, emphasizing stable gas supplies and 

price adequacy towards end-users, seeking to achieve the long-term survival of regulated 

energy prices (Gabrižová, Koreň, Szalai, Yar 2018). 

On the other hand, after the end of the Slovak Presidency of the V4, the Minister of the 

Environment recently stated that the Slovak Republic is ready to support even the most 

ambitious scenarios counting on a high degree of circular economy. It considers it important 

to take into account the national energy and socio-economic conditions of our country. In 

particular, the Low Carbon Development Strategy of the Slovak Republic until 2030, with the 

view to 2050 (Szalai 2019). As we can see there are many theories and constant changes in 

functioning, but the aim must be to improve the quality of life of the population. It is also 

worth noting that the shares of alternative energy sources of the V4 Member States are among 

the lowest in the EU. V4 has great potential in the field of renewables, but unfortunately, 

energy policy makers do not plan major changes. 

However, the establishment of the new Visegrad + platform, based in Prague, has created  an 

ambition to contribute to the inevitable change. This platform will support the process of 

transforming the energy systems of the Visegrad region to the benefit of renewables and a 

sustainable economy. It will also give priority to the active promotion of European energy 

conversion and climate protection objectives (Nová uhoľná opona... 2019). 

On the basis of achieving many positives, there are also a number of negatives associated with 

functioning in the field of increasing the share of renewable energy sources in final energy 

consumption. There is a distinction between claims that Slovakia has underestimated the 

development of renewable energy sources in the long term. The fact, that the Slovak Republic 

has only a short period of time to achieve the national renewable energy target set by the 

Europe 2020 Strategy of 14% and for the second consecutive year it has not only increased, 

but has even declined, is very interesting. In addition, it is also necessary to take into account 
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the need to increase the use of photovoltaic panels and wind turbines to a much greater extent, 

since they are the cheapest sources of energy. The vision should lie in the importance of 

convincing Slovak political leaders to work more systematically to build a sustainable 

economy, and to include energy efficiency, renewable, energy, together with a reduction in 

the use of conventional energy sources, and last but not least to address energy poverty. 

Through such functioning , a low-emission, low-carbon, decentralized, population- and 

community-controlled economy, whose primary focus will be the sustainability of a healthy 

environment for the benefit of future generations (Vedej 2019). 

 

3. CONCLUSION 

In our contribution we focused on the issue of renewable energy sources in the context of the 

V4 group, specifically we focused on the events during and after the presidency of the Slovak 

Republic in this international organization. In addition, we have also brought the attitudes of 

other experts to the current situation. It is important to recognize the need to switch to 

alternative sources and to increase their share of final energy consumption.  

We believe that web ring enough information to evaluate this issue. Alternative energy 

sources are the main instrument needed to transform energy, thereby ensuring better quality of 

the environment and life not only for present but also for future generations. It is necessary to 

be aware of the urgency of an acceptable solution of the current situation by competent 

persons in order to take reasonable measures and improve the system of functioning.  
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A VÍŤAZOM JE… ONLINE-MEDIÁLNY DOHĽAD 

 

AND THE WINNER IS… THE ONLINE-MEDIA SURVEILLANCE 

 

Anna Sámelová  

 
Abstrakt 

Predmetom tejto štúdie je filozofický pohľad na súčasný médiami sprostredkovaný dohľad 

založený na panoptickom, synoptickom, polyoptickom či omnioptickom monitoringu 

a následnej (seba)regulácii či (seba)disciplinácii jednotlivca, verejnosti i spoločnosti ako 

celku. Mediálne technológie 21. storočia totiž nezmenili len spotrebiteľské návyky 

jednotlivcov, ale aj ich kognitívne návyky a zručnosti. Banálna rutina dennej mediálnej 

spotreby obyčajných ľudí vyústila do nutnosti zmeniť doterajšiu paradigmu médiami 

sprostredkovanej komunikácie. Tá offline, založená na racionalite a spoločenskej 

zodpovednosti publikujúcich profesionálov, ustupuje v online médiách emocionálnej 

komunikácii publikujúcich laikov. Metodologicky je tento text uvádzacou časťou k reflexii 

normatívnej regulácie online spoločnosti, t. j. sústreďuje sa na pojmovú analýzu a základné 

východiská dohľadu v offline a online spoločnosti. 

Klúčové slová: online médiá, dohľad, médiami sprostredkovaná komunikácia, racionalita, 

emocionalita, zmena paradigmy 

 

Abstract 

The study deals with a philosophical view of current media-mediated surveillance based on 

panoptic, synoptic, and omnoptic monitoring, and subsequent (self-)regulation or (self-

)discipline of the individual, the public and society as a whole. Media technologies of the 21st 

century have not only changed individual consumer habits, but also their cognitive habits and 

skills. The banal routine of daily media consumption of ordinary people has resulted in the 

need to change the current paradigm of media-mediated communication. The offline one, 

based on the rationality and social responsibility of publishing professionals, recedes in the 

online media to the emotional communication of publishing laypersons. Methodologically, 

this text is an introduction to the reflection of the normative regulation of online society, i.e. it 

only focuses on the conceptual analysis and the basics of surveillance in offline and online 

societies. 

Key words: online media, surveillance, media-mediated communication, rationality, 

emotionality, paradigm change 

 

 

1 ÚVOD 

Keď George Orwell vydal v roku 1949 antiutópiu Nineteen Eighty-Four (2013 v slovenskom 

preklade Juraja Vojteka pod názvom 1984), naznačil svetu teoreticky možnú, no politicky, 

spoločensky i kultúrne desivú predstavu prepojenia všedného života obyčajných ľudí 

s technickými a technologickými vymoženosťami polovice dvadsiateho storočia. 

Pripomeňme, že novým médiom bola v tom čase televízia, no jej technologicky dôsledné 

využitie vyústilo do dovtedy nevídanej miery panoptického dohľadu elitnej hŕstky spoločnosti 

nad jej neprivilegovanou väčšinou. Na začiatku dvadsiateho prvého storočia sa však 

Orwellova dystopická predstava spoločenského poriadku stala realitou. Nielen v podobe 

povinnej sociálnej kreditácie obyvateľstva v Čínskej ľudovej republike, ktorá z Číny robí 
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v očiach odbornej i laickej verejnosti prvú digitálnu diktatúru. Systém sociálneho kreditu, t. j. 

systém pozorovania, hodnotenia a regulovania spoločenského správania (verejného 

i súkromného, jednotlivcov i firiem) založeného na nepretržitom monitoringu konania ľudí 

prostredníctvom online médií, je nateraz ojedinelým extrémom v inovovanom prístupe 

k normatívnej regulácii spoločnosti. Orwellovský typ panoptického dohľadu je však prítomný 

a umocnený najmä vo svojej synoptickej a polyoptickej verzii. Médiami sprostredkovaný 

dohľad totiž vo svojich dôsledkoch nerozlišuje, či sa monitoring, hodnotenie a následná 

(seba)regulácia alebo aj (seba)disciplinácia odohrá na základe štátom nariadeného dohľadu 

ako v Orwellovej Oceánii či komunistickej Číne, alebo na základe dobrovoľného a vo svojej 

podstate aj zábavného neuvedomeného odovzdávania (zdieľania) súkromných údajov 

o spotrebiteľskom konaní, názoroch, prioritách atď. Napokon, čínsky systém sociálnej 

kreditácie vznikol oficiálne preto, aby štát efektívnejšie reguloval trh a jeho producentov 

i spotrebiteľov. No vo výsledku sa konzekvencie za konkrétny druh producentského a 

spotrebiteľského správania/nesprávania prenášajú do sociálnej sféry, napríklad do 

(ne)možnosti využívať konkrétne druhy sociálnych služieb. 

V tomto kontexte sa budú pohybovať naše úvahy o spoločenskej regulácii v technologicky 

vyspelej spoločnosti, ktorej jednotlivci masovo podľahli online mediálnej spotrebe. V prvej 

časti štúdie stručne objasníme základné pojmy dohľadových dispozitívov, v druhej kontexty 

mediálneho dohľadu a jeho špecifík v online prostredí. Cieľom je poskytnúť základný náhľad 

na problematiku paradigmatickej zmeny, ktorú ohlásil nástup online dohľadu.    

 

2 PANOPTIZMUS, SYNOPTIZMUS, POLYOPTIZMUS A DOHĽAD 

Panoptizmus, synoptizmus a polyoptizmus sú technickými pojmami dohľadových štúdií, 

ktoré označujú rôzne typy mocenských dispozitívov založené na variáciách princípu 

vidieť/byť videný.  Panoptikon pochádza  z gréckych slov pan – všetko a optikos – viditeľný. 

Jeho mocenská technológia sa zakladá na pohľade nevidenej hŕstky elity na neprivilegovanú 

hŕbu ľudí s cieľom vyvolať u pozorovaných jedincov náležité myslenie, správanie a konanie, 

t. j. ich sebareguláciu a sebadisciplináciu. Technický predobraz má v modeli panoptického 

väzenia Jeremyho Benthama a filozofický v mocenských štúdiách Michela Foucaulta.  

Výraz Synoptikon označuje takpovediac opak, čiže takú modalitu princípu vidieť/byť videný, 

v ktorej hŕba ľudí, sama nevidená, pozoruje hŕstku, s rovnakým cieľom, aký má technológia 

panoptika, t. j. vyvolať u pozorovaných jedincov sebareguláciu a sebadisciplináciu. Pojem sa 

zvyčajne pripisuje Thomasovi Mathiesenovi, no on sám priznáva, že autorom pojmu je 

dánsky sociológ Frank Henriksen, ktorý tiež vychádzal z gréckych slov, a síce syn – zároveň 

či v rovnakom čase, a opticos – viditeľný. Synoptikon teda predstavuje situáciu, keď sa mnohí 

spoločne sústreďujú na niečo jednotlivé.  

Polyoptikon je technologická platforma tzv. 360° pri 360°, čo znamená, že umožňuje 

sledovať prostredníctvom displeja rôzne udalosti a reagovať na ne štvorrozmerne, t j. v troch 

rozmeroch priestoru a v čase. Výraz sa opäť skladá z dvoch gréckych slov: poly – mnohý, 

početný, rôzny a optikos – vidieť. Polyoptikon teda predstavuje taký mocenský dispozitív, 

keď hŕba ľudí sleduje hŕbu ľudí. Polyoptikon je technologicky evolvovaným Synoptikom, t. j. 

vyšším vývojovým stupňom Synoptika.  

Pre úplnosť treba dodať, že výskumníci a praktici dohľadových štúdií už používajú aj výraz 

Omniopticon: omni – gr. vše- a opticos – vidieť. Omnioptický disciplinárny dispozitív teda 

pracuje so vševidiacim pohľadom všetkých na všetkých, pričom stále platí, že účinky tohto 

pohľadu sa prejavujú v sebaregulácii a sebadisciplinácii pozorovaných jedincov. Takúto 

architektúru priehľadnosti priestoru, ako aj tých, čo sa v ňom nachádzajú (hoci len virtuálne), 

ponúkajú sociálne siete. 

Spoločnou črtou všetkých týchto dispozitívov operujúcich na princípe vidieť/byť videný, ako 

aj z nich vyplývajúcich mocenských techník dohľadu nad jednotlivcom a spoločnosťou ako 
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celkom, je, že ich cieľom nie je dosiahnuť predstieraný alebo fiktívny súlad myslenia, 

správania sa a konania jednotlivca podľa želaných noriem, zmyslom je dosiahnuť súlad 

skutočný. Aby bol s vyžadovaným režimom konformný každý a jeden jednotlivec, 

a prostredníctvom každého a jedného jednotlivca aj spoločnosť ako celok, čiže všetci. Všetci 

spolu a každý jeden – omnes et singulatim (Foucault, 2003). 

 

3 ONLINE MEDIÁLNY DOHĽAD 

Tak, ako moc zvykneme tradične spájať so štátom, jeho byrokratickými aparátmi, inštitúciami 

a elitou vrátane masmédií, tak aj dohľad a jeho vývoj tradične spájame s rozvojom 

technológií, ktoré postupne ovládli nielen sféru verejnú, ale najmä súkromnú. Prepojenie 

technológií, ekonómie a médií sa v oblasti synoptického dohľadu čoraz viac sa 

zmediálňujúceho sveta ukázalo ako kľúčové (Malík, 2008). Čím vyspelejšie, rýchlejšie, 

fyzicky menšie a ľahšie, používateľsky priateľskejšie, cenovo dostupnejšie, a teda aj 

masovejšie, a preto účinnejšie boli technologické nástroje mediálneho sprostredkovania sveta, 

tým efektívnejšie sa dali prepojiť s požiadavkami na publikačnú efektívnosť médií aj 

v ekonomickej oblasti. A naopak. Kto nepodliehal, resp. nepodlieha (dobrovoľne či 

z nedostatku prístupu k funkčným technológiám) monitorovanému dohľadu, stával sa, resp. 

stáva sa akoby občanom druhej kategórie. Toto občianstvo druhej kategórie pritom zodpovedá 

takému rozsahu, v akom sa daný jedinec vymyká norme poskytovania osobných údajov, čiže 

verejného zdieľania svojej identity. Normálne je byť online, byť offline je ne-normálne.  

Tradičné médiá (tlač, rozhlas a televízia) dominovali mediálnej komunikácii pred érou 

internetu, preto sa v odbornom jazyku označujú aj ako offline médiá. Ich mocenské 

ovplyvňovanie publika (čitateľov, poslucháčov, divákov), bolo založené na dispozitívoch 

Panoptika a Synoptika. No práve tak aj prvá vlna internetu, t. j. Web 1.0 (World Wide Web). 

Internetové webové stránky, blogy a vlogy fungujú na mocenskej technike hŕstky (napr. 

agregátorov dát), ktorá kontroluje hŕbu (používateľov internetu).  

Polyoptikon vstúpil do slovníka spoločenských vied až v čase nástupu sociálnych sietí (Web 

2.0), napr. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram a pod. Nateraz najnovšie médiá 

– sémantické (Web 3.0) – tento dohľadový potenciál ešte umocnili. A to tak potenciál 

dohľadu nad jednotlivcami, ako aj nad  spoločnosťou ako celkom prostredníctvom 

spotrebiteľských návykov jednotlivých členov tejto spoločnosti. Súčasní „dozorcovia“ sú totiž 

stále prítomní vo vreckách, kabelkách, či priamo na tele pozorovaných ľudských objektov 

v podobe notebookov, mobilných telefónov, tabletov, smart-hodiniek či smart-náramkov atď. 

„Dozorcami“ nad ľudským správaním a konaním sú teda v online ére celkom bežné 

prostriedky každodennej mediálnej spotreby, ktorá sa medzičasom stala nepretržitou 

spoločenskou praxou. „Predpovedá sa, že mobilný telefón sa čoskoro stane najdôležitejšou 

platformou. [...] Mobil máme stále vo vrecku a krátke prestávky využijeme na to, aby sme 

zistili, čo sa stalo s priateľmi a so svetom“ (Mathiesen, 2013, s. 46). Práve tieto všedné 

nástroje ľudskej každodennosti tak napĺňajú a rozširujú Baumanovu metaforu „urob-si-sám 

panoptizmu“ (DIY – do it yourself ), v ktorej vyjadril podstatu účinkov dohľadu disciplinárnej 

moci – aby si každý sám nosil so sebou svoje vlastné malé Panoptikon (Bauman, Lyon, 2013, 

s. 62–64, 68, 73). 

Dozor nad osobnými dátami jednotlivcov, či si to už používatelia online médií uvedomujú, 

alebo nie, je skutočný, nekonečný a všadeprítomný, ale treba opätovne zdôrazniť, že tu ide 

najmä o dosiahnutie ozajstného, nie predstieraného, súladu s normou. Dozor nad dátami totiž 

generuje druhú identitu jednotlivca. To, čo Michel Foucault nazval „živé tabuľky“ (2004, s. 

150), David Lyon „dátový obraz“ (1994, s. 19), Mark Poster „dodatočné ja“ alebo aj „druhé 

ja“ (1990, s. 97), Kevin Haggerty a Richard Ericson „dátový dvojník“(2000, s. 611), Philip 

Agre „dátový tieň“ (1994, s. 101–127), Gilles Deleuze „divíduá“ (1998, s. 199) a Bart Simon 

„databázované ja“ (Simon, 2005, s. 16). Nezáleží na tom, ktorým z týchto pojmov označíme 
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fenomén online médiami sprostredkovaného dohľadu, jeho mocenskú podstatu vystihol Bart 

Simon: „Naše databázované ja sa odlišujú od  našich skutočných ja tým, že v porovnaní 

s nami sú databázované ja ľahšie dostupné, ľahšie sa pozorujú, manažujú a predvídajú“ 

(2005, s. 16). 

 

4 ZÁVER 

V kontexte v súčasnosti technologicky možného a aj reálne uplatňovaného orwelovského typu 

dohľadu nad spoločnosťou sme sa v štúdii zamerali na problematiku spoločenskej regulácie 

v technologicky vyspelej spoločnosti, ktorej jednotlivci masovo podľahli online mediálnej 

spotrebe. Dohľadové dispozitívy Panoptika, Synoptika, Polyoptika a Omnioptika, založené na 

princípe vidieť/byť videný, sa umocnili v technologickom vylepšení médií. Štúdia je 

uvádzacím textom k rozsiahlejšiemu výskumu offline a online prostredia, a tak neponúka 

ucelené riešenie, ale poskytuje základný náhľad na problematiku paradigmatickej zmeny, 

ktorú ohlásil nástup online dohľadu.    

 

Táto štúdia vznikla ako súčasť grantového projektu č. APVV-18-0103, „Paradigmatické 

zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy“. 
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ZÁKLADNÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S OTÁZKOU SLOBODNEJ 

VÔLE 

 

FUNDAMENTAL PROBLEMS RELATED TO THE QUESTION OF 

FREE WILL 

 

Dávid Bujnovský  

 
Abstrakt 

Tento príspevok je venovaný základným problémom súvisiacim s otázkou slobodnej vôle, a 

to problémom definície slobodnej vôle, kauzality, determinizmu a indeterminizmu, existencie 

alternatívnych možností a morálnej zodpovednosti. Tieto problémy predstavujú základy na 

ktorých celá filozofická diskusia na tému slobodnej vôle stavia. Definujú a rámcujú tak 

filozofické smery kompatibilizmu, tvrdého determinizmu a libertarianizmu, ako aj jednotlivé 

koncepcie slobodnej vôle, ktoré sú ich súčasťou. Práve rôzny prístup k riešeniu týchto 

problémov je zdrojom rozdielnych odpovedí na otázku slobodnej vôle. 

Kľúčové slová: slobodná vôľa, determinizmus, morálna zodpovednosť 

 

Abstract 

This paper is devoted to fundamental problems related to the question of free will, namely 

problems of definition of free will, causality, determinism and indeterminism, existence of 

alternative possibilities and moral responsibility. These problems constitute a base upon 

which philosophical discussion of free will as a whole builds. They define and frame both the 

philosophical movements of compatibilism, hard determinism and libertarianism, as well as 

individual concepts of free will within them. It is indeed this difference in approach to solving 

these problems that is the source of differing answers to the question of free will. 

Key words: free will, determinism, moral responsibility 

 

 

1 DEFINÍCIE SLOBODNEJ VÔLE 

V súčasnosti neexistuje jednotná definícia slobodnej vôle, na ktorej by sa väčšina 

akademickej obce zhodovala. K takejto jednotnej definícii má pravdepodobne najbližšie 

charakteristika slobodnej vôle ako „druhu sily, alebo schopnosti robiť taký druh rozhodnutí, 

na základe ktorých môže byť človek považovaný za morálne zodpovedného“.
1
 Takáto 

definícia je však príliš vágna.   

Rôzne definície slobodnej vôle sa najčastejšie líšia podmienkami, ktoré vôľa musí splniť aby 

ju bolo možné považovať za slobodnú. V rámci inkompatibilizmu
2
 ide najmä o podmienky 

absolútnej kontroly a existencie alternatívnych možností. Napríklad Dolák píše: „pri každom 

                                                 
1 FISCHER, J. M. a KANE, R. a PEREBOOM, D. a VARGAS, M. ed. Four Views on Free Will. Oxford: Blackwell, 

2007. ISBN 978-1-4051-3485-9, s. 1. 
2 V rámci filozofických diskusií na tému slobodnej vôle je možné identifikovať dva základné filozofické smery – 

kompatibilizmus a inkompatibilizmus. Líšia sa v protikladnom názore na kompatibilitu slobodnej vôle a 

determinizmu. Kompatibilisti považujú platnosť determinizmu a existenciu slobodnej vôle za navzájom kompatibilné, 

inkompatibilisti za navzájom nekompatibilné. Inkompatibilizmus je možné rozdeliť na dva ďalšie smery: Tvrdý 

determinizmus zastávajú tí inkompatibilisti, ktorí platnosť determinizmu uznávajú, libertarianizmus tí inkompatibilisti, 

ktorí platnosť determinizmu neuznávajú. Mnohí inkompatibilisti popierajúci existenciu slobodnej vôle však zostávajú 

voči otázke platnosti determinizmu agnostikmi, pretože považujú existenciu slobodnej vôle za nekompatibilnú 

rovnako s platnosťou determinizmu ako s platnosťou indeterminizmu.  
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akte nášho rozhodovania máme pred sebou niekoľko (minimálne však dve) možností, z 

ktorých žiadna sa uskutočniť nemusí, ale môže. Je len v našej moci, ktorú z nich zrealizujeme. 

Sloboda je bežne chápaná ako možnosť konať inak, táto možnosť je však zaručená jedine 

našou mocou, ktorú nám dáva naša (slobodná) vôľa. Stále sa tu pracuje s pojmom vôle, ktorý 

je (vo filozofii rovnako ako v psychológii) definovaný vždy len vágne. Na základe 

newtonovskej a mechanistickej paradigmy je dodnes vôľa často charakterizovaná ako akási 

»sila«, ktorá môže pôsobiť, čo nás nutne vedie k pojmu kauzality. Slobodná vôľa musí byť 

teda (ak má byť slobodná) prvou príčinou, ktorá nie je účinkom inej príčiny, nič ju teda nenúti 

jednať presne určeným spôsobom (isteže je limitovaná, nemá nekonečné možnosti, ale 

napríklad len dve, ale aspoň dve mať musí)“.
3
 Motív causa sui ako požiadavky, ktorú musí 

slobodná vôľa spĺňať, sa tiež zvykne objavovať relatívne často, hoci mnohí filozofi ho po 

vzore Nietzscheho
4
 označujú za nekoherentný. Harris má na slobodnú vôľu podobné 

požiadavky ako Dolák. „Predstavte si, čo by to vyžadovalo, skutočne mať slobodnú vôľu. 

Museli by ste si byť vedomí všetkých faktorov determinujúcich vaše myšlienky a činy a 

museli by ste mať nad nimi kompletnú kontrolu.“
5
 Na inom mieste píše: „Pozastavte sa na 

chvíľu a zamyslite sa nad kontextom, v ktorom nastane vaše nasledujúce rozhodnutie: 

Nevybrali ste si svojich rodičov, ani čas a miesto svojho narodenia. Nevybrali ste si svoje 

pohlavie, ani väčšinu svojich životných skúseností. Nemali ste žiadnu kontrolu nad svojim 

genómom, alebo vývojom vášho mozgu. A teraz váš mozog robí rozhodnutia na báze 

preferencií a presvedčení, ktoré doňho boli natlačené počas celého vášho života – vašimi 

génmi, vašim fyzickým vývojom od momentu vášho narodenia a interakciami ktoré ste mali s 

ostatnými ľuďmi, udalosťami a myšlienkami. Kde je v tomto sloboda?“
6
 Pereboom píše: 

„Uznávam, rovnako ako Spinoza, že by sme nemohli byť morálne zodpovední, ak by bol 

determinizmus pravdivý, avšak morálnu zodpovednosť by sme nemali, ani keby bol pravdivý 

indeterminizmus a príčiny nášho konania by boli výlučne výsledkom stavov, či udalostí, 

indeterministické kauzálne histórie konaní ohrozujú morálnu zodpovednosť rovnako ako 

deterministické. Zároveň si myslím, že ak by sme boli nedeterminovanými pôvodcami príčin 

– ak by sme ako substancie mali silu zapríčiňovať rozhodnutia bez toho, aby sme boli 

kauzálne determinovaní ich zapríčiniť – mohli by sme mať druh slobodnej vôle nevyhnutný 

pre morálnu zodpovednosť.“
7
 Títo autori sa vo zhodujú nie len vo svojich definíciách 

slobodnej vôle a v požiadavkách, ktoré na slobodnú vôľu kladú, ale aj v odpovedi na samotnú 

otázku slobodnej vôle – slobodnú vôľu nemáme.  

Kane má na slobodnú vôľu podobné požiadavky, avšak jeho odpoveď na otázku slobodnej 

vôle je kladná (je libertarián) – máme slobodnú vôľu. „Ak sa na seba pozeráme ako na 

pôvodcov konania schopných ovplyvňovať svet rôznymi spôsobmi, veríme, že máme 

slobodnú vôľu. Zdá sa nám, že sú pred nami otvorené rôzne možnosti. Rozmýšľame nad nimi, 

zvažujeme ich a potom si vyberáme. Cítime, že (1) je »na nás« čo si vyberieme a ako konáme; 

a to znamená, že sme si mohli vybrať alebo konať inak. Tak ako povedal Aristoteles, »ak je 

konať 'na nás', rovnako je 'na nás' aj nekonať«. Toto »na nás« zároveň naznačuje, že (2) 

ultimátny zdroj nášho konania spočíva v nás a nie mimo nás, vo faktoroch presahujúcich našu 

kontrolu.“
8
 Slobodnú vôľu teda Kane chápe ako „silu byť ultimátnym tvorcom a 

                                                 
3 DOLÁK, A. Svoboda vůle: Sic et Non. Organon F. 2010, 17(3), 322-338. ISSN 2585-7150, s. 323. 
4 Pozri NIETZSCHE, F. Mimo dobro a zlo. Praha: Aurora, 1996. ISBN 80-85974-12-6, s. 26. 
5 HARRIS, S. Free Will. New York: Free Press, 2012. ISBN 978-1-4516-8340-0, s. 13. 
6 Tamže, s. 41.  
7 PEREBOOM, D. Hard Incompatibilism. In: Four Views on Free Will. Oxford: Blackwell, 2007, 85-125. ISBN 978-

1-4051-3485-9, s. 85. 
8 KANE, R. Libertarianism. In: Four Views on Free Will. Oxford: Blackwell, 2007, 5-43. ISBN 978-1-4051-3485-9, s. 5. 
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udržiavateľom vlastných cieľov a účelov“.
9
 Kane je presvedčený, že existenciu takéhoto typu 

slobodnej vôle nám prírodné zákony umožňujú a je obhájiteľný v rámci naturalizmu. 

Kompatibilistickí autori sa zhodujú v kladnej odpovedi na otázku slobodnej vôle, ich definícia 

slobodnej vôle sa však od vyššie spomínaných autorov výrazne líši. Dennett píše: „Slobodná 

vôľa je reálna, ale nepredstavuje vopred danú črtu našej existencie akú predstavujú napríklad 

zákony gravitácie. Taktiež nie je tým, za čo ju považuje tradícia: božskou silou vyňať sa z 

kauzálnej siete fyzikálneho sveta. Je evolučným výtvorom ľudskej aktivity a presvedčení a je 

rovnako reálna ako iné podobné ľudské výtvory, ako napríklad hudba a peniaze. Je však ešte 

cennejšia.“
10

 Podľa Dennetta môžeme v krátkosti slobodnú vôle najlepšie definovať ako 

kapacitu dosiahnuť to, čo je cenné, v rámci rozsiahlych okolností.
11

 Dennett považuje 

slobodnú vôľu za fenomén na biologickej úrovni, nie na úrovni fyzikálnej. Slobodnú vôľu 

chápe ako ľudskú kapacitu predpokladať pravdepodobné budúcnosti v podobe možných 

svetov spôsobom, ktorý nám umožňuje na základe týchto predpokladov upraviť naše konanie 

tak, aby sme sa pravdepodobnej nepriaznivej budúcnosti mohli vyhnúť. V snahe o 

definovanie slobodnej vôle nachádzame u Dennetta ďalší, relatívne často sa objavujúci motív, 

a to motív slobodnej vôle ako kapacity, či dispozície. Vihvelin všeobecne charakterizuje 

slobodnú vôľu ako „schopnosť robiť rozhodnutia na základe dôvodov“
12

, ale dodáva: 

„Schopnosť vyberať si na základe dôvodov máme vďaka tomu, že máme zväzok kapacít 

rozličnej komplexnosti, ktoré nie sú druhovo odlišné od kapacít, ktoré majú veci ako 

termostaty, autá a počítače. Tieto kapacity sú buď dispozíciami alebo zväzkami dispozícií 

rozličnej komplexnosti, nie sú však druhovo odlišné od dispozícií akými sú krehkosť a 

rozpustnosť. Mojim názorom teda je, že mať slobodnú vôľu znamená mať zväzok 

dispozícií.“
13

 U kompatibilistických autorov prevláda tendencia vzdať sa metafyzických 

požiadaviek na slobodnú vôľu a ukotviť ju v rámci naturalistického svetonázoru bez ich 

pomoci. Napríklad MacIntyre nechápe slobodu rozhodnutia ako metafyzickú vlastnosť, ale 

ako hodnotiaci status a ponúka normatívne chápanie slobodnej vôle.
14

 „MacIntyre definuje 

slobodné správanie ako správanie, ktoré môže byť ovplyvnené alebo potlačené na základe 

relevantných dôvodov. Jasne vysvetľuje, že koncept dôvodov je z podstaty normatívny, 

nestotožniteľný s príčinami. Posudzovanie slobodných rozhodnutí a slobodnej vôle je teda 

taktiež z podstaty normatívne.“
15

 Feldman
16

 zdôrazňuje kontextuálnu stránku slobodnej vôle. 

Slobodnú vôľu považuje za relatívnu vo vzťahu ku kontextu, v ktorom vôľu, alebo 

rozhodnutie hodnotíme. Koncepty sily, možnosti výberu, či kontroly, nechápe ako absolútne 

vlastnosti, ale ako vlastnosti citlivé na kontext. O rôznych mierach slobody v rôznych 

kontextoch píše aj Dennett, ktorého koncept slobody ako fenoménu na biologickej úrovni, 

ktorý sa na Zemi postupne vyvíjal, množil a silnel, predstavuje kardinálnu tézu jeho knihy 

Sloboda sa vyvíja (Freedom Evolves). Takéto názory sa nachádzajú  v priamom rozpore napr. 

s názorom vyššie spomenutého Doláka, ktorý tvrdí, že „sloboda nikdy nemôže byť relatívna... 

»Relatívnosťou« slobody myslím jej »stupňovitosť«, podľa ktorej by sme boli slobodní viac, 

či menej. Ak však mám byť skutočne slobodný, môžu ma síce zaťažovať alebo k niečomu 

                                                 
9 KANE, R. The Significance of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-512656-4, s. 15. 
10 DENNETT, D. C. Freedom Evolves. New York: Viking, 2003. ISBN 978-0-670-03186-3, s. 13. 
11 Tamže, s. 302. 
12 VIHVELIN, K. Free Will Demystified: A Dispositional Account. In: vihvelin.typepad.com [online]. [cit.1. 12. 

2019]. Dostupné z: http://vihvelin.typepad.com/Papers/Free%20Will%20Demystified%20A%20Dispo 

sitional%20Account.pdf, s. 1. 
13 Tamže, s. 3-4.   
14 Pozri MACINTYRE, A. C. Determinism. Mind. 1957, 66(261), 28-41. ISSN 0026-4423. 
15 GRIM, P. a PHIL, B. Free Will in Context: A Contemporary Philosophical Perspective. Behavioral Sciences and the 

Law. 2007, 25(2), 183-201. ISSN 1099-0798, s. 194. 
16 Pozri: FELDMAN, R. Freedom and contextualism. In: Topics in contemporary philosophy Vol. II. Freedom and 

determinism. Cambridge: MIT Press, 2004, 255–276. ISBN 978-0262532570. 
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tlačiť vonkajšie determinanty, nesmiem však stratiť schopnosť ísť proti nim, musím teda 

zostať absolútne slobodným, inak strácam svoju slobodu úplne“.
17

  

Vidíme teda, že definovať slobodnú vôľu je naozaj problematické. Hoci sa dajú nájsť určité 

spoločné motívy ako napríklad kontrola, autorstvo, dispozícia, alebo kontext, jednotliví autori 

často akceptujú len niektorý z nich a iné odmietajú. Vznikajú tak výrazne odlišné definície 

slobodnej vôle, ktoré vedú k protikladným odpovediam na otázku slobodnej vôle. Na 

jednotnej definícii slobodnej vôle sa však nezhodujú ani laici. Laické pochopenie slobodnej 

vôle sa zdá byť postavené na dvoch protichodných intuíciách. Na jednej strane je to intuícia 

kauzality, teda, že svet je riadený stabilnými prírodnými zákonmi a všetko čo sa v ňom deje 

má svoj dôvod a svoju príčinu. Na druhej strane je to intuícia slobody, založená hlavne na 

fenomenálnej evidencii slobody rozhodovania, teda na pocite, že človek je schopný robiť 

rozhodnutia, ktorých príčinou nie je nič iné, než dané rozhodnutie samo, či vôľa, ktorá je 

produktom nezávislého uvažovania. Niektorí autori, ako napr. Harris, pracujú s hypotézou, že 

laické pochopenie slobodnej vôle je takmer výlučne metafyzické a akékoľvek iné pochopenie 

slobodnej vôle sa míňa s úlohou odpovedať na otázku, či máme takú slobodnú vôľu, akú si 

myslíme, že máme. Harris si myslí, že „… populárne pochopenie slobodnej vôle je postavené 

na dvoch predpokladoch: (1) že každý z nás sa mohol v minulosti zachovať inak, než sa 

zachoval a (2) že sme vedomými zdrojmi väčšiny našich myšlienok a činov v prítomnosti“.
18

 

Podobné názory však mnohí autori spochybňujú aj na základe štúdií venujúcich sa tejto 

problematike.
19

 Jediným výrazným motívom prítomným v takmer každej definícii slobodnej 

vôle je jej úzke spojenie s morálnou zodpovednosťou.  

 

2 KAUZALITA, DETERMINIZMUS A INDETERMINIZMUS 

Problém determinizmu je katalyzátorom filozofických diskusií na tému slobodnej vôle. 

„Filozofická práca na tému slobodnej vôle, súčasná, rovnako ako historická, je nevyhnutne 

rámcovaná problémom slobodnej vôle a determinizmu.“
20

 Determinizmus je možné v skratke 

definovať ako metafyzickú tézu, že v akomkoľvek okamihu má univerzum len jednu možnú 

budúcnosť,
21

 teda, že súhrn všetkých minulých udalostí až po súčasnosť spolu s prírodnými 

zákonmi presne a vyčerpávajúco určuje (determinuje) všetky nasledujúce udalosti. 

Determinizmus napriek častým nedorozumeniam nepredstavuje synonymum kauzality. 

Determinizmus je doktrínou o dostatočnosti, nie nutnosti. Udalosti v rámci deterministického 

univerza produkujú nasledujúce udalosti, je však možné, že určité udalosti v rámci tohto 

reťazca by mohli nastať aj za iných podmienok. Takto pochopený determinizmus je podobný 

Humeovej časopriestorovej následnosti, ktorá ale nedokazuje kauzalitu. Bez kauzality sú však 

„všetky vysvetlenia (vo vede aj v uvažovaní v prirodzenom jazyku) neuspokojivé, chýba v 

nich totiž to najpodstatnejšie... Ponúka sa tu potom možnosť, že existuje omnoho viac typov 

kauzality a že dokonca kauzalita sama neexistuje, je to len ľudský konštrukt pre zložitejšie 

vplyvy v prírode. Aj keby to tak bolo, nedokážeme si myslieť prírodu bez »vplyvov«, 

»závislostí«, »pôsobení«, čo nejaký typ kauzality vždy je, prípadne je to niečo, čo minimálne 

má túto podobu (že je podoba tohto pôsobenia omnoho  zložitejšia možné je, vždy však pôjde 

o pôsobenie, teda o akúsi formu kauzality)“.
22

 Zdá sa teda, že kauzalitu vo svete nutne 

predpokladáme. Určitým spôsobom ju však môže spochybniť indeterministická interpretácia 

                                                 
17 DOLÁK, A. Svoboda vůle: Sic et Non, s. 331.  
18 HARRIS, S. Free Will, s. 6.  
19 Pozri NAHMIAS, E. a MORRIS, S. a NADELHOFFER, T. a TURNER, J. Surveying Freedom: Folk Intuitions 

about Free Will and Moral Responsibility. Philosophical Psychology. 2005, 18(5), 561-584. ISSN 1465-394X. 
20 GRIM, P. a PHIL, B. Free Will in Context: A Contemporary Philosophical Perspective, s. 183.  
21 VAN INWAGEN, P. An Essay on Free Will. Oxford: Oxford University Press, 1983. ISBN 

9780198249245, s. 3. 
22 DOLÁK, A. Svoboda vůle: Sic et Non, s. 325.  
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kvantovej fyziky. To, či však kvantová fyzika spochybňuje len klasický determinizmus, alebo 

aj kauzalitu vo všeobecnosti, záleží na našom pochopení determinizmu a kauzality. Kane 

pracuje s kvantovým indeterminizmom ako so súčasťou ľudského rozhodovania a napriek 

tomu má za to, že ľudské uvažovanie a prehodnocovanie dôvodov pre určité rozhodnutie je 

kauzálnou príčinou daného rozhodnutia. Dolák, hoci uznáva, že vo svete kvantovej fyziky 

môže naozaj vládnuť indeterminizmus, ponúka argument, ktorý to spochybňuje: „Mnohí 

spochybňujú existenciu kauzality (ak budeme súhlasiť s Kaneom, tak iba determinizmu – 

pozn. D. B.) pomocou kvantovej fyziky, ktorá by sa mala riadiť iba štatistickými zákonmi. Z 

makrosveta však vieme, že štatistické zákony používame na popis tých javov, pre ktoré ešte 

nepoznáme skutočné príčiny, ktoré ich vyvolávajú. Popisujeme vlastne istú pravidelnosť, 

ktorej zdroje zatiaľ nepoznáme. Tak to môže byť aj prípade kvantovej fyziky, nemusíme v nej 

zatiaľ poznať skryté príčiny. Vieme, že existuje viac interpretácií kvantovej fyziky a my 

nevieme, ktorá z nich je ta správna. Jediné, čo je skutočne isté, sú jej rovnice a vzorce 

zapísané jazykom matematiky, teda v číslach a kvantifikáciách. Mnohí sa tu možno dopúšťajú 

epistemologickej chyby, keď z dôvodu, že príčiny zatiaľ nemôžeme nájsť, dedukujeme 

metafyzickú teóriu, že ani žiadne neexistujú. Je to forma rezignácie, keď ako dôvod našej 

neznalosti uvedieme principiálnu nepoznateľnosť (to je však stále ešte úroveň epistemológie, 

ktorá nevylučuje existenciu skrytých príčin, avšak tvrdí, že ich nie je možné nájsť) a ideme 

ešte ďalej a tvrdíme neexistenciu týchto príčin (to už je »skok« do metafyziky existenciu 

skrytých príčin úplne vylučujúci).“
23

 Dolákovi kontruje napr. Grim, ktorý píše: „Kvantová 

mechanika je snáď najlepšie potvrdenou fyzikálnou teóriou v histórii vedy a zdá sa byť 

priamym dôsledkom teórie, že niektoré udalosti sa dejú bez príčiny. Treba poznamenať, že 

toto nie je jednoducho záležitosť našej nevedomosti, alebo nedostatku nejakého vysvetlenia, 

ktoré by mala kvantová fyzika ponúknuť. (kurzíva D. B.) Jednou z fascinácií kvantovej 

mechaniky je, že jej súčasťou je existencia udalostí, ktoré môžu nemať príčinu.“
24

 

 Dennett kontroverzne uznáva existenciu udalostí, ktoré nemajú príčinu aj v rámci 

deterministického univerza. Tvrdí, že na udalosť akou je napríklad výsledok hodu mincou má 

vplyv také množstvo rôznych príčin, že určiť jednotnú príčinu je nemožné a túto udalosť 

môžeme považovať za udalosť bez príčiny. Výsledok hodu mincou je tak podľa Dennetta aj v 

rámci deterministického univerza náhodný, aj keď na rozdiel od výsledku udalosti spôsobenej 

kvantovým indeterminizmom nie skutočne náhodný, keďže laplaceovský démon by ho v 

deterministickom univerze vedel predpovedať. Tento rozdiel medzi deterministickou 

náhodnosťou a kvantovou náhodnosťou je podľa Dennetta zanedbateľný a deterministický 

svet nám ponúka plne uspokojivý typ náhodnosti. „Podané názorne, vesmír by mohol byť 

deterministický v párne dni mesiaca a indeterministický v nepárne a nikdy by sme nepostrehli 

rozdiel v ľudských príležitostiach alebo schopnostiach; rovnaké množstvo úspechov – a 

zároveň rovnaké množstvo poľutovaniahodných omylov – by bolo prítomné 4. októbra, aj 3. 

októbra alebo 5. októbra.“
25

 Pokusy autorov snažiacich za založiť slobodnú vôľu a možnosť 

výberu na kvantovej náhodnosti sú preto podľa neho zbytočné.  

Prečo je teda determinizmus a jeho spochybnenie kvantovou fyzikou v súvislosti s otázkou 

slobodnej vôle taký dôležitý? Na túto otázku si môžeme odpovedať takouto úvahou: Ak vo 

svete platí determinizmus, alebo univerzálna kauzalita a všetko čo sa deje, je determinované 

predošlými udalosťami, tak aj naše myšlienky, naše rozhodnutia a naše činy sú vždy 

výsledkami predošlých udalostí a sú nimi determinované. Z toho vyplýva, že nie sú slobodné 

a nezakladajú sa na slobodnej vôli. Slobodná vôľa v takomto prípade neexistuje, alebo je len 

ilúziou. Ak však determinizmus neplatí univerzálne, ale existujú nedeterminované udalosti 

(napríklad vďaka pôsobeniu kvantovej fyziky), je možné, že aj naše rozhodnutia by mohli 

                                                 
23 Tamže, s. 326 
24 GRIM, P. a PHIL, B. Free Will in Context: A Contemporary Philosophical Perspective, s. 185. 
25 DENNETT, D. C. Freedom Evolves, s. 83. 
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patriť do tejto kategórie nedeterminovaných udalostí, a, že by ich teda mohol kvantový 

indeterminizmus vykúpiť z okov determinizmu a urobiť skutočne slobodnými.  

Napriek možnému kvantovému indeterminizmu však determinizmus stále predstavuje pre 

slobodnú vôľu hrozbu, pretože v tzv. makrosvete stále spoľahlivo platí. Kvantový 

indeterminizmus pôsobí v mikrosvete, no na makroúrovni vyúsťuje v determinizmus. Náš 

mozog pracuje na báze neurónov, ktoré sú súčasťou makrosveta. Hoci niektorí autori, ako 

Penrose,
26

 či Kane
27

 zdôrazňujú prepojenie našej mysle a mikrosveta, väčšina filozofov 

považuje kvantový indeterminizmus za irelevantný k otázke slobodnej vôle. Zdá sa, že 

kvantový indeterminizmus nahrádza jeden problém iným. Ak nie sú moje rozhodnutia 

determinované predošlými udalosťami, ale sú výsledkami náhodných kvantových udalostí, 

stále nie sú výsledkom slobodnej vôle. Je preto možné naformulovať rozšírenú definíciu 

determinizmu, ktorá v sebe zahŕňa aj kvantový indeterminizmus. „Všetky rozhodujúce 

problémy zostanú prítomné, ak pre naše súčasné potreby predefinujeme determinizmus ako 

tvrdenie, že všetky udalosti sú nevyhnutnými následkami predošlých udalostí v súlade s 

prírodnými zákonmi alebo predošlých udalostí a kvantovej náhodnosti v súlade s prírodnými 

zákonmi.“
28

 Myslíme si, že práve takúto podobu determinizmu má na mysli väčšina 

inkompatibilistov, ktorí sa k pravde determinizmu nestavajú agnosticky, ale uznávajú ju a 

označujú sa za tzv. tvrdých deterministov. Medzi nich patrí aj Harris, keď tvrdí nasledovné: 

„vieme, že determinizmus, v každom zmysle relevantnom pre ľudské správanie, je 

pravdivý“.
29

 

Ľudské vedomie sa dnes vo všeobecnosti vo vede aj vo filozofii považuje za výsledok 

mozgovej aktivity, alebo za totožné s mozgovou aktivitou. Z toho vyplýva, že aj rozhodnutia, 

ktoré robíme, sú, alebo sa prejavujú ako mozgová aktivita. Ak teda vylúčime prítomnosť duše, 

alebo iných magických síl v človeku, mozgovú aktivitu a spolu s ňou naše rozhodnutia 

môžeme považovať za súčasť kauzálneho reťazca diania v univerze.  Ak budeme tento 

reťazec nasledovať dostatočne ďaleko do minulosti, zistíme, že naše rozhodnutia boli 

spôsobené udalosťami, ktoré boli úplne mimo našej kontroly. To, že je to naozaj tak, a že o 

našich rozhodnutiach je rozhodnuté dávno pred tým, než ich my vedome vykonáme, sa snažia 

dokázať mnohé vedecké experimenty. Tieto experimenty pre mnohých predstavujú jeden z 

najsilnejších argumentov pre negatívnu odpoveď na otázku slobodnej vôle. Jednými z 

najznámejších experimentov tohto druhu sú Libetove experimenty. Libet na základe týchto 

experimentov zistil, že rozhodnutie, ktoré subjekt vykoná, je hypoteticky možné na základe 

jeho mozgovej aktivity predpovedať zhruba 300 milisekúnd pred tým, než ho subjekt, z 

hľadiska prvej osoby, vedome vykoná.
30

 Libet síce tvrdil, že slobodná vôľa môže napriek 

tomu spočívať v možnosti vetovať činnosť na základe týchto rozhodnutí, no väčšina autorov 

voči tomu namieta variáciami námietky, ktorú ponúka Harris – „zaiste neurálne udalosti, ktoré 

zabraňujú plánovaným činom, taktiež vyvstávajú nevedome“.
31

 Libetove experimenty je 

možné interpretovať mnohými spôsobmi
32

 a 300 milisekúnd je možné považovať za príliš 

krátky časový úsek na preukázanie skutočne nevedomého pôvodu rozhodnutí. Podobné 

                                                 
26 Pozri PENROSE, R. Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 

80-204-0780-4. 
27 Pozri KANE, R. The Significance of Free Will. 
28 GRIM, P. a PHIL, B. Free Will in Context: A Contemporary Philosophical Perspective, s. 186. 
29 HARRIS, S. Free Will, s. 16. 
30 Pozri LIBET, B. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action. Behavioral 

and Brain Sciences. 1985 8(4), 529-566. ISSN 0140-525X. 
31 HARRIS, S. Free Will, s. 73. 
32 Pozri DENNETT, D. C. Freedom Evolves, s. 227–242; a tiež GRIM, P. a PHIL, B. Free Will in Context:  

A Contemporary Philosophical Perspective, s. 198.  
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experimenty však boli odvtedy úspešne vykonané niekoľkokrát.
33

 Vedci vykonávajúci tieto 

experimenty zistili, že na základe mozgovej aktivity je hypoteticky možné predpovedať 

rozhodnutie subjektu 7 až 10 sekúnd pred tým, než ho z pohľadu prvej osoby vykoná. Tieto 

fakty značne ohrozujú metafyzickú slobodnú vôľu, napriek tomu jej existenciu autori ako 

Kane obhajujú aj v rámci naturalistického svetonázoru.   

Determinizmus ohrozuje minimálne niektoré druhy slobodnej vôle, a to najmä tradičný, či 

metafyzický typ slobodnej vôle pochopenej ako causa sui. Takýto typ slobodnej vôle je však 

ohrozovaný aj indeterminizmom. Drvivá väčšina filozofickej práce na tému slobodnej vôle a 

hľadanie odpovede na základnú otázku má preto podobu vyrovnávania sa s determinizmom (v 

jeho rozšírenej podobe spomínanej vyššie).  

 

3 EXISTENCIA ALTERNATÍVNYCH MOŽNOSTÍ 

Slobodná vôľa úzko súvisí s myšlienkou alternatívnych možností. Ak chceme zistiť, či 

rozhodnutie, ktoré nejaký človek urobil, bolo slobodné, častokrát si intuitívne kladieme túto 

otázku: Mohol sa v danej chvíli rozhodnúť inak? Ak áno, usudzujeme, že bolo toto 

rozhodnutie slobodné. Ak nie, tak usudzujeme, že slobodné nebolo. Z tejto úvahy vyplývajú 

ďalšie dôležité implikácie. Ak bolo toto rozhodnutie slobodné, daný človek zaň nesie morálnu 

zodpovednosť. Ak slobodné nebolo, morálnu zodpovednosť zaň daný človek nenesie. Takéto 

úvahy stoja v jadre diskusií na tému slobodnej vôle. Ak považujeme existenciu alternatívnych 

možností za nevyhnutnú podmienku slobodnej vôle, akákoľvek teória ohrozujúca ich 

existenciu ohrozuje existenciu samotnej slobodnej vôle. Ak považujeme existenciu 

alternatívnych možností za nevyhnutný predpoklad pre vyvodzovanie morálnej 

zodpovednosti, ich ohrozenie by bolo ohrozením samotného konceptu morálnej 

zodpovednosti. Nutnosť existencie alternatívnych možností pre vyvodzovanie morálnej 

zodpovednosti spochybnil Frankfurt svojimi myšlienkovými experimentami, tzv. 

frankfurtovskými prípadmi.
34

 V rámci nich naformuloval situácie, v ktorých subjekt 

experimentu nemohol konať inak, no napriek tomu sa zdalo výrazne intuitívne pripísať mu 

morálnu zodpovednosť za jeho čin. Frankfurtove experimenty boli veľakrát spochybnené a 

viackrát prepracované do sofistikovanejších podôb, v ktorých sa na spochybnenie nutnosti 

prítomnosti alternatívnych možností pre vyvodzovanie morálnej zodpovednosti používajú 

dodnes. Je ale nepochybné, že argumentácia pomocou frankfurtovských experimentov sa 

spolieha na intuíciu. Presvedčí len toho, kto intuitívne morálnu zodpovednosť ich subjektom 

pripisuje. Najväčším ohrozovateľom alternatívnych možností je znova determinizmus. Ak je 

pred nami v akomkoľvek okamihu len jedna možná budúcnosť, nemáme nikdy k dispozícii 

alternatívne možnosti a vyberieme si to, k čoho výberu sme determinovaní. Nemáme teda na 

výber. Nasledujúci autori ponúkajú tri možné spôsoby riešenia tohto problému. Môžeme buď 

spochybniť platnosť determinizmu a obhájiť tak existenciu alternatívnych možností, alebo 

jeho platnosť uznať a uznať tak aj neexistenciu alternatívnych možností, alebo sa pokúsiť 

nejakým spôsobom obhájiť existenciu alternatívnych možností aj napriek platnosti 

determinizmu. 

 Kane považuje existenciu alternatívnych možností za nutnú súčasť slobodnej vôle. Píše: 

„Často konáme na základe už vopred sformovanej vôle, ale vďaka skutočnosti, že sme ju 

sformovali našimi vlastnými rozhodnutiami a aktami v minulosti, keď sme mali možnosť 

                                                 
33 Pozri SOON, C. S. a kolektív: Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature 

Neuroscience. 2008, 11(5), 543-545. ISSN 1546-1726; a tiež FRIED, I. a MUKAMEL, R. a KREIMAN, G. Internally 

Generated Preactivation of Single Neurons in Human Medial Frontal Cortex Predicts Volition. Neuron. 2011, 69(3), 

548-562. ISSN 1097-4199; a tiež HAGGARD, P. Decision time for free will. Neuron. 2011, 69(3), 404-406. ISSN 

1097-4199. 
34 Pozri FRANKFURT, H. Alternative Possibilities and Moral Responsibility. Journal of Philosophy. 1969, 66(23), 

829-839. ISSN 0022-362X.  

- 1276 -



konať inak, je to »naša slobodná vôľa«. Ak by to tak nebolo, neexistovalo by nič, na základe 

čoho by sme sa mohli stať inými než sme – dôsledok, o ktorom verím, že je nekompatibilný s 

tým, že sme (aspoň do určitej miery) ultimátne zodpovední za to kým sme.“
35

 Aby bolo 

rozhodnutie slobodné, musia byť v čase rozhodnutia prítomné aspoň dve alternatívne 

možnosti, otvorené aspoň dve cesty, ktorými sa daný človek, ktorý toto rozhodnutie koná, 

môže vydať. Determinizmus však pripúšťa len jednu možnú budúcnosť, sled udalostí v 

deterministickom svete predstavuje priamku. Existuje len jedna cesta, ktorou sa možno vydať 

a každý je determinovaný vydať sa ňou. Kane však tvrdí, že každé slobodné rozhodnutie musí 

predstavovať pomyslené rázcestie. Sled udalostí nemôže mať podobu priamky, musí mať 

podobu Borgesovej
36

 záhrady rozvetvujúcich sa cestičiek. Determinizmus teda nemôže byť 

pravdivý, a Kane sa preto obracia k indeterminizmu a vytvára teóriu, v rámci ktorej sa snaží 

obhájiť existenciu alternatívnych možností a samotnej slobodnej vôle pomocou pôsobenia 

kvantového indeterminizmu v mozgu.
37

 

Harris, rovnako ako Kane považuje existenciu alternatívnych možností za nutnú podmienku 

slobodnej vôle. Harris pracuje so slobodnou vôľou do veľkej miery ako s populárnym, či 

ľudovým konceptom, ktorý podľa neho z polovice stojí na predpoklade, že „každý z nás sa 

mohol zachovať inak, než sa v minulosti zachoval“,
38

 čiže na predpoklade existencie 

alternatívnych možností. Harris je ale tvrdý determinista a na rozdiel od Kanea nespochybňuje 

fakt, že všetky udalosti vo vesmíre, resp. aspoň tie relevantné k ľudskému správaniu a 

rozhodovaniu, sú determinované a v každom okamihu existuje len jedna možná cesta vpred. 

„Urobíte to, čo urobíte a je bezvýznamné tvrdiť, že ste mohli konať inak.“
39

  

Dennett má na existenciu alternatívnych možností značne odlišný názor. Dennett ako 

determinista, rovnako ako Harris, uznáva, že z pohľadu laplaceovského démona je vždy 

možná len jedna cesta vpred. Táto skutočnosť je však podľa neho do veľkej miery irelevantná 

k diskusii o ľudskej schopnosti rozhodovať sa. Dennetta zaujíma perspektíva človeka, ktorý 

nemá nikdy k dispozícii kompletný súhrn informácií o stave univerza.
40

 „Každý konečný 

používateľ informácií má epistemický horizont; vždy o svete, ktorý obýva, vie menej než 

všetko, a táto neodvrátiteľná nevedomosť zabezpečuje, že má subjektívne otvorenú 

budúcnosť.“
41

 Problém alternatívnych možností rieši na príklade Austinovho patu. Austin 

píše: „Predstavte si situáciu, v ktorej netrafím veľmi krátky pat a nahnevám sa na seba, lebo 

som ho mohol trafiť. Nejde o to, že som ho mohol trafiť, keby som sa snažil: ja som sa snažil 

a netrafil. Nejde o to, že som ho mohol trafiť za iných podmienok: to môže byť pravda, ale ja 

hovorím o podmienkach presne identických tým v pôvodnej situácii a tvrdím, že som mohol 

trafiť. Vtip je práve v tomto. Ani povedať »tentokrát už trafím« neznamená, že ak sa budem 

snažiť, alebo čokoľvek iné, mal by som trafiť; pretože sa môžem snažiť a netrafiť a aj tak 

nebyť presvedčený o tom, že som trafiť nemohol; v skutočnosti ďalšie experimenty môžu 

potvrdiť, že som v pôvodnom prípade trafiť mohol, aj keď som netrafil.“
42

 Dennett si všíma, 

že Austin na jednej strane hovorí o podmienkach presne identických tým v pôvodnej situácii, a 

na druhej strane tvrdí, že ďalšie experimenty môžu potvrdiť, že som v pôvodnom prípade trafiť 

                                                 
35 KANE, R. Libertarianism, s. 15.  
36 Pozri BORGES, J. L. The Garden of Forking Paths. In: Collected Fictions. 

New York: Penguin, 1999, 119-128. ISBN 0-14-028680-2. 
37 Pozri KANE, R. The Significance of Free Will. 
38 HARRIS, S. Free Will, s. 6. 
39 Tamže, s. 44.  
40 Pre detailnú analýzu problému alternatívnych možností u Dennetta pozri TAYLOR, C. a DENNETT, C. D. Who’s 

Afraid of Determinism? Rethinking Causes and Possibilities. In: The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford 

University Press, 2002, 257-280. ISBN 0-19-513336-6. 
41 DENNETT, D. C. Freedom Evolves, s. 91. 
42 AUSTIN, J. L. Ifs and Cans. In: Philosophical Papers. Oxford: Clarendon Press, 1961, 153-180, s. 166. 
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mohol. Tieto dve tvrdenia sa navzájom vylučujú. Ak v deterministickom svete pretočíme 

pomyselnú pásku jeho diania dozadu, tesne pred Austinov pat, za nezmenených, presne 

rovnakých podmienok sa jeho pat zopakuje a odohrá presne tým istým spôsobom, ako 

predtým. Žiadne ďalšie experimenty nemôžu potvrdiť, že Austin mohol daný pat trafiť za 

presne rovnakých podmienok. Dennett si myslí, že Austin má pravdu v tom, že jeho 

schopnosť trafiť takýto pat, je možné testovať takýmto spôsobom, a že chybu urobil naopak 

vo svojej požiadavke možnosti trafiť ho za presne rovnakých podmienok. Schopnosti, či 

dispozície nikdy netestujeme za presne rovnakých podmienok, podmienky sú vždy aspoň do 

istej miery odlišné. Ak sedíme v aute pohybujúcom sa rýchlosťou 50 km/h a chceme zistiť, či 

by dokázalo ísť rýchlosťou 100 km/h, nemôžeme to zistiť za presne rovnakých podmienok, 

podmienky musíme do istej miery pozmeniť, napr. silnejším stlačením plynového pedálu.
43

 

Podľa Dennetta má teda človek vždy subjektívne otvorenú budúcnosť a alternatívne možnosti 

sú prítomné napriek platnosti determinizmu. Ak sa totiž pýtame na to, či sme mohli v určitej 

situácii konať inak, nepýtame sa na identickú situáciu, pýtame sa na veľmi podobný možný 

svet, v ktorom by sme v danej situácii mohli za trochu pozmenených podmienok konať inak.  

Rôzni autori riešia problém alternatívnych možností značne odlišnými spôsobmi a rôzne 

hodnotia aj význam a relevanciu tohto problému k otázke slobodnej vôle. Problém 

alternatívnych možností je však dôležitý hlavne preto, že vedie k otázkam o morálnej 

zodpovednosti. 

 

4 MORÁLNA ZODPOVEDNOSŤ 

Otázka slobodnej vôle je tak významnou otázkou vo filozofii aj v bežnom živote práve preto, 

že je priamo spojená s problémom morálnej zodpovednosti. Intuitívne cítime, že bez 

slobodnej vôle nemôžeme niesť morálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia a svoje činy, bez 

ohľadu na to, či sú morálne, nemorálne alebo morálne neutrálne. Nezaslúžime si trest za 

nemorálne činy a rovnako si nezaslúžime uznanie za činy morálne. Negatívna odpoveď na 

otázku slobodnej vôle ohrozuje nie len náš právny systém, ale aj náš bežný spôsob hodnotenia 

ľudí a ich činov, pripisovania uznania a viny. Mnohí autori, ktorí prispievajú do diskusie o 

slobodnej vôli sú motivovaní práve týmto problémom. Považujú za nutné ukázať, že nemáme 

slobodnú vôľu a náš spôsob pripisovania zodpovednosti potrebuje značnú revíziu, alebo 

naopak, považujú za nutné existenciu slobodnej vôle obhájiť, a obhájiť tým zároveň aj náš 

spôsob pripisovania morálnej zodpovednosti, aby sme neskĺzli do pozície, v ktorej nebudeme 

takmer nikoho považovať za morálne zodpovedného a budeme tolerovať takmer všetko.   

Autori, ktorí popierajú slobodnú vôľu však morálnu zodpovednosť spravidla nepopierajú 

absolútne. Aj bez existencie slobodnej vôle je podľa nich možné rozlíšiť medzi dobrovoľnými 

a nedobrovoľnými činmi. „Samozrejme existuje rozdiel medzi dobrovoľnými a 

nedobrovoľnými činmi, nijako však neposilňuje bežné pochopenie slobodnej vôle (ani na 

ňom nezávisí). Dobrovoľný čin je sprevádzaný pocitom zámeru vykonať ho, zatiaľ čo 

nedobrovoľný nie je. Tento rozdiel je pravdaže reflektovaný na úrovni mozgu. Vedomé 

zámery človeka o ňom veľa napovedajú. Dáva zmysel zaobchádzať inak s človekom, ktorý si 

zabíjanie detí užíva a inak s človekom, ktorý nešťastne zrazil a zabil dieťa svojim autom – 

pretože vedomé zámery toho prvého nám poskytujú mnoho informácií o tom ako sa bude 

pravdepodobne správať v budúcnosti.“
44

 Zároveň je možné zachovať rozlíšenie medzi ľuďmi, 

ktorí fungujú správne a ľuďmi, ktorí fungujú nesprávne
45

. Dieťa alebo človeka s nádorom 

mozgu, ktorý ovplyvňuje jeho myslenie a správanie nebudeme považovať za rovnako 

                                                 
43 Pozri DENNETT, D. C. Reflections on Free Will. In: samharris.org [online]. 26.1.2014 [cit. 1.12.2019]. Dostupné 

z: https://samharris.org/reflections-on-free-will 
44 HARRIS, S. Free Will, s. 12-13.  
45 V angličtine wired right and wired wrong 
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zodpovedného ako zdravého dospelého človeka. Hoci sa autori popierajúci slobodnú vôľu 

snažia poukázať na výrazné zmenšenie tohto rozdielu vo svetle neexistencie slobodnej vôle, 

nie je ho možné úplne odstrániť. Pre obhajcov slobodnej vôle sú často práve tieto skutočnosti 

dôkazmi existencie slobodnej vôle a jej stupňovitosti.   

 Bezpochyby je teda potrebné zachovať určitý spôsob pripisovania morálnej zodpovednosti. 

Pereboom navrhuje morálnu reformu, v rámci ktorej už pripisovanie uznania a viny nebude 

mať miesto. Verí však, že je napriek tomu možné zachovať všeobecnú morálku a morálnu 

výchovu. „Namiesto zaobchádzania s ľuďmi tak, ako keby si zaslúžili obviňovanie, sa môže 

tvrdý inkompatibilista obrátiť k morálnemu karhaniu a povzbudzovaniu, ktoré predpokladá 

len to, že dotyčný urobil chybu. Cez tieto metódy môže byť efektívne komunikovaný zmysel 

pre dobré a zlé konanie a tieto metódy môžu viesť k skutočnej reforme...“
46

 Na udeľovanie 

trestov má podobný názor ako Harris: „... teória spravodlivosti, ktorá ospravedlňuje trest pre 

kriminálnikov na základe toho, že trest kriminálnikov morálne vychováva, nie je tvrdým 

inkompatibilizmom priamo napádaná... Navyše, aj keby sme mali dobré dôkazy na to, že trest 

je efektívnym nástrojom morálnej výchovy, mali by sme preferovať menej represívne metódy 

dosiahnutia tohto výsledku, ak sú nám k dispozícii – či už kriminálnici sú, alebo nie sú 

morálne zodpovední“.
47

   

Z pohľadu autorov obhajujúcich slobodnú vôľu sú naše tradičné spôsoby pripisovania 

morálnej zodpovednosti relatívne správne. Rozlišujú rôzne stupne slobody a prítomnosti 

slobodnej vôle a rôzne stupne morálnej zodpovednosti, keďže zohľadňujú komplexnú sieť 

relevantných faktov. „To znamená, že nikdy nebude existovať test »slobodnej vôle« – právny 

lakmus, ktorý by nám povedal, či je ingrediencia slobody nevyhnutná pre vyvodenie trestnej 

zodpovednosti prítomná, alebo nie. Namiesto toho by sme mali čakať široký rad 

zovšeobecnení, v ktorých sa budú prekrižovať základné koncepty, sieť neistých predpokladov 

týkajúcich sa zodpovednosti, alebo jej absencie, štandardy toho, čo je možné od rozumných 

indivíduí očakávať, že budú vedieť a bohatá séria schválených príkladov. Nakoniec práve také 

naše morálne vedomosti týkajúce sa zodpovednosti aj sú. Je to zároveň to, čo sa náš právny 

systém snažil vyvinúť počas mnohých storočí.“
48

 

 Vyššie spomenuté problémy definície slobodnej vôle, kauzality, determinizmu a 

indeterminizmu, existencie alternatívnych možností a morálnej zodpovednosti predstavujú 

základy na ktorých celá filozofická diskusia na tému slobodnej vôle stavia. Definujú a 

rámcujú tak filozofické smery kompatibilizmu, tvrdého determinizmu a libertarianizmu, ako 

aj jednotlivé koncepcie slobodnej vôle, ktoré sú ich súčasťou. Práve rôzny prístup k riešeniu 

týchto problémov je zdrojom rozdielnych odpovedí na otázku slobodnej vôle. Cieľom tohto 

príspevku bolo oboznámiť čitateľa s týmito základnými problémami a najčastejšími 

stratégiami ich hodnotenia a riešenia, a otvoriť tak cestu hlbšiemu skúmaniu otázky slobodnej 

vôle. 
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NĚKTERÉ ETICKÉ ASPEKTY PŘI TRANSPLANTACI KMENOVÝCH 

BUNĚK 

 

SOME ETHICAL ASPECTS IN STEM CELL TRANSPLANTATION 

 

Stanislav Palša, Jan Lípa 
 

Abstrakt 

Dnešní medicína nabízí léčbu za pomoci kmenových buněk. Kmenové buňky představují 

záchranu pro onemocnění jako například Parkinsonova nemoc, Duchenovy muskulární 

dystrofie, traumatické poškození míchy, diabetu, regenerace srdcového svalu a mnoha 

dalších. Při této metodě léčby je potřebné dbát ohled na pacienta a to eticky, morálně a dbát 

na to aby pacient nebyl vystavován mylným informacím o své léčbě. Tato práce přibližuje 

nastínit etické problémy, které při práci a transplantaci kmenových buněk mohou nastat a 

které nejsou vyřešené.  

Klíčová slova: kmenové buňky, etický problém, transplantace buněk. 

 

Abstract 

Today's medicine offers stem cell treatment. Stem cell rescue for diseases such as Parkinson's 

disease, Duchenne muscular dystrophy, traumatic damage to the mixture, diabetes, cardiac 

muscle regeneration and others. In this method, care should be taken to ensure that the patient 

suffers from ethical, moral, and patient exposure to misleading information about their 

treatment. In this work, there are ethical problems that occur when stem cell transplantation 

occur and which are not solved. 

 Klíčová slova: : stem cells, ethical problem, cell transplantation.   

 

 

ÚVOD  

Více než čtyřicet let se v klinické hematologii využívá transplantace buněk kostní dřeně, i 

když koncepce kmenových buněk a jejich role v hematopoéze byla formulována Maximovem 

již v roce 1906. Postupem času byly mimo kostní dřeň objevovány další zdroje krvetvorných 

kmenových buněk jako periferní a později pupečníková krev. Avšak teprve objevy z 

posledních let iniciovaly zvýšený zájem o jejich biologii a uplatnění v terapii primárně 

nehematologických patologických procesů a nemocí. Současně bylo zpochybněno dogma, 

podle kterého měly být kmenové buňky schopné diferenciace pouze v linie buněk s 

morfologickými znaky a specializovanou funkcí tkáně, ve které se nachází. Recentní práce ale 

potvrzují, že tyto buňky v dospělém organizmu jsou schopné generovat buňky odvozené ze 

všech tří zárodečných vrstev embrya – entodermu, mezodermu i ektodermu. 

Terapeutické podávání kmenových buněk s potenciálem reparace poškozené tkáně je vnímáno 

odbornou veřejností jako nová éra léčby pacientům. Při této metodě léčby se otevírá otázka 

etického pohledu na danou léčbu.  

 

1 KMENOVÉ BUŇKY 

1.1 Kmenové buňky a jejich charakteristika 

Kmenová buňka, která je označená musí splňovat tyto dvě základní podmínky: 

a) sebeobnovu, tzn. replikovat se prakticky neomezenou dobu beze změny a zachovávat 

normální karyotyp 
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b) diferenciaci, tzn. vyvíjet se do zralých buněk majících charakteristické morfologické 

vlastnosti a specializované funkce. [1] 

Kmenové buňky dělíme na dvě hlavní skupiny: embryonální kmenové buňky – embryonic 

stem cells (ESC) a somatické kmenové buňky – adult stem cells (ASC). Kmenové buňky, 

podobné embryonálním, nazývané embryonální germinální buňky (embryonic germinal cells, 

EGC), jsou zdrojem oocytů a spermií. Zatímco embryonální buňky jsou definovány svým 

původem z vnitřní buněčné masy, blastocysty ve stadiu před její implantací do děložní stěny. 

O původu somatických buněk ve zralých tkáních se ví poměrně málo. Jejich přítomnost byla 

prokázána již v řadě tkání a orgánů – od kostní dřeně, periferní krve a cév, přes mozek, míchu 

i sítnici, [2] a dále v rohovce, kůži, zubní pulpě, gastrointestinálním traktu, v játrech, 

pankreatu a svalové tkáni. [3] 

 

1.2 Embryonální kmenové buňky 

Embryonální kmenové buňky jsou schopné podstoupit neomezený počet buněčných dělení a 

zachovat si přitom potenciál diferenciace v buňky jakékoliv tkáně. [4] Zatím nejsou známy 

adultní kmenové buňky na rozdíl od ESC, které by byly schopné formovat všechny buňky v 

těle. Jsou proto označovány jako pluripotentní. Původně se předpokládalo, že představují jen 

určitou rezervu nediferencovaných buněk se schopností vytvářet pouze linie buněk s 

morfologickými znaky a specializovanou funkcí tkáně, ve které se nachází. Ukazuje se, že 

právě tak jako embryonálním, také adultním kmenovým buňkám umožňuje výjimečnost jejich 

genotypu generovat diferencované buňky entodermálního, mezodermálního i ektodermálního 

původu, [5] [6] [7] 

 

1.3 Somatické kmenové buňky 

Somatické kmenové buňky jsou vzácné, jen obtížně se identifikují. Jsou považovány za 

klonogenní, tzn. schopné regenerovat linii identických, postupně maturujících buněk v buňky 

zralého fenotypu. Generují progenitorové a prekurzorové částečně diferencované buňky, jež 

dávají vzniknout buňkám plně diferencovaným, způsobilým k integraci do tkáně se 

specializovanou funkcí. [8] Nejsou nesmrtelné, jak se původně myslelo, [9] [10] jsou 

pozoruhodné tím, že dokážou uniknout nepříznivému působení času a s ním spojeným 

změnám v populaci stárnoucích buněk. Stejně jako ostatní buňky v těle také adultní kmenové 

buňky po dosažení konečného počtu dělení podléhají apoptóze. [11] 

 

1.4 Kmenové buňky kostní dřeně   

Terapeutické využívání kostní dřeně (dále jen KD) se datuje od konce 19. století. Již v roce 

1891 se Brown-Séquard pokusil o její perorální podávání nemocným s poruchami krvetvorby. 

Převod buněk KD intravenózní infuzí uskutečnil o téměř 50 let později Osgood. Další 

používání KD pro transplantační účely v klinické praxi navázalo na výsledky experimentů 

prováděných Jacobsonem a později Lorenzem. První transplantace kostní dřeně (dále jen 

TKD), respektující HLA-systém (ten byl popsán začátkem 60. let Thomasem), byla 

provedena u nemocného s leukemií v r. 1968. Kostní dřeň ale není jediným zdrojem populace 

hematopoetických buněk. Od konce 80. let je znám postup získávání kmenových 

hematopoetických buněk z periferní krve, o pár let později také z pupečníkové krve.                

Z klinického hlediska je transplantace vyplavených periferních progenitorových buněk pro 

dárce výhodná v tom, že buňky mohou být odebírány bez celkové anestezie, přičemž 

nežádoucí účinky způsobené leukocytózou jsou minimální. Pro příjemce je perspektivní 

nejenom z hlediska rychlé úpravy hodnot neutrofilních granulocytů a trombocytů, ale 

především rychlejšího přihojení transplantátu s menšími nároky na podpůrnou léčbu krevními 

deriváty a antibiotiky. 
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2 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘI APLIKACI KMENOVÝCH BUNĚK 

Podáním kmenových buněk může dojít také k poškození organizmu. Teoretický lze 

předpokládat několik způsobů, kterými by buněčná terapie mohla vést k poškození 

organismu. Tvorba sarkomů, myomů, angiomů či různých novotvarů. Při transplantací je 

nutné pečlivě analyzovat transplantované buňky tak, aby včas byl odhalen jejich případný 

maligní potenciál. Zavlečení infekčního agens do organismu v průběhu implantace. 

V některých případech může být aplikace kmenových buněk pro pacienta také škodlivá. 

„Například – pokud si člověk nechá aplikovat do nemocného kloubu kmenové buňky, může 

zanedbat jinou léčbu či promeškat čas vhodný k operaci. Může mít však i mnohem horší 

následek. Tento nemocný může mít v organismu malý nádor, o němž neví, nádor neroste, 

pacient může žít v klidu mnoho dalších let. Ovšem v důsledku aplikace kmenových buněk se 

může nádor rozbujet a tento člověk těžce onemocní,” upozorňuje prof. Smetana na svých 

přednáškách. 

Jak dokládá Dolista: „Nové metody jsou oprávnění tam, kde lékař na základě své věcné 

kompetence dojde k závěru, že povedou k lepšímu účinku, než vyzkoušený prostředek. 

Rozhodující kritérium je přitom proporce mezi očekávaným účinkem a eventuálním rizikem 

škodlivých následků.“ [12] 

„Dnes se nikde nesledují a nevedou žádné statistiky o tom, zda se u lidí po tzv. léčbě 

kmenovými buňkami třeba po pěti letech neobjeví zhoubné bujení,“ dodává profesor 

Smetana. „Věřím, že kmenové buňky budeme jednou využívat v regenerativní medicíně a 

třeba i k léčbě nádorů. Ale musíme toho o jejich fungování vědět mnohem více. Je to běh na 

hodně dlouhou trať,“ dodává prof. Smetana. K danému problému se také vyjadřuje prof. 

Aleksi Šedo na přednáškách. „Problematika kmenových buněk představuje střet a tříbení 

pohledů biomedicínských věd, klinické praxe, ale i zájmů komerčních. Občas se však dostává 

až za hranici obchodu s nadějí a manipulace s pacienty,“ upozorňuje děkan 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy prof. Aleksi Šedo. 

 

3. ETICKÉ POHLEDY NA KMENOVÉ BUŇKY 

3.1 Somatické buňky 

Etické otázky při transplantaci kmenových buněk se podstatně liší od druhu použitých buněk. 

Pokud se jedná o buňky izolované s kostní dřeně, somatické buňky, není vedena diskuse o 

tom, jak byly získány od dárce. Dospělé kmenové buňky naopak nepředstavují žádný etický 

problém, neboť jedna konkrétní somatická buňka lidského těla nemá žádnou speciální 

identitu. [13]  

 

3.2 Embryonální buňky 

U embryonálních kmenových buněk se do kolize dostávají skupiny zastánců výzkumu na 

embryonálních kmenových buňkách a jejich oponentů, kteří zastávají diametrálně odlišné 

náhledy. Tato kontroverze vzniká zejména ze dvou podstatných důvodů. Prvním důvodem je 

problematický aspekt destrukce rané fáze lidského embrya, jež je v očích odpůrců výzkumu 

na embryonálních kmenových buňkách srovnatelná s vraždou, neboť již toto embryo je 

potenciálním subjektem přirozených práv jako nezaměnitelná identita, osobnost a součást 

lidského druhu. Druhá kontroverze, která ovšem funguje jako argumentační podpora pro první 

spor, se zaměřuje na porovnání výsledků, které může výzkum embryonálních kmenových 

buněk nabídnout. Oponenti výzkumu zejména tvrdí, že výzkum na embryonálních 

kmenových buňkách dosud nezajistili konkrétní výsledky a jeho prospěšnost je tak čistě 

hypotetická. [14] 
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3.3 Kmenové buňky kostní dřeně 

Transplantace krvetvorných kmenových buněk se uplatňuje při léčbě leukémie, selhání kostní 

dřeně, u některých vrozených krevních onemocnění, těžkých poruch imunity a dědičných 

poruch metabolismu. Z pohledu etiky se jedná o záchranu života a při transplantaci se 

využívají krvetvorné kmenové buňky kostní dřeně, periferní krve nebo placentární krve 

vhodného zdravého rodinného nebo nepříbuzného dárce. Je-li výkon proveden včas a nejsou-

li přítomna další závažnější rizika, může se definitivně vyléčit a vrátit do plnohodnotného 

života 60 – 80 % pacientů. 

Prof. Ján Starý uvádí: „I když je tato aplikace nákladná a pro nemocné představuje určité 

riziko, nemá terapeutickou alternativu. Padesát let od první úspěšné transplantace 

krvetvorných kmenových buněk zachraňuje tato léčebná metoda každoročně desítky tisíc 

nemocných,“ často upozorňuje prof. Jan Starý na svých přednáškách. 

 

3 ZÁVĚR  

Tato práce přibližuje novu éru léčby za pomoci kmenových buněk. Bylo provedeno vymezení 

důležitých pojmů souvisejících s tématem, nastíněny etické problémy, které při práci a 

transplantaci kmenových buněk mohou nastat a které doposud nejsou uspokojivě vyřešené. 

Aplikace kmenových buněk pro jednotlivé, v tomto textu jmenované nemoci, nemusí 

účinkovat stejně pro každého jedince, a dokonce může vyvolat zcela opačný efekt.  

V takovém případě je z etického hlediska zcela nepřijatelné aplikovat jednu metodu na 

všechny druhy transplantací pro všechny pacienty. 

Práce je skromným příspěvkem k poznávání dané problematiky.  

Závěrem bychom mohli citovat prof. Alexa Šedu z jeho přednášek, který vystihuje 

odpovědnost vůči pacientovi při aplikaci kmenových buněk: „V medicíně i jinde dnes platí, že 

nevíš-li co děláš, čiň to velmi opatrně. Kmenové buňky jsou problematikou velmi širokou a 

my v mnoha případech nevíme úplně přesně, co děláme. To, jak se rozšiřuje potenciální 

indikační spektrum, ještě neznamená, že se to skutečně stane. Aplikujeme-li kmenové buňky, 

nejde pouze o to, co se může stát z těchto kmenových buněk, ale i o to, že vzhledem k tomu, 

že kmenové buňky existují v nějakém svém kontextu, mohou ovlivnit i něco dalšího. Právě 

komplexita problematiky je faktor, který velmi ztěžuje výzkum. Je to také velký apel na naši 

odpovědnost, abychom si byli schopni říci, kdy už pacientovi spíše pomáháme, anebo ještě 

zcela přesně nevíme, co to s ním udělá.“ 
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ODŇATIE SLOBODY AKO SANKCIA UKLADANÁ MLADISTVÝM 

OSOBÁM  NA SLOVENSKU V ZMYSLE „TRESTNEJ NOVELY“ (ZÁK. 

ČL. XXXVI/1908) 

 

IMPRISONMENT OF JUVENILES IN SLOVAKIA IN TERMS OF THE 

„CRIMINAL AMENDMENT“ (ACT NO. XXXVI/1908) 

 

Dávid Pandy 
 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje problematike trestu odňatia slobody ukladanému mladistvým páchateľom 

na území Slovenska a to v zmysle uhorskej právnej úpravy v podobe zákonného článku 

XXXVI z roku 1908. Autor metódou od všeobecného ku konkrétnemu vymedzuje podmienky 

ukladania trestu odňatia slobody a jeho formy ako aj osobitosti ukladania tohto trestu osobám 

mladistvým. Príspevok analyzuje priebeh výkonu tohto trestu, venuje sa vnútornej 

diferenciácii v rámci jeho výkonu ako aj systému odmien. Autor konštatuje progresívny 

charakter právnej úpravy vzhľadom na obdobie jej prijatia. 

Kľúčové slová: trest odňatia slobody, mladiství, Uhorsko 

 

Abstract 

The paper deals with the issue of imprisonment imposed on juvenile offenders in Slovakia in 

the sense of Hungarian legislation of Act no. XXXVI of 1908. The author, using the method 

of general-to-specific, defines the conditions of imposition of imprisonment and its forms, as 

well as the specifics of imposition of this sentence on minors. The paper analyzes the course 

of the execution of this sentence, deals with internal differentiation within its execution and 

with the system of rewards. The author concludes the progressive nature of this legislation 

with regard to the period of its adoption. 

Key words: imprisonment, juveniles, Hungary 

 

 

ÚVOD 

Prelomový bod právnej úpravy postavenia mladistvých osôb v trestnom práve medzivojnovej 

Československej republiky nepochybne predstavuje zákon č. 48/1931 Sb. o trestnom 

súdnictve nad mládežou. Do jeho prijatia však v období Rakúsko – Uhorskej monarchie 

a neskôr od vyhlásenia samostatnosti Československého štátu, v dôsledku recepcie 

dovtedajšieho právneho poriadku zákonom č. 11/1918 Sb. upravoval postavenie mladistvých 

osôb v trestnom práve vrátane problematiky sankcií ukladaných týmto subjektom na území 

Slovenska uhorský trestný zákon - zák. čl. V/1878 (Csemegiho kódex
1
, ďalej len „trestný 

zákon“), presnejšie jeho novela – zák. čl. XXXVI/1908 (ďalej len „trestná novela“) a na ňu 

nadväzujúce vykonávacie predpisy.  

Účelom tohto príspevku je popísať, analyzovať a zhodnotiť povahu, podmienky ukladania, 

a výkonu trestu odňatia slobody ako sankcie obmedzujúcej osobnú slobodu odsúdených 

mladistvých v medziach vyššie načrtnutej uhorskej právnej úpravy. 

 

 

                                                       
1 Podľa jeho kodifikátora, maďarského právnika Csemegi Károlya 
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1. VYMEDZENIE POJMOV 

Predtým než prejdeme k analýze samotnej sankcie sa javí nutným v prvom rade vymedziť 

pojem mladistvého v zmysle skúmanej trestnoprávnej úpravy. Trestná novela okrem iného aj 

v tomto smere značne zasiahla do ustanovení trestného zákona a to navýšením hornej vekovej 

hranice plnoletosti zo 16. na 18. rok veku. Mladistvým sa tak rozumela osoba, ktorá v čase 

spáchania skutku dovŕšila 12. ale neprekročila 18. rok veku. Na základe rôznych pozorovaní 

totiž podľa zákonodarcu mládež vo veku 16 až 18 rokov ešte nedisponovala takou mravnou 

a rozumovou vyspelosťou, ktorú vyžadovala úplná trestná zodpovednosť. V tomto veku sa 

mladistvý spravidla vymaňuje zo svojej rodiny a hľadajúc samostatnosť a slobodu sa 

nechránene vystavuje nástrahám slobodného života. Fyziologicky a psychologicky sú 

mladiství v tomto veku oveľa bližšie k osobám mladším ako 16 rokov, než ku telesne, 

duševne a mravne úplne vyvinutým mužom a ženám. Z tohto dôvodu mal zákonodarca za to, 

že zvláštne ustanovenia ktoré boli potrebné a účelné u dovtedajších „mladistvých“ sú aj 

v tomto veku (16-18) v plnom rozsahu opodstatnené.
2
 Popri dosiahnutí veku 12 rokov bolo 

predpokladom trestnej zodpovednosti aj dosiahnutie rozumovej a mravnej vyspelosti 

páchateľa.
3
 

Na úprave trestu odňatia slobody podľa uhorského trestného zákona nemožno vyzdvihnúť jej 

jednoduchosť. Rozlišoval totiž jeho nasledovné formy: trestnicu (maď. fegyház) ako jeho 

najprísnejšiu formu, štátne väzenie (maď. államfogház) miernejšej a osobitej povahy, žalár 

(maď. börtön) a napokon väzenie (maď. fogház). 

 

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY UKLADANIA A VÝKONU TRESTU  

Odňatie slobody mladistvého predstavovalo prostriedok ultima ratio. Súd mal okrem neho 

k dispozícii nasledovné opatrenia: pokarhanie, podmienečné upustenie od potrestania a 

ochrannú výchovu. Pri výbere optimálneho opatrenia súd bral do úvahy osobitosť 

mladistvého, stupeň jeho rozumovej a mravnej vyspelosti, životné pomery a ostatné okolnosti 

prípadu a v neposlednom rade vhodnosť opatrenia pre zabezpečenie riadneho budúceho 

správania mladistvého a jeho mravného vývoja.
4
 Predpokladom uloženia trestu odňatia 

slobody tak ex lege bola nevyhnutnosť prísnejšieho opatrenia.
5
 Možno preto súhlasiť 

s názorom, že trestanie mladistvých na Slovensku na počiatku 20. storočia bolo pomerne 

pokrokové.
6
 

Trestná novela pripúšťala trest odňatia slobody mladistvých iba vo forme väzenia a štátneho 

väzenia. 

Podľa všeobecných ustanovení trestného zákona mohlo štátne väzenie aj väzenie
7
 trvať 

najmenej jeden deň, kým väzenie najviac päť rokov, štátne väzenie až pätnásť. Odsúdení na 

štátne väzenie vykonávali svoj trest v osobitnej štátnej väznici a nakoľko to miestne pomery 

dovoľovali, boli strážení v noci oddelene a cez deň spoločne s ostatnými. Štátni väzni nemali 

pracovnú povinnosť, bolo však ich právom zvoliť si svojim pomerom zodpovedajúcu 

pracovnú činnosť. Medzi ďalšie oprávnenia štátnych väzňov patrilo právo nosiť vlastné 

odevy, ako aj sa samostatne vyživovať. Z hľadiska vnútorného poriadku a disciplíny – najmä 

pokiaľ ide o možnosť styku s tretími osobami boli pravidlá štátneho väzenia miernejšie ako 

v trestnici a žalári. Štátni väzni mali tiež právo tráviť dve hodiny denne vo vymedzených 

                                                       
2 EDVI ILLÉS, K. Büntetőnovella zsebkönyve. Budapest: Révai testvérek irod. intézet b.t. kiadása, 1908, s. 68. 
3 Porovnaj § 95, ods. 1 súčasného Trestného zákona: Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania 

činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo 

ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. 
4 § 18 Trestnej novely 
5 Tamtiež, § 26, ods. 1  
6 KNÁPKOVÁ, D., TITTLOVÁ, M. Penológia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 28. 
7 FICO, M. Historický vývoj trestov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 73. 
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vonkajších priestoroch.
8
 Dĺžka výmery trestu v porovnaní s väzením bola síce dlhšia, 

podmienky jeho výkonu však pomerne mierne. Tento druh trestu odňatia slobody mal povahu 

custodia honesta a jeho výkon zasahoval výlučne do obmedzenia osobnej slobody 

odsúdeného a obmedzenia jeho styku s tretími osobami. Aplikoval sa väčšinou na politické 

prečiny a zločiny. Prax ukazovala, že pri väčšine politických zločinov neboli prítomné 

„prízemné motívy“ a aj verejná mienka inak nazerala na páchateľov týchto trestných činov, 

ako na tých, ktorých konanie smerovalo voči osobám a majetku.
9
  

V porovnaní so štátnym väzením bol výkon väzenia pevne spojený s pracovnou povinnosťou, 

výhodou bola možnosť výberu druhu práce. Pokiaľ výmera trestu bola väčšia ako jeden rok, 

ale menej ako tri roky – väzeň vykonal tretinu trestu v samoväzbe. Pokiaľ bol trest uložený 

v rozsahu troch a viac rokov – samoväzba trvala jeden rok. Znamenalo to, že väzeň okrem 

povolených návštev, školy, omše a pobytu na čerstvom vzduchu strávil dni a noci osamote. 

Vnútorný poriadok a disciplína boli rovnako ako pri štátnom väzení miernejšie ako v trestnici 

a žalári. 

Špeciálne ustanovenia trestnej novely o mladistvých vymedzili, že štátne väzenie mladistvých 

môže trvať najmenej jeden deň, najviac dva roky. Ministerský návrh novely pôvodne 

nepočítal s formou štátneho väzenia pre mladistvých, táto bola do novely vložená až 

(ústavnoprávnou) komisiou s odôvodnením, že tento zvláštny druh trestu nie je ani pri 

mladistvých nahraditeľný iným opatrením či trestom.
10

  

Väzenie mohlo trvať najmenej 15 dní, najviac päť rokov. Pokiaľ páchateľ, ktorý dovŕšil 15 

rokov spáchal trestný čin inak trestaný smrťou alebo trestnicou, horná hranica výmery 

väzenia predstavovala 10 rokov. Na rozdiel od všeobecných ustanovení bolo teda v prípade 

mladistvých možné uložiť trest väzenia vo vyššej výmere ako trest štátneho väzenia. 

Páchateľovi mladšiemu ako 15 rokov však mohlo byť väzenie uložené iba v najzávažnejších 

prípadoch. Tými treba rozumieť nielen trestné činy trestané smrťou alebo doživotnou 

trestnicou ale aj iné trestné činy, pri ktorých ich závažnosť spočíva v okolnostiach viažucich 

sa na osobu páchateľa, najmä ak je úroveň mravného úpadku či zlomyseľnosti páchateľa 

porovnateľná s recidivistami.
11

 

 

3. VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY MLADISTVÝCH 

Podmienky výkonu trestov odňatia slobody mladistvých páchateľov vymedzené rámcovo 

v trestnej novele bližšie upravovalo nariadenie ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. 

I. M. (ďalej len „nariadenie ministra spravodlivosti“) na základe splnomocnenia obsiahnutého 

v §§ 27 a 52 trestnej novely.  

Výkon trestu odňatia slobody mladistvých odsúdených prebiehal v zásade v osobitných 

väzniciach pre mladistvých. Svoj trest si tu vykonávali:  

1. tí mladiství, ktorí boli odsúdení na väzenie a v čase nástupu na výkon trestu 

neprekročili 21. rok veku,  

2. páchatelia, ktorí síce skutok spáchali po dovŕšení 18. roku veku, ale súd v rozsudku 

nariadil, že trest vykonajú vo väznici pre mladistvých, pričom v čase nástupu na jeho 

výkon nedovŕšili 21. rok veku,  

3. mladiství odsúdení na väzenie s výmerou kratšou ako 1 mesiac, ak sa väznica 

nachádzala v blízkosti sídla súdu alebo bydliska odsúdeného. Inak sa vykonala v cele 

(samoväzbe) riadnej väznice príslušného okresného alebo krajského súdu. 

                                                       
8 Dr. ANGYAL, P., Dr. ISAÁK, Gy. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekrőr (1878: V. Törvénycikk) 

Jegyzetekkel, utalásokkal és joggyakorlatokkal. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1937, s. 21 
9 Dr. LÖW, T. (zost.) A magyar Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekrőr (1878: V. Tcz.) és teljes 

anyaggyújteménye. Prvý diel. Budapest: Pesti könyvnyomda-részvény-társaság, 1880, s. 51. 
10 EDVI ILLÉS, K. Büntetőnovella zsebkönyve. Budapest: Révai testvérek irod. intézet b.t. kiadása, 1908, s. 101. 
11 Tamtiež, s. 101. 
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4. mladiství odsúdení na štátne väzenie, 

5. mladiství odsúdení súdom alebo orgánom verejnej správy na uzamknutie presahujúce 

1 mesiac. V ďalšom výklade sa vzhľadom na ciele príspevku a rozsahové limity 

budeme zameriavať na výkon trestu odňatia slobody mladistvých vo forme väzenia. 

 

3.1.  Prvá fáza výkonu trestu  

Výkon trestu odňatia slobody mladistvých páchateľov prebiehal v štyroch vzájomne 

nadväzujúcich fázach.  

Účelom prvej fázy ešte nebola primárne náprava odsúdeného, ale jeho spoznanie za účelom 

zistenia najvhodnejších prostriedkov jeho nápravy. Pokiaľ to pomery väznice dovoľovali, 

odsúdený bol umiestnený cez deň aj v noci v samoväzbe, okrem prípadu ak by to podľa 

vyjadrenia lekára vzhľadom k zdravotnému stavu odsúdeného nebolo vhodné. Za účelom 

dosiahnutia účelu tejto fázy odsúdeného v samoväzbe navštevovali: kňaz, zástupca 

patronážneho spolku
12

, učiteľ a strážnik osobitne poverený dohľadom nad mladistvými 

v samoväzbe a to v súhrne spravidla 4 hodiny denne tak, aby medzi jednotlivými návštevami 

bola jedna alebo dve hodiny. Osobitný dôraz sa kládol na to, aby priebeh jednotlivých 

návštev, spočívajúci v zisťovaní údajov o odsúdenom, kladení otázok, náboženskej a inej 

výchovy bol ucelený a návštevy si vzájomne neodporovali ale naopak, doplňovali sa. Za 

týmto účelom vedenie väznice návštevy vopred poučilo, pričom po uskutočnení jednotlivých 

návštev návštevníci seba navzájom, ako aj vedenie väznice informovali o svojich dojmoch 

a zisteniach.
13

  

Uvedené návštevy sledovali praktický cieľ – zaradenie odsúdených do skupín riaditeľom 

ústavu. Okrem informácií získaných osobnými návštevami vyššie vymedzených subjektov 

vychádzal riaditeľ väznice z odsudzujúceho rozsudku, predchádzajúcich odsúdení, zo správy 

o prostredí vyhotovenej v priebehu trestného konania ako aj z osobného stretnutia 

s mladistvým a to všetko za účelom zistenia motívov spáchaného skutku a osobnosti 

mladistvého. Tieto okolnosti determinovali zaradenie odsúdeného do konkrétnej skupiny.  

Ak vyššie vymedzené návštevy v rámci prvej fázy práve neprebiehali, odsúdený bol povinný 

v samoväzbe vykonávať prácu v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Okrem toho sa mohol 

venovať čítaniu modlitebnej knižky alebo iných všeobecne prospešných kníh. Táto fáza trvala 

spravidla iba niekoľko dní a to až kým sa nedosiahol vyššie vymedzený účel – zaradenie 

odsúdeného do konkrétnej skupiny. 

 

3.1.1. Skupiny odsúdených 

Nariadenie ministra spravodlivosti rozlišovalo 4 skupiny mladistvých odsúdených, ktoré 

v konečnom dôsledku predstavovali vnútornú diferenciáciu výkonu trestu odňatia slobody. 

Skupina A združovala mladistvých vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, kde patrili 

predovšetkým osoby pochybného duševného stavu, alkoholici či nenapraviteľné osoby.  

Skupinu B tvorili mladiství dovtedy nepotrestaní trestom odňatia slobody.  Za nepotrestaných 

sa na účely tohto ustanovenia považovali aj mladiství, ktorý boli postihnutí odňatím slobody 

nepresahujúcim jeden deň, ďalej mladiství, ktorým bol trest odňatia slobody uložený ale 

doposiaľ nebol vykonaný, taktiež mladiství, ktorým bolo uložené pokarhanie, upustenie od 

potrestania a ochranná výchova. Skupina B sa ďalej vnútorne diferencovala na dve 

podskupiny. Prvú tvorili páchatelia, ktorí trestný čin spáchali zo ziskuchtivosti, čírej krutosti, 

alebo z pomsty. Ziskuchtivosť však nezakladalo, ak bol čin proti majetku spáchaný z dôvodu 

chudoby, roztopašnosti alebo značnej ľahkomyseľnosti.
14

 Druhú podskupinu skupiny B tvorili 

páchatelia, ktorí skutok nespáchali z týchto dôvodov. Rozdiel medzi oboma podskupinami bol 

                                                       
12 Spolky poskytujúce starostlivosť o mladistvých. Plnili úlohy v rámci náboženskej výchovy odsúdených. 
13 § 8 Nariadenia Ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. I. M. 
14 § 17 Nariadenia Ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. I. M. 
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v rozsahu mravnej a náboženskej výchovy; úroveň prísnosti bola rovnaká. Skupina C 

združovala recidivistov a skupina D tzv. „obvyklých páchateľov“. Obvyklými páchateľmi 

treba rozumieť tých mladistvých, pre ktorých bola trestná činnosť spôsobom života, resp. bola 

páchaná za účelom živobytia.
15

 V prípade, že takýto mladistvý odsúdený ešte nebol vo 

výkone trestu odňatia slobody, dochádzalo vlastne ku konkurencii medzi skupinami B a D - 

prednosť však mala skupina D.  

Zmyslom zaradenia do jednotlivých skupín bolo predovšetkým zabránenie vzájomného 

ďalšieho skazenia odsúdených.
16

 

 

3.2.  Ostatné fázy výkonu trestu 

Po zaradení odsúdeného do konkrétnej skupiny sa druhá fáza výkonu trestu odňatia slobody 

zameriavala primárne na nápravu odsúdeného. Samoväzba sa v tejto fáze výkonu trestu 

dostávala do úzadia, nakoľko odsúdený trávil čas v rámci svojej skupiny v kostole, v škole, na 

čerstvom vzduchu a v jedálni. Prácu však vykonával mimo času tráveného týmito aktivitami 

naďalej v samoväzbe. Pokiaľ trest nepresahoval 3 mesiace, mohol byť v celom rozsahu 

vykonaný iba v prvých dvoch fázach. Osobitným subjektom v rámci výkonu trestu odňatia 

slobody mladistvých bola tzv. Rada
17

 zložená z riaditeľa väznice, kňaza, učiteľa, strážnika 

povereného dohľadom nad odsúdenými v samoväzbe a vedúceho práce. Medzi jej oprávnenia 

patrilo rozhodnutie, aby sa výkon trestu realizoval iba v prvých dvoch fázach aj v iných 

odôvodnených prípadoch. Rada bola oprávnená premiestniť odsúdeného v ktorejkoľvek fáze 

výkonu jeho trestu do ktorejkoľvek inej fázy, ako aj rozhodovať o jeho postupe v jednotlivých 

triedach (viď 3.3.). 

Tretia, predposledná fáza výkonu trestu odňatia slobody sa vyznačovala ešte väčšou mierou 

integrácie odsúdeného v kolektíve, nakoľko aj výkon práce sa v tejto fáze presunul z cely do 

spoločnej dielne. Výkon samoväzby tak v tejto fáze zanikol.
18

 V cele teda odsúdený trávil už 

iba noc, cez deň iba kratšie časové úseky, počas ktorých plnil domáce úlohy, čítal, písal listy 

alebo vykonával obdobné činnosti.
19

  

Do poslednej, štvrtej fázy výkonu trestu odňatia slobody bol odsúdený zaradený približne 15 

dní pred prepustením z výkonu trestu, počas ktorých bol opätovne umiestnený po celé trvanie 

štvrtej fázy v samoväzbe. Dôvodom bola skutočnosť, že odsúdení boli ku koncu výkonu 

trestu už spravidla vzrušení, zanedbávali pracovné povinnosti, zhoršovali disciplínu 

spoluväzňov či si navzájom posielali správy. Priebeh štvrtej fázy bol v zásade totožný 

s priebehom prvej, rozsah pracovnej povinnosti mu však ostal zachovaný v rozsahu v akom 

ho mal v predchádzajúcej, tretej fáze.
20

 Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme dospieť k 

záveru, že priebeh výkonu trestu odňatia slobody tak vytváral komplexný celok tvorený 

jednotlivými fázami, z ktorých každá mala svoj osobitný účel. Ako pozitívum je možné 

hodnotiť vysokú mieru flexibility pokiaľ ide o postup z jednej fázy výkonu trestu odňatia 

slobody do druhej.   

 

 

 

 

 

                                                       
15 LŐRICZ, J. A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Vác: Duna-Mix, 1998, s. 30.  
16 § 15 Nariadenia Ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. I. M. 
17 Rada zasadala najmenej raz za dva týždne.  
18 BORY, N. A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának történeti kialakulása Magyarországon a XVII. sázadtól 

napjainkig. In Ügyészek lapja, tudományos-szakmai folyóirat. 2018, č. 6 [cit 2019-11-9]. Dostupné na internete: 

< http://ugyeszeklapja.hu/?p=2352>  
19 § 10 Nariadenia Ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. I. M. 
20 Tamtiež, § 11  
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3.3.  Systém odmien a trestov, triedy 

Účelom výkonu trestu odňatia slobody mladistvého bola prevýchova odsúdeného na čestného, 

pracovitého vlastenca, štátu a spoločnosti užitočného a dôveryhodného občana.
21

 Môžeme 

konštatovať, že za účelom naplnenia tohto dlhodobého cieľa, v záujme podpory morálnej 

nápravy odsúdeného zavádzala právna úprava systém disciplinárnych odmien a trestov.  

Súčasťou týchto systémov bolo vytvorenie troch tried (I. až III.), v rámci ktorých sa odsúdení 

zaradení v skupine B a C mohli počas výkonu trestu zaraďovať, resp. preraďovať v závislosti 

od správania. Zaradenie odsúdeného v triede determinovalo rozsah jeho výhod, pričom stále 

ostával členom svojej skupiny. Systém odmien tvorilo zaradenie do vyššej triedy a v širšom 

zmysle aj postup do ďalšej fázy výkonu trestu. Systém trestov zas predstavovalo pokarhanie, 

zaradenie do nižšej triedy, spútanie ruky k nohe (maď. kurtavas) a vo výnimočných prípadoch 

umiestnenie do tmavej cely a v širšom zmysle aj vrátenie do nižšej fázy výkonu trestu. 

Bližšiu pozornosť budeme venovať komparácii jednotlivých tried
22

. Je možné dospieť 

k záveru, že k zaradeniu do triedy došlo ešte skôr než k zaradeniu do skupiny. Hneď v prvej 

fáze výkonu trestu sa totiž každý odsúdený ex lege ocitol v najnižšej -  III. triede. Ako už bolo 

vyššie naznačené, diferenciácia v jednotlivých triedach sa v plnom rozsahu týkala iba 

odsúdených zaradených v skupine B – teda tých, ktorí ešte predtým vo výkone trestu odňatia 

slobody neboli a odsúdených zaradených v skupine C, ktorá združovala recidivistov.  

V rámci skupiny B - pokiaľ ide o výživu, sa postúpenie do II. triedy vyznačovalo možnosťou 

dostať mlieko, biely chlieb namiesto tmavého ako aj možnosťou použitia 1/8-iny mesačného 

príjmu raz mesačne na nákup vlastného jedla. Výhodou I. triedy bolo najmä podávanie mäsa 

3x týždenne. Rozdiely boli ďalej v možnosti písania listov. V najnižšej triede mal odsúdený 

možnosť písať list raz za dva týždne, v II. triede raz za týždeň, v I. triede až dvakrát týždenne. 

Návštevy v III. triede neboli povolené, mohli sa uskutočniť iba výnimočne s povolením 

riaditeľa ústavu, v II. skupine boli prípustné v trvaní 20 minút za mesiac a v I. triede až 

v rozsahu 30 minút týždenne. Hry boli v III. skupine zakázané, v II. triede bol možný šach 

a domino, v prvej sa repertoár rozšíril o loptové hry a iné hry hrané vonku. Pracovný čas sa 

v I. triede znížil na 9 hodín oproti 10 hodinám v III a II. triede. Výhodou I. triedy bola 

možnosť nosenia vlastného oblečenia a tiež možnosť večerného osvetlenia cely o hodinu 

dlhšie.  

Skupina C sa vyznačovala prísnejšími podmienkami. V rámci jej III. triedy bol pracovný čas 

v porovnaní so skupinou B dlhší o 2 hodiny, čas trávený na čerstvom vzduchu kratší o hodinu 

a odsúdeným sa ukladalo tvrdé lôžko na tri noci v týždni. II. trieda v rámci skupiny C sa 

potom zhodovala s III. triedou skupiny B s povinným tvrdým lôžkom raz týždenne, I. trieda 

skupiny C zasa s II. triedou skupiny B. Možnosti odmien tejto skupiny boli teda prísnejšie, čo 

v konečnom dôsledku reflektovalo jej obsadenie recidivistami. Ako je možné vidieť, triedny 

systém sa dotýkal nielen materiálnych výhod, ale znamenal privilégia aj pokiaľ ide rozsah 

pracovného času, či spôsob trávenia voľného času.  

 

4. ZÁVER 

Právnu úpravu trestu odňatia slobody mladistvých odsúdených je v duchu vyššie 

uskutočnenej analýzy potrebné hodnotiť v kontexte daného historického obdobia ako veľmi 

progresívnu. Bola výrazom potreby osobitného zaobchádzania s osobami mladistvého veku 

vzhľadom na ich špecifické vlastnosti v kontexte nedovŕšeného duševného a fyzického 

vývoja. Svedčí o tom aj koncepcia trestu odňatia slobody ako krajného prostriedku, ktorý má 

byť uložený až v prípade neúčelnosti miernejších opatrení. Je potrebné vyzdvihnúť 

prepracovanú fázovitosť výkonu tohto trestu ako aj systém konkrétnych motivačných 

                                                       
21 § 22 Nariadenia Ministra spravodlivosti z roku 1909, č. 27.300. I. M. 
22 podľa uvádzaného nariadenia Ministra spravodlivosti. 
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opatrení, smerujúci k vytváraniu pozitívnych návykov prispievajúc v konečnom dôsledku 

k náprave odsúdeného a k jeho opätovnému zaradeniu do spoločnosti. 
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ ŽIDOVSKÉHO OBYVATEĽSTVA 

ŠARIŠSKEJ STOLICE PODĽA SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA Z ROKU 

1869  

 

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE JEWISH POPULATION 

OF ŠARIŠ REGION ACCORDING TO THE 1869 POPULATION 

CENSUS 

 

Vladimíra Kordaničová 

 
Abstrakt 

Na základe sčítania obyvateľstva z roku 1869 príspevok analyzuje demografický charakter 

hustoty židovského obyvateľstva v Šarišskej stolici z hľadiska priestorového osídlenia 

jednotlivých sídelných jednotiek okresu podľa počtu usadených židov a ich podielu 

k všetkému obyvateľstvu stolice v porovnaní so sčítaním obyvateľstva z roku 1828. 

Geografické začlenenie židovskej etnickej skupiny do majoritnej spoločnosti v sledovanej 

priestorovo vymedzenej jednotke sa skúma a hodnotí v procese historického výskumu, 

nakoľko interferencia týchto aspektov reflektuje dôvody a príčiny migračných procesov 

židovského etnika v dejinnom vývoji. 

Kľúčové slová: židia, Šarišská stolica, sčítanie obyvateľstva 1869 

 

Abstract 

Based on the 1869 population census, the paper analyses the demographic character of the 

density of the Jewish population in Šariš region in terms of spatial settlement of individual 

residential units of the district according to the number of settled Jews and their proportion to 

all region population compared to the 1828 population census. Geographical integration of 

Jewish ethnic group into the majority society in the observed spatially – limited unit is 

examined and assessed in the process of historical research, as the interference of these 

aspects reflects the reasons and causes of the migration processes of theJewish ethnic group in 

historical development. 

Key words: Jewish, Šariš region, 1869 population cenzus 

 

 

1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ  

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869 obývalo obyvateľstvo Šarišskej župy 382 sídelných 

jednotiek. Z geografického hľadiska tvorilo župu šesť oblastí, resp. okresov. Dolná Torysa, 

Horná Torysa, Široké, Topľa, Sekčov a Makovica. 

Z celkového počtu sídelných jednotiek bolo 14, v ktorých sa židia neusadili. Boli nimi Šváby, 

Seniakovce, Milpoš, Brežany [Bujakov], Fričovce, Lažany, Lačnov, Rolova Huta, Suchá 

Dolina, Vyšný Hažgut, Radvanovce, Svätý Ďur, Závadka, Mikulášová. V okresoch Horná 

Torysa a Makovica sa s nulovým počtom obyvateľstva vyskytovala jedna sídelná jednotka, 

v okresoch Dolná Torysa, Topľa a Sekčov to boli dve sídla. Zo 14 sídelných jednotiek, ktoré 

židmi obsadené neboli, bolo až 6 v okrese Široké.
1
 

                                                 
1SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 152–158. 
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Absenciu židovského obyvateľstva zaznamenali sídelné jednotky Mikulášová, Závadka, 

Suchá Dolina, Lažany a Seniakovce aj v komparácii so súpisom obyvateľstva z roku 1828. 

V oboch prameňoch je zaznamenaný nulový výskyt židovského obyvateľstva. Svätý Ďur, 

Vyšný Hažgut a Lačnov evidovali prítomnosť židovského obyvateľstva v roku 1828 v počte 

5. Najvyšší pokles židovského obyvateľstva k roku 1869 zaznamenali Fričovce v počte 11, 

Brežany v počte 10, obe obce ležiace v okrese Široké.
2
 

V šiestich spomínaných okresoch Šarišskej stolice predstavovali židia 7% z celkového počtu 

obyvateľov. 

V Šarišskej župe sa početnosť židovského obyvateľstva najviac prejavila v okrese Topľa. 

Sčítanie obyvateľstva dokumentuje v tomto okrese 2 301 židov.
3
 Paralelne predstavovali 

v tomto okrese aj najvyšší percentuálny podiel z celkového počtu obyvateľstva, a to 10 %. 

Najmenej židov mal okres Široká.  

Zastúpenie židov v jednotlivých častiach Šarišskej stolice ovplyvňoval aj počet sídel 

v jednotlivých oblastiach. Demografický vývoj obyvateľstva sa však nezvyšoval priamo 

úmerne s počtom obcí v jednotlivých okresoch. Príkladom je aj okres Makovica, ktorý tvorilo 

najviac sídel, no z hľadiska hustoty osídlenia židovským obyvateľstvom stál na štvrtom 

mieste župy s podiel židov  8,3%. 

Najvyššia koncentrácia židovského obyvateľstva Šariša  sa eviduje v sídelnej jednotke 

Šarišské Lúky v okrese Dolná Torysa. V sídle neďaleko Prešova žilo 743 židov.
4
 Z celkového 

počtu obyvateľov dediny židia tvorili až 89%. Podoba židovského osídlenia v niektorých 

sídelných jednotkách zostala nezmenená niekoľko desiatok rokov. Jedinečné boli v tomto 

smere práve Sebes-Kellemesrétek (Šarišské Lúky), kde židia až do roku 1942 tvorili takmer 

80% všetkých miestnych obyvateľov. V tejto obci vytváralo židovské obyvateľstvo svojský, 

im vlastný kolorit.
5
 

Početnosť židovského obyvateľstva v tejto lokalite ovplyvňovalo aj geografické hľadisko. 

Jednou z príčin usádzania židov v tejto sídelnej jednotke bola blízkosť trhov v Prešove. 

Židovskí kupci mali povolené sa zúčastňovať na štyroch výročných trhoch.
6
 

Najmenej židov, v počte 2, obývalo sídelnú jednotku Havranec v dištrikte Makovica. 

Rovnaký počet židovského obyvateľstva v sídelnej jednotke Havranec zaznamenal aj súpis 

obyvateľstva z roku 1828.
7
 

Koncentrácia židovského obyvateľstva v Šarišskej stolici bola rôzna.  

V okrese Dolná Torysa evidujeme až 52 sídelných jednotiek, v ktorých žilo menej ako 50 

židov. V polovici z nich sa počet židov pohyboval pod hodnotou 10. Od 30-50 židov sa 

usadilo v 6 obciach tohto okresu, z nich mali židia najvyšší podiel v obci Záborské. 

Výrazný odklon v pomere zastúpenia židovského obyvateľstva od týchto dedín zaznamenali 

Ľubotice (55), Ploské (74), Lemešany (204), Kecerovce (50), Nižná Šebastová (60), 

Drienovská Nová Ves (84), Solivar (76).
8
 

                                                 
2NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328 s. s. 269–284. 
3SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 155–156. 
4SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 153. 
5JELÍNEK, J. Dynamika židovského osídlenia v Hornom Uhorsku. In: Acta Judaica Slovaca. Bratislava: SNM – 

Múzeum židovskej kultúry, č. 7, 2001. s. 7 – 37. ISBN 80-8060-072-4. s. 17.  
6AMIR, G. Prešov, osud židovskej obce, jednej z mnohých. Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2004. 

255 s. ISBN 80-8060-136-4. s. 21. 
7NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328s. s. 274. 
8SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 152. 

- 1295 -



Počet židovského obyvateľstva v obci Lemešany v komparácii so súpisom obyvateľstva 

z roku 1828 narástol, žilo tu 68 židov. Naopak, pokles židovského obyvateľstva zaznamenali 

Ľubotice. Zápis z roku 1828 uvádza v sídelnej jednotke 158 židov.
9
 

Vezmúc do úvahy podiel židovského obyvateľstva k všetkých obyvateľom, sa konštatuje, že 

podiel židov v týchto sídelných jednotkách bol najvyšší v dedinách Lemešany (28,57%), 

Kecerovce (11,42%) a Ploské (11,30%). Najnižší (5,31%) bol v obci Drienovská Nová Ves. 

Pre porovnanie sa uvádza, že podiel židovského obyvateľstva k všetkému obyvateľstvu 

predstavoval menej ako 3% až v 40 sídelných jednotkách okresu Dolná Torysa. 

V obvode Horná Torysa sa nachádzajú štyri sídelné jednotky, v ktorých žilo viac ako 150 

židov. Boli nimi Brezovica, Čirč, Lipany, Pečovská Nová Ves.
10

 

Hustota židovského obyvateľstva v malej obci Čirč súvisí s jej geografickou polohou. Obec, 

ležiaca medzi horami a hlbokými lesmi asi kilometer od poľských hraníc, je 

charakteristickým príkladom židovského osídľovania východného Slovenska z Haliče 

a Poľska.
11

 Podľa súpisu z roku 1828 žilo v obci 66 židov, v roku 1869 už 168.
12

 

Menej ako 50 židov obývalo 46 dedín Hornej Torysy. Do 10 obyvateľov žilo v 19 sídlach.  

Najviac židov žilo v Pečovskej Novej Vsi (330), podiel židovského obyvateľstva tu 

predstavoval 24,59%.  

Zaujímavé je v tomto okrese vyzdvihnúť obec Obručné, kde podiel židovského obyvateľstva 

predstavoval až 24,39% k všetkému obyvateľstvu. V Obručnom, obci nachádzajúcej sa 

v severozápadnej časti Šariša, neďaleko hraníc s Poľskom, žili šesťdesiati židia, podľa súpisu 

ich v roku 1828 bolo 28.
13

 Rastúci počet židovského obyvateľstva teda výrazne ovplyvnila 

migračná vlna židov, ktorá prichádzala na územie Horného Uhorska z Poľska. 

Okres Široké tvorilo spolu 50 sídelných jednotiek. Ako bolo uvedené, v celej Šarišskej stolici 

bolo 14 sídel, v ktorých je evidovaný nulový počet židovského obyvateľstva. Šesť z nich, 

Brežany, Fričovce, Lažany, Lačnov, Rolová Huta, Suchá Dolina, sa nachádzalo práve 

v okrese Široké. 

Menej ako 50 židov osídlilo 38 sídelných jednotiek, neobývané nepočítajúc. Počet židovského 

obyvateľstva nižší ako 20 sa eviduje až v 28 sídlach. Podiel židov v týchto jednotkách bol 

rôzny. Za zmienku stoja Ondrašovce, kde židia predstavovali 9,22% všetkých obyvateľov, 

a to aj napriek tomu, že ich počet sa znížil. Podľa súpisu obyvateľstva z roku 1828 tu žilo 17 

židov.
14

 

Až 255 židov sa usadilo vo Veľkom Šariši.
15

 Ich podiel k celkovému počtu obyvateľov 

predstavoval 9,19%. Osídlenie jednotky podmienila jej územná poloha v rámci okresu. Veľký 

Šariš bol vyhľadávaný židmi, najmä z dôvodu možnosti zúčastňovať sa na trhoch 

v neďalekom Prešove. Zápis z roku 1828 eviduje v sídle prítomnosť 191 židov.
16

 

Osobité zastúpenie židovského obyvateľstva sa prejavilo aj v sídelnej jednotke Široké (160). 

Podiel židovského obyvateľstva predstavoval 14,15%, čo bolo najviac v celom okrese. Vývoj 

                                                 
9NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328 s. s. 27–277. 
10SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 153–154. 
11MLYNÁRIK, J. Dějiny židů na Slovensku. Praha: Academia, 2005. 358 s. ISBN 80-200-1301-6. s. 28. 
12SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 153–154. 
13NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328s. s. 278. 
14NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328s. s. 281. 
15SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 154. 
16NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328s. s. 272. 
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židovského obyvateľstva v sídelnej jednotke Široké dynamicky rástol, podľa súpisu 

obyvateľstva z roku 1828 sa tu usadilo 42 židov.
17

 

Spomedzi všetkých šiestich okresov Šarišskej stolice, na základe konfesionálneho sčítania 

obyvateľstva z roku 1869, bol najväčší podiel židovského obyvateľstva v okrese Topľa. 

Predstavoval 10%. Okres tvorilo 71 sídelných jednotiek.  

Menej ako 60 židov sa usadilo v 65 sídlach okresu. Zaľudnenie židovského obyvateľstva sa 

pohybovalo pod hranicou 30 židovských obyvateľov až v 51 sídlach. Percentuálny podiel 

židovskej populácie v rozmedzí od 10 – 20 % k všetkému obyvateľstvu sa eviduje v 13 

sídlach okresu. Najväčší podiel mali židia v Kurime a to až 32,64%. Výrazná hustota 

osídlenia židovského obyvateľstva v tejto sídelnej jednotke sa dokumentuje aj v roku 1828, 

kde súpis uvádza 242 židov.   

Najviac židov obývalo obec Hanušovce, 414 židov.
18

 Ich podiel k všetkým obyvateľom sídla 

predstavoval 26,49%. Zápis z roku 1828 dokladá v obci prítomnosť židovského osídlenia 

v počte  279.
19

 

Z okresu Topľa vyzdvihujeme ešte obec Giraltovce s počtom židov 171 a Kračúnovce 

s počtom 82. Číselná hodnota odrážajúca počet židov zaraďuje tieto sídelné jednotky medzi 

šesť tých, v ktorých bola hustota osídlenia vyššia ako hodnota 50. 

V okrese Sekčov sa obyvateľstvo sústredilo v 64 sídlach. Dve z nich obývané židmi neboli.  

Najviac židov sa usadilo v obci Malcov, a to v počte 152.
20

 V porovnaní s ostatnými 

sídelnými jednotkami s najväčším počtom židov v jednotlivých okresov, bolo toto číslo 

najnižšie. Podiel židov bol však výrazný – 18,81%. Od roku 1828 sa však počet židovského 

obyvateľstva zvýšil. Súpis uvádza prítomnosť 68 židov v obci Malcov.
21

 

Druhým sídelným útvarom okresu, v ktorom počet židov prekročil hranicu 100, boli Vyšné 

Raslavice.
22

 Podiel židov tu predstavoval 17,67%. Netreba opomenúť značný nárast židov 

v tejto obci, nakoľko súpis z roku 1828 zaznamenáva len 3 židov.
23

 Rovnaký počet židov 

podľa sčítania z roku 1869 mala obec Žatkovce.  

Menej ako 50 židov dokladá až 57 obcí dištriktu Sekčov. Od 20-40 židov sa usadilo v 15 

sídelných jednotkách.  

Obec Mikulášová, ktorá podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869 židmi obsadená nebola, patrí 

do okresu Šarišskej župy s názvom Makovica. Z tohto hľadiska je v okrese jedinou sídelnou 

jednotkou tohto typu. Neprítomnosť židovskej komunity dokladá aj súpis z roku 1828.  

V okrese Makovica žilo, podľa sčítania z roku 1869, 1 818 židov v 78 sídlach. Sústredenie 

židovských obyvateľov v jednotlivých obciach sa nevymyká z rámca ostatných okresov. 

Menej ako 50 židov žilo v 73 sídelných jednotkách. Z týchto obcí sa výrazný podiel židov na 

obyvateľstve prejavil najmä v Krajnej Poľane (17,05%), Vyšnom Komárniku (17,90%), 

                                                 
17NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328 s. s. 280. 
18SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 155. 
19NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328 s. s. 272. 
20SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 156. 
21NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328 s. s. 277. 
22SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 156. 
23NAGY, L. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 

Budae: Landerer, 1828. 328s. s. 279. 
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Nižnom Komárniku (17,93%) a Tisinci (19,21%). Najviac židov sa usadilo v Zborove (550) 

a Ladomírovej (297).
24

 

Hustota zaľudnenia židovského obyvateľstva v obci Zborov zvyšovala hlavne haličská 

migrácia. Zborov mal dôležité postavenie na ceste vedúcej z Budína do Poľska. Práve poľskí 

židia utekajúci do Uhorska tu mali najľahší prístup.
25

 

 

2 HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ ASPEKT MIGRÁCIE 

Z analýzy demografického vývoja židovského etnika vyplýva, že v 329 sídelných jednotkách 

žilo menej ako 50 židov. Od 51-100 židovských obyvateľov osídlilo 24 sídel Šarišskej stolice. 

Od 101-200 mali obce Čirč, Široké, Giraltovce, Malcov, Vyšné Raslavice. Počet židov 

v rozmedzí 201-300 evidovali sídelné jednotky Brezovica, Lemešany, Lipany, Veľký Šariš, 

Ladomírová. Iba tri sídelné jednotky Šarišskej župy obývalo židovské obyvateľstvo 

v rozmedzí hodnoty 301-500, boli nimi Pečovská Nová Ves, Hanušovce a Kurima. Nad 500 

židovských obyvateľov žilo v Šarišských Lúkach a v Zborove.  

Židia tvorili pevnú súčasť Šarišskej stolice aj v druhej polovici 19. stor. Predstavovali 7% 

k celkovému počtu obyvateľov župy. Hustota osídlenia jednotlivých okresov sa odvíjala 

podľa rovnakého vzorca. Bez ohľadu na počet sídelných jednotiek v jednotlivých okresov, 

menej ako 50 židov obývalo v priemere až 85% sídel príslušného okresu. Z tohto plošného 

rámca sa následne vymykali sídla, kde sa počet obyvateľov pohyboval nad hodnotou 100 

i viac. 

Židovské etnikum i naďalej žilo izolovane, stupeň izolácie závisel od momentálnej politicko-

hospodárskej situácie, od rozhodnutia mestskej rady či zemepána hradu, alebo mesta. Väčšina 

slobodných kráľovských miest bránila ich prijatiu. Preto tí, ktorí žili z obchodovania, 

prichádzali do blízkosti miest, ktoré boli centrami obchodu, aby mohli s tovarom dochádzať a 

ponúkať ho na mestských trhoch. Preto osídlili aj tie dediny, ktoré sa nachádzali v malej 

vzdialenosti od mesta, resp. boli jeho predmestím. Takouto obcou bol napríklad aj Veľký 

Šariš. Príčinou obsadenia týchto sídel židmi bola možnosť zapájať sa a podieľať sa na 

obchodnom živote župy, keďže mestá boli strediskami obchodu. 

Pre spôsob kolonizácie židov bolo typické, že veľká časť z nich, najmä v prvej fáze migrácie, 

osídľovala tie územia, ktoré hraničili s oblasťou, odkiaľ emigranti prichádzali. 

Charakteristickým príkladom prvej fázy židovského osídľovania východného Slovenska 

z Haliče a Poľska je obec Čirč, ležiaca medzi horami a hlbokými lesmi asi kilometer od 

poľských hraníc. Hustotu židovského obyvateľstva v tejto malej obci podmienila jej 

geografická poloha. Podľa súpisu z roku 1828 žilo v obci 66 židov, v roku 1869 už 168.
26

 

Židia sa sťahovali aj do blízkosti miest, a to najmä preto, aby boli v čo najtesnejšom kontakte 

s ich hospodárskym životom.
27

 Príkladom takéhoto židovského osídľovania sú Šarišské Lúky 

v okrese Dolná Torysa Šarišskej župy, kde sa eviduje najvyššia koncentrácia židovského 

obyvateľstva Šariša. V sídle neďaleko Prešova žilo 743 židov.
28

 Z celkového počtu 

obyvateľov dediny tvorili až 89%. 

Historicko-geografický aspekt migrácie na jednej strane výrazne ovplyvnil koncentráciu 

židovstva v jednotlivých sídelných jednotkách žúp Uhorska a zároveň podmienil 

demografické hľadisko vývoja židovskej minority. Demografický vývoj židovského 

obyvateľstva sa však nezvyšoval priamo úmerne s počtom obcí v jednotlivých okresoch. 

                                                 
24SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 157–158. 
25MLYNÁRIK, J. Dějiny židů na Slovensku. Praha: Academia, 2005. 358 s. ISBN 80-200-1301-6. s. 30. 
26SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 153–154. 
27MLYNÁRIK, J. Dějiny židů na Slovensku. Praha: Academia, 2005. 358 s. ISBN 80-200-1301-6. s. 68. 
28SEBÕK, L.  Az 1869. Évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: TLA Teleki László Intézet, KSH Levéltár, 

2005. 299 s. ISBN 963-218-661-3. s. 153. 
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Príkladom je aj okres Makovica v Šarišskej župe, ktorý tvorilo najviac sídel, no z hľadiska 

hustoty osídlenia židovským obyvateľstvom stál na štvrtom mieste župy s podielom židov  

8,3%. 

Z analýzy historicko-geografického vývoja židovského obyvateľstva v Uhorsku vyplýva, že 

dlhodobé procesy, ktoré vplývali na demografický vývoj židovskej minority sa odzrkadlili 

i v rozdielnom spôsobe osídľovania krajiny. Tieto rozdiely však nezáviseli len od vôle židov, 

práve naopak, často vyplývali zo záujmu, v prípade protižidovskej politiky aj z nezáujmu 

uhorských magnátov, pod ochranou ktorých sa židia na Slovensku usadzovali. Nariadenia 

panovníkov v tom-ktorom období výrazne determinovali situáciu židov v spoločnosti. 

Legislatívna stránka uhorskej spoločnosti podmienila a vytvorila mapu židovského osídlenia 

v priebehu storočí. Zákaz osídľovania stredného Slovenska však znemožnil vytvorenie 

kompaktného geografického celku židovského osídľovania a oddialil zblíženie dvoch vĺn 

židovskej emigrácie na západnom a východnom Slovenku, ktoré sa odlišovali rozdielnym 

sociálnym a kultúrnym pozadím i každodenným správaním. 
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VPLYV REGIONÁLNEJ A VZDELÁVACEJ POLITIKY NA 

REGIONÁLNE DISPARITY NA SLOVENSKU 

 

THE IMPACT OF REGIONAL AND EDUCATIONAL POLICY ON 

REGIONAL DISPARITIES IN SLOVAKIA 

 

Júlia Petrovičová  
 

Abstract 

The aim of the paper was to analyze how the application of regional and educational policy 

instruments (namely the drawing of resources from the Structural Funds) influences the 

development of quality of education (in all contexts) and thus to what extent the elimination 

of regional disparities is affected in Slovakia. Using a method of comparing individual 

programming and analytical documents in the area of Structural Funds, but also author' s  

experience acquired when performing government audits of European Structural Funds, we 

conclude that the regional policy currently cannot effectively eliminate existing regional 

disparities due to the absence of a suitable strategy and participation of all relevant entities. 

The education policy also does not contribute to the development of regions, since it does not 

use the instruments at its disposal (structural funds) to the extent that we can talk about 

improving the quality of education. 

Keywords: regional policy, educational policy, structural funds, regional disparities, 

development, quality of education 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku bola analýza toho, akým spôsobom ovplyvňuje aplikácia nástrojov 

regionálnej a vzdelávacej politiky (konkrétne čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov) 

rozvoj kvality vzdelávania (a to vo všetkých kontextoch) a tiež do akej miery je tým 

ovplyvňovaná eliminácia regionálnych disparít na Slovensku. Metódou komparácie 

jednotlivých programových a analytických dokumentov z oblasti štrukturálnych fondov, ale 

tiež použitím vlastných skúseností autorky nadobudnutých v rámci výkonu vládneho auditu 

finančných prostriedkov európskych štrukturálnych fondov sme dospeli k záveru, že 

regionálna politika v súčasnosti nedokáže účinne eliminovať existujúce regionálne disparity z 

dôvodu neexistencie vhodnej stratégie a participácie všetkých relevantných subjektov. 

Vzdelávacia politika  taktiež neprispieva k rozvoju regiónov, nakoľko nástroje, ktoré má k 

dispozícii (štrukturálne fondy) nevyužíva v takej miere, aby sme mohli hovoriť o zvyšovaní 

kvality vzdelávania. 

Kľúčové slová: regionálna politika, vzdelávacia politika, štrukturálne fondy, regionálne 

disparity, rozvoj, kvalita vzdelávania 

 

 

1 REGIONÁLNA A VZDELÁVACIA POLITIKA 

Rozdielne historické, sociálno-ekonomické, geografické a spoločenské podmienky 

jednotlivých regiónov vytvárajúce regionálne disparity1 vedú k potrebe riadiť proces 

ekonomického rozvoja na úrovni regiónov. K ovplyvňovaniu hospodárskych procesov v 

                                                            
1 regionálne rozdiely definované ako rozdielnosti alebo nerovnosti znakov, javov, či procesov, ktoré možno 

jednoznačne priestorovo vymedziť (alokovať vo vymedzenej územnej štruktúre) a vyskytujú sa minimálne v 

dvoch entitách tejto územnej štruktúry (Kutscherauer et al., 2010; Nevima, 2014). 
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územných častiach štátu prostredníctvom verejného sektora dochádza prostredníctvom 

regionálnej politiky, ktorá je ako uvádza Buček, Rehák a Tvrdoň (2010) integrálnou súčasťou 

hospodárskej politiky štátu a realizuje sa v úzkej súčinnosti s odvetvovými politikami, 

štrukturálnou a urbanistickou politikou. 

Potreba uplatňovania regionálnej politiky podľa Maiera a Tödlinga (1998) vyplýva z 

existencie nevyužitých kapacít resp. disponibilného potenciálu zaostávajúcich regiónov, ktorý 

je možné mobilizovať prostredníctvom verejných investícií a tiež zo sociálnych a 

ekologických dôvodov. Regionálna politika predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátnej 

správy a samosprávy  (na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni) na štruktúru a rozvoj 

regiónov a na zmeny v podmienkach a štruktúre priestorového usporiadania národného 

hospodárstva (Samson a kol., 2001). 

Úlohou, resp. predmetom regionálnej politiky je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu. 

Konkurencieschopnosť regiónu vytvárajú prvky pôsobiace vnútri regiónu (ľudia, firmy, 

orgány verejnej správy, infraštruktúra, kultúrne dedičstvo, univerzity a celý rad ďalších 

prvkov občianskej vybavenosti) a vonkajšie faktory (dopady hospodárskej politiky štátu, 

potenciálni zahraniční investori, príležitosti regiónu na aktivizáciu potenciálu), ktoré sú 

spravidla jedinečné a ťažko napodobiteľné, sú konkurenčnými charakteristikami regiónu. Pod 

konkurencieschopnosťou regiónu teda chápeme schopnosť regiónu využiť konkurenčné 

výhody, ktoré sú jadrom (vnútorných alebo vonkajších) týchto charakteristických prvkov 

(Nevima, 2014). 

Maier a Čtyroký (2000) uvádzajú 3 nástroje,  ktoré v súčasnosti využíva regionálna politika za 

účelom zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu. Je to: priama stimulácia súkromných 

investorov, investície do infraštruktúry a investície do ľudských zdrojov.  

Usmerňovanie verejných a súkromných investícií do periférnych regiónov má však z 

ekonomického pohľadu zmysel iba vo fázach dlhodobého hospodárskeho rozvoja. 

Predpokladom rozvoja Východoslovenského makroregiónu z pohľadu ekonóma sledujúceho 

primárne zvýšenie efektívnosti je čakať na obdobie, v ktorom štát strategicky dosiahne 

posilnenie jadrových aglomerácií. Jednoducho, verejné investície do marginálnych regiónov v 

súčasnosti nie sú efektívne, a to napriek tomu, že regionálna politika väčšiny štátov (i 

Slovenska) je orientovaná na zmiernenie ekonomických a sociálnych problémov 

zaostávajúcich či štrukturálne postihnutých regiónov. 

V dôsledku transformácie ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú a zmeny politickej 

orientácie zo ZSSR na Európsku úniu došlo po roku 1990, ako uvádza Výrostová (2010) k 

poklesu výroby, zániku mnohých podnikov neschopných adaptovať sa na novovzniknuté 

spoločensko-ekonomické podmienky, poklesu zamestnanosti, nárastu sociálnych a 

ekonomických disparít. Transformácia znamenala začiatok doteraz pretrvávajúceho procesu 

regionálnej diferenciácie. 

Žalostne nevhodnú regionálnu politiku obdobia socializmu potláčajúcu existujúce 

medziregionálne rozdiely na základe systému bilancovania dopytu a ponuky administratívno-

byrokratickým spôsobom, direktívne cez centrálne národno-hospodárske plány (bližšie pozri 

Buček, 1998) nahradila po roku 1990 regionálna politika tzv. obdobia transformácie. Táto sa 

sústreďuje iba na monitorovanie narastajúcich regionálnych disparít a vymedzenie 

problémových regiónov najmä na základe miery nezamestnanosti, výšky HDP na obyvateľa, 

štruktúry ekonomiky či najrôznejších demografických ukazovateľov. Viacerí autori 

(Výrostová, 2010; Buček, Rehák a Tvrdoň, 2010) upozornili na nedostatky regionálnej 

politiky obdobia transformácie, ktoré doposiaľ pretrvávajú a súvisia najmä s voľbou a 

implementáciou čo najvhodnejšej stratégie regionálneho rozvoja (ktorá by bola schopná 

zastaviť ekonomický pokles zaostávajúcich regiónov). 

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov definuje najmenej rozvinutý okres ako okres zapísaný v zozname 

- 1301 -



najmenej rozvinutých okresov. Na základe zápisu do zoznamu sa takému okresu poskytuje zo 

zákona podpora. Prijímateľmi podpory sú objekty územnej spolupráce, právnické osoby 

a v súlade s akčným plánom môžu byť prijímateľmi aj fyzické osoby (podnikatelia).  Podpora 

má umožniť koncentráciu nástrojov, opatrení a peňažných tokov na stimuláciu 

hospodárskeho, sociálneho rozvoja a zamestnanosti.  

V zozname (bližšie pozri Tabuľka č.1) sa v súčasnosti nachádza 8 okresov Prešovského 

samosprávneho kraja a 7 okresov Košického samosprávneho kraja, ktoré boli zaradené do 

zoznamu v priebehu rokov 2015 až 2018. 

 

Tab. 1: Zoznam najmenej rozvinutých okresov (stav k 3. štvrťroku 2019) 

dátum zápisu do zoznamu okres 

31.12.2015 
Kežmarok, Sabinov, Svidník, Trebišov, Sobrance, 

Vranov nad Topľou, Rožňava,  

20.07.2017 Gelnica 

20.10.2017 Bardejov, Medzilaborce 

22.1.2018 Košice - okolie 

25.4.2018 Levoča, Snina 

19.10.2018 Stropkov, Michalovce 

(zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 

 

Z tabuľky je zrejmé, že v každom roku sa zoznam najmenej rozvinutých okresov v regióne 

rozšíril, a to aj v situácii, že vyššie spomínaný zákon mal byť nástrojom na vyrovnanie 

disparít v rozvoji Slovenských okresov.  

 

2 IMPLEMENTÁCIA NÁSTROJOV REGIONÁLNEJ POLITIKY  

V súčasnosti je každá odvetvová politika Slovenska (hospodárska, regionálna, sociálna, 

fiškálna, daňová, atď.) v rozhodujúcej miere ovplyvňovaná zvonku, predovšetkým 

požiadavkami Európskej únie. Realizácia regionálnej politiky na úrovni štátu je 

zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky 

Európskej únie, ktorými sú štrukturálne fondy a Kohézny fond. 

Paradoxne, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva (a to v akomkoľvek zmysle), ktoré 

je podľa odbornej verejnosti odpoveďou na riešenie problémov, akými sú nedostatočná 

konkurencieschopnosť, nezamestnanosť, nízka životná úroveň obyvateľov (chudoba) a pod. 

nie je predmetom regionálnej politiky. Ako uvádza Buček, Rehák a Tvrdoň (2010) regionálna 

politika sa v súčasnosti nerealizuje ako sociálna politika, ale orientuje sa na podporu 

technologických komplexov a vedeckých parkov a nadobúda charakter štrukturálnej politiky. 

Nemožno dokonca hovoriť ani o tom, že by medzi opatreniami realizovanými regionálnou 

politikou a sociálnou politikou (ktorej súčasťou je i vzdelávacia politika) existoval vzťah 

vzájomnej podmienenosti, či doplnkovosti.  

Prostredníctvom regionálnej politiky je možné ovplyvniť oblasť vzdelávania výlučne 

prostredníctvom investícií do jeho infraštruktúry, to znamená do rekonštrukcie a modernizácie 

vzdelávacích zariadení. Podpora prostredníctvom jednotlivých opatrení ROP 

v programovacom období 2007 – 2014 bola  prioritne smerovaná do inovačných a kohéznych 

pólov rastu, ktoré boli tvorené vybranými centrami osídlenia na území SR.  

Existencia nízkej miery koordinácie medzi aktivitami podpory regionálneho rozvoja 

a eurofondmi, nedostatočnej miery integrácie regionálneho rozvoja a sektorových operačných 

programov v rámci eurofondov bola potvrdená v roku 2014 vykonanou analýzou rozvojového 

potenciálu regiónov a ich územných rozdielov. Navyše, podľa uvedenej analýzy systémovými 

slabými stránkami (pozn. autora: slabými stránkami regionálnej politiky) sú: 
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 legislatívne a vecne nedobudovaný systém na podporu regionálneho rozvoja 

 nedostatočne rozpracovaná národná stratégia regionálneho rozvoja 

 mnoho prípadov neaktuálnych plánovacích dokumentov na úrovni vyšších územných 

celkov a obcí  

 nedostatočné využívanie  partnerstva  verejného  a súkromného  sektora  v rámci 

podpory regionálneho a miestneho rozvoja 

 

2 IMPLEMENTÁCIA NÁSTROJOV VZDELÁVACEJ POLITIKY 

Vzdelávacia politika sa realizuje najmä prostredníctvom nástrojov, ktoré má k dispozícii 

sociálna politika. Táto využíva predovšetkým Európsky sociálny fond a v programovacom 

období 2007 – 2013 investovala do vzdelávania cez Operačný program vzdelávanie (OPV) a 

Operačný program výskum a vývoj (OPVaV). Samozrejme existuje predpoklad finančnej 

spoluúčasti štátu zo štátneho rozpočtu, avšak v pomere k zdrojom z rozpočtu Európskej únie 

tvoria tieto pomerne zanedbateľnú časť. Finančná spoluúčasť subjektov verejnej správy na 

realizovaných projektoch predstavuje spravidla 5 % a výška príspevku zo štátneho rozpočtu 

10 % oprávnených výdavkov (takže 85 % výdavkov bolo financovaných z rozpočtu EÚ). 

V programovacom období 2014 – 2020 prebieha podpora oblasti vzdelávania predovšetkým 

prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ), a to v rámci prioritnej osi 

Vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plní úlohy 

sprostredkovateľského orgánu, pričom riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky. Cieľom operačného programu je využitie finančných 

prostriedkov alokovaných pre prioritnú os na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce 

a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému, najmä podpore 

pedagógov. Na prioritnú os bolo z Európskeho sociálneho fondu pre dané programovacie 

obdobie vyčlenených celkom 458 746 509 EUR. Podľa údajov z Výročnej monitorovacej 

správy OPĽZ zo dňa 06.06.2019 k 31.12.2018 bolo z uvedenej alokovanej čiastky na národnej 

úrovni vyčerpaných len 5,04 % finančných prostriedkov.  

Podpora oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie 

a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií sa realizuje 

prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI), v rámci ktorého je 

zahrnutá i podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Riadiacim orgánom 

je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom úlohy 

sprostredkovateľského orgánu plní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V 

budúcom programovacom období 2021 -2027 je dokonca v dôsledku problematickej 

implementácie plánované zlúčenie operačného programu s Operačným programom 

Integrovaná infraštruktúra (OPII).  

 

3 ZÁVER 

Slovenská republika dlhodobo pociťuje neúspešnosť aplikácie jednotlivých nástrojov 

smerujúcich k eliminácii regionálnych disparít. Svojou intervenciou prostredníctvom 

priameho zvýhodňovania rôznymi spôsobmi vymedzených oblastí (zaostávajúcich regiónov) 

nedosahuje ich elimináciu.  

Zámerom vlády je efektívne využitie prostriedkov z fondov na modernizáciu a rozvoj štátu a 

spoločnosti. Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 – 

2016 deklaruje, že jej zámerom bude okrem iného, v rámci možností navýšiť objem 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na  posilnenie školstva, vedy a výskumu s 

cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity, podporiť diferenciáciu vysokého školstva podľa 

kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vedeckom výskume a v prepojení na 

spoločensko-hospodárske potreby s väzbou na vytváranie vedecko-technologických parkov a 

inovatívnych výstupov. V súčasnosti prebieha proces nastavovania podmienok pre aplikáciu 
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špecifických finančných nástrojov návratnej formy príspevkov a tzv. globálnych grantov, 

ktoré by mali v budúcom programovacom období o. i. predstavovať stimul pre súkromný 

a tretí sektor (mimovládne organizácie), aby účinnejšie vyrovnávali jestvujúce nerovnosti.  

Otázkou však ostáva, akým spôsobom budú koordinované činnosti a nástroje jednotlivých 

parciálnych politík, nakoľko to vo veľkej miere ovplyvní dosiahnutie stanoveného cieľa, 

ktorým je zvýšenie kvality vzdelania. 
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HROZÍ EURÓPE ĎALŠIA PLYNOVÁ KRÍZA? 

 

IS EUROPE FACING ANOTHER GAS CRISIS? 

 

Jana Kočišová Čižová 

 
Abstrakt 

Nový ruský plynovod Nord Stream 2, ktorý mal ruský zemný plyn dodávať do Európy už 

koncom roku 2019, začne fungovať až v polovici budúceho roku. Ukrajina je tak aj naďalej 

hlavnou ruskou trasou na vývoz zemného plynu do Európy, no platnosť tranzitnej dohody 

medzi Ruskom a Ukrajinou končí v decembri 2019. Napriek snahe aj bývalého podpredsedu 

Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča nová dohoda zatiaľ, ani v polovici 

decembra 2019 sa neuzavrela. Cieľom príspevku “Hrozí Európe ďalšia plynová kríza” je 

analyzovať súčasnú situáciu a predikovať aj možný scénar. Sučasťou príspevku je aj prehľad 

doterajších plynových kríz. 

Kľúčové slová: zemný plyn, plynová kríza,Nord Stream 2, Ukrajina 

 

Abstract 

Nord Stream 2, a new pipeline that aimed to supply Russian natural gas to Europe by the end 

of 2019, will not be operational until the middle of 2020. Under these circumstances, Ukraine 

remains a main export route of Russian natural gas to Europe. But a transit agreement 

between Russia and Ukraine is set to expire in December 2019 and parties have failed to 

conclude a new agreement in mid-December 2019 despite the efforts of Maroš Šefčovič, a 

former Vice-President of the European Commission for the Energy Union. The paper “Is 

Europe facing another gas crisis” analyses the current situation and suggests a possible 

scenario. In addition, the paper provides a comprehensive overview of gas crises. 

Key words: natural gas, gas crisis, Nord Stream 2, Ukraine 

 

 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Energetická spolupráca medzi Európskou úniou a  uskom je dynamický a komple ný proces, 

ktorý sa vzhľadom na vnútropolitické a globálne dianie neustále vyvíja.  uská energetická 

politika bola na začiatku   . storočia s nástupom prezidenta Vladimíra Putina redefinovaná a 

stala sa explicitným nástrojom pre dosahovanie vnútropolitických a zahranično-politických 

cieľov. Na strane Európskej únie je rola zemného plynu stále pomerne kontroverzná – 

súčasnou primárnou snahou EÚ je vytvorenie vnútorného trhu s energiami po vzore iných 

vnútorných trhov s tovarmi a službami, čo by umožnilo fle ibilnejšie reagovať na externé 

hrozby a tiež efektívnejšie znižovať spotrebu a nap  ať environmentálne ciele, avšak Brusel 

stále bojuje so svojou vnútornou polarizáciou. Na jednej strane Európska únia bojuje s 

národnými záujmami jednotlivých členov a cieľmi Únie ako celku, ktoré sú často členskými 

štátmi nerešpektované. Energetická politika je tak formovaná sk r odpoveďami na krízové 

situácie a pri jej rozvoji  hrá stále významnú rolu tzv. ruský faktor.  

Vzhľadom na to, že Rusko priamo geograficky nesusedí s odberateľmi plynu v EÚ, potrubná 

preprava musí prechádzať územím tranzitných krajín. Samotné dodávky tak nezávisia len od 

dodávateľa a spotrebiteľa, ale aj od krajín cez ktoré sa plyn prepravuje.  ásobovanie EÚ 

plynom taktiež sčasti závisí od vzťahu dodávateľa s tranzitnou krajinou  ide napríklad o 

tranzitné poplatky, politické vzťahy, miera diverzifikácie tranzitných krajín zo strany 

- 1305 -



 

 

dodávateľa, kapitálová prepojenosť medzi spoločnosťami, strety a konflikty medzi 

dodávateľom a tranzitnou krajinou, atď.  

D vod prečo sa začalo uvažovať o ďalšej možnej plynovej kríze je ten, že koncom roka 2019 

sa aj končí platnosť tranzitnej zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou o preprave plynu a nový 

plánovaný ruský plynovod Nord Stream 2, ktorý bude prepravovať ruský plyn do Európy 

bude dokončaný až v roku 2020, teda nesk r ako sa predpokladalo. Nord Stream 2, ktorý 

začína na ruskom pobreží Baltského mora a smeruje do Nemecka, dodá európskym 

zákazníkom až 55 miliárd metrov kubických plynu ročne (Nord Stream 2, 2019). Plynovod na 

nemeckom území bol postavený už minulý rok, avšak projekt si vyžadoval schválenie aj od 

Dánska, ktorý má prechádzať cez jeho teritoriálne vody. Koda  však schválila úsek 

plynovodu až v októberi 2019. Od začiatku výstavby nového ruského plynovodu Nord Stream 

2 sa Moskva stretáva s negatívnymi reakciami, nakoľko bude obchádzať Ukrajinu či 

Slovensko, čím krajiny prídu o tranzitné poplatky, ktoré sú súčasťou ich štátneho rozpočtu. 

Proti jeho výstavbe bojuje aj USA, ktorá tvrdí, že Európa sa tak viac stane závislá na ruskom 

plyne, čo podľa USA predstavuje národnú bezpečnostnú hrozbu. Faktom však aj je, že USA 

ma veľký záujem vyvážať svoj skvapalnený plyn do Európy. V decembri 2019 dokonca 

prijala Snemov a reprezentantov návrh zákona, ktorého súčasťou sú schválené sankcie voči 

dvom ruským projektom plynovodov, ktoré majú privádzať ruský zemný plyn do Nemecka a 

Turecka. Donald Trump sa ho koncom roka 2019 chystá podpísať. Informovala o tom tlačová 

agentúra DPA (Nové americké sankcie. Terčom sú plynovody Nord Stream 2 a TurkStream., 

2019). Ukrajinská trasa preto aj naďalej ostáva hlavný sp sob dodávky ruských dodávok na 

európske trhy. 

Rokovania o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu napriek velkej snahe aj bývalého 

podpredsedu Európskej komiesie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča medzi Ruskom a 

Ukrajinou do polovice decembra 2019 nepokročili. Kým po neúspešných rokovanich na konci 

októbra Šefčovič pre média vyhlásil  „Som sklamaný, ale nevzdávam sa,“ v novembri už pre 

slovenský denník Pravda dodal, že politická v ľa chýbala obom stranám, s návrhom komisie 

však nesúhlasilo predovšetkým Rusko (Šefčovičove rokovania o plyne zlyhali, ruské dodávky 

sú v budúcom roku neisté, 2019). Komisia už v januári obom stranám navrhla desaťročný 

kontrakt o preprave 40 až 60 miliárd kubických metrov (BCM) plynu ročne s platbami za 

tento objem, aj keby bolo skutočné množstvo prepraveného plynu nižšie. V prípade vyšších 

dodávok ponúkla do zmluvy zapracovať možnosť navýšenia o ďalších 20 až 30 BCM. Objem 

60 miliárd m3 predstavuje 75 percent z množstva, ktoré Ukrajina prepravila do EÚ minulý 

rok. (Rusko a Ukrajina rokovali o preprave plynu v budúcom roku.  atiaľ sa nedohodli., 

2019) Rusko však namietalo, že niektoré dokumenty neboli pripravené a preložené do ruštiny. 

 árove  sa podľa Šefčoviča Moskva snažila spojiť dohodu na budúcej preprave s urovnaním 

sporu, ktorý je výsledkom štokholmskej arbitráže. Proti nej sa Gazprom odvolal. So spájaním 

týchto dvoch otázok však nesúhlasil Kyjev. Ukrajine zárove  hrozí, že do konca roka nestihne 

splniť to, čo v rámci rokovaní sľúbila  vytvoriť právne samostatného prepravcu zemného 

plynu.  uský minister energetiky Alexander Novak však vyhlásil, že rokovania z jeho 

pohľadu prebiehali konštruktívne (Šefčovičove rokovania o plyne zlyhali, ruské dodávky sú v 

budúcom roku neisté, 2019) 

V posledných rokoch došlo vo viacerých prípadoch k zastaveniu dodávok do EÚ kv li 

sporom Ruska s niektorými tranzitnými krajinami. Vzniká preto otázka, či je pre EÚ 

výhodnejšie pri výstavbe nových projektov obmedzovať počet tranzitných krajín ako v 

prípade projektu Nord Stream 2? 
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2. PLYNOVÉ KRÍZY 

2.1 Spor Ruskej federácie a Bieloruska 
Spor Bieloruska a Ruska sa začal už v 90. rokoch minulého storočia. Od deväťdesiatych 

rokov minulého storočia Minsk platil za ruský plyn a ropu vysokú diskontnú cenu vďaka 

vyhliadkam na integráciu; od začiatku nového tisícročia sa však noví predstavitelia Ruska 

preorientovali na hospodárstvo a stanovili dve hlavné podmienky týkajúce sa energetického 

partnerstva s Bieloruskom: postupné zvyšovanie cien a získanie veľkej časti bieloruského 

štátnej prepravnej spoločnosti (Beltransgaz) (Novosti, R., 2010). 

Cenová vojna medzi Bieloruskom a Ruskom vypukla začiatkom roka 2004, keď Moskva 

žiadala od Minsku platiť trhové sadzby za jej dodávky plynu. Minsk dostával plyn za nižšie 

ceny podobné cenám, aké platia domáci spotrebitelia v Rusku.  uský návrh mal zvýšiť cenu z 

30 dolárov na 50 dolárov za tisíc kubických metrov. Bielorusko to však odmietlo. Ďalšie 

nezhody nastali pri kúpe podielu v Beltransgaze, nakoľko Rusko za 50% podiel ponúklo 500 

až 600 miliónov dolárov,  zatiaľ čo Minsk požadoval 5-6 miliárd dolárov. Kríza sa preh bila 

vo februári 2004, keď Gazprom zastavil vývoz plynu do Bieloruska. Bielorusko medzitým 

dosiahlo krátkodobé dohody s ruskými obchodníkmi s plynom a platilo cenu 46,68 USD za 1 

000 m3.  lepšenie vzťahov medzi Minskom a Moskvov nastalo potom, čo Gazprom podpísal 

zmluvu s Bieloruskom v ktorej sa dohodli na cene o 46,68 dolárov za 1000 m3. Okrem toho 

sa obe strany dohodli na predaji 50% spoločnosti Beltransgaz externej poradenskej 

spoločnosti. Vďaka týmto opatreniam sa vzťahy veľmi rýchlo zlepšili a dostali sa na dobrú 

úrove  (Russia 'to Restart' Full Gas Supplies after Belarus Row, 2010). 

Napriek tomu v januári 2007 vznikol ďalší spor, tentokrát týkajúci sa nielen plynu, ale aj 

ropy. Konflikt sa začal v decembri 2006, keď Rusko zdvojnásobilo cenu plynu pre 

Bielorusko. Minsk odpovedal uvalením dane na ruskú ropu prechádzajúcu cez bieloruské 

územie. Moskva tento krok označila za nelegálny. D vodom sporu o plyn bol dlh vo výške 

456 miliónov dolárov, ktorý Gazpromu dlhovalo Bielorusko. Moskva tak opäť hrozila 

znížením dodávky plynu do Minska o 45%, ak by dlh nebol zaplatený včas. Bielorusku sa 

napokon podarilo zaplatiť dlh, čím predišlo úplnému zastaveniu plynu a vyhlo sa sankciám  

(Európa v pasci rusko-bieloruského sporu, 2007). 

V júni 2010 sa znova objavil spor o cenách, konkrétne o cenách zemného plynu a tranzitných 

poplatkoch. D vodom obmedzenia dodávok plynu boli nedoplatky Bieloruska, ktoré Moskva 

vyčíslila na takmer 200 miliónov dolárov (163 mil. eur). Minsk naopak tvrdil, že Gazprom mu 

za tranzit dlhuje 260 miliónov dolárov. Obe strany sporu tvrdili, že ide o prehnanú sumu, 

ktorú požadujú. Vtedajší Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v reakcii nariadil 

zastavenie tranzitu ruského plynu pre európskych odberateľov. Dlh Minsku bol sp sobený 

tým, že Rusko zvýšilo ceny plynu v roku 2009 zo 150 na 169,20 dolárov za m3 a v roku 2010 

na 184,80 dolárov za m3, ale Bielorusko naďalej platilo 150 dolárov za m3.  atiaľ čo Moskva 

vypočítala, že Minsk dlhuje Gazprou 192 miliónov dolárov, Bielorusko uviedlo, že skutočná 

výška dlhu dosiahla 187 miliónov dolárov. Minsk zárove  tvrdil, že dlh moskovského 

tranzitného poplatku sa rovnal 260 miliónom dolárov. Celkovo tak Gazprom skrátil dodávky 

plynu do susednej krajiny až o 30 % aby ho donútil vyplatiť dlh. Spor sa podarilo urovnať 

vyplatením si pohľadávok. Tento konflikt však v podstate nepostihol Európu v dodávkach 

plynu tak ako napr. rusko - ukrajinská plynová kríza (Bielorusko vyrovnalo májový účet za 

plyn, 2010). 
 

2.2 Rusko-ukrajinské plynové krízy z rokov 2006 a 2009  

Energetické spory medzi  uskom a Ukrajinou, hlavnou tranzitnou krajinou v rusko- 

európskom obchode so zemným plynom, vznikli v minulosti niekoľkokrát, a to najmä po 

rozpade Sovietskeho zväzu (konkrétne možno spomenúť krízy v rokoch 1994, 2000 a 2003). 

No kým sa staršie krízy vždy podarilo vyriešiť bilaterálne, v rokoch 2006 a 2009 došlo k 
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situácii, kedy spory medzi producentom a tranzitným štátom mali dopad na tretiu stranu – 

importéra v podobe Európskej únie. Napriek tomu, že ruský prezident Putin vo svojich 

prejavoch zd raz uje, že „ usko vždy bolo pre Európu spoľahlivým partnerom“, to, čo si EÚ 

z dvoch k l plynových kríz odnieslo, je zistenie, že tomu nemusí vždy tak byť (If Ukraine 

siphons gas from pipeline, Russia will reduce Europe supplies, 2006). 

Prvá z dvoch rusko-ukrajinských kríz, ktoré sa dotkli EÚ, sa odohrala na prelome rokov      

a     , kedy  usko na prvé štyri januárové dni zastavilo dodávky zemného plynu pre 

Ukrajinu s od vodnením, že Kyjev odmieta akceptovať zvýšenie poddimenzovaných cien tak, 

aby sa priblížili cenám na svetových trhoch (rádovo by šlo o troj až štvornásobné zvýšenie z 

   USD      m  na    -         m , d vodom jednostranne vyhláseného zvýšenia mala 

byť aj doposiaľ nevyjasnená krádež plynu, ktorú mal Gazprom uloženú v ukrajinských 

rezervoároch). Pokles dodávok o 24 až      vtedy pocítili niekoľké štáty Európske únie 

( rancúzsko, Taliansko,  akúsko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko) (Ukraine‚stealing 

Europe’s gas,      . Dodávky boli obnovené po tom, čo sa Rusko a Ukrajina napokon 

dohodli na päťročnom kontrakte vytvárajúcom nový systém nákupu plynu pre Ukrajinu.  ko 

však poukázal poslanec Európskeho parlamentu a predseda Výboru pre priemysel, výskum a 

energetiku  iles Chichester, kríza bola „budíčkom pre EÚ“ a pripomenutím veľkej európskej 

závislosti (Rusko-ukrajinská plynová kríza – „budíček“ pre energetický sektor EÚ, 2006). 

Viaceré členské štáty a európske inštitúcie začali volať po jasnejšej a koherentnejšej politike 

vo vzťahu k energetickej bezpečnosti. EÚ si síce uvedomila nedostatok prostriedkov na 

zvládanie podobných situácií, čo vedie k jej zraniteľnosti, no napriek množstvu vyhlásení a 

formálnych záväzkov bola schopná do vypuknutia druhej krízy v roku 2009 len malého 

reálneho pokroku (Stern,J., Pirani,V,  afimava, K.,      . Plynová kríza z roku      sa 

považuje za najvýznamnejšiu z histórie rusko-ukrajinských energetických vzťahov (Tichý,L., 

     . Vznikla potom, ako  azprom opäť obvinil ukrajinský ropno-plynárenský monopol 

Naftogaz z dlhu. Keď sa strany nedokázali dohodnúť na cene za zemný plyn a poplatok za 

tranzit na rok 2009, Rusko 1. 1. 2009 zastavilo dodávky smerujúce na Ukrajinu a o sedem dní 

nesk r zastavilo dodávky úplne, vrátane tých smerujúcich do Európskej únie. Tok plynu bol 

obnovený 20. januára     , no takmer dva týždne obmedzených dodávok suroviny z  uska 

mali na niektoré členské štáty najmä z oblasti strednej a juhovýchodnej Európy vážny dopad – 

Slovensko a Maďarsko utrpeli ekonomické škody, Bulharsko dokonca čelilo humanitárnej 

kríze, keď boli od plynu ako zdroju kúrenia odrezané tisícky domácností. Kríza bola naviac 

previazaná dezinformáciami šírenými mediálnymi prostriedkami, kedy sa  usko a Ukrajina 

navzájom pred európskymi zákazníkmi obvi ovali a každá strana sa pokúšala obhajovať svoje 

konanie ako oprávnené (Sauvageot, E.,P. , 2010). 

Európska únia zareagovala už počas prvého d a odsúdením krízy a volaním po dlhodobých 

efektívnych riešeniach. V ďalších d och bol predstavený krízový plán, každopádne opatrenia 

sa ukázali byť pomerne neefektívne vzhľadom na nedostatočné prepojenie európskych 

infraštruktúrnych sietí a nedostatočnú výmenu informácií. Kým činnosť EÚ neprinášala 

úspech a  usko ani Ukrajina na jej vyjadrenia zdanlivo nereagovali, niekoľko tzv. národných 

šampiónov spolu s Gazpromom vytvorilo mimo unijné štruktúry konzorcium, ktoré poskytlo 

financie k obnoveniu tranzitu do doby, kým nebude medzi Ukrajinou a Ruskom dosiahnutý 

konsenzus. I keď toto opatrenie pomohlo prakticky len okamžitému riešeniu situácie, je 

možné ho interpretovať ako krok, ktorý opäť poškodil kredibilitu jednotnej európskej 

energetickej politiky.  

Rusko-ukrajinské plynové krízy z rokov      a      tak významne narušili ruskú reputáciu a 

preh bili ned veru voči  usku ako spoľahlivému energetickému dodávateľovi. Vtedajší 

predseda Európskej komisie José Manuel Barroso odsúdil Rusko za „držanie európskych 

zákazníkov ako rukojemníkov vspore medzi Ruskom a Ukrajinou“ (Sauvageot, E.,P. ,      . 

Preto popri strachu, či Rusko bude v bec schopné dodať potrebný objem suroviny, vznikla 
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nová obava – ako to zhrnul Stern, „nie je jasné, či hlavným európskym energetickým 

problémom bude nedostatok dostupného plynu v budúcnosti, alebo fakt, že dodávatelia sa 

ukážu byť nespoľahliví“ (Stern, J., 200  .  aktor ned very sa ukázal i vnútri Európskej únie, 

keďže tá nebola schopná efektívne zasiahnuť v duchu proklamovanej solidarity.  Najmä po 

roku 2009 (druhej rusko - ukrajinskej plynovej kríze  EÚ prestala vnímať Rusko ako 

stabilného dodávateľa zemného plynu a motivovala členské štáty ku korektúram energetickej 

politiky. Aj keď sa krízy EÚ podarilo prekonať a od roku 2009 sa žiadna nezopakovala, 

naďalej existuje množstvo bezpečnostných rizík na oboch stranách, ktoré by mohli v 

budúcnosti obmedziť dodávky zemného plynu z Ruska do EÚ. Ide najmä o zneužívanie 

dodávok zemného plynu ako politického nástroja Ruskom, nejednotnosť EÚ v otázkach 

vzťahov s Ruskom v súvislosti s rusko - ukrajinskou krízou či problémy spojené s tranzitom 

plynu cez územie Ukrajiny, vrátane pomalého procesu reforiem energetického sektora 

Ukrajiny v súlade s legislatívou EÚ. 

 

3. ČAKÁ EURÓPU ĎALŠIA PLYNOVÁ KRÍZA 

Je veľmi pravdepodobné, že ani ďalšie decembrové rokovania pod záštitou Európskej únie 

(post podpredsedníčky Európskej komosie pre energetiku vedie od decembra 2019 Kadri 

Simsonová  medzi Ruskom a Ukrajinou o tranzitnej zmluve nebudú úspešné a nová zmluva sa 

do konca roku 2019 neuzatvorí. Problémom je politické napätie medzi oboma krajinami a 

zárove  arbitráž medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom. Možná plynová kríza 

by však značne ohrozila image Ruska, ako spoľahlivého partnera, ktoré si svoj status 

dlhodobo po ukrajinsko - ruských krízach naprávalo. Európanom sa tak vyšle signál, aby 

hľadali iné možnosti ako napr. skvapalnený plyn z iných destinácii, čo by značne nahrávalo aj 

Washingtonu. Súčasná situácia je však diametrálne odlišná ako v roku 2009 počas druhej 

plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa vyjadrení bývalého podpredsedu Euróskej 

komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča sú všetky zásobníky, ktoré v Únii sú naplnené 

na 96 percent. Ukrajinská strana podľa jeho slov konala tento rok zodpovedne a naplnila a má 

vo svojich zásobníkoch takmer 20 miliárd m3 plynu, čo je o štyri miliardy viac ako pred 

rokom (Rusko a Ukrajina rokovali o preprave plynu v budúcom roku.  atiaľ sa nedohodli, 

2019). „Sieť dodávok je diverzifikovaná, pričom vieme dovážať plyn aj inými trasami, resp. z 

iných častí Európy," konštatuje Miroslav Kohút z tlačového odboru ministerstva 

hospodárstva. (Hrozí ďalšia plynová kríza? Na novej zmluve sa naši východní susedia 

nevedia dohodnúť, 2019) 

 

ZÁVER 

Cieľom príspevko “Hrozí Európe ďalšia plynová kríza” bolo vysvetliť prečo sa v decembri 

2019 začalo uvažovať o ďalšej možnej plynovej kríze. Ide o súhru dvoch udalostí, jednou z 

nich je oneskorenie výstavby nového ruského plynovodu Nord Stream 2, ktorý po prieťahoch 

z Dánskej strany znemožnili vystavať nový plynovod do decembra 2019, teda 

predpokladaného termína. Projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý má po dne Baltského 

mora priviesť ruský plyn do Európy. Ukrajina je naďalej hlavnou ruskou trasou na vývoz do 

Európy. Tranzitná dohoda je zdrojom značných príjmov ukrajinského rozpočtu, na konci 

tohto roka však jej platnosť končí. Podľa p vodného plánu mala byť do tej doby zahájená 

prevádzka plynovodu Nord Stream 2. Vzhľadom na minimálne množstvo informácii som sa 

snažila svoje predpoklady podložiť vyjadreniami autorít z médií. Podľa zverejnených 

informácii však m žme uvažovať, že nová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou sa do konca 

roka nestihne, no Európu podľa informácii z médií nečaká kríza, nakoľko je pripravená. 

Podpísanie novej zmluvy bude závisieť od zhody oboch strán, čo sa týka objemu 

prepraveného plynu či prepravných poplatkov. 
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VYHODNOTENIE PRACOVNÉHO CYKLU KATALYZÁTORA 

 

EVALUATION OF CATALYST OPERATION CYCLE 

 

Juraj Seitz, Miroslav Variny, Ján Bakoš, Martin Evin 

 
Abstrakt 

Cieľom analýzy je vyhodnotenie posledného pracovného cyklu katalyzátora na jednotke 

výroby hlavnej zložky ULSD nafty (ULSD – Ultra Low Sulphur Diesel). Táto jednotka má za 

úlohu dočisťovať/rafinovať základné zložky pri výrobe ULSD motorovej nafty s obsahom 

síry do 10ppm. Princíp procesu spočíva v katalyzovanej hydrogenácii suroviny. Katalyzátor je 

prítomný vo forme sypanej náplne v troch pevných lôžkach. Účinnou látkou katalyzátora je 

v tomto prípade NiMo. Reakčná časť jednotky pracuje pri tlaku 6 MPa (g) a teplota sa 

pohybuje podľa stavu katalyzátora v intervale «350÷400 »°C. Počas sledovaného obdobia 

došlo na prevádzke k niekoľkým udalostiam, ktoré zapríčinili neštandardný chod jednotky a 

nepriaznivo vplývali na životnosť katalyzátora, čo malo za následok nedodržanie niektorých 

základných parametrov garantovaných výrobcom katalyzátora. Nakoľko výrobná jednotka má 

značný ekonomický potenciál, je dôležité pravidelne vyhodnocovať udalosti, ktoré viedli k  

skráteniu plánovanej životnosti katalyzátora na jednotke a predchádzať ich možnému 

opakovaniu.  

Kľúčové slová: životnosť katalyzátora, odsírenie motorovej nafty, katalytická hydrogenačná 

rafinácia 

 

Abstract 

The aim of this work is to evaluate the last catalyst working cycle on the unit for Ultra Low 

Sulphur Diesel (ULSD) production. The task of this unit is refining diesel feedstock to 

achieve low sulphur content fractions for final diesel blending procedure producing ULSD of 

up to 10 ppm. The principle of the process lies in the catalytic hydrogenation of the feedstock. 

The catalyst is present in the form of a loose charge in three fixed beds. The active substance 

of the catalyst in this case is NiMo. The reaction part of the unit operates at pressure of 6 

MPa(g) and the temperature ranges according to the state of the catalyst within «350÷400»°C. 

Several events occurred during production campaign period, which caused off-design 

operation of the unit and adversely affected the lifetime of the catalyst, resulting in non-

compliance with some of the basic parameters guaranteed by the catalyst manufacturer. As 

the production unit has considerable economic potential, it is important to evaluate regularly 

technological regime events that have led to a reduction in the planned catalyst lifetime and to 

prevent their possible recurrence.  

Keywords: catalyst life, desulphurization of diesel fuel, catalytic hydrotreating 

 

 

1 PODSTATA VÝROBNÉHO PROCESU 

Hlavným procesom prebiehajúcim na výrobnej jednotke je hydrogenačná rafinácia hlavných 

zložiek motorovej nafty. Rafináciou rozumieme odstránenie kyslíka, dusíka a síry zo 

suroviny, najmä síry, pretože tá je ako jediná z tejto trojice prvkov limitovaná legislatívou 

a príslušnými technickými normami [1]. 
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Hydrogenácia prebieha za prítomnosti katalyzátora, ktorého účinné látky sú nikel a molybdén, 

nanesené na alumine. Reakčná časť jednotky pracuje pri teplotách pohybujúcich sa v intervale 

«350÷400»°C, podľa stavu katalyzátora a tlaku približne 6 MPa (g). 

Pôvodným a projektovaným zámerom bolo spracovanie primárneho atmosférického 

a vákuového plynového oleja a petroleja, ktoré stále spoločne tvoria majoritnú časť suroviny. 

Z krakových produktov to boli petrolej a plynový olej z RHC, plynový olej z VGH a ťažká 

aromatická frakcia z pyrolyzného benzínu. V súčasnosti je k týmto zložkám pridávaný aj 

plynový olej z FCC s vysokým obsahom aromatických zložiek. Surovina prichádza 

z niekoľkých výrobných jednotiek, pričom každá zmena množstva produkcie a tiež kvality 

ovplyvňujú pracovné podmienky počas jej hydrogenácie.  

Každý výrobca a zároveň dodávateľ katalyzátora v tendri na nový katalyzátor garantujú: 

 Obsah síry v produkte do 7ppm 

 Maximálne spracovanie počas celého pracovného cyklu5 880 t/deň 

 Dĺžka pracovného cyklu, pre daný katalyzátor bola 48 mesiacov 

 Pokles hustoty medzi surovinou a produktom 

 Obsah polyaromátov v hydrogenáte 

 Výťažnosť hydrogenátu 

 Chemickú spotrebu vodíka 

Prevádzka sa zároveň zaväzuje dodržať pracovné podmienky (teplota, tlak, množstvo 

cirkulačného plynu a množstvom čistého vodíka) a tiež kvalitu suroviny. Kvalita suroviny je 

definovaná hlavne hustotou, obsahom síry, obsahom dusíka, obsahom polyaromátov, a tiež 

destilačnou krivkou a brómovým číslom. 

Produkt odchádzajúci z výrobnej jednotky, tiež nazývaný hydrogenát, tvorí zmes 

hydrogenovaného plynového oleja a petroleja, v menšej miere aj nežiaduce, vedľajšie 

produkty akými je benzinická frakcia, nízkotlakové uhľovodíkové plyny, sírovodík 

v amínovom roztoku a tiež zmes sírovodíka a amoniaku o odpadnej vode. Obsah síry 

v produktovom prúde sa štandardne pohybuje v intervale «7÷12»ppm, táto hodnota závisí 

hlavne na požiadavkách blendingu motorovej nafty. Príslušná technická norma STN EN 590 

[1] uvádza požadovaný priemerný obsah síry v motorovej nafte na úrovni do10 ppm. 

 

2 KATALYZÁTOR 

Pre hydrogenáciu stredných destilátov pri tlaku nad 3,0 MPa, každý výrobca katalyzátorov 

ponúka NiMo katalyzátor.  Prevádzka má dva reaktory, pričom prvý reaktor má dve lôžka. 

Celkové množstvo katalyzátora je približne 300m³, rozdelených na tri časti v pomere 

približne1:2:1. V prvom reaktore sa nachádzajú dve lôžka, ktoré sú oddelené prívodom 

studeného vodíka do medzilôžkového priestoru, čím sa riadi teplota v druhom lôžku. Za 

prvým reaktorom sa nachádza výmenník tepla, ktorý má za úlohu chladiť vystupujúcu 

reakčnú zmes z prvého reaktora a pomocou ktorého sa riadi teplota na treťom lôžku v druhom 

reaktore. Cieľom je dosiahnuť rovnaké výstupné teploty z jednotlivých lôžok a tým dosiahnuť 

maximálny životný cyklus katalyzátora. 

 

3 PRACOVNÝ CYKLUS 

Vyhodnocovaný posledný pracovný cyklus trval od marca 2016 do mája 2019. Spoločne za 

toto obdobie nastalo 8 mimoriadnych udalostí, z ktorých 2 mali pôvod mimo jednotky, jedna 

bola plánovaná odstávka a až 5 neplánovaných odstávok. Všetky tieto udalosti mali za 

následok zvýšenú deaktiváciu katalyzátora a tým aj skrátenie pracovného cyklu. Obzvlášť 

neplánované odstávky jednotky majú významný podiel na zvýšenej deaktivácii katalyzátora, 

pretože počas nich nie sú zvyčajne dodržané požadované pracovné podmienky, hlavne 

množstvo vodíka, cirkulačného plynu a požadovaný pomer cirkulačného plynu 

k nastrekovanej surovine. 
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V prípade odstávky hlavnej hydrogenačnej jednotky, hydrogenácia stredných destilátov 

prebieha na starších výrobných jednotkách, kde sú hydrogenované iba primárne materiály 

(petrolej a plynový olej z destilácie ropy). Krakové materiály ostávajú v surovinových 

nádržiach a sú následne spracované hlavnou hydrogenačnou jednotkou. Počas spracovania 

nahromadených krakových materiálov surovina máva zvýšený obsah dusíka a polyaromátov 

a rovnako nízky obsah síry. Prevádzka pracuje v takzvanom „tvrdom režime“, počas ktorého 

nie sú dodržané všetky pracovné parametre požadované dodávateľom katalyzátora. Počas 

takéhoto chodu, hlavne na konci pracovného cyklu katalyzátora, dochádza k zvýšenému 

koksovaniu katalyzátora, začínajú štiepne reakcie a zvýšená je produkcia benzinických frakcií 

hlavne pri zníženej produkcií hydrogenátu. 

«1.÷30.»deň: Počas prvého mesiaca výroby došlo k výpadku niekoľkých jednotiek, ktoré sú 

zdrojmi suroviny pre jednotku, pričom spracovanie bolo na úrovni 150 až 180t/h.  Surovina 

v danom čase obsahovala zvýšené množstvá polycyklických a aromatických uhľovodíkov, čo 

pri nízkych pracovných teplotách znamenalo zvýšené nasycovanie aromátov a teda tiež 

zvýšenú spotrebu vodíka. 

«340.÷465.»deň: Približne po prvom roku chodu jednotky sa objavili prvé významné 

technologické problémy. Netesnosti na výmenníku tepla, zaradeným za prvým reaktorom 

mali za následok opätovné zníženie množstva nástreku suroviny. Významnejšia porucha 

počas tohto obdobia nastala na kompresore cirkulačného plynu, ktorá bola spôsobená 

poškodením jeho upchávky, čo sa v pracovnom režime prejavilo prevádzkovaním jednotky 

pri nesprávnom, zníženom, pomere vodíka k surovine. 

«465.÷475.»deň: Problémy s upchávkou kompresora pretrvávali takmer štyri mesiace, kedy 

nastalo prvé neplánované odstavenie jednotky. Účelom odstávky bola výmena poškodenej 

upchávky kompresora cirkulačného plynu za novú. 

«710.÷750.»deň: V danom období sa uskutočnila prvá a zároveň jediná plánovaná odstávka 

jednotky. Jej dôvodom bola plánovaná generálna revízia jednotky. 

«765.÷775.»deň: Dva mesiace po generálnej revízii, počas letnej prevádzky kedy bolo 

maximálne spracovanie sa objavili znova problémy s netesnosťami na výmenníku tepla 

zaradeným za prvým reaktorom. Oprava si vyžiadala opätovné odstavenie výrobnej jednotky. 

«820.÷835.»deň: Po predošlých opravách sa znova objavili problémy s netesnosťou na 

výmenníku tepla za prvým reaktorom. V tomto čase nastala ešte ďalšia porucha tesnosti na 

výmenníku tepla zaradeným za druhým reaktorom, ktorý má za úlohu chladiť vystupujúcu 

reakčnú zmes pred vstupom do separačnej časti výrobnej jednotky. Tieto problémy vyústili do 

dvoch po sebe idúcich odstávok, opäť počas letnej sezóny. 

«830.÷922.»deň: Posledný, najvýznamnejší sled udalostí, ktorý mal veľmi významný vplyv 

na deaktiváciu katalyzátora, nastal v lete, počas maximálneho spracovania suroviny a trval 

takmer dva mesiace. Počas tohto obdobia došlo k nečakanému výpadku štiepnej jednotky 

katalytického hydrokraku (ŠJ KHK), ktorá priamo produkuje surovinu pre blending 

motorovej nafty s nízkym obsahom síry. Pre zníženie strát výroby motorovej nafty bola pred 

hydrogenačnú jednotku zaradená značná časť ľahkého cirkulačného oleja (LCO) z jednotky 

fluidného katalytického kraku (FCC), ktorá štandardne tvorí surovinu pre ŠJ KHK. LCO 

z FCC obsahuje veľa aromatických a polycyklických uhľovodíkov a tiež ťažko odbúrateľnú 

síru. V danom období bola z blendingu motorovej nafty vznesená požiadavka na hydrogenát 

s nízkym obsahom síry (chýbali nízkosírne zložky zo ŠJ KHK). Tieto udalosti mali za 

následok tvrdý pracovný režim, pri ktorom jednotka musela pracovať pri vysokých teplotách, 

s už značne deaktivovaným katalyzátorom a neštandardnou surovinou. 
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4 VYHODNOTENIE PRACOVNÉHO CYKLU KATALYZÁTORA 

Spracované údaje pochádzajú z nameraných dát na hydrogenačnej jednotke, z ktorých bolo 

zvolených niekoľko parametrov vykazujúce postupnú deaktiváciu katalyzátora. Sledovali 

sme: 

  hodnoty vážených priemerov teplôt katalyzátora 

 rozdiel vstupných a výstupných teplôt na jednotlivých lôžkach katalyzátora  

 špecifickú spotrebu vodíka  

 výťažky produktu (hydrogenátu) 

 pokles hustoty produktu oproti  surovine 

V závere vyhodnotenia je stručné porovnanie všetkých ukončených pracovných cyklov 

katalyzátora. 

 

4.1 Vážený priemer teploty katalyzátora [WABT] 

Prvým zvoleným parametrom reprezentujúcim stratu aktivity katalyzátora je vážený priemer 

teploty lôžka. Bol počítaný z vstupnej a výstupnej teploty a množstva katalyzátora na 

jednotlivých lôžkach v reaktoroch podľa postupu výpočtu uvádzaného v [3]. Pr9slu3n7 

priebeh parametra je uvedený na Obr. 1. 
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Kde wi je príslušná váha, pre dané lôžko katalyzátora, ktorá sa počíta ako hmotnostný zlomok 

katalyzátora na lôžku a WABTBEDi je priemerná teplota lôžka počítaná z vstupno-výstupných 

teplôt. 

 

 
Obr. 1 WABT s vyznačenými oblasťami pracovného cyklu 

 

Počas prvého mesiaca pracovného cyklu katalyzátora reakčná časť jednotky pracovala pri 

nízkych teplotách. Dôvodom boli malé množstvami spracovávanej suroviny so zvýšeným 

obsahom aromatických frakcií. Práve pri spracovaní zvýšených množstiev aromátov a pri 
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nízkych teplotách, na začiatku pracovného cyklu, dochádza k  nasycovaniu aromatických 

uhľovodíkov, čo výrazne zvyšuje spotrebu vodíka. 

 Nasleduje obdobie, kedy teplotný priemer vykazuje normálne stúpajúci trend s prírastkom 

teploty približne 0,9 °C/mesiac. Táto oblasť reprezentuje bežné opotrebenie katalyzátora 

garantované aj samotným výrobcom. Je možné si všimnúť časť v ktorej hodnoty priemerných 

teplôt sú výrazne odlišné od teplôt pri normálnom opotrebení katalyzátora. V tomto čase 

nastali zmeny v zložení suroviny, odstávka RHC a následne jedna destilačná jednotka ropy, 

pričom bol znížený aj nástrek na hydrogenačnú jednotku. K danému stavu sa pridali problémy 

s netesnosťami na upchávke kompresora cirkulačného plynu. Jednotka pracovala so 

zníženými množstvami spracovávanej suroviny a s nesprávnymi, nižšími  pomermi vodíka 

k nástreku. Toto obdobie trvalo z hľadiska katalyzátora veľmi dlhý čas, kým nastala odstávka 

jednotky so zámerom výmeny upchávky kompresora. Prázdne miesto počas apríla 2018 

predstavuje generálnu revíziu a vzápätí dve po sebe idúce neplánované odstávky jednotky 

spôsobené netesnosťami na výmenníkoch tepla zaradených za prvým a druhým reaktorom. 

Vývoj priemerných teplôt pokračuje strmým nárastom charakterizujúci rýchlu deaktiváciu 

katalyzátora. Počas tohto obdobia trvajúceho približne tri mesiace, prišlo k výpadku štiepnej 

jednotky katalytického hydrokraku. Jednotka ŠJ KHK je priamym producentom suroviny pre 

blending motorovej nafty s nízkym obsahom síry. Pre vyrovnanie vzniknutých strát bolo pred 

hydrogenačnú jednotku zaradené LCO z FCC. LCO z FCC sa bežne spracováva na ŠJ KHK. 

Zvýšené množstvo LCO z FCC pred hydrogenačnou jednotkou, letné obdobie, maximálna 

výroba, ťažká surovina s vysokou hustotou a vysokým koncom destilačnej krivky 

a požiadavka z blendingu motorovej nafty na nízky obsah síry v hydrogenáte boli hlavné 

príčiny nárastu WABT až na hodnoty 393 – 395 °C. Daný stav sa  mierne zlepšil zimným 

obdobím a riadením zloženia suroviny až do konca pracovného cyklu a výmeny katalyzátora.  

 

4.2 Rozdiel vstupných a výstupných teplôt na jednotlivých lôžkach 

Ďalší sledovaný parameter je rozdiel teplôt vystupujúcej a vstupujúcej reakčnej zmesi 

z jednotlivých lôžok katalyzátora. Na rozdiel od predošlého WABT, ktorý ukazuje stratu 

katalytickej aktivity reakčného systému braného ako jeden celok, môžeme v tomto prípade 

vidieť detailnejší pohľad na jednotlivé lôžka katalyzátora. Výsledky sú zobrazené v grafe na 

Obr. 2. Je jednoznačne vidieť, že teplotný rozdiel klesá na všetkých lôžkach počas 

pracovného cyklu, čo je spôsobené postupným opotrebovaním katalyzátora, jeho 

deaktiváciou. Na prvom lôžku je najvyšší obsah síry a prednostne na ňom reaguje najľahšie 

reagujúca síra čo spôsobuje najväčšiu zmenu teploty. Výkyvy rozdielu teplôt, ktoré sú 

najvýraznejšie v prvom lôžku sú rovnako spájané najmä s kolísavým obsahom síry 

v surovine, spôsobenom zmenou zloženia suroviny. 

Ďalšou vlastnosťou tohto reakčného systému je postupný pokles rozdielu vstupno-výstupných 

teplôt s poradím lôžka. Táto skutočnosť je spôsobená rozdielnou konverziou sírnych zlúčenín 

na jednotlivých lôžkach. V prvom lôžku sa odbúrava síra z primárnych zdrojov, v ktorých je 

viazaná pomerne slabo, reaguje a zvyšuje teplotu. Druhé lôžko slúži na doreagovanie, avšak 

jeho objem a teda aj množstvo katalyzátora v ňom je najväčšie, takže množstvo vyviazanej 

síry je ešte stále značné, čo sa odzrkadľuje na stále viditeľnom rozdiele teplôt. V treťom lôžku 

sa odbúrava najmä zbytková síra a to hlavne z krakových zložiek suroviny, v ktorých je 

naviazaná omnoho silnejšie, avšak v malom množstve, teda aj konverzia sírnych zlúčenín je 

najmenšia, čo vidieť na teplotnom rozdiele napríklad na konci cyklu, kedy je nárast teploty 

menší ako 1 ºC. Takýto malý teplotný rozdiel napovedá aj o veľmi slabej aktivite 

katalyzátora, čo však môže byť spôsobené aj nízkym obsahom ťažko odbúrateľnej síry na 

vstupe do druhého reaktora.  
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Obr. 2 Rozdiel vstupných a výstupných teplôt na jednotlivých lôžkach reakčného systému 

 

Tretím sledovaným parametrom je špecifická spotreba vodíka, ktorá bola určená ako celkové 

množstvo vodíkového plynu privedeného na výrobnú jednotku a vztiahnuté na 1 kilotonu 

spracovanej suroviny.  Výsledky sú zobrazené v grafe na Obr. 3. 

Na grafe je opäť značný klesajúci trend, ktorý zodpovedá deaktivácii katalyzátora. 

Deaktiváciou narastá pracovná teplota katalyzátora, čím sa znižuje nasycovanie aromátov, čo 

súvisí so spotrebou čerstvého vodíka. Okrem toho sú tu ďalšie dve miesta v ktorých sa 

namerané hodnoty významne odkláňajú od postupne klesajúcej závislosti. Na začiatku 

pracovného cyklu, kedy sa počas prvého mesiaca chodu jednotky spracovávali malé množstvá 

suroviny so zvýšeným obsahom aromatických uhľovodíkov, pričom jej zloženie sa výrazne, 

zapríčinilo kolísavé hodnoty špecifickej spotreby vodíka. Vysoké špecifické spotreby vodíka 

spôsobuje vo významnej miere nasycovanie aromátov a tiež nízke nástreky a nízka pracovná 

teplota na začiatku pracovného cyklu katalyzátora.  

Druhá oblasť začína približne po prvom roku prevádzkovania jednotky. V tomto čase sa 

objavili problémy s netesnosťami upchávky kompresora cirkulačného plynu, ktoré 

spôsobovali problémy s dávkovaním vodíkového plynu do reakčnej zmesi a teda sa počas 

tohto obdobia nedodržiaval ani správny pomer cirkulačného plynu k nástreku. Rovnako sa tu 

prejavilo nízke spracovanie a zloženie suroviny. Závada bola odstránená takmer až po polroku 

výmenou poškodenej upchávky za novú. 

 

 
Obr. 3 Špecifická spotreba vodíka s vyznačenými oblasťami pracovného cyklu 
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4.3 Výťažok hydrogenovaného plynového oleja 

Predposledným sledovaným parametrom je výťažok hydrogenovaného plynového oleja. 

Tento parameter môžeme porovnať s garantovanými hodnotami. Namerané dáta zobrazujeme 

v grafe na Obr. 4. 

V prvých dvoch tretinám pracovného cyklu hodnoty zväčša presahujú garantované, nakoľko 

spracovávaná surovina obsahovala zložky s nižším podielom ťažších, krakových zložiek a 

taktiež aj katalyzátor pracoval pri nižších teplotách, čo viedlo k nižšej produkcii benzínov. 

Nižšie výťažky možno pozorovať na začiatku tohto obdobia, čo je opäť spojené s nízkymi 

množstvami nástreku a nevhodnou kvalitou suroviny. Po odstávke štiepnej jednotky KHK a 

zaradením tvrdého pracovného režimu  katalyzátor pracoval pri vyšších teplotách, čo malo za 

následok produkciu väčšieho množstva nízkotlakových plynov a benzínových frakcií avšak na 

úkor plynového oleja a teda výťažky nedosahovali garantované hodnoty. Za výrazne nižšími 

hodnotami výťažkov zobrazovaných v grafe stojí čistenie filtračnej jednotky suroviny, ktorá 

je zaradená na úplnom začiatku výrobnej jednotky, kedy sa určitá časť hydrogenovaného 

plynového oleja využíva na preplach filtrov, čo samozrejme znižuje výťažok hydrogenátu. 

 

 
Obr. 4 Výťažok hydrogenovaného plynového oleja 

 

4.4 Rozdiel hustôt suroviny a produktu 

Posledným sledovaným parametrom bol pokles hustoty materiálu v procese. Podobne ako pri 

výťažkoch, môžeme aj v tomto prípade porovnať skutočné hodnoty s hodnotami, ktoré 

garantoval výrobca. Treba podotknúť, že sledovanie poklesu hustoty produktu oproti surovine 

je čisto ekonomický aspekt, ktorý ale tiež súvisí s aktivitou katalyzátora. Príslušný trend 

parametra za sledované obdobie je uvedený na Obr. 5. Rovnako ako pri výťažkoch produktu, 

aj tu je vidno ako sa počas prvých dvoch tretín z väčšej časti darilo produkovať hydrogenát 

s nižšou hustotou ako garantoval výrobca. Neskôr, po výpadku štiepnej jednotky KHK, 

zaradením tvrdého pracovného režimu a s výrazne deaktivovaným katalyzátorom boli 

hodnoty nižšie ako garantované. Menšie výkyvy bodov, ich pravidelné kolísanie je spôsobené 

produkciou letnej resp. zimnej kvality hydrogenátu.  
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Obr. 5 Pokles hustoty suroviny v procese počas pracovného cyklu katalyzátora 

 

4.5 Porovnanie všetkých pracovných cyklov katalyzátora 

Počas celej doby existencie hydrogenačnej jednotky na prípravu zložky na výrobu motorovej 

nafty sa na nej vystriedali celkom štyri pracovné cykly katalyzátorov od dvoch výrobcov. 

Porovnali sme štvrtý pracovný cyklus katalyzátora s predchádzajúcimi. V súčasnosti je 

čerstvo v chode piaty pracovný cyklus. Stručný prehľad výsledkov sa nachádza v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 Porovnanie všetkých pracovných cyklov katalyzátora 

Výrobca Typ Obdobie 
Počet 

mesiacov 

Celkové množstvo 

spracovanej suroviny 

Priemerná špecifická 

spotreba vodíka 

A NiMo 2004÷2008 43 6,6 mil. ton 9,78 t/1kt 

B NiMo 2008÷2012 46 7,1 mil. ton 9,38 t/1kt 

A NiMo 2012÷2016 36+12 5,3+1,6 mil. ton 9,98 t/1kt 

B NiMo 2016÷2019 39 5,7 mil. ton 10,82 t/1kt 

 

V prvých dvoch cykloch výdrž katalyzátora presahuje 40 mesiacov, pretože jednotka 

pracovala pri miernejších podmienkach. V tomto čase prevádzka spracovávala designové 

množstvo suroviny, maximálne 230 t/h, nespracovával sa žiadny LCO z FCC a počas celého 

prvého cyklu bol obsah síry limitovaný legislatívou až na 50 ppm, čo je vzhľadom na dnešné 

podmienky päťnásobne väčšie množstvo. V treťom cykle, po 36 mesiacoch katalyzátor v 

prvom reaktore bol zregenerovaný a následne dokázal pracovať ešte ďalší rok. Pri poslednom 

pracovnom cykle si možno všimnúť zvýšenú priemernú špecifickú spotrebu vodíka, za ktorú 

môže hlavne zloženie spracovávanej suroviny so zvýšeným obsahom aromatických 

a polycyklických uhľovodíkov. 

 

5 ZÁVER 

Práca sa zaoberá vyhodnotením posledného pracovného cyklu katalyzátora na výrobnej 

jednotke hlbokej hydrogenácie stredných destilátov, pri príprave hlavnej zložky do motorovej 

nafty s obsahom síry do 10 ppm. Analýza spočívala v práci s nameranými údajmi na 

skutočnej jednotke s výrobnou kapacitou 5880 t/deň. Pri vyhodnocovaní bolo určených osem 

období, počas ktorých došlo k neštandardnému chodu prevádzky, z čoho štyri mali významný 

podiel na strate aktivity katalyzátora. Ako hlavné príčiny môžeme označiť neplánované 

odstávky a následné nábehy, nedodržanie niektorých parametrov požadovaných výrobcom 

katalyzátora a kvalitou suroviny.  
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Pri porovnaní hodnôt garantovaných výrobcom a skutočných nameraných dát možno zistiť 

nedodržanie niektorých základných parametrov ako je životnosť katalyzátora alebo výťažky 

produktu. Znížená výroba a zvýšený obsah síry v produkte boli na základe požiadaviek trhu 

a podľa potreby blendingu motorovej nafty. Treba však poznamenať, že príčinou nedodržania 

základných garantovaných parametrov katalyzátora boli nepriaznivé podmienky počas 

prevádzkovania jednotky (vysoká reakčná teplota, kvalita a prietok suroviny a iné). 

Vyhodnocovanie pracovného cyklu katalyzátora je bežnou činnosťou, ktorá sa praktikuje 

nielen na konci cyklu ale aj počas jeho chodu. Pretože jednotka má silný ekonomický 

potenciál, je dôležité mapovať udalosti na prevádzke ktoré vedú k zníženiu jej výkonu a je 

možné ich ovplyvniť, alebo je možné im predchádzať. V tomto prípade to boli odstávky 

spôsobené opakovanými netesnosťami na strojnotechnologickom zariadení, ktoré sa taktiež 

podieľali na rýchlejšej deaktivácii katalyzátora a teda tiež prispeli k rýchlejšej, avšak 

plánovanej výmene katalyzátora, ktorá bola s plánovanou odstávkou iných prevádzok, alebo 

ich generálnou revíziou. Z porovnania dĺžky pracovného cyklu a celkového množstva 

spracovanej suroviny všetkých pracovných cyklov katalyzátorov možno potvrdiť, že výrobca 

„B“ ponúka vhodnejší katalyzátor pre daný proces. 
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OBMEDZENIE VÝKYVOV TLAKU V REKTIFIKAČNÝCH 

KOLÓNACH ÚPRAVOU ICH HLAVOVEJ ČASTI 

 

DISTILLATION PRESSURE CONTROL TROUBLESHOOTING IN 

RECTIFICATION COLUMNS 

 

Ladislav Švistun, Miroslav Variny, Karol Ľubušký, Norbert Kováč 

 
Abstrakt 

V separačnej časti alkylačnej jednotky vo firme SLOVNAFT, a.s. sa v rektifikačnej kolóne 

debutanizér delí n-bután od alkylátu. Regulácia tlaku v kolóne je zabezpečená riadením 

prietoku pár z hlavy do refluxnej nádrže, tzv. hot-vapor bypass. Pri aktuálnom prevádzkovaní 

kolóny sa však prejavuje častá fluktuácia tlaku. V dôsledku tejto fluktuácie je nutný manuálny 

zásah vonkajšieho operátora do riadenia. Cieľom práce je analyzovať príčinu výkyvov tlaku 

a navrhnúť čo najvhodnejšie technické a zároveň aj ekonomické riešenie. 

Klíčová slova: rektifikačná kolóna, regulácia tlaku, riadenie obtokom horúcich pár 

 

Abstract 

In the separation section of the alkylation unit in SLOVNAFT, a.s., n-butane is separated 

from alkylate in a distillation column - debutanizer. Pressure in the column is controlled by a 

hot-vapor bypass. While operating the column, pressure fluctuations occur and a frequent 

manual adjusting in the process is required. The aim of this work is to analyze the source of 

this problem and to propose a both technically and economically feasible solution. 

Key words: distillation column, pressure control, hot-vapor bypass  

 

 

1 TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Riadenie rektifikačných kolón 

Rektifikácia je najčastejšie používanou separačnou metódou v petrochemickom priemysle. 

Deliace procesy, ktoré prebiehajú na základe rozdielnych relatívnych prchavostí zložiek zmesí 

sa dejú v separačnom zariadení - v rektifikačnej kolóne. Riadenie rektifikačnej kolóny si 

vyžaduje manipuláciu s materiálovou a entalpickou bilanciou procesu za účelom dosiahnutia 

požadovaných čistôt destilátu a zvyšku. Dobre navrhnutý riadiaci systém kolóny je kľúčový, 

ak chceme dosahovať konštantnú kvalitu separovaných zložiek.  

Pri ustálenom chode prevádzky sú veličiny, ktoré sú regulované riadiacim systémom 

v automatickom režime. Regulačný okruh sa skladá zo snímača, regulátora a akčného člena. 

Jeho úlohou je udržovať hodnoty sledovaných veličín na požadovanej úrovni. Operátor 

sledujúci priebeh rektifikácie má možnosť aktívne zasiahnuť do riadenia v prípade, ak usúdi, 

že nastali také poruchy, ktoré automatická regulácia nezvládne. Manuálne zásahy vonkajšej 

obsluhy prevádzky sa udržiavajú na minime. Je to jednak z hľadiska bezpečnosti a jednak 

z hľadiska efektivity systému. Kontinuálny systém však v ustálenom stave nie je nikdy taký 

stabilný, aby si občas nevyžadoval zásah. Dôvodom sú veličiny ako napr. zmena intenzity 

ohrevu či zmena zloženia vstupujúcej suroviny, ktoré nie je možné udržovať dokonale 

konštantné a časom sa menia. Medzi najčastejšie regulované veličiny patrí teplota, tlak, 

hladina kvapaliny a prietok [1]. 

Mnohé rektifikačné kolóny pracujú pri konštantnej hodnote tlaku. Zmenou tlaku sa mení 

teplota varu separovaných zložiek, výkon varáka a kondenzátora, relatívna prchavosť zložiek. 
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Náhly nárast teploty varu môže vyvolať slzenie etáže, kedy sa prchavejšie zložky dostávajú 

do zvyšku. Náhly pokles teploty varu môže zapríčiniť intenzívnejší var a bublanie, čo 

podnecuje tvorbu peny. Indikuje to obsah menej prchavých látok na vyššej etáži, čo zhoršuje 

čistotu destilátu. 

 

1.2 Princíp riadenia tlaku obtokom horúcich pár 

V separačnej časti alkylačnej jednotky vo firme SLOVNAFT, a.s. sa v rektifikačnej kolóne 

debutanizér delí n-bután od alkylátu. Regulácia tlaku v kolóne je zabezpečená riadením 

prietoku pár z hlavy do refluxnej nádrže, tzv. hot-vapor bypass. Také zapojenie je výhodné, 

nakoľko nie je potrebné skondenzovať celý objem pár z hlavy, ale iba určitú časť. Pri 

dimenzovaní kondenzátora sa tým šetrí potrebná teplovýmenná plocha, tzv. “steel work“ [2].  

Dôležitú úlohu v regulácii má regulačný ventil umiestnený na bypassovom potrubí, podľa 

Obr.1. Ak je tlak v kolóne nízky, otváraním bypassového ventilu sa pustia horúce pary priamo 

do refluxnej nádrže, čím sa v nej zvýši tlak a teplota. Zvýšeným tlakom v refluxnej nádrží sa 

hladina kvapaliny v kondenzátore posúva vyššie. To má za následok to, že menej rúrok je 

vystavených kondenzácii pár, teda klesá miera kondenzácie. Pomalšia kondenzácia spôsobuje 

nárast tlaku v kolóne na požadovanú hodnotu. Naopak, zatváraním bypassového ventilu 

klesne hladina v kondenzátore, viacej rúr s chladiacou vodou je vystavených kondenzácii 

a tlak v refluxnej nádrži klesne. V prípade, ak dôjde ku tomu, že hladina kvapaliny 

v kondenzátore je vysoká a zdržný čas kondenzátu v nej je dlhý, dochádza k jeho 

podchladzovaniu. V tom prípade na kompenzáciu podchladenia má systém reagovať 

otvorením bypassového ventilu. Teda, tlak v kolóne sa reguluje zaplavovaním teplovýmennej 

plochy v kondenzátore, čím sa mení rýchlosť kondenzácie [3].     

 

 

Obr. 1: Riadenie tlaku v kolóne obtokom horúcich pár 

2 ANALÝZA PROBLÉMU  

Správne navrhnutý a fungujúci riadiaci systém by nemal mať problém s automatickým 

udržiavaním konštantného tlaku. Pri aktuálnom prevádzkovaní kolóny sa ale prejavuje častá 

fluktuácia tlaku, zobrazená na Obr.2, kde je žiadaná hodnota tlaku v debutanizéri 0,27 MPa 

(g). 

Keď už je veľmi ťažké dosiahnuť požadovanú hodnotu tlaku v kolóne, napr. pri veľkom 

výkyve parametrov prichádzajúcej ohrevnej vodnej pary do varáka, vonkajší operátori sú 

nútení zasiahnuť do konštantného prietoku chladiacej vody na vstupe do kondenzátora. Tým 

sa mení chladiaci výkon kondenzátora a rýchlejšie sa dosiahne požadovaná zmena. Takýto 
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neštandardný zásah je potrebné vykonať aj niekoľkokrát za deň, aby sa dodržala norma 

kvality produktov a aby sa predišlo nekontrolovateľnej fluktuácií tlaku.  

 

 
Obr. 2: Zmena hodnoty tlaku v MPa (g) v refluxnej nádrži v čase (deň) 

2.1 Súhrn parametrov vplývajúcich na zmenu tlaku  

 Zmena prietoku nástreku 

 Zmena parametrov (tlaku, teploty) ohrevnej vodnej pary prichádzajúcej do varáka– 

výrobná jednotka alkylácia je jedným z posledných odoberateľov vodnej pary 

z podnikovej siete, čozapríčiňuje časté výkyvy v jeho parametroch 

 Zmena refluxného pomeru –manipuluje sa s ním v prípade zmeny zloženia nástreku 

alebo ak sa nedosiahne požadovaná čistota produktov 

 Značné podchladenie skondenzovanej kvapaliny v refluxnej nádrži – veľmi 

podchladený vonkajší spätný tok do kolóny môže rozhodiť teplotný profil v ňom  

 Zmena prietoku chladiacej vody – zvýšením prietoku chladiacej vody do kondenzátora 

sa zväčší kondenzačný výkon viacej tepla sa dokáže odviesť zo systému, čo znižuje 

tlak 

 Zmena teploty chladiacej vody na vstupe do kondenzátora – mení sa hnacia sila. 

V lete bývajú zhoršené podmienky pre prestup tepla, nakoľko vstupná teplota 

chladiacej vody do kondenzátora môže dosiahnuť až 26°C, čo značne zhoršuje na 

reguláciu tlaku. Takisto, cez leto nie sú zanedbateľné ani teplotné výkyvy medzi dňom 

a nocou 

2.2 Vyhodnotenie vplyvu meraných veličín na sledovanú veličinu  

Z Obr.3 vyplýva, ktorá z meraných veličín v kolóne vplýva v najväčšej miere (s najväčšou 

smernicou) na zmenu tlaku. Mierny alebo skoro žiaden vplyv vykazuje vstupná teplota 

chladiacej vody do kondenzátora, množstvo privádzanej vodnej pary do varáka a prietok 

refluxu. Najväčší vplyv na tlak meraný v refluxnej nádrži má teplota pár na hlave kolóny, 

teplota na výstupe z varáka a teplota kondenzátu na výstupe z kondenzátora. Z toho následne 

môžeme indikovať, že tieto veličiny je potrebné riadiť čo najpresnejšie, lebo len malá zmena 

má za následok veľkú zmenu tlaku v kolóne.  
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Obr. 3: Vplyv normalizovaných meraných veličín na tlak v refluxnej nádrži 

2.3 Sledovanie vplyvu zmeny tlaku na otvorenie regulačného ventilu 

Ako to vyplýva z Obr.1, regulačný ventil na bypassovom potrubí sa riadi podľa tlaku 

v refluxnej nádrži. Merané údaje tlaku a % otvorenia regulačného ventilu v čase na Obr.4 

naznačujú, že ani pri úplnom otvorení a zatvorení ventilu na bypassovom potrubí nie je 

možné dosahovať požadovanú hodnotu tlaku. To má za následok to, že tlak v kolóne nie je 

možné udržať na konštantnej hodnote. 

Na Obr.4 v čase po 19:00 tlak nekontrolovateľne rastie aj pri maximálnom uzavretí ventilu. 

Jeho následný pokles je už výsledkom zásahu vonkajšieho operátora. Ak nastanú podobne 

veľké odchýlky od požadovanej hodnoty tlaku v kolóne, napr. pri veľkom výkyve 

 parametrov prichádzajúcej vodnej pary alebo teploty chladiacej vody v lete, operátori sú 

nútení manuálne meniť vstupný prietok chladiacej vody do kondenzátora. Mení sa tým 

chladiaci výkon kondenzátora a rýchlejšie sa dosiahne požadovaná zmena.  

Vonkajší operátor však musí túto akciu vykonať aj niekoľkokrát za deň, aj v prípade 

nepriaznivých poveternostných podmienok na vysoko umiestnenej platforme, čím sa zvyšuje 

riziko úrazu. Takisto hrozí aj väčšie riziko zanášania kondenzátora, ak je nastavený nízky 

prietok chladiacej vody. 
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Obr. 4: Časový priebeh meraného tlaku a % otvorenia regulačného ventilu 

Prvým krokom pri analýze zdroja problému bolo vylúčenie najčastejších technických 

nedostatkov [4-5]. Pri kontrole sa zistilo: 

 regulačný ventil sa nezadrháva 

 v refluxnej nádrži nie sú prítomné nekondenzovateľné zložky 

 kondenzátor nie je poddimenzovaný 

 rúra vystupujúca z kondenzátora ústi pod hladinu v refluxnej nádrži 

 regulátory sú dobre naladené 

Následnou analýzou regulačného ventilusa zistilo, že ventil pracuje vo viac ako 75% 

prípadoch v polohách, kedy je úplne otvorený, alebo úplne uzavretý. Situáciu potvrdzuje 

Obr.5. To indikuje to, že nezvláda svoju úlohu regulovať a je poddimenzovaný, čo je hlavným 

zdrojom problému s fluktuáciou tlaku v kolóne. Potvrdzujú to aj priemery potrubí, pretože 

potrubie, ktoré vstupuje do kondenzátora má priemer 25 cm a bypassové potrubie má iba 7,5 

cm.  

 
Obr. 5: Polohy bypassovaného regulačného ventilu počas jedného roka 
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3 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

3.1 Návrh dočasného riešenia 

Na dočasné vylepšenie regulácie sa navrhla a odskúšala nasledovná zmena: kondenzátor sa 

nachádza nad refluxnou nádržou vo výške ∆H. Ak sa má hladina v kondenzátore pri nízkom 

tlaku dvíhať, kvapalina ešte musí prekonať energiu, ktorá vyplýva z rozdielu hladín (Obr.6). 

Hladina v refluxnej nádrži sa stále udržuje na stálych 70% odvádzaním destilátu. V 

debutanizéri, kde produkty z hlavy kolóny odchádzajú priamo do skladu, nie je potrebné 

zabezpečovať konštantný prietok destilátu. Podľa otvorenia ventilu na bypassovom potrubí sa 

bude regulovať hladina v refluxnej nádrži. Cieľom návrhu je, že zmena hladiny v refluxnej 

nádrži o niekoľko percent by pomohla rozšíriť rozsah procesných podmienok, kedy je tlak 

riaditeľný a tým obnoviť automatický režim prevádzkovania kolóny. Rovnako sa obmedzia 

výkyvy tlaku, nakoľko by sa rýchlosť riadenia zvýšila.  

V prípade, ak bude bypassový ventil zatvorený, čo indikuje vysoký tlak, hladina v refluxnej 

nádrži klesne o niekoľko percent a zväčší sa ∆H na ∆H*, čím sa rýchlejšie ustáli nová 

rovnováha, nakoľko sa rýchlejšie zníži hladina v kondenzátore.  

Ak bude bypassový ventil otvorený, teda tlak v kolóne je potrebné zvýšiť a dvihnúť hladinu 

v kondenzátore, hladina v refluxnej nádrži sa zdvihne o niekoľko percent a zníži ∆H pre 

rýchlejšie ustálenie vyššej hladiny v kondenzátore. Situácia je zobrazená na Obr.6.  

 
Obr. 6: Dočasný návrh na vylepšenie regulácie zmenou hladiny v refluxnej nádrži 

Výsledok predpokladu je zosumarizovaný graficky na Obr.7. Na začiatku merania sa hladina 

v refluxnej nádrži udržovala na konštantnej hodnote 70%. V čase po 10:30 začal tlak 

v refluxnej nádrži nekontrolovateľne rásť. V čase 11:55 do 12:30 sa postupne znižovala 

hladina v refluxnej nádrži na 62% a sledoval priebeh tlaku. Z priebehu sa dá jednoznačne 

posúdiť, že hodnota tlaku neznížila, iba sa znížila miera jeho ďalšieho nárastu. Zmena hladiny 

v refluxnej nádrži má na zmenu tlaku minimálny vplyv. Z toho vyplýva, že návrh na dočasné 

riešenie problému nie je použiteľný na riadenie.  

Pre porovnanie, v čase 12:30 vonkajší operátor zvýšil prietok chladiacej vody do 

kondenzátora. Podstatný pokles tlaku svedčí o tom, že táto manuálna zmena v prietoku 

chladiacej vody má na riadenie tlaku najväčší vplyv.   
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Obr. 7: Porovnanie vplyvu zníženia hladiny v refluxnej nádrži a otvorenia chladiacej vody do 

kondenzátora na meraný tlak v čase 

3.2 Návrh definitívneho riešenia 

Ako najvhodnejšie technické ale aj ekonomické riešenie sa ukazuje mať regulačný ventil na 

oboch potrubiach, ako to je zobrazené na Obr.8 [6-10]. 

Nový, hlavný regulátor tlaku v kolóne bude umiestnený pod kondenzátorom, kým bypassový 

ventil bude riadiť ΔP medzi refluxnou nádržou a hlavou kolóny. Tieto dva regulátory budú 

navzájom interagovať, a to nasledovne: 

Ak tlak v kolóne narastie, otvorí sa regulačný ventil pod kondenzátorom. Zvýši sa prietok pár 

z hlavy do kondenzátora, hladina v kondenzátore klesne. Rýchlosť kondenzácie sa navýši. 

Tlak v kolóne sa vráti na požadovanú hodnotu. Ventil ΔP na bypassovom potrubí zachytí 

prudkú zmenu tlaku medzi hlavou kolóny a refluxnou nádržou a otvorí, čím dorovná tlak 

v refluxnej nádrži.  

Naopak, ak tlak v kolóne klesne, regulačný ventil v kondenzátore zatvorí, čím sa zdvihne 

hladina v kondenzátore a viacej rúrok s chladiacou vodou bude zaplavených. Zníži sa 

rýchlosť kondenzácie. Túto zmenu tlaku medzi hlavou kolóny a refluxnou nádržou zachytí ΔP 

ventil na bypassovom potrubí a taktiež uzavrie. Podmienkou je, aby regulátor na 

kondenzátore rýchlejšie reagoval na zmenu tlaku ako ventil na bypassovom potrubí. Pri 

návrhu treba počítať s tým, že zaradením regulačného člena ako dodatočný odpor za 

kondenzátor sa zníži výkon kondenzátora. 

Alternatívna metóda regulácie tlaku podľa prietoku chladiacej vody jeexistujúca metóda, 

avšak nie je často používaná a takisto nie je odporúčaná. Má za následok tvorbu usadenín a 

jamkovej korózie v kondenzátore. Takéto neštandardné zapojenie sa používa sa predovšetkým 

na prevádzkach, kde je potrebné minimalizovať prietok chladiaceho média. Dôvodom bývajú 

zvýšené náklady na jeho procesnú úpravu.  
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Obr. 8: Návrh definitívneho riešenia 
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VPLYV NÁSTREKU A NASTAVENIA KĽÚČOVÝCH PARAMETROV 

NA KVALITU VÁKUOVÉHO ZVYŠKU 

 

IMPACT OF FEED RATE AND KEY OPERATIONAL PARAMETERS 

ADJUSTMENT ON VACUUM RESIDUE QUALITY 

 

Karol Nagy, Miroslav Variny, Michal Mihálik, Jozef Halás 

 
Abstrakt 

V SLOVNAFT, a.s. sa nachádzajú dve jednotky vákuovej destilácie: VD – KHK a AVD 6. 

Vo vákuových destilačných kolónach sa spracováva zvyšok z atmosférickej destilácie pri 

zníženom tlaku. Produkty z vákuovej destilácie sa ďalej spracovávajú na rôznych štiepnych 

jednotkách, kde sa dochádza k štiepeniu veľkých molekúl na menšie. Kvalitu vákuových 

produktov ovplyvňuje nemálo parametrov. Cieľom tejto práce bolo, skúmať vplyv tých 

parametrov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú kvalitu vákuového zvyšku z VD – KHK. 

Klíčová slova: vákuová destilácia, vákuový zvyšok, analýza vplyvu parametrov 

 

Abstract 

There are two vacuum distillation units: VD – KHK and AVD 6, in SLOVNAFT refinery. 

The vacuum distillation columns process the residue from atmospheric distillation under 

reduced pressure. Vacuum distillation products are further processed in various cracking 

units, where large molecules are broken down into smaller ones. A number of parameters 

influence the quality of vacuum products. The aim of this work was to investigate the 

influence of those parameters that most influence the quality of the vacuum residue from VD 

– KHK unit. 

Keywords: vacuum distillation, vacuum residue, parameter effect analysis 

 

 

1. TEORETICKÝ ÚVOD 

Vákuová destilácia je súčasťou prevádzkového komplexu Hydrokrak. Úlohou je výrobne je 

výroba suroviny pre ŠJ KHK, RHC, VGH a HRP7. Z procesnej strany ide o destiláciu pri 

zníženom tlaku. Zníženie tlaku všeobecne znižuje teplotu varu látok, a pri nižšom tlaku je 

možné oddestilovať aj také podiely, ktoré by sa za normálneho tlaku nedali oddestilovať 

(dochádzalo by ku krakovaniu látok skôr ako k ich oddestilovaniu) [1, 2]. 

Surovinou pre vákuovú destiláciu je atmosférický zvyšok (AZ), ktorý je priamo čerpaný 

z AD5; spolu s ním sa spracúvajú aj prístreky zo skladov polotovarov. Atmosférický zvyšok 

najprv prechádza cez sériu výmenníkov tepla, kde sa predohreje približne na 320°C, 

nasledovne vstupuje do pece, kde sa ohrieva cca. na 400°C a potom ako parokvapalná zmes je 

nastrekovaný do vákuovej kolóny. Pod nástrekovým distribútorom sú umiestnené 4 

stripovacie etáže a v obohacovacej sekcii je 5 náplňových lôžok [3, 4]. Schéma procesu je 

znázornená na obr. 1. 

Z vákuovej kolóny odchádzajú 4 hlavné produkty:  

 vákuový plynový olej (VPO), 

 ľahký vákuový destilát (ĽVAD), 

 ťažký vákuový destilát (ŤVAD), 

 vákuový zvyšok (VAZ). 
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Obr. 1. Schéma vákuovej kolóny 

2. CIELE PRÁCE 

Štúdia má za cieľ nasledovné:  

a) Skúmať vplyv parametrov na kvalitu vákuového zvyšku. Najväčší vplyv na kvalitu 

vákuového zvyšku majú parametre: vákuum, množstvo stripovacej pary, VRF3 a teplota 

nástreku. VRF3 je studený vonkajší reflux z ťažkého vákuového destilátu, ktorý slúži na 

udržiavanie teplotného profilu v destilačnej kolóne a vo veľkej miere ovplyvňuje aj kvalitu 

vákuového zvyšku. VRF3 je označený na Obr.1. červenou šípkou. Posledné 3 parametre 

(množstvo stripovacej pary, VRF3, teplota nástreku) sa dajú priamo riadiť operátormi, ale 

vákuum sa priamo riadiť nedá. Vákuum je silno závislé od vonkajšej teploty, od teploty 

cirkulačnej chladiacej vody v kondenzátoroch, kde sa skondenzuje riediaca para, stripovacia 

para a časť uhľovodíkov, ktorá je odsávaná z vákuovej kolóny pomocou vákuotvorného 

systému a hnacia para do ejektorov, od teploty na hlave kolóny, od množstva pary privedená 

na vákuotvorný systém, od množstva nástreku a od množstva stripovacej pary. 

b) Zostrojiť dva univerzálne modely na výpočet kinematickej viskozity pri 100 °C a na 

predestilované percento vákuového zvyšku do 565°C. Kinematická viskozita je fyzikálna 

veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových napätí; stanovuje sa 

v zmysle STN EN ISO 3104. Predestilované percento vzorky do 565°C je obsah ľahkých 
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podielov vo vákuovom zvyšku vyjadrený v hmotnostných percentách, stanovuje sa v zmysle 

ASTM D6352 simulovanou destiláciou. Vákuový zvyšok je menej hodnotný produkt, ktorý 

obsahuje ešte ľahké podiely a tieto ľahké podiely je vhodné dostať von z VAZ, lebo VAZ sa 

ďalej spracováva na jednotke RHC, čo je energeticky náročnejší proces. 

 

3. ANALÝZA PROBLÉMU 

Modely pre výpočet kinematickej viskozity [mm
2
s

-1
] a  pre predestilované percento vzorky do 

565°C [% hm.] sú uvedené nižšie v rovniciach (1,2). Z výsledkov regresie vyšlo, že model, 

ktorý je zostavený na výpočet kinematickej viskozity vákuového zvyšku je oveľa 

spoľahlivejší (spoľahlivosť            ) ako druhý, ktorý slúži na výpočet 

predestilovaného percenta do 565°C (spoľahlivosť            ). 

 

                  

                                             
                                        

 

(1)  

 

 
               

                                            
                                         

(2)  

(Pozn.: skratka MSP znamená: množstvo stripovacej pary v kgh
-1

). Obidva modely sú závislé 

hlavne od vákua, lebo zmena hodnoty vákua spôsobí značnú zmenu viskozity, resp. 

predestilovaného percenta do 565°C.  Tieto modely sú lineárne, avšak bolo možné očakávať, 

že vplyv stripovacej pary na vákuum nie je lineárny. Z nameraných údajov boli zostrojené 

závislosti viskozity a predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej pary, 

VRF3 a od vákua. V nasledujúcich grafoch sú uvedené  získané závislosti pre predestilované 

percento do 565°C (Obr. 2. – 4.). 

 

 

Obr. 2. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej pary 
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Obr. 3. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od objemového prietoku VRF3 

 

Obr. 4. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od vákua 
 

Vzhľadom na nejednoznačné trendy v daných grafoch, bolo potrebné vstupné dáta ďalej 

filtrovať. Boli zadefinované referenčné veličiny a to:hodnota VRF3 36 m
3
h

-1
resp. 38 m

3
h

-1
, 

konštantná teplota nástreku 403,5°C, konštantný nástrek suroviny 140 th
-1

 a vákuum 

rozdelené na 2 intervaly2,91 – 3,31 kPa (hlbšie) a 3,31 – 5kPa (menej hlboké). Po filtrovaní 

dát sú získané trendy pre viskozitu znázornené na nasledujúcich grafoch (obr. 5 a 6). 

Je zrejmé, že do určitého bodu množstvo stripovacej pary pozitívne ovplyvňuje hodnotu 

viskozity, ale od istého bodu stripovacia para zhoršuje vákuum v kolóne, stripovanie ďalej 

prestane byť účinné, čo sa prejaví aj na hodnote viskozity. Ak do kolóny je privedené príliš 

veľké množstvo stripovacej pary, kondenzátory na vákuotvornom systéme kvôli ich kapacite 

a zvýšenej teplote chladiacej vody počas horúcich dňoch nestihnú kondenzovať toľko pár, a 

z tohto dôvodu sa dochádza ku nárastu tlaku v kolóne, čo je v prípade vákuovej destilácie 

nežiadúce. V prípade lepšieho vákua, ak VRF3 je 36 m
3
h

-1
, optimálny prietok stripovacej pary 

by mal byť okolo 900 kgh
-1

 a v prípade, že VRF3 bude 38 m
3
h

-1
, optimálny prietok 

stripovacej pary je cca. 950 kgh
-1

. 
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Obr. 5. Závislosť viskozity od množstva stripovacej pary. VRF3 = 36; 38 m
3
h

-1
, T nástreku = 

403,5°C, nástrek suroviny = 140 th
-1

, hlbšie vákuum (2,91 – 3,23 kPa). 

 
Obr. 6. Závislosť viskozity od množstva stripovacej pary. VRF3 = 36; 38 m

3
h

-1
,T nástreku = 

403,5°C, nástrek suroviny = 140 th
-1

, menej hlboké vákuum (3,31 – 3,95 kPa). 

 

Podobná analýza bola vykonaná aj pre predestilované percento do 565°C a je uvedená na 

nasledovných grafoch (obr. 7 a 8). 

 
Obr. 7. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej pary. VRF3 = 

36m
3
h

-1
, T nástreku = 403,5°C, nástrek suroviny = 140 th

-1
, hlbšie vákuum (2,91 – 3,23 kPa). 
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Obr. 8. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej  pary. VRF3 = 

38m
3
h

-1
, T nástreku = 403,5°C, nástrek suroviny = 140 th

-1
, hlbšie vákuum (2,91 – 3,23 kPa). 

 

Obr. 9. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej  pary. VRF3 = 

36m
3
h

-1
, T nástreku = 403,5°C, nástrek suroviny = 140 th

-1
, menej hlboké vákuum (3,34 – 

3,95 kPa). 

 

Obr. 10. Závislosť predestilovaného percenta do 565°C od množstva stripovacej  pary. VRF3 

= 38m
3
h

-1
, T nástreku = 403,5°C, nástrek suroviny = 140 th

-1
, menej hlboké vákuum (3,31 – 

3,85 kPa). 

Stripovacia para pozitívne ovplyvňuje aj predestilované percento do 565°C, avšak je 

očakávateľné, že ho bude ovplyvňovať len do istého bodu, podobne ako to bolo aj v prípade 
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kinematickej viskozity. Tento predpoklad spomenutá analýza nepotvrdila. V prípade menej 

hlbokého vákua (Obr. 9. a Obr. 10.) je zrejmé, že závislosť sa priblíži k určitému limitnému 

bodu, toto však nebolo možné podložiť ďalšími dátami. Navyše, obsah ľahkých podielov vo 

vákuovom zvyšku je ťažko merateľný, merania sú nepresné a preto namerané údaje sú 

zaťažené značnou chybou. 

4. ZÁVER 

Úlohou štúdie bolo skúmať vplyv jednotlivých parametrov na kvalitu vákuového 

zvyšku.K uvedenému bolo nutné referenčné veličiny a disponibilné prevádzkové dáta na 

základe toho filtrovať. Ťažisko analýzy tkvelo v sledovaní vplyvu spotreby stripovacej pary 

na predestilované percento vzorky do 565°C a na kinematickú viskozitu vákuového zvyšku 

pri 100 °C. Z vykonaných analýz je možné konštatovať, že zvyšovanie potreby stripovacej 

pary má pozitívny vplyv na viskozitu VAZ, ale len do určitého bodu. Obdobný predpoklad 

pre vplyv spotreby stripovacej pary na percento predestilovanej vzorky do 565°C sa 

nepotvrdil, pravdepodobne aj vďaka nespoľahlivosti analýz. 

V bližšej budúcnosti by sa malo inštalovať chladiace zariadenie na lepšie vychladenie 

cirkulačnej vody v kondenzátoroch. Tým pádom bude zabezpečené, aby chladiaca voda bola 

dostatočne vychladená aj počas horúcich letných mesiacoch. Ak chladiaca voda 

v kondenzátoroch bude mať vždy vyhovujúcu teplotu, bude možné stabilizovať a udržiavať 

konštantné vákuum počas celého roka a tým pádom zabezpečiť lepšiu kvalitu odchádzajúcich 

produktov z vákuovej kolóny. 
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VYHODNOTENIE VPLYVU ZNÍŽENIA ZANÁŠANIA VÝMENNÍKOV 

TEPLA NA PREVÁDZKE DESTILÁCIE ROPY 
 

EVALUATION OF HEAT EXCHANGERS FOULING DECREASE IN A 

CRUDE DISTILLATION UNIT 

 

Róbert Súth, Miroslav Variny, Peter Gábriš, Lukáš Gašparovič 
 

Abstrakt 

Cieľom je vyhodnotiť vplyv zníženia zanášania výmenníkov tepla na prevádzkové náklady 

jednotky AD5 v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Rektifikácia surovej ropy je energeticky 

náročný proces, spotreba vykurovacieho plynu v peci na ohrev ropy pred vstupom do 

rektifikačných kolón je značná. Ropné frakcie odchádzajúce z kolón majú dostatočne vysoký 

obsah tepla aby mohli slúžiť ako horúce médium na predohrev vstupných prúdov do kolón. 

Obsah mechanických nečistôt či už v surovej rope alebo v medziproduktov je vysoký a ich 

usadenie na teplovýmennej ploche výmenníkov tepla spôsobí postupný pokles teploty ropy na 

vstupe do atmosférickej pece a tým pádom sa zvýšia prevádzkové náklady tohto zariadenia.  

Klíčová slova: výmenník tepla, zanášanie, predohrev, surová ropa 

 

Abstract 

The aim of this work is to evaluate the effect of heat exchangers fouling decrease to the 

operation costs of the unit AD5 in SLOVNAFT a.s.. Energy requirements for atmospheric 

distillation of crude oil are high, fuel gas consumption in the atmospheric furnace to increase 

the temperature of the crude oil before it enters the rectification columns is enormous. Hot 

atmospheric oil fractions leaving the columns can be used as a preheating media for the cold 

inlet streams to the columns. Content of solid particles in both of the crude oil streams and 

streams of hot intermediate products is not negligible and settling of these particles to the 

surface of the heat exchangers causes continuous decrease in the preheated crude oil 

temperature before entering the atmospheric furnace. This effect leads to higher fuel gas 

consumption in the furnace what generates higher operation costs of this unit.   

Key words: heat exchanger, fouling, preheating, crude oil  

 

 

1 TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Predohrev  ropy pred destiláciou 

Hlavnou surovinou jednotky atmosférickej destilácie AD5 je ropa, ktorá pred samotnou 

destiláciou musí upravovať, tak aby mala vhodné parametre umožňujúce rozdestilovať ju na 

ropné frakcie. Surová ropa obsahuje mechanické nečistoty, ktoré majú tendenciu usadiť sa na 

povrchu zariadení a spôsobujú problémy z hľadiska prevádzkovania jednotlivých zariadení 

[1]. Na nasledujúcom obr. 1 je uvedená zjednodušená schéma časti prevádzky AD5: 
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Obr.1. Zjednodušená schéma výrobnej jednotky AD5 

Neodsolená ropa vstupuje na prevádzku pri cca. 20˚C, táto teplota samozrejme závisí od 

vonkajšej teploty a prechádza cez prvú sériu výmenníkov tepla E 1-11  v ktorej sa predohreje 

pomocou produktov destilácie a prúdom BCR1 približne na 120 ˚C, ohrevné prúdy v týchto 

výmenníkoch tepla sú okrem BCR1 : petrolej PE , plynový olej PO, ťažký benzín TBi, ľahký 

vykurovací olej VOL a čiastočne ochladený atmosférický zvyšok AZ. Ropa postupuje ďalej 

do odsoľovačov, kde sa odstráni časť rozpustených anorganických solí. Odsolená ropa 

prechádza cez druhý rad výmenníkov tepla tu sa ohreje z 120˚C na cca. 180˚C pomocou 

prúdov BCR1,PE,VOL a AZ, ktoré sú samozrejme teplejšie ako ohrevné prúdy v prvej série. 

Ropa pri 180˚C sa nastrekuje do predflešovej kolóny C1, tu sa oddestiluje široká benzínová 

frakcia BE. Flešová ropa ako zvyšok z kolóny C1 prechádza cez poslednú sériu výmenníkov 

tepla v ktorej ohrevné médiá sú tie najhorúcejšie prúdy ako BCR2,BCR3 a AZ priamo 

z kolóny C2. Tieto výmenníky sa nachádzajú pred atmosférickou pecou F1 v ktorej sa spaľuje 

vykurovací plyn aby ropa dosiahla konečnú teplotu 360 ˚C pri ktorej môže byť nastreknutá do 

atmosférickej rektifikačnej kolóny C2. Optimálne fungovanie výmenníkov tepla na predohrev 

ropy má pozitívny vplyv na  spotrebu vykurovacieho plynu v peci, totiž ak vieme dosiahnuť 

čo najvyššiu vstupnú teplotu ropy pred pecou, spotreba tepla v peci a tým pádom náklady na 

nákup vykurovacieho plynu budú menšie. Ropa v kolóne sa rozdelí na základné ropné frakcie 

ako BE, PE, PO, VOL, AZ. Prvé tri z nich, predtým než by boli privedené do  sériovo 

zapojených výmenníkov, v bočných stripovacích kolónach sa zbavia o zvyšných rozpustených 

plynov pomocou stripovacej pary. Na prevádzke sa nachádzajú aj ďalšie kolóny a výmenníky 

tepla, ktoré sú integrované  do tepelného systému ale z hľadiska predohrievania  ropy nemajú 

žiaden vplyv. Výmenníkové pole sa pozostáva z 28 výmenníkov tepla; 26 je rúrkových a 2 sú 

doskové. 

1.2 Zanášanie a prestup tepla 

Tok tepla


Q  cez teplovýmennú stenu s povrchom A  je definovaná rovnicou  1  kde k  je 

úhrnný súčiniteľ prechodu tepla a T  je hnacia sila prechodu tepla teda rozdiel teplôt medzi 

studeným a horúcim médiom.  
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TAkQ 


..  
 1  

Pri konštantnej hnacej sile T  a teplovýmennej ploche A , ak chceme zvyšovať tok 

vymeneného tepla musíme zvýšiť hodnotu úhrnného súčiniteľa prechodu tepla k , čo je 

definovaný nasledovne: 




i

iR
k

1
 

 2  

V rovnici  
i

iR2  je súčet jednotlivých tepelných odporov pri prechode tepla 

z jedného média do druhého. V prípade spomínaných výmenníkov tepla celkový tepelný 

odpor pozostáva z nasledujúcich čiastkových odporov: 

 Odpor laminárnej vrstvy na strane studeného média 

 Odpor úsad na strane studeného média 

 Odpor kovovej steny výmenníka tepla 

 Odpor úsad na strane horúceho média 

 Odpor laminárnej vrstvy na strane horúceho média 

Odpory laminárnych vrstiev sú dané hydrodynamickými podmienkami a dajú sa znížiť 

zvýšením turbulencie prúdenia, ale tie možnosti sú výrazne limitované zdržnou dobou média 

vo výmenníku tepla. Odpor steny ovplyvniť nevieme preto jediným riešením je minimalizácia 

odporov, ktoré sú tvorené úsadami na povrchu teplovýmennej plochy [2]. V optimálnom 

prípade úsady sa nenachádzajú na povrchu výmenníkov tepla vtedy číselná hodnota 

prislúchajúcich odporov je nulová a zariadenie pracuje pri projektovanom výkone. Po čase sa 

nečistoty začnú hromadiť na miestach, kde hydrodynamické podmienky to dovolia, ako to je 

zrejmé z nasledujúceho obr. 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr.2.  Úsady na vonkajšom povrchu rúrok výmenníka tepla 

2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 Priebeh teploty ropy pred pecou 

Ako bolo spomenuté, zanášanie má negatívny vplyv na vstupnú teplotu flešovej ropy do pece, 

čo sa prejaví zvýšením nákladov na nákup vykurovacieho plynu [3]. Na nasledujúcom obr. 3 

vidno dennú priemernú vstupnú teplotu ropy do pece F1 od 1. 1.2015 do16.7.2019. 

- 1342 -



 

Obr.3. Denné priemerné vstupné teploty ropy do pece F1 

Priebeh teploty vykazuje opakujúci sa klesajúci trend medzi technologickými zarážkami, 

ktoré sú indikované skokovým znížením teploty na nulovú hodnotu. Maximálne lokálne 

teplote ropy medzi odstávkami sú takmer vždy dosiahnuté tesne po odstávke, čo znamená že 

výmenníky sú pravidelne čistené počas odstávok a postupne sa zanášajú. Na základe tohto 

grafu priemerný ročný pokles teploty ropy pred pecou je odhadnutý na 13 ˚C/rok.  

2.2 Najkritickejšie výmenníky tepla 

Kritické sú výmenníky,  ktoré pracujú pri najvyšších teplotách lebo tu je možné zvýšiť teplotu 

ropy najviac, tie sú výmenníky ropa/AZ pred pecou F1, ich zapojenie je znázornené na obr. 4. 

 

Obr.4. Zapojenie výmenníkov tepla pred pecou F1 

Teploty médií sú monitorované na troch miestach, priebehy týchto teplôt sú viditeľné na obr. 

5. 
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Obr.5. Priebehy teplôt AZ a ropy na monitorovaných miestach pred pecou 

Je vidno, že priebežne s klesajúcou teplotou ropy rastie teplota zvyšku vystupujúceho 

z výmenníka E13/04. Teplota zvyšku z kolóny je viac menej konštantná a môžeme tvrdiť že 

nevplýva na teplotu zvyšných dvoch prúdov. Nárast v teplote zvyšku po každej odstávke 

znamená že nie je využité vysokopotenciálové teplo tohto prúdu v týchto výmenníkoch tepla 

a preto chýbajúcu tepelnú energiu rope musíme dodať v peci. 

 

3 EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE 

3.1 Finančné úspory 

Je možné vyčísliť, že pri zvýšení vstupnej teploty ropy pred pecou vstupT  o 1˚C pri výkone 

jednotky ropam


 360 t/h  aké sú úspory v prevádzkových nákladoch úspora$ . Cenu tepla teplaC  

bola počítaná pre modelovú cenu vykurovacieho(zemného) plynu VPC  350 €/t pomocou 

dolnej výhrevnosti plynu LHV  (3) ktorá sa dennodenne mení [4]. Ušetrený tok tepla ušetrenéQ


 

sa dá určiť z entalpickej bilancie ropy  4 . Následne sa spočíta finančná úspora (5). 

GJ
LHV

C
C VP

tepla /€5,7  
 3  

 

vstuppropaušetrené TCmQ
ropa




..  
 4  

€/rok 000 50€/h6.$ 


ušetrenéteplaúspora QC  

 

 5  

3.2 Porovnanie rôznych scenárov 

Čistenie výmenníkov tepla môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

 Vykonať čistiace práce počas technologickej zarážky ktorá je spôsobená z iného dôvodu 

ako samotné čistenie napr.: GR 

 Odstavenie jednotky kvôli čisteniu 

Pri ekonomickom zhodnotení čistiacich prác je potrebné poznať náklady a časové potreby 

spojené s čistením výmenníkov. Boli zvažované nasledovné vstupy do výpočtu, pričom ich 

konkrétne hodnoty nemôžu byť zverejnené:  
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 Predpokladaná finančná strata počas odstávky jednotky 

 Náklady na práce spojené s čistením jedného výmenníka tepla 

 Čas potrebný na odstavenie, čistenie a montáž jedného výmenníka 

Počas jednej technologickej zarážky sa priemerne dá vyčistiť viacero výmenníkov tepla, lebo 

je na to dostatočná údržbárska kapacita, aby sa čistili paralelne aj viaceré zariadenia. Finančné 

výsledky čistenia je možné vyčísliť pre hore spomínané dva prípady, prvý je ten ekonomicky 

výhodnejší, keď jednotka je odstavená z iného dôvodu ako čistenie, vtedy ’’investičné’’ 

náklady sú tvorené len cenou čistiacich prác  v druhom prípade je potrebné započítať aj 

finančné straty kvôli výpadku vo výrobe, čo je výrazne vyššia položka ako výdavky na 

čistenie. Na obr. 6 je znázornený ilustratívny grafický výstup ekonomickej bilancie. Ceny 

a náklady pre jej zostavenie vychádzali zo štandardov v rafinérskom a chemickom priemysle. 

 

Obr.6. Grafický výsledok ekonomickej bilancie 

Z obr. 6 jasne vidieť, že výpadok vo výrobe kvôli odstaveniu zvyšuje náklady v takej miere,  

že finančné prostriedky sa vrátia len po veľmi dlhej dobe, preto sa v žiadnom prípade neoplatí 

odstaviť jednotu len kvôli čisteniu. Samozrejme výnimku tvorí situácia keď zanášanie a jeho 

následky môžu viesť k havarijnému stavu. V prípade, kedy sa čistenie realizuje počas 

odstávky z iného dôvodu, doba návratnosti je nízka : pre uvedený konkrétny prípad je to 

približne 140 dní. Vzhľadom k tomu odporúčame čistiť čo najviac výmenníkov tepla počas 

každej technologickej zarážky, nakoľko výdavky na údržbárske práce takéhoto typu sa veľmi 

rýchlo vrátia vo forme znížených prevádzkových nákladov na nákup vykurovacieho plynu. 

Výpočet nezohľadňuje ďalšie úspory, súvisiace napríklad so znižovaním emisií z pece.  
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NÁVRH METODIKY PRO SYSTÉMOVOU IMPLEMENTÁCII TSI PRE 

DRÁHOVÉ VOZIDLÁ 

 

PROPOSAL OF METHODOLOGY FOR SYSTEM IMPLEMENTATION 

OF TSI FOR ROLLING STOCKS 

 

Katarína Magdechová, Jaromír Široký, Petr Nachtigall, Pavlína Široká 
 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá analýzou súčasného stavu poznania v oblasti schvaľovania typov 

dráhových vozidiel v Slovenskej republike i v zahraničí. Taktiež analyzuje odporúčanie 

Komisie č. 2014/897/EÚ z 05. decembra 2014 o záležitostiach súvisiacich s uvedením do 

prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa smerníc Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES, ktoré by malo byť návodom riešenia 

predmetnej problematiky. Taktiež bude potrebné brať do úvahy už aj vydanú novú smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite 

železničného systému v Európskej únii, a smernicu EP a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája o 

bezpečnosti železníc. Cieľom je zabezpečenie uplatniteľnosti interoperability (nových 

smerníc, nariadení, rozhodnutí, odporúčaní, a pod.) a  vytvorenie metodiky schvaľovania resp. 

SW modelu povoľovania typov dráhových vozidiel s uplatňovaním európskej legislatívy ako 

pomôcky pre urýchlenie celého procesu. 

Kľúčové slová: Jednotný európsky železničný priestor, interoperabilita, metodika 

schvaľovania typov dráhových vozidiel, softwérový model, schvaľovanie typov dráhových 

vozidiel, TSI 

 

Abstract 

The main task of the authorisation process of the type of vehicles is to attract wider interest of 

the public into production and import in the area of transport. It is regarded mainly to safety 

but also to ensure the quality, reliability and lifecycle of the rolling stocks at a required level. 

These requirements need to be assured and at the same time they should be a tool to satisfy 

transport needs. The vehicles should reflect the progress in science and technology and their 

construction should be in harmony with the development of transport. Ensuring the aims of 

interoperation within the spectre of rail system in the European Union should result in setting 

up the optimal level of technical harmonization and mitigate, improve and further develop 

services that are offered within the international railway transport. The aim is to create an 

inner market with facilities and services targeting at building, innovation, modernization and 

operation of railway system in the Union. Within the fourth railway packet is suggested a new 

procedure of authorising a new type of rail vehicles and their allowance into operation. The 

aim is to move the competences of authorising and certifying the types of rail vehicles onto 

European Union Agency for Railways “EUAR”. Individual activities should be carried out on 

the basis of dividing the competences between EUAR and National Safety Authority (NSA). 

Objective activities will be carried out on the basis of the legal relation of these two bodies. 

Fundamental is elimination of national regulations and direct exercisability of Technical 

Specification for Interoperability (TSI) as internal regulations for the whole railway network. 

A main goal of dissertation thesis is to ensure the interoperability (new directives, regulations, 

decisions, recommendations) and to create the methodology of authorisation type of vehicles 

especially SW model as a tool with using the EU legislation for speeding up the whole 
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process. It contains the analysis of scientific methods which were used for the assurance of 

the main goals. 

Keywords: Single European Area, interoperability, methodology of authorisation type of 

vehicles, software model, authorisation type of vehicles, TSI  

 

 

ÚVOD 

Podstatou schvaľovania typov dráhových vozidiel je vnášať do výroby príp. dovozu 

celospoločenské záujmy v oblasti dopravy. Týka sa to najmä bezpečnosti dopravy, ale aj 

zabezpečenia kvality, spoľahlivosti a životnosti dráhových vozidiel na požadovanej úrovni. 

Uvedené požiadavky je potrebné zabezpečiť tak, aby bolo prostredníctvom ich splnenia 

zaistené uspokojovanie prepravných potrieb. Dráhové vozidlá by mali okrem iného 

zodpovedať pokroku v oblasti vedy a techniky, a ich konštrukcia má byť v súlade 

s dlhodobým rozvojom dopravy. 

Zabezpečovaním cieľov interoperability v rámci systému železníc v Únii by sa malo 

dosiahnuť stanovenie optimálnej úrovne technickej harmonizácie a uľahčovať, zlepšovať  

a rozvíjať služby poskytované v rámci medzinárodnej železničnej dopravy. Zámerom  

je vytváranie vnútorného trhu so zariadeniami a službami určenými na výstavbu, obnovu, 

modernizáciu a prevádzku systému železníc v Únii. V rámci 4. železničného balíčka  

sa navrhuje nový postup schvaľovania typov dráhových vozidiel a ich povoľovania  

do prevádzky. Cieľom je prenos kompetencií v oblasti schvaľovania resp. povoľovania typov 

dráhových vozidiel na Železničnú agentúru Európskej únie „EUAR“. Jednotlivé činnosti by 

mali byť vykonávané na základe prerozdelenia kompetencií medzi EUAR a vnútroštátny 

bezpečnostný orgán „NSA“. Predmetné činnosti budú uskutočňované na základe zmluvného 

vzťahu medzi týmito dvoma subjektmi. Podstatou je eliminácia vnútroštátnych predpisov  

a priama uplatniteľnosť TSI ako interných predpisov na celú železničnú sieť. 

 

1. ANALÝZA VEDECKÉHO POZNANIA V OBLASTI SCHVAĽOVANIA TYPOV 

DRÁHOVÝCH VOZIDIEL V SR A ZAHRANIČÍ 

Výskumný ústav dopravný, a. s. vypracoval štúdiu Implementácia interoperability 

konvenčných železníc SR. Štúdia charakterizuje doterajší stav v   oblasti interoperability 

a bezpečnosti a   to ak z hľadiska implementácie smerníc, technických špecifikácií 

interoperability ako aj z hľadiska posudzovania zhody jednotlivých komponentov.  

Pre efektívne riešenie problematiky interoperability je vypracovaný návrh na organizačné 

zabezpečenie s   definovaním rozhodujúcich úloh pre štátnu správu, železničné podniky, 

manažéra infraštruktúry a ostatné zainteresované orgány. V časti venovanej posudzovaniu 

zhody sú popísané základné východiská pre oblasť posudzovania zhody, požiadavky  

na autorizované orgány, požiadavky na ich notifikáciu a   špecifické požiadavky uplatňované 

v procese posudzovania zhody komponentov a podsystémov interoperability.  

Štúdia rieši využívanie TSI ako technických predpisov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

schvaľovania typov dráhových vozidiel a bude využitá najmä v prvej časti práce pri analýze 

jednotlivých TSI vzťahujúcich sa na dráhové vozidlá. Avšak bude použitá len ako pomôcka, 

pretože mnohé údaje bude potrebné aktualizovať. 

„Koľajové vozidlá musia spĺňať z   hľadiska konštrukcie a   prevádzky mnohé kritériá. 

Z dnešného pohľadu globalizácie je táto požiadavka znásobená aj tým, že vozidlá  

sú prevádzkované u   mnohých správcov dráh.“ V rámci členských štátov EÚ je potrebné 

uplatňovať smernicu o interoperabilite a príslušné už vyššie uvádzané TSI. Na Žilinskej 

univerzite v   Žiline, Strojníckej fakulte, Katedre dopravnej a manipulačnej techniky bol 

vytvorený výpočtový nástroj obrysu koľajových vozidiel s dôrazom na interoperabilitu.  

Na základe tohto výpočtového nástroja je možné pri vývoji vozidla alebo pri posudzovaní už 
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existujúceho vozidla na daný obrys za predpoklady, že bude vytypované kritické miesto určiť, 

či dané miesto je mimo obrys alebo nie. Ak vyhovuje, tak je možné určiť koľko je vodorovná 

rezerva do prekročenia obrysu alebo ak nevyhovuje, o koľko je potrebné danú polšírku 

zmeniť tak, aby to bolo presne na hranici daného obrysu. „Grafické rozhranie programu má za 

úlohu iba uľahčiť prácu pri vyšetrovaní daného miesta. Samotný obrys vyžaduje množstvo 

vstupov, ktoré je možné kedykoľvek v   rámci programu aktualizovať.“   

Cieľom v rámci EÚ je zabezpečiť optimálnu úroveň technickej harmonizácie a prispieť k: 

 zlepšeniu a   rozvoju medzinárodnej železničnej dopravy v   rámci EÚ a   tiež s   tretími 

krajinami resp. krajinami mimo EÚ, 

 progresívnejšiemu vytváraniu vnútorného trhu so zariadeniami a službami, 

 vytváraniu interoperability železničného systému v EÚ, a pod.  

Autor Guido z ERA vo svojej prednáške na medzinárodnej ERTMS konferencii špecifikuje 

možnosti pre zabezpečenie interoperability a analyzuje legislatívu s ňou súvisiacu a   tiež 

zodpovednosti jednotlivých orgánov - NoBo, DeBo, a pod. Poznatky sú použité najmä pri 

grafickom zobrazení nadradenosti legislatívy a prerozdelení kompetencií, čo je podkladom aj 

pre tvorbu SW modelu. 

Vedecká práca, ktorú vypracoval autor Čech, sa zameriava na hodnote prínosov pri zavádzaní 

interoperability európskeho železničného systému. Analyzuje vybrané TSI, pričom niektoré 

z   nich budú popísané aj v budúcej dizertačnej práci. Pán Čech sa vo svojej práci zameriava 

na modelovanie nákladov a   prínosov interoperability, avšak nie s dôrazom na dráhové 

vozidlá.  

V dizertačnej práci s názvom Systémová implementace provozní interoperability železniční 

nákladní přepravy sa p. Jindra, P. zameriava na  návrh komplexného nástroja pre tvorbu 

referenčných plánov vozňových zásielok a na výmenu dát podľa ustanovení TSI TAF. Práca 

podrobne analyzuje TSI TAF. Poznatky z analýzy sú čiastočne využité v  dizertačnej práci 

v rámci popisu jednotlivých TSI. 

Typové skúšky môžu mať vplyv na celkovú konštrukciu železničného vozidla. Ako už bolo 

vyššie spomínané, výrobca sa pri výrobe železničného vozidla riadi TSI. Vozidlo má spĺňať 

požiadavky aj podľa TSI týkajúcej sa subsystému „koľajové vozidlá - hluk“, kde  

sú stanovené jednotlivé limity týkajúce sa hluku z koľajových vozidiel. Ako vhodný nástroj 

pre hodnotenie hluku, na základe dostupných zdrojov informácií publikovaných firmou 

Bombardier Transportation vo vedeckom časopise Journal of Sound and Vibration, je možné 

využiť simuláciu pomocou TWINS softvéru. Ten hodnotí zdroje hluku, ktoré môžu byť 

odlišné na trati, kde sa testuje a aj na prevádzkovej trati. Uvedený softvér je potrebné 

aktualizovať s ohľadom na meniacu sa legislatívu v oblasti hluku. Jeho aktualizácia výrazne 

uľahčí definovanie požiadaviek na výrobu a   poskytne podklady pre NoBo a PPO.  

Schvaľovací orgán pri výkone svojich činností využíva aj stanoviská/certifikáty NoBo 

a   PPO. Súčasťou SW modelu bude aj možnosť požiadania o stanovisko príp. certifikát 

uvedené subjekty napr. aj v prípade posudzovania zhody s TSI hluk. NoBo a   PPO môžu 

využiť TWINS, softvér na základe ktorého môžu potom operatívne vydať stanovisko pre 

schvaľovací orgán, čo tiež ovplyvní čas schvaľovania. 

Pre zabezpečenie dosiahnutia cieľov interoperability je potrebné zavádzať subsystémy 

riadenia - zabezpečenia a návestenia v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2012/88/EÚ 

o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia - zabezpečenia 

a návestenia transeurópskeho železničného systému.  

Tie sa skladajú z   nasledovných troch častí: 

 vlakový zabezpečovač, 

 rádiokomunikácia, 

 detekcia vlakov. 
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Pri ETCS má významnú úlohu aj samotná EMC. Touto otázkou sa zaoberajú vedci z   Divízie 

elektrotechniky Uppsalskej univerzity vo Švédsku. Zameriavajú sa na rozbor hlavných 

prevádzkových princípov a komponentov ERTMS so zameraním na jednotlivé otázky 

v oblasti elektromagnetickej kompatibility. Riešia rôzne radiačné a napájacie rozhrania 

vychádzajúce z   rôznych zdrojov a   ich vplyvy na jednotlivé komponenty a subsystémy.   

Súčasťou SW modelu schvaľovania typov dráhových vozidiel je aj možnosť požiadania 

o   stanovisko NoBo alebo PPO, ktoré vydajú stanovisko príp. certifikát o overení zhody 

s   TSI. Poznatky autorka využije čiastočne v SW modeli a umožnia NoBo a PPO operatívne 

vydať stanovisko podľa potrieb v predmetnej oblasti.  

Jednotlivé ERTMS/ETCS špecifikácie sú definované ako štandardné dokumenty, ktoré 

stanovujú požiadavky na zabezpečenie interoperability. Vedci na Francúzskom inštitúte pre 

vedu a   technológiu v   oblasti dopravy so sídlom v   Lille sa zameriavajú na ujasnenie  

a   dosiahnutie modelu pre zabezpečenie verifikácie a validácie v oblasti ERTMS/ETCS. Na 

základe ich vedeckého poznania a   overenia cez rôzne príklady sa ukázalo, že daný model je 

vhodným základom pre kontrolu bezpečnosti a interoperability. 

Jednotlivé požiadavky na ETCS sú definované v TSI CCS, ktorými sa na ERTMS konferencii 

v Lille zaoberal pán Hans Bierlein z oddelenia ERTMS v ERA. Definoval čo ERA môže 

urobiť a ako môže napomôcť vyvíjajúcemu sa procesu v   oblasti riadenia - zabezpečenia 

a návestenia.   

Súčasťou SW modelu je aj posúdenie zhody s TSI a poznatky z   predmetnej sú využité najmä 

na grafické znázornenie fungovania mobilnej časti ETCS, ktorá podlieha typovému 

schváleniu. 

Odporúčanie Komisie 2014/897/EÚ definuje jednotlivé dôležité časti v oblasti povoľovania 

štrukturálnych subsystémov a  vozidiel do prevádzky. Je hrubým návodom resp. usmernením 

ako postupovať v predmetnej oblasti tak, aby boli dodržané ustanovenia smernice 2008/57/ES 

o interoperabilite. Nie je však v   ňom graficky znázornený postup v oblasti schvaľovania 

typov dráhových vozidiel, ktoré sú v   zhode s   TSI alebo nie sú v zhode s   TSI a   ich 

následné uvádzanie do prevádzky. Uvedené bude súčasťou navrhnutej metodiky. 

Jednotlivé štúdie z vedeckej oblasti sa zaoberajú len čiastkovým činnosťami v rámci 

schvaľovania typov dráhových vozidiel. Nedefinujú však schvaľovací proces ako súhrn 

činností, resp. akým spôsobom zabezpečiť jeho zjednodušenie a   urýchlenie ako celku.  

Pre skrátenie času trvania schvaľovacieho procesu je potrebné preskúmať a rozanalyzovať 

jednotlivé problémy, ktoré by mohli v rámci neho vzniknúť. Z toho dôvodu je nevyhnutné 

zabezpečiť operatívne riešenie problémov, ktoré môžu nastať. Nepredvídanie týchto 

problémov by mohlo viesť k predĺženiu času schvaľovania. Vytvorenie vhodnej metodiky pre 

schvaľovanie typov dráhových vozidiel môže byť vhodným riešením týchto nedostatkov 

a prevenciou pred zbytočným predlžovaním schvaľovacieho procesu. 

Z analýzy súčasného stavu legislatívy a   praxe vyplynuli nezrovnalosti, ktoré nie sú 

v súčasnosti riešené alebo sú riešené iba čiastočne. V príspevku je na základe zistených 

nezrovnalostí a problémov, ktoré by mohli pri schvaľovaní typov dráhových vozidiel nastať, 

navrhnutá metodika schvaľovania typov dráhových vozidiel ako podporný nástroj pre 

zostavenie SW modelu. Príspevok obsahuje overenie navrhnutého modelu na praktických 

príkladoch priamo u výkonu činností schvaľovacieho orgánu. 

 

2. METODIKA SCHVAĽOVANIA TYPOV DRÁHOVÝCH VOZIDIEL 

Autori vytvorili metodiku schvaľovania typov dráhových vozidiel. Na to, aby bolo možné 

využiť makrá VBA, muselo sa definovať jasný vývojový diagram, ktorý slúžil ako podklad 

pre naprogramovanie.  

Tak, ako je znázornené na obrázku 1, základom je podanie žiadosti pre schválenie typu 

dráhového vozidla. V prvom rade je pri podávaní žiadosti potrebné stanoviť resp. uvedomiť 
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si, či pôjde o schválenie typu dráhového vozidla, príp. jeho modernizáciu alebo obnovu. 

Doručenie žiadosti elektronickou formou umožní urýchlenie jej podania a schvaľovací orgán 

sa môže skôr začať zaoberať jej vyhodnocovaním. Následne môže schvaľovateľ nájsť 

žiadateľa v databáze výrobcov príp. si ho môže vygenerovať aj pre ďalšie využitie 

v budúcnosti. Databáza je resp. bude neustále dopĺňaná podľa potrieb schvaľovateľa, čím sa 

urýchli spracovanie rozhodnutia, do ktorého sa údaje automaticky preklopia.  

 

 
 

Obrázok 11 Podklad pre VBA 

 

    Zdroj: Autori s pomocou Diagram Designer  

  

Základnou požiadavkou je uhradenie správneho poplatku, a keďže už existuje automat na jeho 

uhradenie, je možné získať urýchlenú informáciu o jeho úhrade. Jednotlivé poplatky budú 

stanovené tak, aby bolo rešpektované nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/764 

z 2. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich 

platobných podmienkach. Správny poplatok už bude odzrkadľovať aj náklady na vrcholové 

usmerňovanie schvaľovacieho procesu zo strany EUAR. Ďalej schvaľovateľ usmerňuje 

systém tým, že zadá účel použitia. To znamená, že či ide o osobný/nákladný vozeň a či sa 

Štart

Úhrada správneho poplatku

Metóda 1 Metóda 2

+
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Podanie žiadosti
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formulára
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jedná o vozeň pre vnútroštátnu alebo medzinárodnú dopravu, rušeň, a pod. Tieto požiadavky 

je možné naprogramovať/rozšíriť podľa nárokov používateľa. 

Základným predpokladom vytváranej metodiky je premietnutie všetkých potrebných údajov 

priamo do rozhodnutia. Tá predpokladá aj vetvenie podľa toho, v súlade s akou legislatívou  

sa schvaľovací proces bude uberať. 

Po stanovení účelu použitia je možné určiť, ktorou vetvou sa schvaľovanie bude uberať resp. 

ktorá metóda bude využitá. V metóde 1 autori počítali so schvaľovaním podľa špecifikácií 

vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, teda najmä v súlade 

s vnútroštátnou legislatívou. Preto v navrhovanej metodike autori brali do úvahy, aby 

používateľ mal aktualizovanú verziu vyhlášky. Po splnení požiadaviek je možné sa 

dopracovať až k samotnému vygenerovaniu rozhodnutia. Avšak vzhľadom na pripravované 

zmeny v legislatíve tak, aby boli transponované ustanovenia smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej 

únii, autorka musela brať do úvahy aj očakávané zmeny v súvisiacich vyhláškach – vyhláška 

MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach; vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. 

o dopravnom poriadku dráh. Vo vytváranej metodike autorka počítala aj s novelizáciou 

jednotlivých predpisov a preto užívateľ SW modelu bude môcť aktualizovať predpisy. 

           

 
      

Obrázok 22 Podklad pre VBA I. a VBA II. 

 

Zdroj: Autori s pomocou Diagram Designer 
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Druhá verzia schvaľovania je overenie zhody s TSI. Tu je už nevyhnutné aj posúdenie zo 

strany NoBo. Preto autori počítali pri programovaní a tvorbe SW modelu aj s možnosťou 

automatického napojenia na NoBo. Na základe programovania, systém uvažuje s možnosťou 

dodania informácií o type vozidla, rade vozidla, výkone, a pod. zo strany žiadateľa. Opäť je 

nevyhnutné prepojenie na webové stránky, kde sú pravidelne aktualizované predpisy.  

Priamym prepojením na NoBo autori zabezpečili dosiahnutie výraznej úspory času. NoBo 

a schvaľovací orgán môžu jednotlivé nezrovnalosti riešiť a prediskutovať priamo už počas 

posudzovania zhody pri vydávaní certifikátu od NoBo. 

Kompatibilitu posudzuje manažér infraštruktúry, ktorý je zodpovedný za vydanie stanoviska. 

Žiadosť je už predpripravená tak, že už môže priamo do nej vypĺňať svoje 

vyhovujúce/nevyhovujúce stanovisko. Teda nie je zaťažovaný tvorbou samostatného 

rozhodnutia. 

 

3. SW MODEL AKO PODPORNÝ NÁSTROJ METODIKY SCHVAĽOVANIA 

SW model, ktorý má byť podporným nástrojom metodiky schvaľovania je možné tiež nazvať 

aj pomôckou slúžiacou na odbúranie administratívnej náročnosti celého procesu. SW model 

bol vytvorený prostredníctvom VBA makier. Na nasledujúcich stranách je opísaný celý 

priebeh schvaľovacieho procesu po spustení makier. 

Pre vytvorenie formulára autorka použila jednu zo súčastí balíka Microsoft Office – Microsoft 

Excel s editorom VBA. Pre toto vývojové prostredie sa autori rozhodli  

na základe viacerých kritérií: 

1. MS Excel je súčasťou balíka Microsoft Office, ktorý je v dnešnej dobe nainštalovaný  

vo väčšine administratívnych počítačoch. 

2. MS Excel obsahuje editor VBA, čo je v skutočnosti programovací jazyk pre Microsoft 

Office a to otvára širokú škálu možností. 

3. Z MS Excelu je možné otvárať iné súbory, čo umožnilo mať databázu v samostatnom 

súbore. 

4. V rámci VBA je možné vytvoriť súbory v programe MS Word. 

5. Možnosť vytvoriť príjemného a užívateľský jednoduchého grafického prostredia. 

6. Vytváranie tlačidiel a formulárov v štandarde, ako je užívateľ zvyknutý z MS Windows. 

Celkové vytvorenie resp. vygenerovanie formulára a konečného rozhodnutia o schválení typu 

železničného vozidla bolo uskutočnené prostredníctvom VBA makier – teda programovaním.  

Pri programovaní boli využité globálne premenné a funkcie. Postup programovania bol 

nasledovný: 

1. Formulár 

Hlavný zošit, ktorý používa užívate, bol nazvaný „Formulár“. Tento zošit obsahuje jeden list 

s rovnakým názvom. Celý Formulár má názov „Formulár o rozhodnutí schválenia 

železničného vozidla“. Formulár je predprogramovaný a uzamknutý a užívateľ ho vie vypĺňať 

na základe tlačidiel na to určených. V prvej časti sú tlačidlá „Vyplniť“, ktoré slúži na 

postupné vyplnenie formulára a „Zmazať“, čím sa zmažú všetky vyplnené údaje. Samozrejme 

tlačidlo je zabezpečené aj varovným výpisom, či sa má naozaj formulár vymazať. Vypĺňanie 

formulára je možné prerušiť v ktoromkoľvek kroku a jednotlivé kroky sa dajú vypĺňať  

aj osobitne. Na vypĺňanie Formulára slúžia vždy jednotlivé formuláre vytvorené vo VBA. 

Tam sú naprogramované ošetrenia a automatické dopĺňanie, aby bola pre užívateľa práca  

čo najjednoduchšia, efektívna a bez chýb. Formulár sa prispôsobuje podľa zadaných hodnôt, 

takže v konečnom dôsledku pôvodný a konečný formulár môžu vyzerať inak. Výsledkom 

celého formulára je predpísané rozhodnutie v programe MS Word. Ďalšou výhodou 

Formulára tiež je, že na základe vyplnených údajov sa automatický uloží do zložky, a tak  

je možné k vypĺňaniu sa vrátiť kedykoľvek v budúcnosti.  
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2. VBA 

Programovanie vo VBA je rozdelené v nasledovných dvoch zložkách: 

Modules 

Obsahuje iba jeden modul (General), ktorý zahrňuje globálne premenné a globálne funkcie, 

ktoré slúžia na prácu s programami Word a Outlook. 

Microsft Excel Objects 

Obsahuje jeden „Workbook“ ktorý má v sebe aj funkciu, ktorá sa spustí pri otvorení 

Formulára. Táto funkcia má slúžiť na zistenie cesty ku súboru. Tá je kľúčovou pre ďalšie 

kroky, aby bolo možné otvárať databázu a predpísané dokumenty vo Worde. 

Ďalej obsahuje jeden „Worksheet“, ktorý obsahuje: 

 funkciu na otvorenie databázy, 

 funkciu, ktorá kontroluje či sa nezmenili konkrétne bunky vo Formulári a na základe 

týchto zmien ukladá Formulár pod novým názvom alebo upravuje Formulár podľa 

zadaných hodnôt (odkrýva a skrýva určité časti Formulára), 

 ďalej obsahuje obslužné funkcie, ktoré sa zavolajú pri stlačení jednotlivých tlačidiel. 

Pozn. tieto funkcie ďalej otvárajú konkrétne formuláre a funkcie podľa daného tlačidla. 

 

 
 

Obrázok 3 Grafický model 
 

Zdroj: Autori s pomocou VBA 

 

3. Forms 

Obsahuje 15 formulárov ktoré slúžia na vypĺňanie Formulára. Tieto formuláre sa volajú sami 

navzájom alebo po stlačení nejakého tlačidla.  

Každý formulár sa skladá z dvoch častí:  

 „Object“ čo je vlastne jeho grafický návrh, 

 „Code“, ktorý obsahuje zdrojový kód pre daný „Object“. „Code“ obsahuje funkcie, ktoré 

sa spustia pri otvorení daného formulára (to slúži hlavne na počiatočnú inicializáciu 

a vyplnenie formulára na základe hodnôt už uvedených vo Formulári). Ďalej obsahuje 

funkcie, ktoré sa spúšťajú pri vypĺňaní jednotlivých políčok (tie slúžia hlavne na 

ošetrenie, aby sa vyplnili správne údaje, poprípade, aby sa nejaké údaje doplnili 
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automaticky). Funkcie, ktoré sa vyvolajú po stlačení tlačidla slúžia hlavne na otvorenie 

iných formulárov poprípade zatvorenie formuláru. 

 

 
Obrázok 4 Formulár o rozhodnutí 

 

Zdroj: Autori s pomocou VBA 

 

Časti v grafickom rozhraní pre formuláre boli nastavované pomocou „Properties“  

pre jednotlivé prvky. Všetky funkcie a metódy používané pri programovaní sú popísané 

v pomocníkovi Excel – VBA (možnosť zobrazenia po stlačení klávesy F1, keď je kliknuté  

na danom príkaze). Na obrázku 3 je znázornený grafický návrh a programovanie formulára. 

Východiskovým užívateľským produktom po zadaní jednotlivých kódov, ktoré sú podkladom 

pre vytvorenie SW modelu, je formulár o rozhodnutí schválenia železničného vozidla (viz. 

Obrázok 4). Jednotlivé položky sú postupne vypĺňané na základe databáz dodávateľov 

a znázornené cez jednotlivé dialógové okná. 
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4. OVERENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA V PRAXI 

Metodiku schvaľovania typov dráhových vozidiel a   jej použiteľnosť autori overili pomocou 

simulácie priamo v MS Excel s využitím makier VBA( Visual Basic Application). Cieľom 

bolo stanoviť odhad resp. dĺžku trvania procesu schvaľovania typov dráhových vozidiel resp. 

rôznych prípadov v rámci neho. Teda navrhnutú metodiku spolu so softvérovým modelom 

autori overili na nasledovných prípadoch, a to: 

1. Zabudovanie mobilnej časti ETCS L1 do elektrickej poschodovej jednotky rady  

671 typ 214,  

2. Schválenie trojsystémového elektrického rušňa radu 381 typ 109 E2, 

3. Schválenie motorovej jednotky radu 861 typ VR – 24 – 2010 - DMJ.  

Pre znázornenie dĺžky trvania jednotlivých činností autorka použila Ganttov graf. 

 

1. Zabudovanie ETCS L1 o elektrickej poschodovej jednotky rady 671 typ 214 

Podstatná zmena spočíva v dosadení vlakového zabezpečovača 6413 ALTRAC, ktorý je 

kompatibilný k ERTMS/ETCS L1 a v úprave vlakového zabezpečovača MIREL vz. 

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 5 Schválenie ETCS L1 bez SW 

 

Na obrázku 5 autori znázornili schvaľovanie podstatnej zmeny vlakového zabezpečovača 

a dĺžky trvania jednotlivých činností bez použitia systému. Celková dĺžka trvania celého 

procesu schvaľovania je 213 pracovných dní pre rok 2014. Ako je možné z uvedeného 

Ganttovho grafu, tak bolo nevyhnutné prerušenie v septembri a to z dôvodu nedodania 

stanoviska od manažéra infraštruktúry a od NoBo. Proces bol prerušený z dôvodu nedodania 

podkladov od NoBo, ktoré mali byť podkladom pre manažéra infraštruktúry.  

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 6 Schválenie ETCS L1 s použitím SW 

 

S použitím SW modelu došlo k skráteniu procesu schvaľovania o 49 dní (viz. Obrázok 6). 

V prípade, že by bola vytvorená prototypová komisia ešte v prípravnej fáze resp. pred 

podaním žiadosti o schválenie/povolenie, tak by sa ešte proces mohol urýchliť práve 

o prerušenie, ktoré predstavovalo takmer mesiac. Výhodou použitia systému je zefektívnenie 

procesu vkladania a spracovania údajov.  

 

Tabulka 1 Čas trvania procesu schvaľovania zabudovanie ETCS L1 

Činnosť Čas trvania [pracovných dní] 

Proces bez použitia SW 213 

január február

Podanie žiadosti 17.4.

Analýza žiadosti 23.4. 10.6.

Informovanie výrobcu o potrebe stanoviska od NoBo 11.6.

Výrobca pripraví žiadosť a zašle na NoBo 16.6. 20.6.

NoBo spracuje údaje 21.6. 28.8.

Potreba stanoviska od MI 31.7. 30.9.

Prerušenie 26.9. 16.10.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 16.10. 18.11.

Spracovanie rozhodnutia 18.11. 19.2.

decemberapríl máj jún august november

44 dní 123 dní

október

Celková dĺžka trvania 213 dní 8 dní

júl

11 dní27 dní

september

Podanie žiadosti 17.4.

Analýza žiadosti 23.4. 10.6.

Informovanie výrobcu o potrebe stanoviska od NoBo a zaslanie žiadosti 11.6.

NoBo spracuje údaje 11.6. 20.8.

Potreba stanoviska od MI 31.7. 22.9.

Prerušenie 18.9. 8.10.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 8.10. 7.11.

Spracovanie rozhodnutia 7.11. 19.12.

apríl

Celková dĺžka trvania 164 dní 8 dní

december

73 dní

máj augustjúl september október

27 dní

november

13 dní

jún

43 dní
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Proces s použitím SW 164 

Úspora 49 

Percentuálna úspora [%] 23 

Zdroj: Autori 

 

V konečnom dôsledku pri vytvorení prototypovej komisie a použitím systému dôjde 

k skráteniu procesu schvaľovania o 49 dní. Celkový čas trvania procesu povoľovania 

podstatnej zmeny spočívajúcej v zabudovaní ETCS L1 do EPJ rady 671 typ 214 predstavoval 

213 pracovných dní. Celkový čas trvania procesu povoľovania podstatnej zmeny EPJ rady 

671 typ 214 spočívajúcej v zabudovaní ETCS L1 do vozidla s použitím SW predstavoval 164 

pracovných dní. Proces schvaľovania s použitím systému sa skrátil nasledovne (viz. Tabulka 

1). Percentuálna úspora procesu schvaľovania predstavuje 23%. Nepredpokladalo sa 

s vytvorením prototypovej komisie. Aj napriek tomu ide o vysoké % skrátenia uvádzaného 

procesu. Skrátenie času schvaľovania však je individuálne, t. j. z prípadu na prípad. 

 

2. Schválenie trojsystémového rušňa radu 381 typ 109 E2 

Vozidlo je určené pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s napájacím systémom 25kV 

AC/50Hz; 15 kV AC/16,7 Hz; 3 kV DC a s rozchodom 1435 mm. Pri najväčšej dovolenej 

rýchlosti 160 km/h bez možnosti použitia vlakového zabezpečovača ETCS L1. Posúdenie 

bolo vykonané poverenou právnickou osobou NoBo 1714 VÚŽ Praha. 

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 73 Schválenie 381 typ 109 E2 bez SW 

             

Na obrázku 7 autori znázornili schvaľovanie železničného rušňa 381 typ 109 E2, ktorý je 

určený pre trate s normálnym rozchodom 1435 mm. Ako je možné vidieť, celková reálna 

dĺžka jeho trvania je 122 pracovných dní. Uvedené schválenie bolo uskutočnené v roku 2012. 

Pre odhad trvania jednotlivých činností bola použitá taktiež metóda Brainstormingu ako aj pri 

prípade 1. Dátum začatia procesu, dožiadania podkladov ako aj prerušenia príp. ukončenia 

schvaľovacieho procesu sú založené na reálnych termínoch.  

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 84 Schválenie 381 typ 109 E2 s použitím SW 

 

Na obrázku 8 autori zobrazili dĺžku trvania jednotlivých činností s použitím SW. Pri simulácii 

procesu predpokladala aj s vytvorením prototypovej komisie (PK), ktorá výrazne celý proces 

Podanie žiadosti 8.6.

Analýza žiadosti 12.6. 9.8.

Informovanie výrobcu o potrebe stanoviska od NoBo 10.8.

Výrobca pripraví žiadosť a zašle na NoBo 13.8. 20.8.

NoBo spracuje údaje 24.8. 5.10.

Potreba stanoviska od MI 9.8. 5.11.

Prerušenie 28.8. 11.10.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 05.11.

Spracovanie rozhodnutia 6.11. 30.11.

Celková dĺžka trvania 122 dní

jún júl október

23 dní
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21 dní36 dní

august

22 dní
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20 dní

Vytvorenie prototypovej komisie 2.5. 8.6.
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Výrobca pripraví žiadosť a zašle na NoBo 15.5.

NoBo spracuje údaje 17.5. 12.6.

Potreba stanoviska od MI 15.5. 13.7.

Podanie žiadosti 8.6.

Analýza žiadosti 12.6. 18.6.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 13.7.
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máj

21 dní 21 dní
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urýchli. Celkový čas trvania procesu schvaľovania aj s prototypovou komisiou je 85 dní. 

Čistý čas schvaľovania predstavuje 64 dní. V rámci prototypovej komisie môže schvaľovateľ 

usmerniť priamo žiadateľa (výrobcu) a ako je zobrazené na obrázku 48 môže viacero vecí 

prebiehať súbežne aj bez podania žiadosti a zbytočného prerušenia z dôvodu nedodania 

potrebných podkladov.  

Celkový čas trvania procesu schvaľovania rušňa 381 typ 109 E2 predstavoval 122 pracovných 

dní. Celkový čistý čas trvania schvaľovacieho procesu s použitím SW predstavoval 64 

pracovných dní. Pre zefektívnenie tohto času bola vytvorená prototypová komisia (PK), kedy 

bolo možné viaceré nezrovnalosti vyriešiť ešte pred podaním žiadosti o schválenie. Proces 

schvaľovania s použitím systému sa skrátil nasledovne (viz. Tabulka 2): 

 

Tabulka 2 Čas trvania procesu schvaľovania trojsystémového rušňa 

Činnosť Čas trvania [pracovných dní] 

Proces bez použitia SW 122 

Proces s použitím SW (bez PK) 64 

Proces s použitím SW (s PK) 85 

Úspora (s PK) 58 

Úspora (bez PK) 37 

Percentuálna úspora  bez PK [%] 47 

Percentuálna úspora  s PK [%] 30,33 

Zdroj: Autori 

 

Percentuálna úspora procesu schvaľovania predstavuje vrátane doby trvania prototypovej 

komisie (PK) představuje 30,33 %. Prototypová komisia výrazne vplýva na čistý čas 

schvaľovania po podaní žiadosti. Ako už bolo spomínané, úspora času sa odvíja z prípadu na 

prípad. Vylepšenie/skrátenie je možné zabezpečiť vytvorením prototypovej komisie.  

 

3. Schválenie motorovej jednotky radu 861 typ VR – 24 – 2010 - DMJ 

Ide o motorovú jednotku radu 861, typ VR – 24 – 2010 - DMJ, s diesel - hydraulickým 

prenosom výkonu, zostavenú z dvoch hnacích vozňov a jedného vloženého vozňa, rozchod 

1 435 mm. Je určená na prepravu cestujúcich na tratiach Železníc Slovenskej republiky podľa 

určenia manažérom infraštruktúry pri najvyššej dovolenej rýchlosti 140 km/h bez možnosti 

prevádzky vo viacnásobnom riadení v súprave tvorenej ďalšími maximálne dvomi 

motorovými jednotkami.   

Posúdenie zhody výrobku bolo vykonané notifikovanou osobou, ktorá mala stanoviť zhodu 

s technickou špecifikáciou pre interoperabilitu subsystému „Koľajové vozidlá – hluk“, 

technickou špecifikáciou „bezpečnosť v železničných tuneloch“ a technickou špecifikáciou 

interoperability týkajúcej sa „osôb so zníženou pohyblivosťou“.  

Nižšie na obrázkoch 9 a 10 je zobrazená dĺžka trvania procesu schvaľovania s použitím SW 

modelu a bez neho. 

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 95 Schválenie DMJ 861 bez SW 

 

Podanie žiadosti 4.4.

Analýza žiadosti 11.4. 15.6.

Informovanie výrobcu o potrebe stanoviska od NoBo 16.6.

Výrobca pripraví žiadosť a zašle na NoBo 17.6. 20.8.

NoBo spracuje údaje 24.6. 25.8.

Potreba stanoviska od MI 15.6. 31.10.

Prerušenie 10.8. 3.11.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 3.11.

Spracovanie rozhodnutia 4.11. 11.11.

22 dní

júl

22 dní 20 dníCelková dĺžka trvania 153 dní 20 dní 21 dní 8 dní22 dní18 dní

apríl jún august september október novembermáj
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Celková dĺžka trvania schválenia DMJ 861 bol 133 pracovných dní v roku 2011. Keďže ide 

o vozidlo pre medzinárodnú dopravu, autorka musela predpokladať s posúdení od NoBo, 

ktoré vydalo stanovisko k zhode s jednotlivými TSI. 

 

 
Zdroj: Autori 

Obrázok 106 Schválenie DMJ 861 s použitím SW 

 

Celkový proces schvaľovania resp. čistý čas bez času trvania prototypovej komisie 

predstavoval 40 dní a s prototypovou komisiou 96 dní. Výhodou je, že prototypovej komisie 

by sa zúčastnil manažér infraštruktúry a zástupca NoBo. To znamená, že mohli rýchlejšie 

posudzovať kompatibilitu a tiež zhodu s TSI. A keď by výrobca podal žiadosť, tak nebolo by 

nutné prerušenie a proces schvaľovania od podania žiadosti až po vydanie rozhodnutia by bol 

40 dní. Celkový čas trvania procesu schvaľovania DMJ 861 typ VR – 24 – 2010 - DMJ 

predstavoval 153 pracovných dní. Celkový čistý čas trvania schvaľovacieho procesu 

s použitím SW predstavoval 40 pracovných dní. Pre zefektívnenie tohto času bola vytvorená 

prototypová komisia (PK), kedy bolo možné viaceré nezrovnalosti vyriešiť ešte pred podaním 

žiadosti o schválenie.  

Proces schvaľovania s použitím systému sa skrátil nasledovne (viz. Tabulka 3). 

 

Tabulka 3 Čas trvania procesu schvaľovania trojsystémového rušňa 

Činnosť Čas trvania [pracovných dní] 

Proces bez použitia SW 153 

Proces s použitím SW (bez PK) 40 

Proces s použitím SW (s PK) 96 

Úspora (s PK) 113 

Úspora (bez PK) 54 

Percentuálna úspora  bez PK [%] 73 

Percentuálna úspora  s PK [%] 35,29 

Zdroj: Autori 

 

Percentuálna úspora procesu schvaľovania predstavuje vrátane doby trvania prototypovej 

komisie (PK) predstavuje 35,29 %. Ako už bolo spomínané, úspora času sa odvíja z prípadu 

na prípad. Vylepšenie/skrátenie je možné zabezpečiť aj vytvorením prototypovej komisie, od 

ktorej sa potom odvíja skrátenie času schvaľovania.  

 

5. DISKUSE 

Píspevok obsahuje zmapovanie a zosumarizovanie jestvujúcej situácie v oblasti schvaľovania 

typov dráhových vozidiel doma i v zahraničí. Podáva informácie o jestvujúcej európskej 

legislatíve týkajúcej sa železničných koľajových vozidiel. Ďalej zabezpečuje prehľad danej 

problematiky pre širokú verejnosť a akademickú oblasť. 

Autormi navrhovaná metodika, ktorej základom je SW model, výrazne uľahčuje a urýchľuje 

proces schvaľovania typov dráhových vozidiel. Zabezpečuje prehľadnú evidenciu a 

Vytvorenie prototypovej komisie 4.4.

Informovanie výrobcu o potrebe stanoviska od NoBo 11.4.

Výrobca pripraví žiadosť a zašle na NoBo 13.4.

NoBo spracuje údaje 18.4. 18.5.

Potreba stanoviska od MI 18.4. 9.6.

Dodanie dokladov od MI a NoBo 10.6.

Podanie žiadosti 23.6.

Analýza žiadosti 27.6. 10.8.

Spracovanie rozhodnutia 10.8. 18.8.

august

14 dní22 dní 20 dní

Celková dĺžka trvania s PK  96 dní

Celková dĺžka trvania bez PK 40 dní 18 dní 22 dní

júlapríl máj jún
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efektívnejšiu spoluprácu. Taktiež autori prostredníctvom nej stanovili možnosť využívania 

nových moderných SW prostriedkov v procese schvaľovania. Väčšina komunikácie prebieha 

elektronicky, vrátane vydávania jednotlivých dokumentov, ktoré sú podkladom pre 

rozhodnutie o schválení. Tým dochádza aj k úspore poštových nákladov ako aj nákladov na 

kancelárske potreby. 

Navrhovaná metodika je použiteľná aj medzinárodne. Je ju možné upravovať podľa potreby. 

Po doplnení ďalších funkcií, je možné ju prispôsobiť pre potreby EUAR a urýchliť 

komunikáciu a výmenu informácií a dokladov medzi EUAR a vnútroštátnymi schvaľovacími 

orgánmi. Uvedené je možné zabezpečiť na základe zmluvy/dohody medzi NSA a EUAR. 

Cieľom je, aby využívanie SW modelu bolo zabezpečené v súlade európskou legislatívou. 

V konečnom dôsledku to bude mať vplyv na úsporu času schvaľovania, čo sa prenesie aj do 

úspory nákladov.  

Metodika je prínosom aj pre výrobcov a tiež vlastníkov koľajových vozidiel a tiež širokú 

odbornú verejnosť. Vďaka nej je zabezpečená napr. urýchlená výmena informácií,  

už spomínaná úspora nákladov a času a tiež možnosť operatívneho riešenia vzniknutých 

problémov. 

 

6. ZÁVER 

Z analýzy súčasného stavu vyplýva, že odporúčanie Komisie č. 2014/897/EÚ 

z   5. decembra 2014 o   záležitostiach súvisiacich s   uvedením do prevádzky a   používaním 

štrukturálnych subsystémov a   vozidiel podľa smerníc Európskeho parlamentu a    Rady 

2008/57/ES a   2004/49/ES, ktoré má slúžiť ako aplikačná príručka v   oblasti schvaľovania 

resp. typov dráhových vozidiel vrátane ďalších činností spojených s   touto problematikou,  

nie je postačujúce. Sú v  ňom nejasným spôsobom graficky znázornené jednotlivé postupy 

v   rámci uvedených činností a nerieši problémy, ktoré by mohli nastať. Toto bolo dôvodom 

vytvorenia jednoznačnej metodiky pre vyjasnenie nezrovnalostí, čo zároveň prispeje 

k urýchleniu schvaľovacieho procesu. Metodiku, ktorú autori v príspevku prezentovali, je 

možné s menšími úpravami použiť nielen v podmienkach SR, ale aj v ostatných členských 

štátoch EÚ. V analytickej časti autori popísali aj schvaľovanie typov dráhových vozidiel 

podľa nových podmienok. Ide najmä o zmenu schvaľovacieho orgánu. Autormi navrhnutá 

metodika je použiteľná s určitými úpravami aj v oblasti schvaľovania resp. povoľovania 

typov dráhových vozidiel v kompetencii EUAR. Účelom je smerovať k zabezpečeniu 

operatívneho riešenia jednotlivých problémov, ktoré by mohli v schvaľovacom procese 

nastať. Cieľ – skrátenie času schvaľovania bol naplnený. Uvedená metodika je dotváraná ad 

hoc v závislosti od stanovených špecifík daného typu dráhového vozidla. 
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MULTICRITERIAL VECTOR OPTIMIZATION AS ONE OF THE 

METHODS FOR EVALUATING INNOVATION LEVEL 

 

Denisa Šefčíková 
 

Abstract 

The article deals with the method of assessing the economic status and level of innovative 

development of enterprises based on the use of multi-criteria vector optimization methods. It 

also points to the already existing system-hierarchical model, which contains six integral 

groups of indicators. In this article, the methodology for evaluating the development of 

innovation within the samples using methods applied to several industrial companies and also 

identified the causes of the financial and economic problems that have a negative impact on 

the innovative development of these industrial enterprises. 

Key words: innovation development, vector optimization, system-hierarchical model, integral 

indicator 

 

 

1 ANALYSIS OF THE ECONOMIC STATUS AND LEVEL OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT ENTERPRISES 

At present, the practice of using techniques to analyze the economic status and level of 

innovative enterprises development in terms of modern requirements is insufficient. It often 

does not include such important elements as the analysis of the ability of enterprises to 

implement innovative projects, etc. The various innovation development strategies as well as 

the adopted legislative standards set priority directions but do not determine and justify the 

methodology for assessing the level of innovation development of enterprises. (Yashin, 

S.N.,2013) 

 

1.1 An integrated evaluation approach 

Zemtsov, S.P. and Baburin, V.L., (2017) state in their scientific literature that when assessing 

the economic status and the level of innovative development of enterprises, it is best to use an 

integrated approach that involves rigorous application of structural analysis methods and 

optimization of multiple criteria to determine enterprises' ability to perform innovative 

activities. In the structural analysis, the role of innovative business development is divided 

into separate components. For example, if the aim of the program is to create a technology 

system, then the development process usually consists of the creation of individual 

subsystems and those of the subsystem elements, etc. In choosing the direction of innovation 

development that is appropriate to the current economic condition of the enterprise, this 

method makes it possible to present all possible organizational, scientific and technical 

problems as fully as possible. 

Yashin, S. N., (2013) is of the opinion that when it comes to the use of multi-criteria 

evaluation, it is precisely those criteria that reflect production, scientific, technical, 

organizational, economic and other characteristics of the level of innovation development in 

the enterprise should be used. 

Similarly, Dziallas M. and Blind K., (2019) consider that it is necessary to use integral 

indicators for evaluation and not to evaluate the development of innovation on the basis of 

only a few separate criteria. 
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One of the main integral indicators of innovation development of European countries 

according to the team of Zdolnikova, S.V., Babkin, V., and Smolskaya, N.B., (2017) is 

Summary Innovation Index - SII. Currently also used: 

 Global Summary Innovation Index – GSH. 

 RevealedRegional Summary Innovation Index – RRSII. 

 Innovation Sector Index – ISI. 

However, in order to determine the level of innovative enterprises development, it is 

necessary to adjust the original methodology, since in the opinion of Yashin S.N., (2013), an 

indicator such as SII cannot be applied in the terms of each undertaking, since many of the 

elements needed for the calculation can only be obtained through additional studies and 

experts. It is therefore necessary to develop new indicators which, while increasing the rate of 

creation and deployment of innovative products and technologies, will not lose their relevance 

and take into account possible regional specificities.  

According to Yashin S.N., (2013), this is an optimal solution to the problem of systematising 

and structuring indicators of the economic assessment system and enterprises producing 

innovative products and technologies, but also provides comparability of the level of 

innovative development. The calculation of the value of the integral indicator of economic 

status and the level of innovation development includes standardization and formalization of 

indicators proposed for research. For this purpose, it is appropriate to use the method of 

innovative development, to compile a system-hierarchical model based on the calculation of 

the integral indicator with subsequent breakdown into sub-indicators of evaluation. (Fig.1) 

Fig. 1 System-hierarchical model based on integral indicator calculation 

Source: Yashin S.N., (2013) 

 

In the above-mentioned hierarchical model, the construction of the hierarchy starts from the 

highest level (integral indicator) through the middle levels of innovation to the lowest level. 

The lowest level is also a group of private indicators that are subject to review and further 

evaluation. The proposed indicators should be further compared in pairs according to the 

intensity of the impact on the general indicator and subsequently on the overall integral 
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indicator. The result of the evaluation is identified and numerically expressed intensity of 

interaction of individual components in the hierarchy. 

It should be noted that the number of selected components should be optimal, i.e. sufficient 

and minimally necessary for competent analysis, reflecting dynamically the level of 

innovative business development. At the same time, the indicators themselves are obliged to 

fully, accurately and reliably include the content of the concept of "innovative development" 

and must be proportional to the system of indicators of the enterprise for the evaluation of 

economic activity. 

In the opinion of Yashin S.N., (2013), the selected indicators characterize not only the degree 

of innovation activity of the enterprise producing innovative products and technologies, but 

also provide comparability of the level of innovation development in the aggregation of 

analyzed enterprises. The calculation of the value of the integral indicator of economic status 

and the level of innovation development includes standardization and formalization of 

indicators proposed for research. For this purpose it is appropriate to use the scoring method 

and the method of multicriterial vector optimization, on the basis of which we can choose 

weights that characterize the different degree of influence of individual indicators on 

generalization. In accordance with the scoring method, each indicator shall be assigned a 

number of points according to the results of the comparison with the value of the same 

indicator of the reference undertaking.  

 

1.2 Application of multicriterial vector analysis to industrial enterprises 

The main components in the following simplified schematic form will be used to calculate the 

final integral indicator, which is an objective characteristic of the economic condition and the 

level of innovative development of the enterprise: 

 

Xin(t) = (X1, X2, X3, X4, X5, X6), 

 

 (1) 

Xin(t) is an integral indicator of economic status and the level of innovation development for a 

certain period of time, 

X1 - general financial and economic indicator, 

X2 - general financial indicator focused on innovation, 

X3 -  general indicator of the ability of the company's internal resources, 

X4 - general indicator of the effectiveness of the investment activity of the enterprise, 

X5 - general indicator of the prospects and efficiency of innovation, 

X6 - general indicator of the sustainability of innovative development. 

 

Paired comparisons were performed by experts and presented as a general matrix of paired 

comparisons for the integral indicator. (Tab. 1) 

 

Tab. 1 Generalized matrix of paired comparisons for the final integral indicator of the 

economic status and the level of innovative business development 

Indicators X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 1 7 3 8 2 5 

X2 1/7 1 1/4 1/2 1/7 1/2 
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X3 1/3 4 1 4 4 2 

X4 1/8 2 1/4 1 1/4 1/2 

X5 1/2 7 1/4 4 1 6 

X6 1/5 2 1/2 2 1/6 1 

source: processed according to expert recommendations 

 

In tab. 1 is assigned one of the 17 possible points - 1/9, 1/8, ..., 1/2, 1, 2, ... 8, 9. For example, 

if the factor X1 is significantly superior to the factor X2 in the matrix, you must enter 

numerical values: X1 = 6, X2 = 1/6. It should be noted that when addressing this problem 

using the multi-criteria vector optimization method, a serious limiting aspect such as a lack of 

professional coordination can be encountered. Therefore, the proposed method envisages the 

calculation of a special index of professional consistency - IP, which will allow not only to 

evaluate the quality of the work of professionals, but also to obtain information on the degree 

of violation of numerical (cardinal) and transitive (ordinal) consistency. 

In order to find the relative value of the weighting coefficient for each of these indicators, it is 

necessary to determine the priority vector. Initially, the geometric mean for each individual 

line is calculated, resulting in a vector: 

 

 

 

 

 

 

The next step is to normalize the vector x by dividing each of its sums by the sum of all 

components, resulting in the priority vector x': 

 

 

 

 

 

 

 

The multi-criteria vector optimization method involves the consistency calculation 

relationship experts (OS), which means determining the maximum eigenmode λmax and the 

professional Consistency Index (IP). 

To calculate the maximum eigenvalue, we continue to calculate the new vector x'', which is 

obtained by multiplying the comparison matrix by the resulting priority vector: 
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The calculation of the vector x''' is done by dividing the first component of the vector x'' by 

the first component of the priority vector x, the second component of the vector x'' by the 

second component of the priority vector, etc. to obtain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsequent dividing the sum of the components of the vector x''' by the total number of 

components gives the maximum eigenvalue λmax. equal to 6.60721. The result is all the more 

consistent the closer the maximum eigenvalue is to the number of objects in the matrix. To 

eliminate expert misconduct, we proceed by calculating the IP consistency index, using the 

relationship: 

IP = 
       

   
,  

 

 

(2) 

λ is the intrinsic value, 

n is the number of factors to be compared. 

 

So in our case we get an IP value of 0.12144. After calculating IP, we calculate the OS 

consistency ratio as the IP ratio to the average random SS index for a matrix of the same 

order. To assess the average consistency of the SS, American scientist T. Saati recommended 

the adoption of certain values (Table 2), which we will follow in our case as well. 

 

Tab. 2 Recommended values 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SS 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

source: Hou, B., Hong, J.,  Zhu, R. (2019) 

 

In our case, n = 6 and in accordance with the form above = 1.24, hence the consistency ratio 

OS = 0.09794. To be acceptable, the OS value should not exceed 10%. If the OS exceeds 

these established limits, the results of the work of such experts should be excluded. The 

obtained OS value (9.7%) allows us to conclude that the calculations performed are reliable. 

The weighting coefficients must be averaged in the next step. In this case, the formalized 

expression of the presented relationship between the analyzed economic condition indicators 

and the level of innovative development may be in the form of an additive model, i.e. model 

in which the factors influencing the result are included in the form of the following algebraic 

sum: 
 

Xin=a1X1+a2X2+...anXn (3) 
 

Then, the model for assessing the economic status and level of innovative development, 

which we will then use to evaluate industrial enterprises, will look like this: 
 

Xin=0,41X1+0,04X2+0,22X3+0,05X4+0,20X5+0,08X6  
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Based on the specifics of assessing the economic status and level of innovative development 

of enterprises, it is possible to solve the problem of standardization of selected indicators by 

combining the described methods of scoring and vector optimization with multiple criteria. 

The multicriterial vector optimization method evaluated the economic position and level of 

innovation development of industrial enterprises as of 1 January 2017, 1 January 2018. Data 

sources for the calculation of the final integral indicator of economic status and level of 

innovation development are data in official financial statements, investment memoranda and 

annual reports of the assessed enterprises. The results of the evaluation are shown in Tab. 3. 

 

Tab. 3 Results of the evaluation of industrial enterprises 

Industrial enterprises 

Dynamics of the value of the final integral indicator of 

economic status and level of innovation development 

1. January 2017 1. January 2018 

Enterprise A 62,8 64,5 

Enterprise B 71,2 70,8 

Enterprise C 48,7 69,3 

Enterprise D 54,1 57,2 

Enterprise E 38,6 41,8 

Enterprise F 32,7 37,9 

Enterprise G 63,7 65,8 

Enterprise H 20,4 31,2 

Enterprise I 56,7 68,1 

Enterprise J 31,8 30,4 

Source: own calculations 

After calculating the value of the final integral indicator of economic status and the level of 

innovation development, we can draw conclusions about the readiness of companies to 

implement innovative projects and identify the causes of financial and economic problems, 

which in turn have a negative impact on their innovative development. To interpret the 

individual values obtained, we used the characteristics of the economic status and the level of 

innovative development of enterprises (Table 4), which is stated in his literature by Jašin S.N. 

(2013). 

Tab. 4 Characteristics of economic status and level of innovative development of enterprises 

Value Xin Description of economic status 
Characterization of the level of 

innovation development 

Xin ≥ 60 

The economic situation is 

effective and is characterized by a 

steady increase in both technical 

and economic indicators within 

and beyond projected values. 

The company has a promising scientific 

and technical base, staff is focused on 

effective innovative development of the 

company, there is a progressive 

information, production and technology 

base. 

- 1369 -



45 ≤ Xin 

< 60 

It is characterized by a positive 

trend of the indicators, but the 

values are slightly lower than the 

planned values. The economic 

situation is ensured by stable 

technical and economic 

indicators. The company has 

opportunities to develop new 

Technologies. 

Employees have an acceptable level of 

development of the scientific, 

technological, industrial, technological 

and information base and also have the 

potential to develop and implement 

innovative projects. Innovative projects of 

the company are relatively effective, and 

an acceptable return on investment. 

30 ≤ Xin 

< 45 

The financial and economic 

situation is characterized by a 

significant leap in indicators. The 

lack of funds to carry out 

innovative projects and 

innovation activities is 

characteristic, probably only at 

the expense of borrowed funds; 

there are practically no 

opportunities for the development 

of new sectors and technologies. 

Characterized by a low level of 

development of scientific and 

technological base. Innovative projects 

with low return on investment are often 

unprofitable due to the long payback 

period and lack of funds for their timely 

implementation. 

Xin < 30 

It is characterized by disturbances 

in industrial and economic 

activity. The company does not 

have the ability to engage in 

innovative activities, current 

activities are provided from 

borrowed resources, there is an 

acute shortage of fixed and own 

resources. 

There is no scientific and technical basis, 

the means of production are not updated. 

There is no innovation development 

strategy in the company. 

Source: Yashin S. N. (2013) 

The analysis of the activities of individual industrial enterprises indicates: 

1. Lack of cash and low solvency, which means that an enterprise will not be able to meet its 

obligations immediately if necessary. Obviously, in this situation, the company practically 

does not have the resources to carry out innovative projects and becomes unattractive for 

potential investors. 

2. Insufficient return on capital invested in the enterprise, as evidenced by the low rate of 

return. The reason for this negative trend may be the weak level of business management 

development, which also reduces the chances of successful implementation of innovative 

programs. 

3. The high degree of dependence of some enterprises on external sources of funding, which 

may lead to a lack of funding for the further implementation of innovative projects already 

launched. 

The causes of these problems may be e.g. in the lack of business potential to maintain an 

acceptable level of financial position or in the irrational management of the results of current 

economic activity.  
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2 CONCLUSION  

At present, an enterprise's innovation activity is seen as a prerequisite for its growth and 

competitiveness in global markets. Increasingly demanding customer requirements, increasing 

competition, technological development and globalization in a changing business 

environment are becoming drivers for innovation.Implementing innovation is becoming an 

increasingly complex process. Any innovation violates the technical and organizational 

dimensions prevailing in the enterprise, the functioning of production, etc. The larger and 

more complex the production, the greater the risk and difficulty the management may have in 

managing innovative products and technologies.In this context, the development of a 

methodology for assessing the economic condition of an enterprise and the level of innovation 

development is a very important issue for scientific and technological progress, which was 

also the main objective of that article. 
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ANIMAL FIBERS AND THEIR APPLICATIONS 

 

Přemysl Strážnický, Soňa Rusnáková, Pavel Mokrejš 
 

Abstract 

This paper aims to provide an overview of the practical use of animal fibres that have been 

used since time immemorial. As archaeological findings show, they were used primarily for 

clothing, but also for stringed musical instruments, animal harnesses and carpets. Their 

greatest advantage is their natural origin and renewability by controlled breeding of these 

animals. For rare garments, silk is used, which was obtained from the secretions of insects and 

shells. Genuine silk comes from Silkworm Bombyx mori, a natural fibre that does not need to 

be spun, is delicate, even, slightly undulating, soft, shiny and very strong, has been used in 

China for 3000 years BC. Wild silk tussah comes from Antheraca pernyi oak silkworm and 

has worse properties than real silk. It is used for the production of upholstery fabrics and is 

woven with sheep's wool on a loaf mattress. 

Key words: animal, fiber, application, sheep wool, silk 

 

 

1 HISTORY AND PRESENT USE OF ANIMAL FIBERS 

For rare garments, silk is used, which was obtained from the secretions of insects and shells. 

Genuine silk comes from Silkworm Bombyx mori, a natural fibre that does not need to be 

spun, is delicate, even, slightly wavy, soft, shiny and very strong, has been used in China for 

3000 years BC. a fibroin protein (76%) and a glue coat of sericin protein (22%) that acts as a 

protective layer. The fibre in the lock measures 900 to 1000 meters and has a diameter of 37 

microns. It is used for the production of fine decorative and upholstery fabrics (damask, 

brocade, silk plush). (Chen et al., 2010)  

Wild silk tussah comes from Antheraca pernyi oak silkworm and has worse properties than 

real silk. It is used for the production of upholstery fabrics and is woven with sheep's wool on 

a loaf mattress (Chen et al., 2010).  

Spider silk (one of the largest spiders of Nephila madagascarensis) is reported to be one of the 

strongest fibres, due to its low density it is reportedly five times stronger than steel per unit 

weight, stronger than Kevlar and three times more flexible than nylon, temperature from -40 

to 220 °C (Hamlyn and McCarthy, 2001). 

Byssus silk, which comes from the fringe of Pinna Nobilis shells, with one shell providing 1 

to 2 grams of 6cm in length. Used in Egypt. Unlike silkworms, which use the larger 

silkworms Bombycidae and Saturniidae, whose cocoon consists of a single fibre of 10 

micrometres in diameter and a length of 300 to 900 meters (Kuntner et al. 2009). For fine 

properties were also used horsehair mane with a length of up to 45 cm, for coarse textiles tail 

fibres with a length of up to 120 cm. Fur from rabbits, camels, goats and llamas such as 

Alpaca, which is of high quality (Fucik, 1948, 1949).  

Alternatives are currently being sought to reduce the production of petroleum fibres and to 

partially replace them with natural fibres with similar properties, especially in resistance to 

higher temperatures. Today, clothing is more likely to return to natural wool and silk 

products, which is why the greater emphasis is placed on the processes and technologies for 

producing these fibres, seeking ways of crossbreeding and genetic modification of animals. 

The shift is most evident in silk breeding and processing, where production conditions from 

egg-laying to silkworm cocoon processing are closely monitored and adjusted to achieve the 

maximum volume of the product obtained, which is further processed. New materials include 

genetically modified silkworm and spider fibres sold under the brand name "Dragon silk". 
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These fibres have better properties than kevlar and are developed by Kraig Biocraft Labs for 

the United States Army. The result is very strong and elastic fibres for protective suits and 

tactical armour, which are very strong and exceptionally light (Service, 2017). 

Fibres have antibacterial properties and can, therefore, be used in healthcare. To modify the 

properties of fibres, a method of targeted change is used, which is "biotechnology". It uses 

biological systems, living organisms or parts thereof to produce, transform or other specific 

uses, for example in food, agriculture, medicine and industry. They could be used to produce 

muscles for “new generation” robots thanks to the new “super contraction” feature. It is 

basically a shortening of the material, more than the original length in response to moisture 

change and torsion, which gives it great torsional force (Chandler, 2019). 

 

1.1 Natural fibre composite materials 

In the plastics and automotive industry, tests have been carried out on the injection of parts 

with natural materials such as wool, coconut, flax and cellulose fibres (Lendfeld et al. 2011, 

2012a, 2012b, 2017). Other methods of using natural materials as fillers are known, for 

example, for sheep wool surfboards (Australian Merino sheep breed) with epoxy or 

polyurethane matrices, which have much better properties than those filled with fibreglass. 

Carbon fibres, recycled wood and cork are also used as fillers (Brower, 2019). Some 

companies also produce items of daily use, such as spectacle frames, tool handles, chair seats, 

tabletops and the like (Solidwool, 2019).  

Natural materials also appear in building elements with thermal insulation properties. It is 

possible to buy both insulating strips for thermal insulation of timbered buildings and log 

cabins (Naturwool, 2019), and filled components (Fiore et al. 2019) or furniture (Cheng, 

2012).  

 

1.2  Application of sheep wool in health care, cosmetics and agriculture 

Raw sheep wool can be used to produce keratin hydrolyzate, which is used in health care and 

cosmetics, especially in human food supplements and cosmetics. By adding keratin 

hydrolyzate to cosmetic creams, it is possible to positively increase skin hydration and thus 

reduce its drying (Hutta et al. 2015). For this purpose, wool must be from healthy sheep, 

which in particular affects the attitude and care of sheep farmers. The high yield of quality 

wool depends mainly on the breeding conditions, especially the mineral content of the feed 

and the form of feeding, access to water and housing (Fucik, 1948). In agriculture, wool and 

fur waste are processed to keratin. According to a novel method of perfect hydrolysis of 

proteinaceous biomass containing keratin and/or collagen to form a liquid hydrolyzate 

comprising a mixture of proteins, amino acids, triacylglycerides, diacylglycerides, 

monoacylglycerides and aliphatic carboxylic acids. This method is useful in the processing of 

waste protein biomass (feathers and cartilage from poultry farms, dust from bedding plants, 

animal fur from tanneries, animal production) and from downstream processing processes to 

nutritionally valuable mixtures of amino acids, proteins with acylglycerol and higher fatty 

acids. used in agriculture as stimulating and anti-stress additives for spraying or watering 

plants or for composting (Hanika et al. 2019).  

Sheep wool is a prerequisite for good degradability in soil (Horak 2012), but this takes a long 

time and is a waste of natural material. The current situation on the sheep wool market in the 

Czech and Slovak Republics has purchase prices of raw wool depend on the quality of the pile 

of wool. Purchase prices are low (0.4 EUR per 1 kg), so farmers often do not sell wool but 

store and wait for a better feed-in price; when stored poorly, wool degrades and loses quality. 

The price of processed wool according to the quality of wool pile starts at approximately 3.9 

Euros per 1 kg and can be several times higher, especially for black wool even several times. 

For a better idea of the price compared to the wool as merino is 51 EUR per 1 kg. Similarly, 
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rabbit fur and fur processors are in a better position, as some processors can use most of this 

material and, in particular, waste for feed and fertilizer production (Rajabinejad et al. 2019). 
 

2 CONCLUSION 

The development of new natural-based materials is essential to preserve nature for future 

generations, even if economically efficient recycling of existing plastic and composite parts is 

achieved. Many manufacturers are already working with recycled materials, so they do not 

look for alternative types of raw materials for their products, but make production more cost-

effective. Companies are trying to minimize waste. Natural resources are a way to limit 

further growth in waste. More and more businesses are returning to the production of wool 

textiles, mainly expensive clothing, but also traditional footwear and clothing. The production 

and use of genetically modified fibres are costly and the resulting effect is influenced by 

many factors that may result in worse than the original species. Thus, value-added raw 

materials, which would otherwise end up in landfill, have practical applications.  
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IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF A 15 KW INDUCTION 

MACHINE IMPLEMENTED IN FPGA - PROCESSOR SYSTEM-ON-

CHIP 

 

Tomáš Košťál 

 
Abstract 

Induction machines are backbone of industrial drives with higher power as well as traction 

vehicles. The modern drive with induction machine is a complex system that needs to 

calculate the control algorithms in short time, perform the given task and communicate with 

its neighbourhood. The recent development in the field of control hardware brings the 

possible transition from drive specific microcontrollers to Systems on Chip (SoC) 

incorporating the Field Programmable Field Arrays (FPGA). This new flexibility and 

computational power that is offered by such systems can be used for improving dynamic 

properties and efficiency of the drive. This paper shows that such an improvement can be 

achieved with the help of parameter identification evaluated on a 15 kW particular induction 

machine. 

Key words: Induction machine, parameter identification, System on Chip, SoC, Field 

Programmable Gate Array, FPGA 

 

 

1 INTRODUCTION 

One of the most common usages of the electrical energy is its conversion into mechanical 

energy. Among various electromechanical converters, induction machines (sometimes also 

called as asynchronous machines or asynchronous motors) are the most common ones in 

industry and transportation. We can find them powering production lines, pumps, large power 

ventilators and compressors, conveyor belts, locomotives, electric multiple units and even 

some of the modern electric vehicles such as Tesla model S. 

The cause of this wide spread of induction machines is their robust construction which makes 

them reliable and comparatively cheap. However, for a long time their usage has been limited 

to drives where little to no change of speed or overall dynamic properties was needed. Only 

after power fully controllable semiconductor devices (allowing switching on and off on 

demand) such as IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistors) came into wider usage it has 

been possible to implement a variable speed drive with induction machine with the help of so 

called frequency converter. More advanced manners of control of the electric drive arose 

during later development thanks to development of microcontrollers that offered even larger 

computational power. 

Modern electric drive is thus, as introduced above, a complex system that consist of an 

electromechanical converter (electric machine), electrical energy converter and controller. 

Furthermore there is usually some electric switching apparatus that provides safety 

disconnection from the power supply both in normal operation and in case of failure (Fig. 1). 

- 1376 -



 
Fig. 1 Structure of an electric drive with induction machine 

The controller usually performs not only the control of the drive only, but provides also a 

communication with some superior control system and/or Human Machine Interface (HMI). 

The electrical energy converter is in most cases an indirect frequency converter that, rectifies 

the AC current from the supply grid to a DC current and then again with the help of switching 

devices to an alternating current with variable frequency. The rectifier can be implemented as 

a diode rectifier or a controllable rectifier with thyristors. Most advanced variants includes a 

fully controllable devices forming so called Active Front End (AFE) that can adjust the 

parameters of consumed energy to minimize the influence of the rectifier to grid (especially 

noise generating and cos φ) as well as it can provide easy recuperation of the energy top the 

grid. The speed of induction machine is given by the angular speed of the rotating 

electromagnetic field within its frame, so the variable speed drive is formed. 

To obtain a feedback of the system, the controller usually measures the current flowing into 

the machine, often with Hall sensors. Voltage produced by the frequency converter is difficult 

to measure, because it has a very high ripple. Instead of that a voltage in the DC link is 

measured that is more stable and the voltage on the machine terminals is calculated from the 

controller's switching commands. Speed is usually measured by an optical or magnetic sensor 

if there is not a demand for so called sensor-less control. 

2 CONTROLLER OF A DRIVE 

A controller of a modern drive has to have nowadays not only the capability of efficient and 

precise control of the power converter, but there also higher and higher demands to the 

connectivity. While couple of years ago the serial lines such as RS-485 were sufficient, 

current drives in industrial field use buses such as industrial ethernet. This increases the 

pressure to the computational power of the controllers. It can be seen that the fast developing 

area of microcontrollers for embedded applications is slightly starting to omit development of 

processors and microcontrollers with drive specific peripherals. This leads the developers and 

producers of the drives to design and implement the necessary peripherals on their own in an 

FPGA and to use the processor more and more only for computations and connectivity. This 

enables them to use faster and cheaper microprocessors based currently in most of cases on 

the ARM architecture. 

This trend has been caught also by the producers of the FPGAs who developed so-called 

softcore microprocessors (or soft processors) that could be implemented in their FPGAs. To 

mention some examples, the Microblaze and PicoBlaze processors are among widely used 

ones [1]. 

Another component that is needed in a control system and that starts to be used as a separate 

device is an analogue to digital (A/D) converter that is used for the measurements of voltages 

and currents. Even though Microcontrollers are normally fitted with A/D converters, external 

converters can provide some specific functions such as simultaneous measurements at the 
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same time which majority of integrated converters is not capable of. The structure of a drive 

control system with microcontroller, FPGA and external A/D converter is shown in Fig. 2.  

 
Fig. 2 Structure of a control system of a modern drive 

Devices, such as Zynq platform from Xilinx or Arria from Altera, combines one or two ARM 

processor cores with classical FPGA structure. Further, they added peripherals such as AD 

converters, so these devices can be truly called as SoC (System on Chip). The structure of the 

control system implemented in SoC (Fig. 3) looks similar to that showed in Fig. 2. The main 

difference is that the previous functional blocks are now in one package which brings couple 

of advantages. 

 
Fig. 3 Structure of a control system of a modern drive 

Among others, increased reliability and simpler production can be mentioned. Lower space 

impact on printed circuit board, easier design of the printed circuit board as no buses between 

processor and FPGA or A/D converter need to be designed and reduction of items in bill of 

materials can be seen as others. 

3 IDENTIFICATION OF PARAMETERS 

Field oriented control (FOC) is nowadays a very popular control method for electric drives 

with induction machines. For its proper and robust operation, it requires the knowledge of 

certain parameters of the induction machine. If the incorrect parameter values are deployed, it 

can lead to decrease of efficiency, or dynamic properties or even total detune of the drive 

operation. Parameters of the induction machine can vary with temperature, frequency and 

saturation and these changes should be respected. Fig. 4 shows the situation of rotor flux 

oriented FOC if the controller of the drive uses different parameter values than the actual ones 

in the machine. The rotor flux assumed by the controller (dc-qc) differs from the actual one 

(dw-qw) which leads to a loss of flux and torque control [3] 
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Fig. 4 Difference between actual rotor flux (dw-qw) and rotor flux  

estimated by controller (dc-qc) [5] 

This example shows that the parameters of the machine should be respected. These can be 

obtained either in a non-experimental way from the producer or by searching in other 

information sources. It should be mentioned, that parameters of the same type of the machine 

can vary up to 10-15 % from the manufacturing process [2], so even if the manufacturer 

provided these data, it would imply that every single unit still would need to be tested. Other 

problem, mentioned above, is that the parameters vary also during the operation. 

Searched parameters usually involve a stator resistance Rs, a rotor resistance Rr, a stator 

leakage inductance Xsσ, a rotor leakage inductance Xrσ and a magnetizing inductance Xm. 

Further, iron losses represented by RFe can be demanded as well as a magnetizing curve.  

From these parameters, only stator resistance Rs is directly measurable. The rotor resistance Rr 

is than identified to have the greatest influence on precision of control because as a resistance 

of a metal object, if varies with temperature. 

3.1 Classification of parameter identification methods 

Methods of parameter identification of machines can be divided into following groups [2], 

[3]: 

 conventional methods (no-load, locked rotor and conventional DC test) 

 on-site methods 

o offline parameter identification methods 

 self-commissioning methods 

 commissioning methods 

o online parameter identification methods 

Conventional methods are in general laboratory tests performed on a test bench with the help 

of special purpose equipment such as that for locking the rotor. Offline parameters 

identification methods are in general methods that obtain the machine parameters before the 

start of the drive. If the load of the drive is permitted to be connected to the drive, than it is 

classified as a commissioning methods. If the drive needs to rotate freely a self-

commissioning is a term to describe it. The online methods monitor the parameters of the 

drive during the operation. 
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3.2 Identification method used for test 

The method selected to test the identification of parameters of a 15 kW machines comes from 

idea presented under the name Robust on-line tuning of parameters in [4]. It has been already 

evaluated in my previous work in case of improving efficiency of a 3,5 kW drive of an air 

handling unit of a central air-conditioning of a building [5]. 

For rotor magnetic flux components Ψrα and Ψrβ following equation is valid: 
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is so called a rotor time constant, ω is a rotor angular speed that is estimated by the sensorless 

FOC algorithm and isα and isβ are components of stator current in respective axes. Rr and Lμ 

are model parameters as stated before. Further, instantaneous value of reactive power Q of the 

induction machine is defined as 
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Quantities ȗsαβ and ȋsαβ are vector values of instantaneous stator voltage and current in axis 

system related to stator. Im stands for imaginary part. Equivalency of static calculation from 

particular components usα, usβ, isα, and isβ is further shown. Following equation can be written 

for the vector of rotor magnetic flux Ψrαβ and stator voltage vector ȗsαβ in the machine: 
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If we take the stator voltage vector ȗsαβ from (4) and replace it in (3) we get another equation 

for the reactive power that we mark Q  in this case. 
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Second part in (5) is equal to zero which is shown in (6). 
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so (5) can be rewritten as 
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We have now the two equations for calculating the reactive power of the machine. Equation 

(3) calculates it only from the measured values while (7) uses also a value of parameter Lσ. If 

the parameters used are correct then both reactive powers Q and Q  have to be identical. If the 

reactive powers differ from each other, then rotor parameters must be changed so that the 

results were consistent. Principle of the connection of the equations is illustrated in Fig. 5. 

 
Fig. 5 Block diagram of the identification method [5] 

From the scheme we can see that the difference of both reactive powers is integrated in one of 

two integrators. If the induction machine operates without the load then the output of the first 

integrator changes the value of parameter Lμ to correct one. If the controlled induction motor 

operates with the load (that is in most of the operating time) then the output of the second 

integrator changes the value of parameter Rr to correct one. Estimated value of the torque 

component of the stator current isq is used for the decision whether machine is loaded or not. 

During low speed of the machine with the fan connected, it can be considered that the drive is 

almost unloaded so there is possibility to calculate Lμ. However in most of the time the Rr 

would be corrected which suits the purpose of AHU’s fan well. 

3.3 Results of simulation 

As mentioned above, the key parameter of the induction machine with the most significant 

influence is the rotor resistance. The simulation has been carried out for an induction machine 

with a nominal power Pn = 15 kW type 1AOE 132MK-4. The parameters of the machine are 

as follows: nominal stator supply phase-to-phase voltage Un = 380 V, nominal effective 

voltage, nominal current In = 31.2 A, nominal speed nn = 1455 rpm, nominal efficiency 0.908, 

nominal cosφ = 0.805, nominal supply frequency fn =50 Hz. The model itself has been 

implemented in per unit (p.u.) system which is common in the field of electric drives. The 

simulation has been carried out in Matlab-Simulink environment. 

At the beginning of the simulation, an induction machine runs without the shaft load (the load 

torque constant – mL – had been set to zero). Two seconds after the simulation start, the load 
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torque was set to mL = 1 p.u. (fully loaded machine) which results into the step change of the 

torque component of the stator current as depicted in Fig. 7. After this time, the rotor 

resistance has been set to continually rise to simulate its increasing due to warming up of a 

loaded machine. This warming was set to be very fast due to clarity of the figure as normally 

the temperature transients take minutes instead of seconds. However the resistance can 

increase more than twice in the temperature operating range, such as stated in [6]. 

As it is explained in chapter 3.2, there are two integrators in parameter estimation. At each 

instance, only one integrator is in progress. Which one is, it depends on the chosen value of 

the torque component of the stator current. It was chosen 20 % of its nominal value for this 

simulation. If the torque component is higher than 20 %, the rotor resistance is estimated; 

otherwise, the main reactance is estimated. It can be seen in Fig. 6, that until time 2 s, when 

the load is applied, the resistance is completely ill estimated. From that time on, the 

estimation works after a transient. 

 
Fig. 6 Rotor resistance estimation 

The blue curve in Fig. 6 represents a real value of the rotor resistance and the red one 

represents the value which the model calculates with. It can be seen that the estimator of the 

rotor resistance works from the instant when the induction machine is loaded and that the red 

curve traces the blue one. It means that the model calculates with a real value of the rotor 

resistance after reaching a steady state. In fact, as mentioned above, the time constant of the 

rotor resistance change (with temperature) is in order of minutes. Therefore, the estimated 

value of the rotor resistance will trace the real value without delay. 
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Fig. 7 Torque component of stator current and load torque 

Fig. 7 Shows the course of the load torque mL (red curve) and the torque component of the 

stator current Isβ (blue curve). It can be seen that thanks to well estimated value of the rotor 

resistance the course of both curves is almost the same except the transient effects. 

4 CONCLUSION 

Induction machines are still the most common type of electric machine used in higher power 

applications such as production lines or traction vehicles. The precise control of such drives is 

beneficiary as better dynamic properties and better efficiency can be achieved. The precise 

control methods, such as Field Oriented Control, uses mathematical models of the machines 

they control. For the models, certain parameters are needed to know. However parameters of 

the real machines can vary in time, e.g. due to temperature change during operation. The rotor 

resistance is the most influential. The above described identification method evaluated for a 

15 kW induction machine shows that good results can be achieved. The usage of a control 

system implemented in the SoC offers a large computational power and flexibility of even 

hardware acceleration of certain algorithms which can improve the dynamic properties of the 

drive even more. 
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MOŽNOSTI OUTSOURCINGU 
 

OUTSOURCING OPTIONS 

 

Magdaléna Cárachová  

 
Abstrakt 

V súčasnosti zásadnou tendenciou ekonomického prostredia sú neustále a hlavne rýchle 

zmeny podmienok, čo kladie čoraz vyššie nároky na schopnosti a možnosti organizácií 

reagovať na tieto zmeny. Dochádza k zdôrazňovaniu významu informácií, s čím úzko súvisí 

potreba disponovať najnovšími produktmi odvetví komunikačných a informačných 

technológií, uplatňovať  aktuálne najefektívnejšie technologické a pracovné postupy. Uspieť 

v konkurencii sú schopné len tie organizácie, ktoré si uvedomujú dôležitosť základných 

vývojových tendencií v ekonomickej realite. Naviac musia byť subjekty schopné spomínané 

nároky plniť pri nižšej úrovni celkových nákladov. Outsourcing sa v tomto ohľade javí ako 

vhodný nástroj, ktorého využitie zabezpečí organizácii potrebnú flexibilitu a nižšiu 

nákladovosť prevádzkovania jej aktivít. Príspevok poukazuje na možnosti, výhody a riziká 

outsorcingu. 

Klíčová slova: Varianty outsourcingu, outsourcing prevádzky, outsourcing vlastníctva, 

outsourcing zodpovednosti, outsourcing komplexného IS/IKT, čiastočný outsourcing, výhody 

a nevýhody outsourcingu 

 

Abstract 

At present, the fundamental tendency of the economic environment is constantly and 

especially rapid changes in conditions, which places increasing demands on the capabilities 

and capabilities of organizations to respond to these changes. The importance of information 

is emphasized, which is closely related to the need to dispose of the latest products of the ICT 

industry and to apply the most effective technological and working procedures. Only those 

organizations that are aware of the importance of basic development tendencies in economic 

reality are able to succeed in competition. In addition, entities must be able to meet these 

entitlements at a lower level of overall costs. Outsourcing in this respect seems to be a 

suitable tool, the use of which will provide the organization with the necessary flexibility and 

lower cost of running its activities. The paper points out the possibilities, advantages and risks 

of outsourcing. 

Key words: Outsourcing variants, outsourcing operations, ownership outsourcing, 

responsibility outsourcing, complex IS / ICT outsourcing, partial outsourcing, outsourcing 

advantages and disadvantages 

 

 

ÚVOD 

Outsourcing IT (informačných technológií) môžeme definovať podľa spoločnosti Gartner,  

ako využitie externého poskytovateľa IT služieb na efektívne zabezpečenie podnikových IT 

procesov, aplikačných služieb a infraštruktúrnych riešení. Väčšina definícií IT outsourcingu 

sa zhoduje v tom, že ide o transfér IT služieb, ktorý sa poskytuje počas dohodnutej doby a za 

finančnú kompenzáciu. Pred rozhodnutím firmy, či využiť outsourcing, alebo nie, je potrebné 

urobiť dôslednú analýzu jeho výhod a nevýhod z pohľadu konkrétnej spoločnosti. 

Outsourcing môžeme chápať ako jednu zo súčastí strategického manažmentu podniku. Je to 

dohoda, keď jedna spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti, ale tieto služby by mohla 
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spoločnosť realizovať sama. Outsourcing je trend, ktorý sa stáva často používaným najmä v  

oblasti IKT (informačných a komunikačných technológií), ale aj v iných oblastiach 

priemyslových služieb, ktoré boli doteraz považované za podstatné pri riadení businessu. 

Outsourcing znamená nákup alebo využívanie externých zdrojov, čím sa doplnia, alebo úplne 

nahradia funkcie, ktoré boli predtým zabezpečované vlastnými silami podniku. Pre mnohé 

hospodárske organizácie sa ukazuje ako finančne a personálne neúnosné, alebo dokonca úplne 

nemožné, aby si všetky činnosti súvisiace s vývojom, prevádzkou a údržbou informačných 

systémov zaisťovali vlastnými silami. 

 

1 PROCES OUTSOURCINGU 

Informačné systémy a informačné technológie (IS/IT) sa v 90. rokoch dvadsiateho storočia 

stali jedným z najvýznamnejších zdrojov hospodárskych organizácií. Vyspelé hospodárske 

organizácie vynakladajú v posledných rokoch na informačné systémy a informačné 

a komunikačné technológie IS / IKT vysoké finančné čiastky. S rastom významu IS/IKT 

rastie aj význam kvality riadenia IS / IKT hospodárskej organizácie. 

Návrh architektúry informačného systému, realizácia jednotlivých stavebných kameňov tejto 

architektúry formou informatických projektov, údržba a prevádzka jednotlivých aplikácií sú 

činnosti, ktoré sú veľmi náročné tak na kvalifikáciu pracovníkov, ako aj na celkový objem 

ľudských a finančných zdrojov. Pre mnohé hospodárske organizácie sa ukazuje ako finančne 

a personálne neúnosné, alebo dokonca úplne nemožné, aby si všetky činnosti súvisiace s 

vývojom, prevádzkou a údržbou IS/IKT zabezpečovali vlastnými silami. Snažia sa preto 

vytesniť niektoré, resp. väčšinu týchto činností mimo podnik na externých dodávateľov 

komponentov a služieb IS/IKT. Ak sa podnik rozhodne ísť cestou outsourcingu, naráža na rad 

otázok, ako napríklad ktoré funkčné oblasti alebo činnosti je možné vytesniť bez toho, aby sa 

podnik nestal neúnosne závislým na externých dodávateľoch,  ktoré činnosti je najvhodnejšie 

vytesniť vzhľadom na celkové ekonomické efekty IS/IKT, ako riešiť systémovú integráciu v 

podmienkach širokého spektra externých dodávateľov, atď. 

 

1.1 Strategická analýza funkčných oblastí 

Strategická analýza je súčasťou globálnej podnikovej stratégie a jej úlohou je jasná definícia 

hlavného predmetu činnosti podniku a k nemu potrebných podporných činností. Jej základom 

by mala byť snaha porozumieť základným schopnostiam podniku, jeho silným a slabým  

stránkam, schopnostiam konkurencie a schopnostiam kooperantov - dodávateľov, 

poskytovateľov. Funkčnú oblasť, ktorú strategické vedenie uzná za strategicky kompetitívne 

dôležitú, teda oblasť, ktorá je hnacím motorom dlhodobej konkurencieschopnosti podniku, je 

v tomto kontexte označovaná ako základná funkčná oblasť podniku, hlavná činnosť podniku.  

Výstupom strategickej analýzy je definovanie základných a podporných podnikových 

funkčných oblastí. Nesmie sa tu zabudnúť ani na oblasti, ktoré vďaka zmenám v orientácii 

podniku alebo zmenám v jeho konaní budú ešte len vytvorené. 

Táto prvá fáza je pre úspešnosť celého procesu kritická a vyžaduje priamu účasť vrcholového 

vedenia počas celého jej priebehu. Výsledkom totiž môže byť nezvratné rozhodnutia, ktoré 

významne zmenia základné zameranie podniku a jeho organizačnú štruktúru. Rozhodnutie o 

základných a podporných funkčných oblastiach je nadradené čiastkovým podnikovým 

stratégiám (informačnej, marketingovej, finančnej, personálnej, a pod.). Analýza je 

vykonávaná práve preto, aby toto rozhodnutie bolo možné začleniť do čiastkových stratégií. 

Globálna stratégia tak plní dôležitú úlohu v zabezpečovaní konzistencie čiastkových stratégií 

s celopodnikovými cieľmi. Všetky funkčné oblasti, ktoré nepatria medzi základné, môžu byť 

predmetom outsourcingových úvah. V súvislosti s tým je vhodné definovať kritické faktory 

outsourcingu, t. j. aké strategické dôvody vedú podnik k outsourcingu určitých oblastí a aké 

strategické dôvody naopak outsourcing vylučujú. Napríklad z určitých strategických dôvodov 
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má podnik záujem spolupracovať na určitej funkčnej oblasti s nejakým partnerom. Tento 

partner sa však obáva dlhodobej závislosti na predmetnom podniku. To môže byť dôvodom 

pre spoločný outsourcing oblasti a pre spoluprácu prostredníctvom poskytovateľa. 

Strategickú analýzu sme tu oddelili od určenia funkčných oblastí k outsourcovaniu. 

Metodicky je vhodné udržať v prvej fáze čisto všeobecný globálny pohľad. V pozadí 

strategickej analýzy samozrejme bývajú už aspoň hmlisté predstavy  o vytesnení určitých 

oblastí. Niekedy dokonca je primárnym zámerom vedenia vytesniť iba jedinú vopred známu 

funkčnú oblasť. Napriek tomu však je vhodné všeobecný globálny pohľad podniku na 

outsourcing nevynechať.  

 

1.2 Určenie funkčných oblastí pre outsourcing 

Po uzatvorení strategickej analýzy prichádza na rad určenie funkčných oblastí k vytesneniu. 

Kľúčovými otázkami tu sú: 

Ktoré funkčné oblasti by bolo vhodné vytesniť? Je vhodné vytesniť celú funkčnú oblasť alebo 

len jej časť? Aké výhody a aké komplikácie možno od vytesnenia očakávať? Vytesnenie akej 

oblasti bude mať najväčší prínos? Na ktorých poskytovateľov možno vytesnené oblasti 

preniesť? Je vhodné preniesť vytesnené oblasti na jedného poskytovateľa (integrátora 

vytesnených funkcií), alebo je vhodnejšie využiť služby väčšieho počtu poskytovateľov? 

Odporúča sa položiť si u všetkých podporných funkčných oblastí alebo činností otázku, či je 

potrebné činnosť prevádzkovať v rámci podniku, alebo či je možné ich vytesniť 

poskytovateľovi, ktorý sa na takéto činnosti špecializuje. Pre určenie možnosti vytesnenia 

funkčnej oblasti nie je rozhodujúce, či je oblasť pre podnik kritická, ale to, či je dôležitá zo 

strategického kompetitívneho hľadiska. Iba hlavný okruh činností, ktorý vyplýva z 

predchádzajúcej strategickej analýzy schopností a možností podniku na trhu, je z úvah o 

vytesnení vylúčený. Činnosti strategicky kompetitívne málo významné možno vytesniť, aj 

keď ide o oblasti pre podnik kritické. Hodnotenie funkčných oblastí z hľadiska vytesnenia je 

aj rozhodovaním o rizikách. Riziko zrejme najlepšie určia odborníci na strategické riadenie 

príslušnej oblasti z konzultačnej, alebo akademickej sféry. [1] 

Analýza rizík, nákladov a prínosov je tu kritickou otázkou. Ide predovšetkým o porovnanie 

zníženia nákladov ponúkané poskytovateľom s nárastom transakčných nákladov danej oblasti. 

Problémom nákladov môžu byť predovšetkým tzv. skryté náklady, teda dodatočné náklady 

spojené so zanedbaním niektorých nie celkom zrejmých aspektov oblastí, ako sú napr. 

informačné väzby na ostatné útvary podniku. Takéto okrajové funkcie oblasti často nemusia 

byť štruktúrne vôbec podchytené a s presunom oblasti na poskytovateľa sa vytratia. Po 

dodatočnom zistení ich absencie a potreby je nutné tieto funkcie opäť zabezpečiť a to si 

vyžiada dodatočné náklady. Z hľadiska alternatívnych nákladov možno porovnávať dve 

situácie: 

interná prevádzka, kde sú zvyčajne celkové náklady približne známe.  Náklady internej 

prevádzky funkčnej oblasti by mal poskytovať controlling, Hranicu možných platieb 

poskytovateľom je možné určiť rozdielom nákladov na internú prevádzku a rastu 

transakčných nákladov na prevádzku cez vytesnenie. Rozumné je počítať s rezervou na skryté 

náklady. Pri zvolených funkčných oblastiach  je ďalej nutné skúmať, či je vhodné  vytesniť 

oblasť celú, alebo len jej časti, a či bude prínosnejšie zvolené služby požadovať od jedného 

poskytovateľa integrovane, alebo selektívne od poskytovateľov rôznych. Kľúčom k takémuto 

určeniu je analýza potenciálnych poskytovateľov. Podnik môže požadovať len tie služby, 

ktoré poskytovatelia ponúkajú. A pre lepší výber a pre zníženie rizika zlého poskytovania 

služby alebo prípadného bankrotu poskytovateľa je vhodné, aby na trhu službu, ktorú podnik 

bude požadovať, ponúkalo viac poskytovateľov. Analýzu ponuky služieb na trhu 

poskytovateľov a analýzu úrovne služieb v podniku vo vzťahu k súčasnej svetovej úrovni a jej 

očakávaný vývoj by podnik mal porovnať s cieľmi čiastkovej stratégie funkčnej oblasti. 
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Výsledkom tejto fázy je predovšetkým rozhodnutie o tom, ktorých funkčných oblastí sa 

vytesnenie týka, a v ich rámci potom rozhodnutia o okruhu činností, ktoré budú vytesnené a 

ktoré budú ponechané.  

 

1.3 Definícia rozhrania podnik – poskytovateľ  

V tejto fáze sa na základe predchádzajúcej definície funkčnej oblasti a jej procesov definuje 

rozhranie medzi podnikom a poskytovateľom, t. j. konkretizujú sa požadované služby a určuje 

sa nadväznosť podnikových procesov na tieto činnosti zabezpečované outsourcingom. Tu je 

kritické určiť vzájomné vzťahy v presných termínoch, úplne, a ak je to možné tak, aby boli čo 

najlepšie objektívne merateľné. Veľmi dôrazne sa odporúča neklásť dôraz na definíciu 

požadovaných výsledkov, ale na určenie typov vzťahov a veľmi podrobný opis vzťahov 

poskytovateľa k podniku. S tým súvisí určenie spôsobov komunikácie a určenie informácií, 

ktoré bude podnik s poskytovateľom zdieľať, a to ako informácií, ktoré sú predmetom služby, 

tak informácií, ktoré sa týkajú vzťahu a jeho riadenia. To môže byť predpokladom pre 

možnosť technologického prepojenia informačných systémov podnikov. Tiež sa odporúča 

špecifikovať problémy, ktoré podnik chce v danej funkčnej oblasti outsourcingom riešiť, a 

určiť náklady, ktoré tieto problémy v súčasnom stave vyžadujú. Táto špecifikácia je potom 

východiskom pre stanovenie požiadavky miery prenesenia nákladov na poskytovateľa. Pre 

dobrý vzťah s poskytovateľom je potrebná obojstranná informovanosť, aké problémy bude 

poskytovateľ riešiť a aké náklady znáša podnik a aké poskytovateľ. Inými slovami, 

poskytovateľ ponesie zodpovednosť nielen za budúce služby, ktoré bude poskytovať, ale aj za 

niektoré dôsledky chybových stavov. Tým je možné z veľkej časti vylúčiť budúce spory o 

zodpovednosť za vady a škody. 

Definícia rozhrania "podnik - poskytovateľ" by mala teda zahŕňať: 

 dodávané produkty, 

 dodávané služby, 

 informácie vymieňané v súvislosti s dodávanými produktmi a službami, 

 technológiu, pomocou ktorej budú informácie medzi oboma stranami vymieňané, 

 maximálnu dobu reakcie poskytovateľa na každú aktivačnú udalosť, 

 cenové charakteristiky vzťahov, 

 metriky vzťahov, 

 zodpovednosti oboch strán (napr. zodpovednosť za škody spôsobené druhej strane). 

[1] 

 

Ďalej sa vymedzujú požiadavky podniku na poskytovateľa. Požiadavky na poskytovateľa je 

vhodné definovať už s ohľadom na budúce výberové konanie. Je možné ich rôznymi 

spôsobmi štruktúrovať a vyčleniť požiadavky kritické a zahrnúť opis kompetencií k 

predmetom a prostriedkom činnosti. Hoci poskytovateľ vlastní nejaký prostriedok činnosti, 

môže mať obmedzenú možnosť s ním nakladať. Požiadavky na poskytovateľa môžu napríklad 

zahŕňať: 

 veľkosť poskytovateľa (obrat, počet pracovníkov), 

 kvalifikačné požiadavky (počet pracovníkov určitých profesií, doterajšie výsledky v 

predmetnej oblasti), 

 dôkaz o vlastníctve zdrojov, ktoré sú pre poskytovanie služieb nevyhnutné, 

 akceptácia záväzku, že poskytovateľ prevezme za odplatu nepotrebné zdroje podniku, 

atď. 

 

2  OUTSOURCING IS/IKT 

Outsourcing informačných systémov môžeme považovať ako historicky jednu z prvých 

foriem outsourcingu. Vývoj odvetvia IKT a informačných systémov je veľmi rýchly, s čím 
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súvisia vysoké náklady a požiadavky napríklad na vybavenie, či efektivitu alebo na ostatné 

investície spojené s týmto odvetvím. Informačné systémy sú v mnohých častiach 

štandardizované a typizované, vďaka čomu je táto oblasť pre outsourcing vhodná. Pri 

outsourcingu sú poskytovateľovi outsourcingových služieb sprístupnené interné a často 

dôverné informácie, čím sa podnik dostáva do rizika zneužitia týchto informácii. Je veľmi 

dôležité byť pri výbere poskytovateľa outsourcingových služieb obozretný. 

 

2.1 Charakteristiky outsoursingu IS/IKT 

Ku charakteristikám outsourcingu IS/IT môžeme zaradiť nasledujúce tri prvky: 

 outsourcing prevádzky, 

 outsourcing vlastníctva 

 outsourcing zodpovednosti. [1] 

Spojením všetkých troch charakteristík súčasne sa najlepšie dosiahnu ciele a dôvody 

outsourcingu. Tieto charakteristiky sú navzájom previazané a ich rozdeľovanie je 

problematické. Najlepšie je vytvoriť outsourcing na základe týchto troch charakteristík. 

Keďže tento stav je výnimočný, tak outsourcing IS/IKT je situácia, kedy je prítomná aspoň 

jedna z charakteristík outsourcingu IS/IKT. 

Outsourcing prevádzky 

Najvýznamnejší posun z nájmu služieb systémového integrátora k outsourcingu je vo 

vytesnení prevádzky informačného systému, ktorý v prípade dodávky IS/IKT systémovým 

integrátorom zaisťuje zákaznícky podnik a riadi manažment zákazníckeho podniku. 

K vytesneniu prevádzky vedie najmä snaha zamerať sa na hlavnú činnosť, uvoľnenie zdrojov, 

alebo náročná ovládateľnosť niektorých funkcií IS. Riadenie a zaistenie prevádzky IS/IKT 

potom nie je záležitosťou manažmentu a pracovníkov zákazníckeho podniku ale sú v plnej 

miere zaisťované poskytovateľom. Poskytovateľ najíma a organizuje zdroje potrebné 

k prevádzke informačného systému okrem zdrojov, ktoré zadarmo poskytuje zákaznícky 

podnik. 

Outsourcing vlastníctva 

Pri tomto outsourcingu poskytovateľ aspoň čiastočne vlastní aktíva, ktoré sú významné pre 

chod informačného systému. Môžeme sem zahrnúť predovšetkým počítače, licencie na 

softvér, sieťové komponenty a niekedy aj externé telekomunikačné pripojenie. Poskytovateľ 

zamestnáva pracovníkov informačného systému. Dôležitý aspekt je, že vlastníctvo zaväzuje 

poskytovateľa k investíciám a zákaznícky podnik obmedzuje investície do IS/IKT.  V prípade, 

že nastane vytesnenie informačného systému v podniku, ktorý už funguje, tak poskytovateľ 

tieto aktíva kúpi od zadávateľského podniku. Outsourcing vlastníctva rieši hlavne 

nedostupnosť zdrojov a otázku investičných nákladov. 

  

Outsourcing zodpovednosti 

Okrem zodpovednosti prevádzky a presunu vlastníctva ide pri outsourcingu zodpovednosti 

o celkovú zodpovednosť za plnenie služieb, ktoré sú určené v kontrakte. Ideálne je, keď túto 

celkovú zodpovednosť plne nesie poskytovateľ. Motiváciou plnenia sú penalizácie za zlú 

úroveň služieb a riziko poškodenia dobrého mena poskytovateľa. Vytesnením zodpovednosti 

spolu s vlastníctvom sa do značnej miery presúvajú riziká zlej funkčnosti, ktorá v prípade 

dodávky IS/IKT prostredníctvom systémového integrátora väčšinou nesie zákazník. Presun 

zodpovednosti rieši aj zlú ovládateľnosť niektorých funkcií IS/IKT. 

 

2.2 Varianty outsoursingu 

Outsourcing môžeme rozdeliť do niekoľkých variant: 
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 Outsourcing podnikového procesu   

 Outsourcing komplexného IS/IT  

 Čiastočný outsourcing IS/IT  

 Outsourcing vývoja aplikácie. 

2.2.1 Outsourcing podnikového procesu 

Pri outsourcingu podnikového procesu sa celý podporný podnikový proces prevádza na 

externého dodávateľa. Vytesnené sú činnosti procesu a všetky súvisiace zdroje.  Poskytovateľ 

je teda úplne zodpovedný za riadenie vytesneného procesu a tiež zodpovedá za to, aby proces 

produkoval výstupy v zhode so SLA (Service Level Agreement). Keďže tieto výstupy sú 

vstupmi hlavných podnikových procesov, tak musí zadávateľ efektívne zaistiť napojenie 

outsourscovaného procesu na tieto hlavné procesy. Hlavná výhoda outsourcingu podnikového 

procesu je, že sa podnik zbavuje starostí, ktoré súvisia s podpornými procesmi a podnik sa 

môže plne venovať hlavnému predmetu svojej činnosti. Vhodný výber vytesneného procesu 

je dôležitým faktorom úspechu outsourcingu podnikového procesu. Nemalo by sa jednať 

o hlavný podnikový proces a ani o žiadny proces, ktorý súvisí s hlavným procesom. [6] 

 

 2.2.2  Outsourcing komplexného IS/IKT  

V prípade komplexného IS/IKT prechádzajú vývoj aj prevádzka všetkých informatických 

služieb a s nimi súvisiace procesy a zdroje na poskytovateľa. Na poskytovateľa na rozdiel od 

outsourcingu podnikových procesov neprechádzajú podnikové procesy, ktoré sú podporované 

informatickým systémom. [1] 

Príkladom takéhoto outsourcingu je, ak máme podnik, ktorý vytesní celé IS/IKT vrátane 

aplikácií pre podporu účtovníctva, ale samotné účtovníctvo vytesnené nie je, a zostáva 

v zákazníckom podniku. Výhoda je podobná ako pri outsourcingu podnikové procesu, kedy sa 

podnik nemusí starať o IS/IKT a môže sa venovať hlavnej oblasti svojho podnikania. Ďalšou 

výhodou je, že celý informačný systém má na starosti jeden poskytovateľ, ktorý má záujem na 

efektívnom fungovaní celého IS. K nevýhodám môžeme priradiť veľkú závislosť na jednom 

poskytovateľovi. Pri outsourcingu komplexného IS/IKT podnik nemusí vlastniť žiadne IKT 

a ani zamestnávať informačných špecialistov. Na druhej strane musí mať veľmi fundovaných 

manažérov procesov a zdatného manažéra informatických služieb, aby mohol definovať 

a riadiť dodávku informatických služieb tak, aby služby optimálne podporovali podnikové 

procesy za prijateľnú cenu.  Vlastníci podnikových procesov musia byť schopní určiť obsah, 

objem, cenu a kvalitu informatickej služby, ktorá podporuje nimi riadený podnikový proces. 

 

2.2.3  Čiastočný outsourcing IS/IKT  

Ďalším  variantom je čiastočný outsourcing IS/IKT. Na poskytovateľa sa môžu presúvať:   

 vybrané informatické služby vrátane ich zaistenia a tiež so súvisiacimi informatickými 

procesmi a zdrojmi,  

 vybrané informatické procesy vrátane zdrojov, ktoré sú potrebné pre ich prevádzku,  

 vybrané informatické zdroje  

Výhodou čiastočného outsourcingu je, že umožňuje detailné plánovanie a riadenie 

informatiky. To umožňuje vytesnenie iba tých služieb, procesov, zdrojov kde existuje kvalitná 

ponuka zo strany externých poskytovateľov. Pri čiastočnom outsourcingu IS/IKT vzniká 

veľké množstvo jeho druhov, a to ako dôsledok skutočnosti, že v podniku existuje veľké 

množstvo informatických služieb, procesov a zdrojov.  
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Druhy čiastočného outsourcingu 

Outsourcing vývoja IS 

Tento variant outsourcingu IS je špecifický tým, že na poskytovateľa zákazník presúva iba 

vývoj informačných systémov. Tieto systémy potom podnik prevádzkuje sám. Poskytovateľ 

je zodpovedný za údržbu, aktualizáciu a  customizáciu systému.  Outsourcing vývoja IS je 

výhodný najmä pre podniky, ktoré prevádzkujú celé, alebo iba časť IS/IKT oddelenia 

vlastnými silami. Umožňuje im znížiť náklady, uvoľniť personálne zdroje pre hlavnú činnosť 

podniku, či lepšie odhadnúť náklady na vývoj informačných systémov. 

Outsourcing ľudských zdrojov. O outsourcingu ľudských zdrojov  hovoríme vtedy, keď si 

podnik prenajíma špecialistov z určitej oblasti. V podmienkach outsoursingu sa jedná najmä 

o vývojárov, analytikov, resp. testerov. Medzi hlavné výhody outsourcingu ľudských zdrojov 

patrí zníženie nákladov, uvoľnenie interných zamestnancov pre iné účely a istá flexibilita. 

Naopak za nevýhodu je možné považovať skutočnosť, že externý pracovník nemusí poznať 

dokonale vnútorne prostredie firmy a firemné procesy. 

Outsourcing dátového centra - outsourcing dátového centra je situácia, kedy poskytovateľ 

vlastní dátové centrum a jeho služby potom poskytuje zákazníkom v určitom regióne. Dáta sú 

v dátovom centre uložené a zákazníci k nim pristupujú prostredníctvom vzdialeného prístupu. 

Zákaznícky podnik musí pri tomto druhu outsourcingu zaistiť zber dát, správne a včasné 

zadanie a obsah dát. Poskytovateľ má na starosti bezpečnosť a ochranu dát, zaručuje dobu 

odozvy a tiež dostupnosť dát. 

Outsourcing aplikačného softvéru - outsourcing aplikačného softvéru je situácia, kedy na 

poskytovateľa je možné vytesniť tiež vývoj novej aplikácie či pridanie nových funkcionalít do 

už existujúcich aplikácií.  

Prenájom aplikačných služieb - prenájom aplikačných služieb  je forma outsourcingu, kde 

viac používateľov využíva prostredníctvom komunikačných technológií na diaľku aplikáciu, 

ktorú prevádzkuje poskytovateľ aplikačných služieb.  

Outsourcing lokálnych sietí a WAN (Wide Area Network) - outsourcing lokálnych sietí a 

WAN predstavuje situáciu, kedy komunikačné siete podniku sú spravované treťou stranou. 

Okrem vzdialenej správy siete je outsorcované aj zálohovanie zo sídla poskytovateľa. Správa 

lokálnych sietí poskytovateľom prináša podniku výhodu v podobe úspor nákladov na správu 

siete. Správca siete je platený iba za čas, ktorý zákazník potrebuje. Outsourcing WAN sa od 

outsourcingu lokálnych sietí líši tým, že v prípade WAN sa outsourcuje viacero vzájomne 

prepojených sietí LAN (Local area network) a to vnútroštátne, ale aj medzištátne. U WAN je 

pre väčšinu firiem outsourcing dokonca jedinou možnosťou ako túto funkcionalitu 

zabezpečiť, pretože náklady na vytvorenie globálnej siete sú vysoké.  

Outsourcing údržby hardvéru  -  pri tomto variante outsourcingu dodá poskytovateľ za 

poplatok do podniku vlastnú techniku podľa požiadavky zákazníka. Vzhľadom k tomu, že po 

dodaní zostáva technika vo vlastníctve poskytovateľa je poskytovateľ povinný zabezpečiť aj 

servis hardvéru či prípadnú výmenu starých komponentov za nové. 

Outsourcing help desku  - outsourcing help desku je možné rozdeliť na outsourcing 

externého a interného helpdesku. V rámci interného helpdesku vo vnútri firmy ide o 

každodenné riešenie informatických problémov, ktoré sú realizované s pomocou 

kvalifikovaných pracovných síl. Väčšinou sú využívané všetky moderné komunikačné 

technológie.  

Outsourcing tlačových služieb. Outsourcing tlačových služieb je riešením, ktoré eliminuje 

investičné náklady a znižuje prevádzkové náklady na prevádzku, údržbu a spotrebný 

materiál. [3] 
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3 VÝHODY A NEVÝHODY OUTSOURCINGU 

Tak ako v súkromnom živote, aj v podnikovej praxi má všetko výhody a nevýhody a nie je 

tomu inak ani čo sa týka outsourcingu. 

 

3.1 Základné výhody outsoursingu  

V tejto časti vyzdvihneme hlavné prínosy zabezpečenia starostlivosti o IKT vlastného 

podniku externými zdrojmi. 

Čo sa týka dostupnosti služieb  zabezpečenie odozvy na konkrétnu požiadavku je viazané 

zmluvne s potrebou sankcií za nedodržanie dohodnutého času. Zabezpečenie kvality a 

špičkovej odbornosti je hlavnou náplňou práce dodávateľskej firmy. Jej pracovníci sú neustále 

v kontakte s posledným vývojom, sledujú trendy, formou školení si dopĺňajú vedomosti a 

získavajú praktické skúsenosti z iných projektov. Dodávateľská firma môže mať v náplni 

svojich služieb aj trvalý rozvoj IKT infraštruktúry, väzbu na výrobné technológie a softvérové 

vybavenie. Veľkou výhodou je aktivácia vlastných zdrojov pre hlavnú činnosť podniku. 

Týmto spôsobom je možné zbaviť vlastného IT špecialistu rutinnej administrátorskej práce, 

činnosti údržby a nasmerovať ho na rozvoj vlastných aktivít podniku, spolu s úzkou 

spoluprácou s dodávateľskou firmou outsourcingu. Dôležitým momentom je reálne 

ohodnotenie nákladov IT služieb. Prvou otázkou manažmentu pri kladení vyššie uvedených 

argumentov bývajú úspory. Koľko sa vlastne na takto nakupovaných službách ušetrí priamych 

nákladov? Ak jediným kritériom nákupu služieb zvonku je výrazná úspora priamych 

finančných nákladov na prevádzku vlastných IKT, môžu zostať niektoré predstavy 

neuspokojené. Pre skutočné posúdenie úspor by sme mali vziať do úvahy maximum 

nákladových zložiek - priamych i nepriamych - spojených so zabezpečovaním IT služieb 

zvnútra. Sú nimi: 

Externé konzultačné služby - ktoré rovnako musíme pri rozvoji alebo špeciálnych riešeniach 

nakúpiť. 

Školenia administrátorov a programátorov - ktoré je s odchodom pracovníka okamžite 

zbytočným nákladom. Aj po absolvovaných školeniach sa ale z vlastného pracovníka obvykle 

nestáva expert na danú oblasť, najčastejšie sa jedná o získanie prehľadu. 

Zastupiteľnosť kľúčových pracovníkov - v čase dovoleniek, nemocenských alebo nečakanej 

dlhej neprítomnosti je nevyhnutné, aby bol niekto ďalší schopný zabezpečiť prevádzkovo 

dôležité činnosti. Často to znamená prijať ďalšieho pracovníka do IT oddelenia. 

Technické vybavenie pracoviska IT - počítače pre vlastnú prácu, mobilné telefóny, auto.  

Nákupy softvéru a technológií - určených pre testovanie a realizáciu vlastných návrhov na 

rozvoj, akokoľvek môžu byť tieto kroky nekoncepčné alebo zbytočné. Externé organizácie sa 

v tomto ohľade chovajú veľmi hospodárne, nakúpené prostriedky sú schopné mnohonásobne 

využiť.  

 

3.2 Nevýhody a možné riziká  outsoursingu  

IT outsourcing môže pre klienta znamenať aj určité riziká. Tie je však možné do určitej miery 

eliminovať. Pravdepodobne najväčším rizikom je nejednoznačne a nepresne stanovený rozsah 

služieb. Môže to mať za následok nespokojnosť zákazníka, pretože nedostáva to, čo si 

predstavoval. Obrazne povedané pomocná ruka sa nenachádza vo vedľajšej kancelárii. Ako 

ďalšia nevýhoda sa môže javiť strata odborných zdrojov. Ak dôjde k ukončeniu kontraktu, 

dochádza k strate odborných pracovníkov a ich know-how. Vybudovanie nového oddelenia 

potom môže trvať mesiace. Je v tomto prípade možný vznik závislosti na poskytovateľovi. 

Možnosť zneužitia je rizikom len na prvý pohľad, ale v prípade seriózneho poskytovateľa je 

toto riziko oveľa menšie. Toto riziko je taktiež pri klasickom zamestnancovi. 
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ZÁVER 

Každá spoločnosť má svoj hlavný predmet podnikania. Okrem toho vykonáva aj vedľajšiu 

činnosť. Dnes je často vedľajšou činnosťou mnohých spoločností správa informačných 

technológii. Informačné technológie sa stali nenahraditeľnou zložkou každej spoločnosti, 

ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Jeden z princípov úspechu hovorí, že je potrebné 

zamerať sa na jednu činnosť a investovať do nej podstatnú časť energie. Vtedy sa vedia 

dosiahnuť relatívne rýchle dobré výsledky. Akonáhle spoločnosť svoju energiu, čas a 

pozornosť delí na viacero činností, efektivita začína klesať. Bez počítačov, účtovníctva, 

komunikácie s úradmi a finančnými inštitúciami si žiadnyn podnikateľ dnes nevie predstaviť 

fungovanie. Nezaobíde sa bez mailovej komunikácie, web stránky a permanentne nové 

mobilné aplikácie ho nútia sledovať nové trendy vo svete informatiky. Po krátkom čase sa 

stretne s pojmami  infraštruktúra, sieť, server, operačný systém, databáza, ktoré sú mu často 

cudzie.  Zistí, že to všetko  zaberá priveľa času, ktorý by mohol venovať jadru činnosti, 

svojmu biznisu. Riešením sa môže stať outsourcing IS/IKT. Je to efektívny spôsob riešenia 

správy informačných technológii, ktorý  nebude hlavný predmet podnikania spomaľovať, ale 

práve naopak. 
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SPRACOVANIE A INTERPRETÁCIA VEĽKÝCH OBJEMOV DÁT 

 

PROCESSING AND INTERPRETATION OF LARGE DATA VOLUMES 

 

Magdaléna Cárachová  

 
Abstrakt 

Dáta generované z rôznych zdrojov, či už sa jedná o rozsiahle klastrové systémy, servery, 

osobné počítače, mobilné telefóny, rôzne digitálne senzory, alebo zariadenia označované ako 

internet vecí, majú jedno spoločné. Kým v minulosti boli dáta väčšinou štruktúrované, 

prípadne neskôr semištruktúrované, dnes prevládajú dáta neštruktúrované. V súčasnosti je 

väčšina denne generovaných dát neštruktúrovaná a dáta sa vyznačujú veľkým objemom. 

Práve tieto dve charakteristiky komplikujú konvenčné relačné databázové systémy pre 

spracovanie, uchovanie, analýzu a archiváciu väčšiny súčasných denne generovaných dát. 

Klíčová slova: Big data, objem, rýchlosť, rozmanitosť, vierohodnosť, štruktúrované dáta, 

neštruktúrované dáta 

 

Abstract 

A Data generated from different sources, whether large cluster systems, servers, personal 

computers, mobile phones, various digital sensors, or devices known as the Internet of 

Things, all have one thing in common. While in the past the data was mostly structured or 

later semi-structured, today the data is predominantly unstructured. Currently, most of the 

daily data generated is unstructured and the data is large in volume. It is these two 

characteristics that complicate conventional relational database systems for processing, 

storing, analyzing and archiving most of the current daily data generated. 

Key words: Volume, Velocity, Variety, Veracity, structured data, unstructured data 

 

 

ÚVOD 

Big Data je jedným z vedúcich technologických trendov posledných rokov. Väčšina 

globálnych spoločností v oblasti IT (informačných technológií) už plne integruje Big Data do 

vlastných IT  infraštruktúr dátových skladov. Čoraz lacnejšie dátové pripojenie a senzory 

znamenajú, že údajov bude už len pribúdať. Nové dáta vznikajú geometrickým radom na 

sociálnych sieťach, počas zaznamenávania rôznych transakcií a stavov systémov či sústavným 

zaznamenávaním polohy mobilných telefónov. To všetko predstavuje neuveriteľné množstvo 

dát, ktoré je potrebné premieňať na informácie, znalosti a vedieť ich správne využiť. Big Data 

je pojem s ktorým sa stretávame v dnešnej dobe čoraz častejšie. Patria sem napríklad 

každodenné údaje o počasí, letoch, vlakoch, prepravených cestujúcich, ale aj údaje zo 

sociálnych sietí, rôzne statusy, obrázky, či  príspevky. Na firemnej úrovni sú to napríklad dáta 

o zamestnancoch, materiáloch, majetku či služobných cestách. Všetko sú to rýchlo sa 

vyvíjajúce a meniace sa dáta. Tieto dáta sa stále hromadia a je ich viac a viac – pričom je 

známe, že takéto záznamy a databázy majú veľkú hodnotu. Preto vystupuje otázka a to: ako 

vieme tieto dáta využiť tak, aby sme mali z toho úžitok? Odpoveď na túto otázku sa snaží dať 

Data Science – v doslovnom preklade dátová veda. Ide o multidisciplinárny vedný odbor, 

ktorý kombinuje znalosti programovania, štatistiky, matematiky, teórie pravdepodobnosti 

a analytického myslenia. Podstatou Data Science je analýza spomínaných Big Data, ide 
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o snahu nájsť v nich pridanú hodnotu. Pomocou rôznych analýz a reportov následne sa firmy 

snažia optimalizovať výrobné procesy, náklady a maximalizovať zisk.  

Čím viac informácií majú firmy k dispozícii o procesoch, výrobe či zákazníkovi, tým lepšie 

dokážu optimalizovať, zefektívňovať a personalizovať výrobu, produkty alebo služby. Nie 

všetky organizácie však skutočne vedia, ako ich využiť pre svoj biznis. Musia si uvedomiť, že  

každý používateľ internetu, telefónu, mobilných aplikácii alebo rôznych iných smart zariadení 

za sebou necháva svoju digitálnu stopu. Teda každá aplikácia, ktorú používame, ukladá dáta o 

našej aktivite s cieľom vytvoriť pre nás najlepšiu možnú personalizovanú skúsenosť. 

Spoločnosti, ktoré sú na trhu úspešné, neustále využívajú informácie z Big data v rámci 

vývoja produktu a aj celkovej stratégie. Na analýzu komplexných dát sa využívajú pokročilé 

softvérové systémy, často aj s využitím tzv. „machine learning“ a umelej inteligencie. 

Namiesto manuálnej analýzy dát teda dochádza k ich rýchlejšiemu spracovaniu a hľadaniu 

súvislostí. Vďaka tomu tieto firmy ušetria náklady, sú schopné reagovať rýchlejšie, robiť 

lepšie rozhodnutia a predpovedať trendy. 

 

1 KONCEPT BIG DATA 

Big Data sú natoľko kapacitne náročné, že ich nie je možné uložiť na jeden disk a je teda 

nutná distribúcia na viacero pamäťových médií. Hoci ohľadne presnej definície Big Data 

panujú  stále dohady, ustálili sa niektoré obecné charakteristiky, ktoré majú všetky Big Data 

spoločné a ktoré ich odlišujú od bežných dát. Veľká väčšina zdrojov uvádza tri základné 

charakteristiky - tzv. 3V. Volume, teda množstvo dát, Velocity, teda rýchlosť, akou dáta 

pribúdajú, a v neposlednom rade Variety, teda rôznu podobu a štruktúru dát. K týmto trom 

základným charakteristikám identifikovala spoločnosť IBM ešte jednu, a to Veracity 

charakteristiku, ktorá rieši predovšetkým úplnosť a dôveryhodnosť spracovaných dát. 

 

1.1 Volume  

Hlavným rozdielom medzi jednotlivými typmi dát je celkové množstvo dostupných dát. To 

môže byť tvorené napríklad historickými záznamami zákazníka, všetkými jeho transakciami, 

logmi jeho aktivít, dátami zo sociálnych sietí a webu obecne, alebo všetkými spomínanými, 

plus niektorými ďalšími zdrojmi dohromady. Charakteristika objemu je veľmi subjektívna 

a nie je možné určiť, aké množstvo dát je už považované za Big Data. Hranica medzi Big 

Data a klasickými dátami je tenká a neustále sa pohybuje. Finálne číslo sa prakticky pre každú 

organizáciu líši a dané je aj sektorom, v ktorom organizácia pôsobí, či softvérovými 

a hardvérovými nástrojmi, ktoré k analýze týchto dát používa. Táto hranica sa bude neustále 

vyvíjať a posúvať paralelne s rozvojom IKT technológií. To, čo nie je možné štandardne 

analyzovať dnes, môže byť za pár rokov možné aj pomocou bežných softvérových produktov. 

Inak povedané, dáta ktoré by sa dali v minulosti kvantifikovať ako Big Data, nie sú Big Data 

dnes a čo vo všeobecnosti považujeme za Big Data dnes, môže byť  pomerne ľahko 

zvládnuteľný objem dát za pár rokov. Objem je síce značným rozdielom, ale stále ide o tie isté 

dáta iba vo väčšom meradle. 

 

1.2  Velocity  

Ďalším navonok menej viditeľným rozdielom medzi Big Data a klasickými dátami je v 

rýchlosti ich narastania a spracovania. V podnikovej sfére je často zaznamenaný až 

exponenciálny nárast dát ročne, čo núti podniky využívať technológie, ktoré takýto prudký 

nárast dát očakávajú a sú na neho pripravené. Okrem rýchlosti narastania dát v koncepte Big 

Data myslíme aj rýchlosť spracovania dát. Rýchlosťou spracovania dát myslíme 

predovšetkým celkovú dobu od vytvorenia novej informácie, cez jej získanie, spracovanie až 

k samotnému rozhodnutiu. Tento druhý aspekt rýchlosti pribudol až v posledných rokoch 

s rozvojom technológií a bude stále nadobúdať väčší význam. Už v dnešnej dobe by sme sa 
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bez tohto aspektu v určitých prípadoch len ťažko zaobišli. Existujú určité druhy biznisu, ktoré 

sú nútené spracovávať informácie v reálnom čase a musia sa vedieť okamžite rozhodnúť 

o ďalšom kroku - typicky automatizované systémy obchodu na burze a podobne. 

Reálnym príkladom môže byť situácia, kedy operátor sleduje polohu mobilného telefónu 

podľa jeho signálu a jeho majiteľ, klient, práve prechádza okolo nejakého obchodu. Predajca 

mu chce prostredníctvom mobilného operátora poskytnúť zľavu v prípade, že okamžite vojde 

do predajne a niečo tam kúpi. V tejto chvíli sú iba dva možné scenáre. V prvom operátor 

stihne zachytiť polohu používateľa (ideálne už v momente, keď sa k predajni blíži) a včas mu 

ponuku odkomunikuje. V druhom prípade operátor túto aktivitu vykoná až retrospektívne 

a ponuku bude komunikovať s omeškaním. Potenciálny zákazník, ktorý však dostane túto 

ponuku neskoro, sa už pravdepodobne do obchodu nevráti a príležitosť predať výrobok pre 

predajcu skončila..  

Súčasné algoritmy pre automatické obchodovanie na burze pracujú v radoch milisekúnd 

a uzatvárajú obchody za dobu kratšiu, ak stihne človek kliknúť na myš. Milisekunda rozdielu 

pri vykonaní príkazu v tomto  prípade znamená zisk alebo stratu a doba, kedy podobné 

princípy budú platiť aj v obecnom biznise, nie je ďaleko. [1] 

 

1.3  Variety  

Tretím a kľúčovým rozdielom, ktorý je potrebné uvedomiť si, je rozmanitosť informácií, 

ktoré cez túto platformu pretekajú a ktorých sa celý koncept obecne týka. Zatiaľ čo klasické 

dáta majú vopred stanovenú štruktúru, typicky v podobe tabuľky, u ktorej vieme, akú 

informáciu nesie ktorý stĺpec a čo reprezentuje každý riadok. V poňatí Big Data je za dáta 

považované prakticky čokoľvek, čo je možné využiť pre predikciu alebo analýzu. 

Samozrejme vo väčšine prípadov ide o neštruktúrované alebo semi-štruktúrované dáta. 

Neštruktúrovaný obsah má mnoho podôb a len ťažko by ho šlo do detailu definovať. Do tejto 

kategória ale viac-menej spadá väčšina moderných formátov, od obrazových či zvukových 

dát, príspevkov na sociálnych sieťach a blogoch, cez informácie o geografickej polohe, 

záznamy kliknutí na weboch, dáta dostupné na internete a ďalšie. Všetky tieto formáty majú 

spoločný fakt, že nemajú pevne danú štruktúru. Často obsahujú väčšie množstvo textových 

informácií, ktoré pritom nemusia byť iba vo forme zrozumiteľných viet, ale môžu to byť 

rôzne logy zo zariadení, záznamy polohy mobilných telefónov, rôzne signály, kódy 

a podobne. No a práve spomínané logy, sú príkladom informácií, ktoré sa často označujú ako 

semi-štruktúrované. Semi-štruktúrované dáta môžu mať v niektorej svojej časti určitú 

štruktúru, väčšia časť je samozrejme neštruktúrovaný text.  Úlohou Big Data riešení je 

vyťažiť z takýchto neštruktúrovaných dát  užitočné informácie, zjednotiť ich do podoby 

vhodnej pre ďalšie spracovanie, dáta spracovať a ideálne oddeliť zbytočné a nepotrebné 

informácie od dôležitých častí. 

 

1.4    Veracity  

Spoločnosť IBM definovala ešte jednu  Big Data charakteristiku, ktorá vznikla predovšetkým 

na základe skúseností z praxe. Avšak táto charakteristika je veľmi dôležitá a jej význam bude 

v budúcnosti rásť spolu s rastúcim množstvom dát. V tradičných databázových systémoch je 

stále venovaná značná pozornosť príprave predspracovaniu dát ešte pred vstupom do 

samotného systému a následnej analýze. Biznis následne automaticky predpokladá, že tie 

dáta, ktoré sa do systému už dostali sú vierohodné, vyčistené a kompletné, a teda že 

výsledkom z nich  môžeme veriť. Ak však prejdeme od klasických dát ku konceptu Big Data 

a predpokladáme, že sa skladajú z údajov z rôznych sociálnych sietí, webových článkov 

a iných podobných zdrojov, je logické, že konzistentnosť a dôveryhodnosť týchto dát môže 

z pohľadu analytikov poklesnúť. V skutočnosti dokonca dve z vyššie spomínaných 

charakteristík Big Data – rýchlosť a rozmanitosť  pracujú proti vierohodnosti. Pokiaľ totiž 
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v reálnom čase spracovávame naozaj veľké množstvo dát z rôznych zdrojov, nie je na ich 

dôkladné čistenie alebo filtrovanie príliš veľa času. . [7]  Dopady tejto skutočnosti záležia 

predovšetkým na tom, ako daná organizácia takto získané dáta využíva a aké rozhodnutia 

z nich chce vyvodiť. Nemusí to nutne znamenať nevýhodu, je iba potrebné si túto skutočnosť 

uvedomiť.  

 

2 VYBRANÉ MOŽNOSTI SPRACOVANIA BIG DATA 

Ako bolo spomenuté  v predchádzajúcich častiach, nie všetky systémy sú schopné 

spracovávať také množstvo dát ako predstavujú Big Data. Preto existuje na trhu informačných 

technológií niekoľko riešení ako spracovávať Big Data, pričom takéto riešenia markantne 

nezaťažia podnikový rozpočet a urýchlia prácu s dátami.  

 

2.1  In-memory  

Jedným z týchto riešení jej technológia in-memory, ktorá ponúka riešenia na viacerých 

úrovniach ako napríklad na úrovni aplikácií, na úrovni IT a na úrovni biznisu. Táto 

technológia je vhodná najmä pre finančný sektor pri detekovaní podvodov a autorizovaní 

kreditných kariet. Taktiež je vhodná pre telekomunikácie v službách call centra alebo pri 

sieťovom manažmente. Takisto sa môže využívať aj vo verejnej správe a v spoločnostiach, 

ktoré využívajú zákaznícke portály. Hlavnou filozofiou tejto metódy je, že dáta sa uchovávajú 

všade tam, kde sa dá. Presne môžeme princíp tejto technológie definovať ako uchovávanie dát 

v databázach, z ktorých je rýchly prístup k dátam. Pre rýchle sprístupnenie veľkého množstva  

dát je možné využívať technológiu Big-Memory, ktorá predstavuje zlúčenie Big Data 

s technológiou in-memory. Zabezpečuje riadenia dát veľkých rozsahov. Takáto platforma 

umožňuje používateľovi pracovať v reálnom čase. Najnovšie nástroje na správu dát sú 

navrhnuté tak, aby nevznikali problémy pri spracovaní dát. Pre rýchle sprístupnenie veľkých 

objemov dát sú podporované tzv. data streams  rozhrania na už existujúcich databázach. . [2] 

 

2.2   Hadoop a MapReduce 

Jedným z ďalších riešení je nástroj Hadoop, ktorý slúži na spracovanie, ukladanie a analýzu 

veľkého množstva dát. Dáta môžu byť distribuované a neštruktúrované. Hadoop je open 

source framework a pôvodne bol vytvorený spoločnosťou Yahoo!. Spoločnosť Google rýchlo 

reagovala a tiež navrhla svoj vlastný nástroj s názvom MapReduce, ktorý slúži na indexovanie 

webu. Hadoop je zostrojený na distribúciu dát a to cez viac uzlov súčasne. MapReduce 

predstavuje v rámci Hadoop výpočtovú vrstvu. MapReduce rozdeľuje distribuované dáta na 

webe a dátových centrách do viacerých častí na spracovanie. Spracovanie pošle na jednotlivé 

uzly. Agregované výsledky sú ukladané do určenej vrstvy. Hadoop má svoje výhody ale aj 

nevýhody. Výhodou Hadoop je, že z hľadiska nákladov a času umožňuje efektívnym 

spôsobom analyzovať úplné dátové súbory údajov a to aj štruktúrované a aj čiastočne 

štruktúrované. Nevýhodou Hadoop je nezrelosť a hektický vývoj. Pri používaní Hadoop sú 

vyžadované odborné znalosti. Pre spoločnosti je takýto open source neprijateľný a preto sa 

spoločnosti obracajú skôr na komerčné riešenia, ktoré existujú na základoch a princípoch 

Hadoop. Hadoop sa stal v konečnom dôsledku ako základný pilier pre navrhovanie lepších 

riešení. [3]  

 

2.3   Twitter Storm 
Storm sa od ostatných Big Data riešení odlišuje svojou paradigmou. Väčšina softvérov je 

zameraná na dávkové spracovanie dát, pričom Storm disponuje topológiou, ktorá analyzuje 

a spracúva nikdy nekončiaci tok dát. Ide o tzv. real-time spracovanie dát, ktoré analyzuje 

aktuálne dáta a poskytuje nám výsledky v reálnom čase. Toto riešenie ja využívané napríklad 

sociálnou sieťou Twitter. 
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2.4   Platforma IBM Big Data 

Spoločnosť IBM vyvinula jedinečnú platformu Big Data podnikovej triedy umožňujúcu čeliť 

všetkým obchodným výzvam súvisiacim s veľkým objemom údajov. Táto platforma spája 

tradičné technológie, ideálne pre štruktúrované, opakované úlohy, s novými technológiami, 

zameranými na rýchlosť a flexibilitu, ktoré sú výhodné pre účelové preskúmavanie a 

objavovanie údajov a analýzu neštruktúrovaných údajov. Integrovaná platforma Big Data 

spoločnosti IBM prináša štyri najdôležitejšie schopnosti: analýzu Hadoop, stream computing, 

skladovanie údajov a integráciu a kontrolu informácií. 

 

2.5   Knowledge Discovery in Database 

Knowledge Discovery in Database od spoločnosti MNForce môžeme definovať ako 

získavanie implicitných, v minulosti neznámych a užitočných informácií z dát.  V závislosti 

od potrieb klienta je možná práca aj s externými dátami, ktoré popisujú prostredie v ktorom sa 

analyzované deje odohrávajú (kalendárne obdobia, reklama, politické udalosti, počasie atď.) a 

nie len internými dátami klienta, ktoré sa členia na dáta zákaznícke a dáta technické. 

Zákaznícke dáta sú všetky elektronické dáta vzťahujúce sa k zákazníkom a údajom o nich a 

ich nákupoch, preferenciách, atď. Príkladom môžu byť registračné údaje na webe, informácie 

o klientoch ak sa evidujú, ich zakúpených službách alebo produktoch, emailová alebo iná 

digitálne zaznamenaná komunikácia s klientmi. Niektoré údaje môžu spadať do kategórie 

osobných, avšak pri procese spracovania sa anonymizujú a môžu byť použité rovnako ako 

ostatné dáta 

Technické dáta sú  ostatné nezákaznícke dáta, najmä interné firemné dáta, účtovníctvo, dáta o 

dodávateľoch, atď. Medzi tieto dáta tiež zaraďujeme aj dáta generované firemnými 

zariadeniami a strojmi napr. zariadeniami na výrobnej linke, ktoré sú  riadené elektronicky, 

detektory, kamerové záznamy. Pri technických dátach sa  analyzujú interné firemné procesy 

a je možné ich optimalizovať. Vo výrobných firmách sa analyzuje a optimalizuje proces 

výroby, ale tiež aj prípadná poruchovosť  plynúca z aktuálneho nastavenia procesu. 

Proces realizácie KDD 

Populárnejší a známejší pojem Data Mining charakterizujeme ako určité softvérové 

spracovanie dát za dopredu definovaných pravidiel. Data Mining pritom predstavuje len jednu 

z niekoľkých fáz procesu realizácie KDD. Principiálne sú to tieto fázy: 

 Selekcia: Zo všetkých nahromadených zdrojov vyfiltrujeme dáta, ktoré zapojíme do 

procesu KDD. Dáta sú filtrované podľa relevantnosti k požadovaným výstupom. 

 Predspracovanie: Slúži na očistenie vybraných dát, odstránenie duplicít, vyradenie 

nepodstatných častí, atď. 

 Transformácia: Transformácia do vhodnejšej dátovej štruktúry a formátu, ktorý je 

vstupom do procesu spracovania  

 Data Mining: Hlavné spracovanie dát, jedná o využitie jednej alebo kombinácie 

niektorých z nasledujúcich metód: agregácia, asociačná analýza, zhlukovanie, 

segmentácia, klasifikácia, regresia, korelácia a iné. Takmer ku každej úlohe sa 

vytvorí jedinečný model spracovania, ktorý zostavia spolu s analytikmi aj doménoví 

experti. 

 Vyhodnotenie: Dôležitá je interpretácia výstupu, najmä vizualizácia, na základe ktorej 

dokážeme dosiahnuté výsledky vhodne aplikovať, zorientovať sa v nich alebo aj overiť či 

bol zvolený správny postup. Pri overení a získaní informačne nedostatočných výsledkov 

je možné sa procesom spätne vrátiť až do fázy selekcia. KDD proces môže byť a často aj 

je iteratívny, čo znamená že sa opakuje pokým nie sú dosiahnuté požadované výsledky. 
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ZÁVER 

Hoci Big Data nie sú v súčasnosti novým pojmom, nemožno tvrdiť, že o nich už vieme všetko 

a že dokážeme využiť celý ich potenciál. Rozsah  ich využitia je už teraz enormne široký a to 

sme ešte neodkryli všetko, čo nám analýza a spracovanie Big Data ponúka. Je predpoklad, že 

veľkosť a zložitosť dát budú v priebehu nasledujúcich rokov postupne narastať a s nimi budú 

narastať aj nároky podnikov a firiem na tvorcov aplikácií a softvérových riešení pre 

spracovanie Big Data. Trh s týmito riešeniami nie je stále plne pokrytý a jeho rast je, ako sme 

už spomínali, z roka na rok vyšší. Big Data môžeme bezpochyby považovať ako perspektívnu 

oblasť, keďže sa ich spracovaniu resp. analýze nevyhne žiadna firma, ktorá sa chce presadiť 

na trhu a chce byť konkurencieschopná. Taktiež chceme pripomenúť ich obrovský prínos aj 

v neziskových sektoroch ako je napríklad zdravotníctvo, kde ich využitie často zachraňuje 

životy. 
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ZPRACOVÁNÍ RGB SNÍMKŮ MALÝCH VODNÍCH PLOCH 

ZÍSKANÝCH POMOCÍ UAV 

PROCESSING OF RGB IMAGES OF SMALL WATER AREAS 

OBTAINED BY UAV 

Jakub JECH 

Abstrakt 

Sledování vodních ploch i jejich vegetačního okolí je velmi důležité při sledování změn 

v krajině. Data sledovaných vodních ploch lze získat z družicových snímků. Družicové 

snímky nedisponují vždy velkým prostorovým rozlišením, a ne všechna data jsou zdarma. 

Prozatím mají nejlepší snímky prostorové rozlišení 10 metrů z družice Sentinel-2 A a 30 

metrů z družice Landsat 8. Oproti tomu data získaná z UAV disponují řádově lepším 

prostorovým rozlišením a při snímání v RGB pásmu jsou takto pořízená data i levná. RGB 

obrazová data lze klasifikovat pomocí různých metod automaticky nebo využít manuální 

identifikaci. Příspěvek ukazuje možnosti vybraných metod automatické klasifikace RGB dat 

pro část malé vodní plochy. Data byla získaná s využitím dronu DJI Spark. 

Klíčová slova: zpracování obrazu, RGB snímky, klasifikace obrazu, dron, nízko nákladové 

Abstract 

Monitoring of water bodies and their vegetation surroundings is very important when 

monitoring changes in the landscape. Data of monitored water bodies can be obtained from 

satellite images. Satellite images do not have always high spatial resolution, and not all data is 

free. For the time being, the best images have a spatial resolution of 10 meters from Sentinel-

2 A and 30 meters from Landsat 8. RGB image data can be classified using various automatic 

methods or using manual identification. The paper shows possibilities of selected methods of 

automatic classification of RGB data for a part of small water area. The data was obtained 

using the DJI Spark drone. 

Key words: image processing, RGB images, image classification, drone, low-cost 

 

1 ÚVOD 

Zpracováním obrazových dat lze sledovat změny v krajině a lze získat výstupní model 

chování a z něj lze dále predikovat další vývoj v krajině, popř. omezit nežádoucí změny. 

RGB snímky jsou jednoduchou formou pořízení obrazových dat, které lze následně 

zpracovávat pomocí automatických metod pro klasifikaci. Vhodným nosičem pro pořízení 

RGB snímků jsou UAV (Unmanned Aerial Vehicle), které často disponují snímačem 

vestaveným v těle stroje. Takto pořízená data mají velké prostorové rozlišení a jejich pořízení 

lze zrealizovat téměř kdekoliv a kdokoliv (je potřeba se řídit zásadami letu danými ÚCL 

v případě České republiky). Pro sběr kvalitních dat je důležité správně naplánovat let, aby se 

předcházelo chybám při jejich získávání, jako jsou chybějící části nebo redundantní data. 

Plánovaný let podléhá jistým zásadám, mezi které patří doporučené překryvy pro příčné a 

podélné linie letu ve sledované oblasti a interval pořizování dat. Po získání dat z plánovaného 

letu je potřeba je odpovídajícím způsobem předzpracovat, aby bylo možné dělat analýzy na 

celé ploše, která je snímána. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Existuje mnoho typů analýz pro zpracování obrazu, které lze provádět nad takto pořízenými 

daty. Mezi časté analýzy patří identifikace povrchů (klasifikace obrazu), které lze provádět 
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manuálně nebo využít automatizovaných metod. Manuální identifikace povrchů je prováděna 

ručním výběrem polygonů a její přesnost je dána kvalitou posuzování/vyhodnocování osoby, 

která provádí výběr polygonů. Automatické klasifikace se provádí automaticky pomocí metod 

strojového učení. Metody automatických klasifikací lze rozdělit do dvou skupin, a to učení 

s učitelem a učení bez učitele. Metody učení s učitelem pracují s trénovacími a testovacími 

množinami. Tyto metody vyžadují prvotní zásah (od operátora provádějícího analýzy)  

pro vytvoření trénovacích ploch, které by měly být homogenní. Takto vytvořené množiny 

vstupují do metod a výstupem je klasifikovaný celý obraz, dle trénovacích množin. Metody 

učení bez učitele pracují na principu shlukování. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Z klasifikovaných dat je potřeba vhodným způsobem interpretovat zpracované veličiny,  

a to do grafů nebo do tabulek. Pomocí GIS nástrojů lze pro jednotlivě vyklasifikované plochy 

vypočítat jejich četnosti nebo rozlohy, které budou vstupy do tabulek, popř. grafů. 

Cílem práce je využití metod pro zpracování obrazu na RGB obrazová data pořízena pomocí 

nízko nákladového UAV. Ze zpracování obrazu je v této práci nejvíce využita automatická 

klasifikace obrazu a její porovnání s manuální identifikací. 

2 SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V současnosti lze získat RGB obrazová data poměrně snadno, zdrojem jsou satelitní snímky, 

popř. letecké snímky, ale nejsou vždy v požadované kvalitě. Data s vysokým prostorovým 

rozlišením jsou mnohdy placená, a i ta nemusí poskytnout dostatečnou kvalitu pro zpracování 

menších oblastí, jako jsou vodní plochy a jejich okolí. Další možností je získání obrazových 

dat pomocí UAV. Se získáváním dat pomocí velkých UAV se pojí tématika legislativy 

letectví, a tak i tímto způsobem není vždy snadné získat data nebo získat data levně. Proto se 

jeví využití malých UAV, dle několika kritérií, jako dobrá volba. V současnosti se na stroje 

nižší hmotnosti vztahují méně přísné podmínky pro let. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Současný stav klasifikace obrazu se zabývá širokou škálou metod, které lze na takto získaná 

data použít. V dnešní době lze klasifikovat pomocí metod deep learningu, ale starší metody  

se také ve velké míře využívají, např. metody řízené a neřízené klasifikace. Výhodou dat 

získaných ze satelitních snímků, popř. dronů s multispektrálním snímačem je možnost 

využívat spektrálních analýz, které usnadňují proces klasifikace vegetace. Dalším způsobem 

klasifikace je využití metod objektové klasifikace. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. Většina autorů se zaměřuje na zpracování multispektrálních dat a 

jen minimum zpracovává RGB data.  

3 METODY, DATA A POUŽITÉ VYBAVENÍ 

Veškeré výpočty se prováděly na počítači HP s procesorem Intel core i7 (2,5 Ghz, 4 jádra)  

a operační pamětí 8 GB. Dále byl použit pro plánování letu a získání dat mobilní telefon  

se systémem Android 9.0. Pro plánování letu byly použity 2 softwarové nástroje. První nástroj 

DJI Missions verze 2.3.0 je pro vytvoření linií letu a druhý nástroj DJI GO 4 MOD (upravená 

verze od skupiny DJI Pilots) ve verzi 2.0 je pro nahrání letových linií do dronu a 

zaznamenávání dat. Pro skládání snímků do mozaiky z videozáznamu slouží nástroj Microsoft 

ICE 2.0.3.0. Microsoft ICE je freeware aplikace pro tvorbu panoramat, ale lze v ní poskládat i 

mozaiky. Zpracování dat je prováděno v softwaru ArcGIS for Desktop 10.5. Pro GIS analýzy  

a zpracování obrazu je použit program ArcGIS for Desktop ve verzi 10.5 se zapnutými 

rozšířeními Spatial Analyst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Pro sběr dat byl využit dron DJI Spark, který umožňuje pořídit data při nízkých nákladech. 

DJI Spark je dron se zabudovanou kamerou malé třídy o hmotnosti 330 g s dobou letu do 15 
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minut Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Data byla získána v rámci předem naplánovaného 

letu UAV na rybníku Skříň. Rybník o rozloze 36,9 ha se nachází nedaleko města Pardubic a 

spadá pod vodohospodářství Lázně Bohdaneč. Na rybníku byla vybrána zájmová oblast 

s výběžky, viz Obrázek 1, kde se vyskytují všechny sledované typy povrchů Pro plánovaní 

letu byla použita aplikace DJI GO MOD. V aplikaci se naplánuje let se všemi parametry, 

který je poté zaslán do paměti dronu. Tímto způsobem lze celý proces zautomatizovat. 

Zájmové území bylo nasnímáno v 10 liniích, byl zvolen překryv 15 metrů příčně mezi 

liniemi, aby bylo možné vytvořit kvalitní mozaiky. Data byla pořízena 22. 11. 2019, sběr dat 

trval zhruba 8 minut. Při celkové délce 1441 metrů a letové hladině 39,6 metrů bylo 

nasnímáno území o rozloze 3,15 hektarů. Celkem byl v 10 liniích zaznamenán videozáznam o 

délce 7:15 minut a rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu. Videozáznam byl pořízen 

z důvodu nemožnosti stroje DJI Spark automaticky pořizovat jednotlivé snímky z waypoints. 

Po přepočítání z videozáznamu bylo dosaženo prostorového rozlišení 9,3 cm.px
-1

. [9] 

 

 

Obrázek 1 - Zpracovávaná část rybníka Skříň 

Pro zpracování snímků byly využity 2 programové nástroje, 1 pro tvorbu mozaiky  

a 1 pro klasifikace a vizualizace výsledků. Pro tvorbu mozaiky byla použita aplikace 

Microsoft ICE. Výhodou ICE je rychlá tvorba mozaik i z videozáznamu. Nevýhodou při 

tvorbě mozaiky je ztráta GPS souřadnic nově vytvořené mozaiky. Nově vytvořené mozaiky je 

potřeba rektifikovat na mapové poklady nebo správně umístěný snímek pro následné analýzy.  

Pro analýzy (klasifikace) byl použit program ArcGIS Desktop. Jako souřadnicový systém byl 

použit WGS 1984 UTM zóna 33N. 

V rámci přípravy dat pro klasifikaci byla mozaika oříznuta tak, aby stále obsahovala všechny 

typy povrchu. Ořezané území má rozlohu 1,28 hektarů. 
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Obrázek 2 - Ořez zájmové území 

Pro ověření správnosti a přesnosti klasifikace byly nejdříve vytvořeny polygony jednotlivých 

typů povrchů manuálně. Manuální neboli ruční tvorba polygonů je zdlouhavý proces, protože 

je vytvářen ručně na základě lidského vnímání krajiny. Sledované typy povrchů jsou 

vegetace, zaplavované pásmo, zaplavované pásmo 2 (po většinu roku pod vodou) a voda. 

Automatická klasifikace využívá metody řízené a neřízené klasifikace. Neřízená klasifikace  

je založena na shlukování pixelů dle spektrální podobnosti. Pro zpracování dat byla využita 

neřízená klasifikace dostupná v aplikaci ArcGIS Desktop – metoda Iso Cluster. Řízená 

klasifikace je založena na učení s učitelem, při kterém je potřeba definovat trénovací a 

testovací množinu. Trénovací množina je vytvořena lidským faktorem a jednotlivé skupiny 

jsou ideálně homogenní. Testovací množina je následný automatický proces klasifikace 

obrazu dle trénovací množiny. Využity byly metody řízené klasifikace dostupné v aplikaci 

ArcGIS – metody Maximum Likelihood a Interactive Supervised Classification. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.  

Lepších výsledků klasifikací lze dosáhnout při klasifikaci do více tříd a následným spojování 

tříd do požadovaných shluků klasifikačních tříd. Pro řízené klasifikace postačuje vytvoření 

dvojnásobku trénovacích množin než jen požadovaných typů povrchů. U neřízené klasifikace 

je to 3 až 5 a více násobek počtu vytvoření tříd, než je požadovaný výsledný počet tříd. 

4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Plochy manuálně vytvořených polygonů lze v aplikaci ArcGIS snadno vypočítat, a to 

nástrojem „Calculate areas“. Tento nástroj vytvoří novou vrstvu s rozšířenou atributovou 

tabulkou  

o spočítané plochy všech typů povrchů. Výsledky automatických klasifikací se dají jednoduše 

zobrazit pomocí toolbaru „Spatial Analyst“. V tomto toolbaru je možnost 

zobrazení histogramu dané klasifikované vrstvy, ale zobrazuje se pouze četnost jednotlivých 

tříd. Proto je potřeba oba výsledky vyjádřit jako procentní podíl pro celé zájmové území. 

Manuálně vytvořená „referenční“ vrstva má rozlohu 12 841,98 m
2 

neboli 1,28 hektarů  

a rozlišované typy povrchů mají rozlohy: 149,95 m
2
 voda, 3809,38 m

2 
vegetace, 286,25 m

2
 

zaplavované pásmo, 8 596,40 m
2
 zaplavované pásmo 2 (většinu času pod vodou). 

Zaplavované pásmo 2 je důsledkem vypuštění rybníka, jinak je zaplavené vodou, je to tedy 

dno, viz Obrázek 3. 
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Obrázek 3 - Manuální identifikace povrchů 

Níže v Tabulka 1 jsou snímky s výsledky jednotlivých klasifikací zobrazující sloučené třídy 

do požadovaného počtu tříd. 

Tabulka 1 - Výsledky klasifikací při různých počtech tříd 

    
Iso Cluster (4 třídy) Iso Cluster (12 tříd) Iso Cluster (16 tříd) Iso Cluster (20 tříd) 

    

Interactive (4 třídy) Interactive (7 tříd) Max Likeliho. (4 třídy) Max Likelihood (7 tříd) 

    

Tabulka 2 a Tabulka 3 ukazují výsledky automatických metod převedené na procentní podíly 

jednotlivých sloučených ploch na požadované typy a první sloupec s výsledky je referenční 

vrstva též převedená na procentní podíly. První tabulka jsou výsledky metody neřízené 

klasifikace Iso Cluster s různým počtem klasifikovaných tříd a druhá tabulka ukazuje 

výsledky metod řízené klasifikace, a to metody Interactive classification a metody Maximum 

Likelihood nejdříve s trénovací množinou pro 4 třídy a poté pro 7 tříd. 
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Tabulka 2 - Výsledky neřízených klasifikačních metod v % 

 Metoda (počet tříd) 

Typ [%] Manual 
Iso cluster 

(4) 

Iso cluster 

(8) 

Iso cluster 

(12) 

Iso cluster 

(16) 

Iso cluster 

(20) 

Voda 1,17 16,12 7,17 6,59 5,88 4,83 

vegetace 29,66 31,23 11,58 9,73 25,77 17,99 

zaplavované 

pásmo 
2,23 0,00 9,10 6,67 4,20 3,13 

zaplavované 

pásmo 2 
66,94 52,65 72,16 77,01 64,15 74,04 

SUMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Tabulka 3 - Výsledky řízených klasifikačních metod v % 

 Metoda (počet tříd) 

Typ [%] Manual 
Interactive 

(4) 

Maximum 

Likelihood (4) 

Interactive 

(7) 

Maximum 

Likelihood (7) 

voda 1,17 0,40 7,55 0,61 1,43 

vegetace 29,66 41,71 33,19 34,38 19,11 

zaplavované 

pásmo 
2,23 1,04 4,47 2,28 7,10 

zaplavované 

pásmo 2 
66,94 56,86 54,78 62,73 72,37 

SUMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Pruhový graf (Obrázek 4) zobrazuje jednodušší přehled výsledků klasifikačních metod. 

 

Obrázek 4 - Pruhový graf výsledků všech použitých metod v % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Manual 

Iso cluster (4) 

Iso cluster (8) 

Iso cluster (12) 

Iso cluster (16) 

Iso cluster (20) 

Interactive (4) 

Max Likelihood (4) 

Interactive (7) 

Max Likelihood (7) 
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Porovnání výsledků klasifikačních metod [%]  

voda vegetace zaplavované pásmo zaplavované pásmo 2 
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5 ZÁVĚR 

Sledování změn v krajině patří k častým úkolům řešeným s využitím metod dálkového 

průzkumu Země. Stále častěji jsou jako nosiče pro sběr dat využívána UAV zařízení, včetně 

nízkonákladových. Získaná dat pak někdy obsahují pouze RGB pásma. I přesto se dají využít 

pro identifikaci typů pokryvu a sledování změn v krajině. 

Příspěvek ukazuje postup zpracování dat získaných s využitím dronu DJI Spark. Využita byla 

manuální interpretace jako referenční metoda a následně metody Iso Cluster (s různým 

počtem klasifikovaných tříd), Interactive classification a Maximum Likelihood. Nejlepší 

výsledky z použitých metod poskytla v řízených metodách Maximum Likelihood při sloučení 

ze 7 tříd a v neřízených metodách Iso Cluster při sloučení z 16 tříd. Z grafů a tabulek je 

názorně vidět, že klasifikace do více tříd s následným slučováním do počtu požadovaných tříd 

poskytuje lepší výsledky s hodnotami bližšími hodnotám získaných manuální interpretací. 

Nutností je další lidský zásah. 

Jelikož byla data získána v pozdějších odpoledních hodinách, tak se stíny stromů projevují  

jako problém při automatických klasifikacích, i proto se ukázalo jako vhodné klasifikovat data  

do více tříd a následně je slučovat na požadovaný počet. Vzhledem k meteorologickým 

podmínkám a časovému vytížení nešlo získat data ve vhodnější dobu a autor si toho je tohoto 

problému vědom.  

Do budoucna je plánován sběr časové řady pro sledování dynamiky prostředí. Autor si je 

vědom, že je potřeba precizně naplánovat sběr dat za vhodných podmínek. 

Poděkování  

Tento výzkum podpořil projekt Univerzity Pardubice SGS_2019_17. 
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COMPARATIVE STUDY AND ANALYSIS OF WIRELESS 

MOBILE ADHOC NETWORKS ROUTING PROTOCOLS  

 

Ibrahim A. Alameri, Jitka Komarkova 

 

Abstract  

The process of selecting the routing protocols is one of the most important decisions to be 

made in the design of an Ad hoc network. There are many characteristics that mainly affect 

the network, and the most important characteristics represented by routing protocol are: 

strengthen robustness, scalability, and quality of service (QoS) of a network. Additionally, the 

chosen protocol has to be optimal in terms of data transfer and data integrity. The process of 

examining protocols and their performances is a highly important step while choosing the 

proper protocols for any network. The aim of this paper is to evaluate the performance of the 

major routing protocols used in mobile ad hoc network, namely AODV, DSD, and DSR. We 

performed a simulation based comparative analysis of the ad hoc for reactive and proactive 

routing protocols. Results showed that DSDV has a better performance in terms of packet 

drop rate, throughput, energy consumption and end to end delay comparing to other analysed 

protocols. 

Keywords: Ad hoc, AODV, DSDV, DSR, Routing Protocols, MANET, WSN, UWSN, FANET, 

VANET. 

1. INTRODUCTION  

Cloud computing [1-2] has become one of the most commonly spoken technologies [3], cloud 

computing can be either wired or wireless network. Generally, wireless networks are 

classified into two categories: (i) infrastructure-based wireless networks, and (ii) 

infrastructure-less wireless networks [4]. In infrastructure-based wireless networks, all 

wireless nodes operate under centralized administrative domain, which is usually extended to 

wired network. For example, in cellular networks, in order to make or receive calls mobile 

phones communicate with their nearby tower or Base Station (BS). Similarly in Wireless 

Local Area Networks (WLAN) laptops, tabloids, mobile phones, and other handheld devices 

are connected with an Access Point (AP). The AP is responsible to take routing decisions, 

perform packet forwarding, enforce network wide policies and govern communication rules 

among wireless devices [5]. In infrastructure-less wireless networks there is no central entity 

that manages and oversee devices or nodes and perform routing and packet forwarding tasks. 

Instead, nodes in infrastructure-less wireless networks create a Point to Point (P2) connection 

with intended recipients. All tasks related to routing and packet forwarding are handled and 

managed by nodes themselves. Infrastructure-less wireless network is commonly known as an 

”ad hoc”[6] network because this type of a network can be created on the fly without the need 

of proper planning as opposed to infrastructure-based wireless networks that require 

significant planning, designing, deployment and investment. Ad hoc network is basically a 

communication paradigm, in which nodes communicate wirelessly and may move in different 

directions. The ad hoc nature allows nodes to join and leave network anytime without the 

need of any arbitrator. Lack of centralized administration and dynamic nature of ad hoc 

networks introduce various challenges as discussed by [7], for example security and trust [8], 

efficient routing [9], energy utilization [10], reliability, management [11] etc. In Table 1 we 

present comparison between legacy infrastructure-based wireless networks and wireless ad 

hoc networks. In literature, ad hoc wireless networks are further classified into different types 
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such as: (i) Mobile Ad Hoc Networks (MANET), (ii) Wireless Sensor Networks (WSN), (iii) 

Underwater Wireless Sensor Networks (UWSN), (iv) Wireless Mesh Networks (WMN), (v) 

Flying Ad Hoc Networks (FANET), (vi) Vehicular Ad Hoc Networks (VANET), etc. The 

common things among all types of ad hoc networks are their dynamic nature, autonomy, 

distributed operation, self- configurable, resource constrained networks, security, routing 

challenges etc.  

Main aim of this research paper is to perform a simulation based comparative analysis of 

several MANET routing protocols. As discussed in Section 2, mobile ad hoc networks routing 

protocols can be classified into three categories (i) proactive, (ii) reactive, and (iii) hybrid. We 

focus on MANET routing due to following reasons: 

 MANET is the most mature ad hoc network type among others like underwater wireless 

sensor networks, flying ad hoc networks, which represent an emerging state at the 

moment. 

 Availability of hardware and support provided by Original Equipment Manufacturers 

(OEMs). 

 Mostly commonly deployed ad hoc network types among others. 

Rest of this paper is organized as follows. Section 2 provides classification and literature 

review of mobile ad hoc networks. In Section 3 we discuss and describe the methodology 

approach which is used to compare chosen MANET routing protocols. In Section 4 we 

discuss the results of the simulation followed by the conclusion. 

2. CLASSIFICATION OF MOBILE AD HOC NETWORKS (MANET) ROUTING 

PROTOCOLS 

As discussed in Section I, in this paper we perform simulation based study of mobile ad hoc 

networks routing protocols. In this section we present literature review of MANET routing 

protocols. Mobile ad hoc networks routing protocols are classified into different categories 

based on the methodology being used to build routing tables and to perform routing tasks. 

MANET routing protocols are generally divided into three categories [5].  

 Proactive Routing Protocols. 

 Reactive Routing Protocols. 

 Hybrid Routing Protocols. 

 

Table 1: Comparison between Ad Hoc and Legacy Wireless Networks [12-15] 

Legacy Wireless Networks Ad Hoc Wireless Networks 

Infrastructure based wireless networks 

requires proper planning for setup 

Usually unplanned, no planning is generally 

required. 

Thus it requires high setup time Requires minimal setup time 

It demands fixed backbone network for 

extended connectivity 
No fixed backbone connectivity is required 

High infrastructure cost Virtually no infrastructure cost 

All nodes operate under centralized 

administration 

No centralized administration, loosy 

networks. 

2.1 Proactive Routing Protocols  

Nodes build routing table proactively in proactive routing protocols. It means that when a 

node comes online or join an ad hoc network then the first job it performs is to build routing 

table. Nodes also communicate routing information with other nodes periodically, which is 

actually a drawback because it adds an overhead [4, 16]. 
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DSDV: Destination-Sequenced Distance-Vector Routing (DSDV) is a table-driven proactive 

routing protocol. The routing information table about the following terms: sequence number, 

the destination address, the number of hops to the destination node, and the sequence number 

of the destination. DSDV is also based on distance vector routing and thus uses bidirectional 

links. The drawback of DSDV provides only one route between the source and destination 

nodes. 

 

2.2 Reactive Routing Protocols 

The node initiates route discovery when there is something that the node need to send to a 

particular recipient. This is the reason why they are also known as ’source initiated’ routing 

protocols. The good thing about reactive routing protocols is that they do not maintain or 

build any table, due to which hardware/software resources are not engaged and can be utilized 

to perform other tasks. A drawback of reactive routing protocol is an extra delay as route 

discovery is initiated when there is a request for data transmission. It may not be acceptable to 

some applications [5, 17]. 

 

AODV: The Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) algorithm have several 

Characteristics which enable it to be the most important among reactive routing protocols. 

The characteristics are summed up: self-acting, Multihop routing between mobile nodes, 

enable nodes of mobile to get routes quickly for the destination node to provide high 

responsibility and flexibility to mobile nodes in case any change happens to network topology 

[18]. 

 

DSR: This protocol on-demand means that this protocol starts working to discover and have 

maintenance through the route just in case the source node wishes to send data to destination 

node. Anyway, DSR has every capable mechanism to discover the route between source and 

destination. The route packets to the destination are familiar with all the intermediate nodes 

that will pass through it until it reaches the destination. As we mentioned previously, when 

any nodes wish to send data using DSR routing protocols to the destination, the node must 

check the route cache table which is once defended by route. In case the route not available 

for any reason, the sender node will start to discover the new route [19]. 

 

2.3  Hybrid Routing Protocols  

Hybrid routing protocols make use of best characteristics of proactive and reactive routing 

protocols [20]. It means that they build and maintain routing table for some nodes and 

simultaneously they perform route discovery also. Table 2 presents a summary of the 

scientific papers published in top scientific databases (IEEE, WoS, and Scopus) during recent 

years, reviewing the routing protocols. 

 

Table 2: Summary of Papers on Literature Review of Routing Protocols 

P
u
b
li

sh
in

g
 

y
ea

r 

R
ef

. 

R
o
u

ti
n
g
 

P
ro

to
co

ls
 

U
se

d
 

M
o
b
il

it
y
 

M
o
d
el

 

E
v
al

u
at

io
n
 

M
at

ri
x
 

E
v
al

u
at

io
n
 

T
o
o
l 

/ 

S
im

u
la

to
r 

Main theme / objective / Remarks 

about the paper 

2019 21 
AODV, 

OLSR 

Random 

way 

propagation 

Delay, Jitter,  

Throughput 

NS-2, 

VHDL 

The paper has evaluated the 

reactive routing protocol AODV 

and proactive routing protocol 

Optimized Link State Routing 

Algorithm (OLSR) , the OLSR was 
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better in in the performance of 

Hardware and status of run-time 

2017 22 

DSDV, 

AODV, 

AntHoc-

Net 

Random 

way 

propagation 

Packet 

Delivery Ratio,  

Energy 

Consump-tion 

NS-2 

The author uses the ns-2 network 

simulator for comparing protocols 

AODV, DSDV and AntHocNet. 

The results refer to that the AODV 

consumed a few of power rather 

than DSDV and AntHocNet. 

2017 23 
AODV, 

DSR 

Random 

way 

propagation 

Throughput, 

Packet Loss, 

Delay 

NS-2 

The paper introduces the different 

results of routing, i.e., the result 

showed to us the protocol reactive 

routing have better performance 

from other routing protocol. 

2016 24 

DSDV, 

AODV, 

AOMDV, 

TORA, 

DSR 

RPGM, 

CMM, 

RWP 

PDR(Packet 

Delivery 

Ratio),Avg.E2E, 

Jitter,  

Throughput 

NS-2 

The author used proactive (DSR, 

TORA) and reactive protocol 

(AODV, AOMDV, DSDV), he 

shows in according to the result of 

analysis that proactive better from 

reactive protocol where DSR has 

fixed behaviour in all scenarios on 

the opposite DSDV has poor 

performance if the number of 

nodes; exceed 50. 

2015 25 
AODV , 

OLSR 

Random 

waypoint 

Mobility 

PDR, 

Average Delay, 

Average 

Overhead 

NS-2 

The paper shows in the 

Performances of AODV and OLSR 

which are reactive routing protocol 

and OLSR which is a proactive 

routing protocol that is analysed on 

the different results of the military 

operation. As a result, OLSR has 

better performance compared to 

AODV (reactive routing protocol) 

for the PDR, Average Delay and 

Average Overhead. It means the 

OLSR may be good to choose with 

military operations. 

2014 26 

AODV 

DSDV and 

DSR 

Random 

waypoint 

Mobility 

Throughput , 

Packet Drop 

Rate, 

Average 

Packets, 

End to End 

Delay 

NS-2 

The author covered the possibilities 

that occurred with bandwidth and 

rate of packets delivered, the results 

show us that the DSDV, AODV 

have better performance regarding 

the packets delivery rate. On the 

other hand, the graphs show us the 

both protocols. Sequentially DSDV, 

DSR have better performance to 

deal with bandwidth from the 

AODV protocol. 

2011 27 

AODV, 

DSR, 

OLSR and 

DSDV 

Random 

waypoint 

Mobility 

Control 

Overhead, PDR, 

End to End 

Delay, 

Through-put 

NS-2 

Authors examined Performances 

both protocols   DSR, and OLSR 

are analysed on randomly with a 

different number of nodes and size 

of the network. As a result, OLSR 

gives a better solution for high 

mobility with high number of nodes 

on the network than other routing 

protocols of DSR. 

But in the small size of the network 

(600m X600m) with small mobility 

of node, DSR gives the highest 

performance on average PDR 
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parameters also gives a better 

packet delivery ratio rather than 

AODV and DSDV. 

3. SIMULATION METHODOLOGY 

As discussed in Section I, we study the behaviour of reactive, proactive and hybrid routing 

protocols. We included Direct Sequence Distance Vector (DSDV), Dynamic Source Routing 

(DSR), and Ad hoc On demand Distance Vector (AODV) routing protocols in our research. 

We use Network Simulator 2 (NS2) for the simulation and evaluation of these protocols. The 

breakup of this section is as follows.  In Section 3.1, we discuss simulation configuration 

parameters, which include network topology design, nodes mobility pattern, traffic 

configuration, and other details. In Section 3.2, protocols evaluation parameters are be 

discussed. 

Table 3: Simulation Details 

Parameters Value 

Simulator Network Simulator 2 

Simulation Time 180 seconds 

Area 1000 m x 1000 m 

Traffic Pattern Constant Bit Rate (CBR) 

Transport Layer Protocol UDP 

Number of Nodes 50 

Movement Scenario Random Way Point (RWP) 

Initial Energy 75 oules 

 

3.1 Network Topology Layout & Configuration 

Network topology, which is created to perform this research, is presented in Figure 1. In our 

research work we simulate 50 mobile nodes moving randomly in different directions by using 

Random Way Point (RWP) mobility model. Mobility model plays an important role in 

simulation design and assessment. In [28] authors discussed several mobility models which 

are commonly used in mobile ad hoc networks. In RWP mobility model, node selects a 

direction randomly. After selecting a random direction it starts its journey to reach that 

position in the topology. After reaching, it takes a pause for random time and select another 

direction and the process continues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1. Network Topology 
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3.2 Evaluation Parameters 

 

We study the following characteristics of the network: 

 Network Throughput. 

 Packet Drop Rate. 

 End to End Delay. 

 Remaining Energy. 

 

Network Throughput: Higher through- put rates shows good performance, while low 

throughput demonstrates limited behaviour of the network. Technically throughput can be 

defined as, successfully transmitted frames, packets or bytes per unit time is known as 

throughput. 

Calculation Method: Overall throughput of a network can be calculated by using Eq. 1. 

 

           
                      

    
                                          

 

Packet Drop Rate: PDR is one of the core indicator of network congestion and it is linked 

with network throughput, quality of service, end to end delay etc. 

Calculation Method: Packet drop rate is calculated by parsing and analysing simulation trace 

file. 

End to End Delay: End to end delay is another important measure for network behaviour and 

performance evaluation. End to end delay is actually total delay or time taken by a packet to 

successfully reach at sink node. It is generally low when there is not much traffic on the 

network and rises when network becomes choke due to increase in network transmission or 

addition of new nodes in the network. 

Calculation Method: Average end to end delay is calculated by parsing and analysing 

simulation trace file. 

 

Remaining Energy: Remaining energy is the energy left in a node after whole simulation. It is 

measured in joules. 

Calculation Method: Remaining energy is calculated by subtracting the energy preserved 

from the initial energy. It can be calculated by using Eq. 2. 

 

Remaining Energy = InitialEnergy – CurrentEnergy                               (2) 

 

Table 4. Packet Drop Statistics 

 AODV DSDV DSR 

Maximum 354 212 261 

Average 82.593 80.287 96.921 

Standard Deviation 65.661 56.237 68.263 

Total Drop Count 12,389 12,043 14,539 

4. RESULTS  

In this section we present the results of the simulation. As discussed in Section 3 we choose 

four evaluation parameters, on which we studied and compared MANET routing protocols. 

Figure 2 shows packet drop rate statistics for complete simulation time. The results show 

there is a  variation in the packet drop rate. Packet drop rate is calculated by using the 
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technique discussed in Section 3-B2. Table IV shows packet drop statistics for all four routing 

protocols. Less drop packets per second means higher throughput, table shows the DSDV 

routing protocol packet drop rate is better than other two protocols. However, Figure 3 shows 

that network throughput for DSDV was better from other two protocols. Hence its CBR 

packet drop rate is less at the same time. After DSDV turned PDR is better than AODV and 

DSR protocols.  

 

 

 

 

However, Figure 4 shows that DSDV has a lower average end to end delay comparing two 

other protocols AODV and DSR, which makes it suitable for delay sensitive real-time 

services. Since DSDV is a proactive routing protocol, it does not perform route discovery on 

the fly, instead, it maintains tables that is the reason it shows low delay as compared to other 

protocols. Figure 5 shows average, minimum and maximum energy left in the nodes at the 

end of the simulation. Noticeable difference between DSDV graph and rest of the protocols 

can be observed. It means that network lifetime will be longer with DSDV protocol. Figure 3 

shows network throughput for different routing protocols. 

 

 

 

 

Fig 2. Packet drop rate statistics for routing 

protocols 

Fig. 3. Throughput of different routing 

protocols. 

Fig. 4. Average End to End Delay Fig. 5. Nodes Remaining Energy  
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5. CONCLUSION 

In this paper we performed simulation based comparison of different mobile ad hoc networks 

routing protocols. We selected protocols from two different categories, i.e. proactive and 

reactive. Results of NS2 simulation show that DSDV throughput is comparatively better than 

AODV and DSR routing protocols. High throughput rates make it useful for large scale 

networks. Packet drop rate is a performance measure of today’s networks. Results show 

AODV has very fluctuating PDR figures, it means that its nature is extremely bursty, which is 

not suitable for services or applications that require high reliability. After further analysis, we 

deduced that DSDV and DSR has comparable packet drop rate, however DSR has higher 

average packet drop rate and has 20 % extra packet drops as compared to DSDV routing 

protocol. Average end to end delay of DSDV routing protocol is far more less than AODV 

and DSR protocols. DSDV end to end delay is 3.7 times less than AODV and 2.3 times less 

DSR routing protocols. Less end to end delay make it useful for streaming applications like 

video streaming and voice/video calling. Graphs show that DSDV performed better to 

conserve nodes energy, which actually extends the lifetime of the network. 

 

In future work, we plan to extend this work by introducing new routing protocols and 

evaluation criteria. It will help us to get a holistic comparison of latest routing protocols. It 

will also help us not only in identifying strengths and weaknesses of different protocols but 

also we can critically review them to propose our routing protocol to enhance or remove the 

limitations present in existing protocol(s). 
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INFORMÁCIE A REŽIMY ICH PRÁVNEJ OCHRANY 

 

INFORMATION AND LEGAL PROTECTIONS REGIMES 

 

Marcela Tittlová 

 
Abstrakt 

Informácie sú všade okolo nás. Hoci sa javí, že ich právne vymedzenie a kategorizácia, 

subsumovanie pod rôzne režimy právnej ochrany, sú veľmi jednoduchou otázkou, opak je 

v konečnom dôsledku pravou. Veľmi významne tak závisí jednak na obsahu pojmu 

,,informácie“, teda to čo informáciami rozumieme, kto je ich pôvodcom i príjemcom 

a v konečnom dôsledku významne závisí aj od toho, z akého uhla pohľadu na informácie 

nahliadame a pracujeme s nimi. Predkladané spracovanie poukazuje na rad právnych režimov, 

ktoré poskytujú rôznym druhom informácií ochranu. 

Klíčová slova: informácie, ochrana osobných údajov, utajované skutočnosti, privilegované 

skutočnosti, kriminalita, trestnoprávne možnosti ochrany. 

 

Abstract 

Information is all around us. Although it seems that their legal definition and categorization, 

subsuming under different legal protection regimes, is a very simple question, the opposite is 

ultimately true. Thus, it depends very much on the content of the term "information", tie what 

we understand by information, who is its originator and recipient, and ultimately also depends 

on the point of view of information we work with and work with. The present processing 

points to a number of legal regimes that provide protection to various kinds of information. 

Key words: information, protection of personal data, classified information, privileged facts, 

criminality, criminal protection possibilities. 

 

 

1. Pojem informácie, ich druhy a účely ich ochrany 

Informácie sa nachádzajú v rôznych podobách a v rôznych formách všade okolo nás. Dá sa 

povedať, že my sami ako ľudské bytosti sme ich nositeľmi. Sú také druhy informácií, ktorým 

je potrebné zabezpečiť určitú formu právnej ochrany či už z pohľadu jednotlivcov (jednotlivci 

majú záujem na ich ochrane), alebo z pohľadu štátu (štát má záujem na ich ochrane). Naproti 

tomu, sú také druhy informácií, na ktorých ochrane má záujem jednotlivec alebo skupina 

jednotlivcov, a hoci štát do tejto sféry spravidla zasahovať nemôže, v určitých prípadoch 

takýmito informáciami disponovať potrebuje na to, aby si plnil svoje zákonné povinnosti vo 

vzťahu k ochrane práv a právom chránených záujmov jednotlivcov. 

Právna ochrana informácií vyplýva z mnohých právnych predpisov na úrovni právnych 

poriadkov, riešená je na úrovni vnútroštátnej aj medzinárodnej. Pomerne silne sa dotýka 

jednotlivcov, nakoľko často ide o informácie, ktoré sú z ich pohľadu viac či menej významné, 

no rovnako tak sa dotýka štátu (to, aké informácie majú ostať utajené). Možnosti 

trestnoprávnej ochrany informácií sa stávajú aktuálnymi v momente, kedy osobitné právne 

predpisy a ich normy nie sú spôsobilé zaistiť ochranu informácií, ochranu ich obsahu. 

Otázky ochrany informácií sú veľmi aktuálnou témou a možno predpokladať, že požiadavky 

na ochranu informácií sa smerom do budúcna budú zvyšovať, budú mať vzrastajúcu 

tendenciu. Je tomu tak preto, že hodnota informácií významne za posledné roky narástla. 

Naša spoločnosť sa viac a viac informatizuje, čo znova len smeruje k posilňovaniu 
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požiadaviek na ochranu informácií. Mnohé aktivity sa realizujú len vo virtuálnej realite, 

mnohé prebiehajú výhradne online, vidíme, ako sa elektronizuje styk s orgánmi ochrany 

práva, s finančnou správou a pod. Nepochybne, všade tam, kde prichádza agenta do styku 

s jednotlivcom – s jeho možnosťami a oprávneniami rozhodovať, tam sa vytvára priestor pre 

možné korupčné pozadie. Elektronizácia systému umožňuje eliminovať ľudský prvok 

z procesu posudzovania, rozhodovania, schvaľovania a pod. Naproti tomu, elektronické 

systémy sú plnené dennodenne radom informácií, vrátaných takých, ktoré majú veľmi citlivú 

povahu a elektronické systému sú len a len systémami, ktoré naprogramoval a spravuje 

človek. Okrem tohto možného scenára úniku je tu aj možnosť prieniku do takýchto systémov 

a úniku informácií vo veľkom rozsahu.  

Aj v oblasti práva vznikajú nové právne vzťahy, nové právne inštitúty, ktoré dosiaľ 

vnútroštátne právo nepoznalo a je nutné na nich vhodným spôsobom reagovať, vhodne ich 

chrániť. Znova sa aj prostredníctvom tohto dostávame k tomu, že informácie sú všade okolo 

nás, obklopujú nás, denne na nás vplývajú, denne sme ich pôvodcami, kupcami, šíriteľmi. 

Mnohé z nich sú bežne dostupné a ich hodnota nie je zásadnejšie významná, iné z nich sú 

dostupné len určitej skupine osôb s osobitnými oprávneniami. Opodstatnene sa možno pýtať, 

čo všetko je možné považovať za informácie, aké majú stránky, aký majú význam, aké druhy 

informácií máme k dispozícii, aký režim právnej ochrany môžu požívať a požívajú.  

Vzhľadom na frekventovaný výskyt informácií všade okolo nás, na prvý pohľad sa javí, že 

vymedzenie pojmu ,,informácie“, je pomerne jednoduché, neproblematické. Pri hľadaní 

odpovede na túto otázku však nachádzame viaceré problémy, objavujeme viaceré úskalia. Je 

tomu tak s ohľadom na rôznorodosť informácií a rôzne stránky informácií, ktoré sa 

v konkrétnych prípadoch dostávajú do popredia, vzhľadom na vzťah informácie a údajov, 

vzhľadom na význam informácií. V konečnom dôsledku, toto vymedzenie komplikuje aj 

povaha a charakter rôznych druhov informácií, s ktorými sa stretávame. Práve samotnému 

pojmu ,,informácie“ a možnostiam jeho vymedzenia, ako aj druhom informácií z konkrétneho 

pohľadu (pohľadu trestnoprávnej ochrany a možností, ktoré poskytuje), sa venujeme 

v predkladanej seminárnej práci. Je totiž zrejmé, že druhy a aj povaha samotných informácií 

sa rôznia v závislosti od konkrétnej oblasti výskytu. Cieľom spracovania tejto časti práce je 

stručne načrtnúť pojem ,,informácie“ a jeho obsah, ako aj možnosti verejnoprávnej (aj 

trestnoprávnej) ochrany.
1
 

Na základe vyššie uvedeného prehľadu je možné vidieť, že v dostupných zdrojoch sa 

stretneme skutočne s rôznym vymedzením informácií. Toto vymedzenie sa odlišuje 

v závislosti od oblasti, v ktorej sa s informáciami stretávame (právne, ekonomické, 

spoločenské či politické a pod.) a súčasne aj od pohľadu, ktorým jednotlivý autori na tento 

pojem nahliadajú. Aj napriek tomu, že v právnej úprave sa s týmto pojmom stretneme veľmi 

frekventovane (právne predpisy veľmi často používajú pojem ,,informácie“), dokonca 

informácie sú ústredným pojmom niektorých právnych predpisov, všeobecné definovanie 

tohto pojmu u nás absentuje. Ak by sme aj takéto definovanie pojmu ,,informácia“ hľadali, je 

dôležité uviesť, že obsahovo výstižné a súčasne exaktné vymedzenie je pomerne 

komplikované. Do popredia sa tak môže dostávať kvalitatívna, i kvantitatívna stránka 

informácií a už spomenutý zorný uhol pohľadu, z ktorého na charakter a druhy informácií 

nahliadame. Možno sa pýtať či je vôbec správne, že informácie ako také sa v právnom 

poriadku (v právnych predpisoch) používajú, no formálne sa nedefinujú a či by tento právny 

stav nebolo vhodné zmeniť. Stretneme sa tak so zástancami definovania informácií na 

formálnej úrovni, ako aj s odporcami tohto exaktného vymedzenia. V závere sa možno 

prikloniť k tejto druhej možnosti. Exaktné definovanie pojmu informácie nie je vhodné a ani 

správne, keďže by takto došlo len k nevhodnému ohraničeniu tohto pojmu, ktorý by smerom 

                                                 
1 Váňa, J.: Informácie a ich ochrana. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1999, s. 11 
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do budúcna stratil svoju tvárnosť. Definícia by si vyžadovala sústavne zmeny a úpravy, čo 

naráža znova na problém, ktorým je princíp právnej istoty a na zákaz spätného pôsobenia. Aj 

z toho dôvodu považujeme sa správne vymedzovanie pojmu a obsahu informácií, ktoré plynie 

z kontextu právnej úpravy a na jej účely. Navyše, vymedzenie informácií ako pojmu možno 

považovať za čisto teoretickú záležitosť. Aj keď môže mať praktické dopady, je faktom, že ak 

by mali byť informácie ako pojem vymedzené, tak je to otázka právnej teórie a nie 

legislatívnej úpravy, keďže takto by sa do legislatívy mohli dostať viaceré čisto teoretické 

inštitúty a neprimerane by sa rozširoval rozsah paragrafových znení právnych predpisov.
2
 

Informácie sú všetko, čo nás denne obklopuje. Je možné diferencovať, čo je informáciou 

a aké druhy informácií poznáme z hľadiska konkrétneho odvetvia práva, z hľadiska určitého 

odborného pohľadu (ekonóma, právnika, kriminológia, z pohľadu sudcu). Odhliadnuc od 

spoločných východísk, ochrana informácií má nutne rozmer ochrany právnej. V poslednej 

inštancii a pri tých najzávažnejších útokoch prichádza do úvahy možnosť trestnoprávnej 

ochrany informácií (prostriedkami trestného práva) tam, kde inak súlad správania sa 

jednotlivcov s právom nemožno získať vopred. Na druhej strane, trestnoprávne je možné 

chrániť celý rad údajov od údajov súkromnej povahy, osobných údajov, cez počítačové 

a v počítačoch ukladané a uchovávané údaje, cez rad zákonných tajomstiev až po osobitné 

kategórie informácií. Tieto možno ochrany sú prirodzene len jeden aspekt z komplexu 

možností ochrany informácií. Aj na podklade tohto je možné vidieť, ako veľmi rozsiahly 

význam a všeobecne ako široký rozsah informácie majú, do akých oblastí siahajú a ako sa 

prejavujú v každodennom živote a každodenných činnostiach jedincov, i celej spoločnosti.  

 

2. Pojem informácie 

Aj keď sa môže javiť, že pojem a obsah informácií sa spája so vznikom a rozvojom 

informačných technológií v 20. storočí, je dôležité uvedomiť si, že ide o inštitút starý ako je 

ľudstvo samo. Tento poznatok významne pridáva informáciám ako produktu spoločnosti na 

význame, na hodnote. Ako produkt spoločnosti sú informácie významné tým, že mapujú 

vznik a vývoj ľudskej civilizácie. Nachádzame ich v podobe malieb a znázornení na stenách 

jaskýň. Nachádzame ich v podobe rukopisov v spisoch učencov, mysliteľov a filozofov 

v celej histórii spoločnosti. Samozrejme, spôsob vyjadrovania sa postupne s vývojom 

a rozvojom spoločnosti a s technickým pokrokom menil tak, ako sa menili aj formy a spôsoby 

zaznamenávania obsahu rôznych druhov informácií. Tieto majú v súčasnosti už veľmi 

sofistikovanú podobu, informácie sa dajú zachytávať, prenášať, upravovať, zamknúť pred 

neoprávnenými zmenami, šifrovať a pod. 

Informatizácia spoločnosti sa nepochybne premieta aj do vzniku nových právnych vzťahov, 

ktoré musia reagovať na túto stránku rozvoja. Okrem toho, že je nutné, aby právo reagovalo 

na informačný rozvoj spoločnosti a vtesnalo ho do rámca formálnej úpravy, je dôležité, aby 

táto úprava bola na jednej strane dostatočne všeobecná a na druhej strane dostatočne 

flexibilná. Práve táto druhá požiadavka umožňuje zohľadniť veľmi rýchly vývoj informatiky, 

veľmi rýchly vývoj a napredovanie informačnej spoločnosti.
3
  

Každá vedná disciplína sa zakladá a vychádza z poznatkov, najvšeobecnejšie z informácií 

v inom zmysle slova, v inom význame. Iné druhy informácií sú významné (z hľadiska 

obsahu) pre právnikov, iné sú významné pre ekonómov, biológov či fyzikov. S ohľadom na 

tento fakt, iba komplikovane by sme mohli formulovať jednotnú definíciu toho, čo je to 

informácia. Iba komplikovane by sme mohli stanoviť takú definíciu, ktorá by vyhovovala 

rôznym odvetviam, teda bola dostatočne tvárnou a súčasne všeobecnou. Dostali by sme sa 

                                                 
2 K tomu pozri aj Bališová, K., Tóthová, M.: Význam základných zásad v trestnom konaní. Zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké debaty mladých právníků, Právnická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci, 2010, s. 263 a nasl. 
3 Váňa, J.: Informácie a ich ochrana. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1999. s. 14 
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zrejme do roviny veľkého zovšeobecnenia, čo je problematické z hľadiska výstižnosti 

v konkrétnych oblastiach. Možno tak súhlasiť, že jednoznačnú odpoveď na otázku ,,čo je to 

informácia?“, by sme hľadali márne. Neexistuje taká definícia, ktorá by bola  všeobecne 

využiteľná, univerzálna pre všetky oblasti spoločnosti a súčasne dostatočné výstižná a jasná. 

Azda najvšeobecnejšie je možné o informácii hovoriť ako o akomkoľvek hmotnom alebo 

energickom prejave, ktorý je významný z pohľadu zdroja, pôvodcu alebo z pohľadu príjemcu 

informácie.
4
 Informácie je možné získavať prostredníctvom všetkých ľudských zmyslov – je 

ich možné vidieť, počuť, cítiť aj nahmatať. Či chceme alebo nechceme, vedome alebo 

nevedome informácie prijímame a rovnako tak sme ich nositeľmi a prenášame ich ďalej, 

sprostredkúvame ich. Sú vlastne nutným predpokladom existencie života, sú predpokladom 

pre existenciu všetkých živých organizmov.  

Slovo informácia má pôvod v latinskom slove informatió, ktoré sa prekladá ako správy, ako 

výklad.
5
 Aj napriek tomuto, ako bolo naznačené, univerzálne definovanie tohto pojmu dosiaľ 

absentuje. Slovenský jazyk pod týmto pojmom rozumie ,,poučenie, údaj alebo správu“. Podľa 

slovníka cudzích slov ide o oznámenie, poučenie, správu alebo o vysvetlenie.
6
 Nepochybne, 

dôležitý je kontext a význam, v akom sa pojem informácia alebo informácie využívajú a už 

len tento vie v mnohom naznačiť, čo je obsahom tohto slova. Informácie ako 

mnohovýznamový pojem sa dajú charakterizovať azda z pohľadu každého z nás. Ak 

prihliadame na pracovné zaradenie, ktoré môže byť odlišné, aj obsah informácií bude odlišný. 

Nás prirodzene bude zaujímať hlavne právny význam informácií a možnosti ochrany 

informácií. Ide teda o pomerne zúžené poňatie tohto slova.  

Právna úprava v Slovenskej republike nepozná formálne vyjadrenie, vymedzenie pojmu 

,,informácia“. Explicitná definícia tak v právnom poriadku absentuje. Je možné pýtať sa, či je 

skutočne potrebné zakomponovať ju do právnej úpravy, aký význam by to malo a na aké 

účely by toto definovanie malo slúžiť. Definovať informácie je možné tzv. kontextuálne a to 

v tom zmysle, že je možné vymedziť, čo sa všetko dá subsumovať pod tento pojem. To, čo 

všetko je informáciou, je možné vyvodzovať spravidla len z kontextu konkrétneho právneho 

predpisu. Informácie je nutné vykladať komplexne, teda tak, aby tento výklad sledoval účel 

zákona (tzv. teleologický výklad
7
), súvisiace právne predpisy a taktiež aj odborné zdroje. 

Okrem tohto možno hovoriť o požiadavke na výklad informácií súladný s právom Európskej 

únie, s dostupnou judikatúrou.
8
 

Ako sme vyššie otvorili otázku o správnosti, o vhodnosti stavu, kedy absentuje definícia 

,,informácie“ na úrovni slovenskej vnútroštátnej úpravy, možno ďalej uviesť, že túto 

skutočnosť je možné hodnotiť tak kladne, ako aj záporne. Na jednej strane, jediná definícia by 

len ťažko obsiahla generálne všetky druhy, všetky typy a podoby informácií. Takéto jasné 

definovanie by malo podobu neželaného ohraničenia definície, ktorá by stratila tvárnosť 

a nebolo by pod tento pojem možné subsumovať ďalšie a ďalšie druhy, typy či formy 

informácií, ktoré by sa v budúcnosti objavili. To, že súčasná spoločnosť a jej informačný 

rozvoj sústavne napredujú, o tom netreba polemizovať tak, ako nemožno povedať, že tento 

rozvoj sa nachádza na vrchole a už nemôže napredovať. Napredovať môže, je prirodzené že aj 

bude. Exaktné definovanie by teda bolo iba neželaným obmedzením, ohraničením tohto 

pojmu. V súvislosti s ním možno hovoriť aj o poklese právnej ochrany informácií. Na strane 

druhej, štátne orgány v súčasnosti, a rovnako tak aj súdy, sa v procese rozhodovania často 

                                                 
4 Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva. Zv. 1. Praha: Linde Praha a.s., 1995, s. 336 
5 Špaňár, J., Hrabovský, J.: Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., 2012. s.782 
6 Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva. Zv. 1. Praha: Linde Praha a.s., 1995, s. 336 
7 Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 29 
8 K tomu pozri aj Macejková, I.: Právo Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu SR, dostupné na: 

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992164/PCS-1.pdf/b13f8fa3-7117-4e5a-a1c9-dff55953921d (z 

22.08.2018), s. 1 - 2 
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pridŕžajú výhradne textového (paragrafového) znenia a výklad e ration legis ustupuje do 

úzadia.
9
 S neexistenciou jasnej definície informácie ako takej, ide zrejme aj nesprávna 

aplikácia abstraktných noriem a ustanovení právnych predpisov dotýkajúcich sa informácií.
10

 

Takže z tohto pohľadu by bola definícia žiaduca. Tu možno len načrtnúť rozhodnutie 

Ústavného súdu SR, ktorý konštatoval, že nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov 

zahŕňajúcej aplikáciu abstraktných právnych noriem na konkrétne okolnosti individuálnych 

prípadov je zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaním jednotlivých metód 

právneho výkladu. Ide vždy o metodologický postup, v rámci ktorého nemá žiadna z 

výkladových metód absolútnu prednosť, pričom jednotlivé uplatnené metódy by sa mali 

navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu 

právneho predpisu.
11

  

Za najvšeobecnejšie možno považovať vymedzenie informácií z etymologického hľadiska. 

Ide o vyjadrenie pojmu ,,informácia“ (lat. informare) - dať niečomu formu, oboznámiť, 

znázorniť, poučiť. 

 Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa informácia definuje ako správa, údaj, 

poučenie.
12

 V obdobných zdrojoch nachádzame tiež aj definíciu, podľa ktorej informácia 

predstavuje súbor údajov vo fyzickom dosahu príjemcu, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a po 

obsahovej stránke mu prinášajú rozšírenie znalostí.
13

 Často sa pri pojme ,,informácie“ 

stretneme s jeho synonymami, ktorými sú ,,dáta“ prípadne ,,údaje“. 

Informácie sa v ekonomicky, ale aj právne orientovaných zdrojoch zaraďujú k zdrojom 

poznania. Zaraďujú sa k veľmi špecifickým zdrojom poznania, keďže:
14

 

 na rozdiel od iných zdrojov, pri výmene informácií nedochádza k výmene hodnôt (pri 

výmene informácie dochádza k obohateniu o informáciu inú, no pôvodný poznatok sa 

nestráca, naopak tento poznatok ostáva), 

 prenos informácií si spravidla nevyžaduje nijaké osobitné a vysoké náklady, 

 informácie majú rôzne spôsoby využitia, pridaná hodnota informácií je neobmedzená.  

Informácie pozostávajú z dvoch stránok: zo stránky kvantitatívnej (ide o konkrétny údaj, 

ktorý sám o sebe nemá nejako zásadne výpovednú hodnotu) a zo stránky kvalitatívnej 

(správa, oznam; poskytuje dáta v určitom kontexte a v súvislostiach a takto dávajú význam, 

takto je s nimi možné pracovať). Je prirodzené, že pre každého sú dôležité a významné iné 

informácie. Závisí od obsahu správy, ktorú informácia poskytuje, či sú pre konkrétny subjekt 

významné alebo nie. Jedna a tá istá správa môže byť významná pre konkrétne subjekty a pre 

iné vôbec. Je tak možné pýtať sa, kedy sa vlastne správa stáva informáciou, ktorá má určitý 

význam, hodnotu, relevanciu. Informácia bude len takou správou, na podklade ktorej jej 

príjemca volí určité formy správania sa (koná istým spôsobom, nekoná určitým spôsobom 

a pod.). Význam informácie je tak vidieť vždy vo vzťahu ku konkrétnemu subjektu, vo 

vzťahu ku ktorému sa dá posudzovať a hodnotiť. Dá sa teda povedať, že správa sa 

informáciou stáva len vtedy, keď:
15

 

 pomáha eliminovať neurčitosť 

 rozširuje vedomosti o určitom sledovanom jave, situácii, produkte, systéme, 

 dá sa využiť na určité účely. 

 

                                                 
9 Řeřichová, M.: Teleologický výklad práva. In Visegrad Journal on Human Rights no. 2/2015, s.41 a nasl. 
10 Nález ÚS SR I. ÚS 243/07 
11 Nález ÚS SR III. ÚS 341/07-38 
12 Kacala, J. a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka. IV. doplnené a upravené vydanie. Bratislava: VEDA, 

2003, s. 103 
13 Gregušová, D. a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií. Bratislava: STU, 2005, s. 47 
14 Dudinská, E.: Manažérska informatika. Košice: Ibis Publishing, 1996, s. 76 a nasl. 
15 K tomu pozri zdroj: http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/ma/ma_04.pdf (z 15.6.2019) 
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Je zrejmé, že prístupy k vymedzeniu a chápaniu informácií sa rôznia. Rovnako tak existujú 

rôzne názory a zdôvodnenia toho, či by pojem ,,informácie“ mal byť definovaný v právnej 

úprave, ale nie. V tomto smere sa prikláňame viac k názoru, že exaktné vymedzenie by malo 

za následok neželané obmedzenie, ohraničenie pojmu, ktorý by sa tak stal určitým spôsobom 

uzavretým pred novými prvkami. Smerom do budúcna by sa tak vyžadovali časté úpravy 

a zmeny tejto formálnej definície, čo naráža na prekážku princípu právnej istoty a prirodzene 

na zásadu zákazu retroaktívneho pôsobenia novej definície, ktorá by sa tak nedala aplikovať 

spätne, ale iba smerom do budúcna na právne vzťahy vznikajúce po účinnosti formálnej 

zmeny. Navyše, sme toho názoru, že toto pojmové vymedzenie je otázkou právnej teórie, 

ktorá by mala k nemu pristupovať dôsledne a takto isto ho vymedzovať.  

Faktom je, že hoci pojem ,,informácie“ nie je v našom právnom poriadku legálne definovaný, 

a ako sme uviedli vyššie, ani to nepokladáme za nutné, potrebné či správne, s týmto pojmom 

pracujú viaceré právne predpisy. Na jednej strane ich zmyslom je zabezpečiť prístup 

k informáciám, na strane druhej majú zabezpečiť ochranu informácií pred neoprávneným 

oboznamovaním sa s nimi, pred neoprávneným používaním. Ústava SR (zákon  č. 460/1992 

Zb. v znení neskorších ústavných zákonov, ďalej len ,,Ústava SR) zaručuje právo na 

informácie v zmysle slobodného vyhľadávania, prijímania a rozširovania informácií. Uvádza, 

že orgány verejnej moci sú povinné poskytovať informácie o svojej činnosti, a to primeraným 

spôsobom čo do spôsobu oznamovania, aj do obsahu poskytovaných informácií.  V zmysle čl. 

26 ods. 4 Ústavy SR možno povedať, že právo na informácie sa nezaručuje absolútne, 

nakoľko môže byť zákonom obmedzené, a to v prípade, že „ide o opatrenia v demokratickej 

spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného 

poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti“.   

Osobitne sa právo na informácie formuluje v čl. 45 Ústavy SR, kedy ide o právo na včasné 

a úplné informácie o stave životného prostredie a o príčinách a rovnako tak aj ako 

o následkoch tohto stavu. V kontexte slobodného prístupu k informáciám sa toto právo 

zaručuje pre všetkých alebo teda presnejšie pre každého, čo je vymedzenie zahŕňajúce tak 

fyzické, ako aj právnické osoby bez ohľadu na akékoľvek rozlišovacie kritériá (môžu to byť 

tak štátni občania, ako aj cudzinci, rovnako tak právnické osoby so sídlom u nás 

i v zahraničí). Toto právo sa nijako nelimituje ani bydliskom, ale ani vyjadrením vzťahu 

k povahe žiadaných informácií. Nie je limitovaný ani rozsah žiadosti, takže oprávnený 

žiadateľ môže požadovať poskytnutie všetkých informácií od subjektov, ktoré sú v zmysle 

zákonnej úpravy na to povinné a to bez nutnosti alebo bez potreby identifikácie účelu, pre 

ktorý sa takéto informácie požadujú.
16

 

Základným pracovným nástrojom a aj ústredným pojmom v Zákone č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (tzv. Zákon o slobode 

informácií, ďalej len ,,ZoSI“) sú práve informácie. Ide o konkretizáciu ústavných východísk 

práva na informácie, kedy sa formuluje spôsob, presnejšie forma ako požadovať poskytnutie 

určitých druhov informácií, ktoré poskytnuté byť môžu. Ide o zákon, ktorý upravuje 

podmienky, postup a aj rozsah slobodného prístupu k informáciám (§ 1 ZoSI). Ani tento 

zákon neobsahuje všeobecnú  definíciu informácií vo výkladovom ustanovení § 2 (všeobecné 

pojmy), hoci poskytovanie, rozsah a podmienky poskytovania resp. neposkytovania 

,,informácií“ sú ústrednou problematikou tejto úpravy.
17

 Ako konštatuje Ústavný súd vo 

svojom náleze, Ústava SR vytvára prostredníctvom zakotveného práva na informácie tri 

skupiny resp. tri druhy informácií. Sú to také, ktoré štátne orgány musia predložiť 

                                                 
16 Wilfing, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe a rozhodnutia súdov. 

Pezinok: Via Iuris, 2012, s. 17 a nasl. 
17 Ikrényi, P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Wolterw Kluwer, 2015, s. 14 a nasl. 
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žiadateľom.
18

 Potom sú to také, ktoré predložiť nemusia, ale musia strpieť prístup k nim zo 

strany oprávnených osôb, ak tieto uplatnia svoje právo na informácie. Poslednou skupinou sú 

také informácie, ktoré v súlade s čl. 26 ods. 4 Ústavy SR zverejniť nemožno.
19

 Okrem 

poslednej skupiny, predmetom práva na informácie môžu byť všetky informácie. Obmedzenia 

v prístupe k informáciám (možnosť obmedziť ich poskytovanie) sa týkajú najmä prípadov 

osobných údajov, utajovaných skutočností, ochrany osobnosti, obchodného tajomstva a pod. 

Hoci ZoSI nedefinuje pojem ,,informácia“, v zmysle obsahu tohto zákona a jeho ustanovení je 

to akási správa, údaj, ktoré odovzdáva fyzická alebo právnická osoba inej fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorým dovtedy nebola/ neboli známa/známe. Takéto informácie sú vlastne 

základom pre výmenu údajov, smerujú k získaniu nových poznatkov, poznania. Za informácie 

v tomto zmysle sa považuje aj štatistické spracovanie údajov.
20

 V zmysle tejto úpravy je 

právo na informácie chápané ako jeden z moderných výdobytkov zmeny resp. premeny 

Slovenska smerujúc k slobodnej a demokratickej spoločnosti.
21

 

Zaujímavosťou je, že ustanovenie § 21b ods. 2 ZoSI predsa len definuje ,,informácie“, no nie 

všeobecne, ale len v kontexte s ods. 1 tohto ustanovenia (možnosť opakovaného použitia 

informácie). Pod pojem ,,informácia“ je podľa tohto ustanovenia (§ 21b ods. 2 ZoSI) možné 

subsumovať ,,akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu 

uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovoobrazového 

záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek 

nosiči“. Za informácie sa tak považuje obsah (konkrétny zápis) listiny, záznamu 

v elektronickej podobe, obsah zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo 

audiovizuálneho záznamu. Je irelevantné, na akom nosiči alebo v akej forme, v akej podobe 

sú zachytené, zaznamenané. 

Právna úprava obsahuje východiskový dokument pre poskytovanie informácií, ktorými 

disponujú štátne orgány a všeobecnejšie orgány verejnej moci. Každý, kto má záujem 

o poskytnutie informácie takejto povahy, môže o ich poskytnutie predpísaným spôsobom 

žiadať. Na základe žiadosti musia orgány verejnej moci sprístupniť určité druhy informácií, 

nie prirodzene všetky tak, ako to táto právna úprava podrobne stanovuje. Faktom ale je, že 

zákonná úprava úplne ústavné východiská práva na informácie nevyčerpala. Je to len úprava 

prístupu k informáciám, ktoré sa už určitým spôsobom zachovávajú, uchovávajú (napr. sú to 

informácie zachytené na určitom nosiči – či už je to tlačivo, listina inej povahy, iný nosič 

pevnej povahy). Za informácie treba ale považovať aj dáta a údaje, ktoré predstavujú 

informácie zachytené v rôznych druhoch databáz alebo informácie obsiahnuté v registroch. 

Pojem informácie sú teda širšie ako dáta alebo údaje resp. údaje alebo dáta sú len informácie 

zaznamenané v databázach a v registroch rôznej povahy. Faktom ale je, že ustanovenia ZoSI 

nerozlišujú medzi prístupom k dátam a údajom resp. nerobia medzi informáciami, dátami 

a údajmi rozdiely, naopak umožňujú slobodný prístup k nim bez rozdielu po splnení 

zákonných podmienok.  

 

3. Druhy informácií a ich ochrana 

Ako bolo naznačené vyššie, ústavná formulácia práva na informácie vytvára rôzne kategórie 

informácií, presnejšie vyššie spomenuté tri kategórie. Sú to také informácie, ktoré je potrebné 

sprístupňovať, potom také, ktoré sa nemusia sprístupniť, no ak sa v zmysle práva na 

informácie o sprístupnenie požiada, je nutné tak urobiť. Poslednou skupinou sú informácie, 

ktoré požívajú taký stupeň ochrany, že sa nezverejňujú a ani nesprístupňujú. Ustanovenia 

                                                 
18 Wilfing, P., Babiaková, K.: Právo na informácie. Výklad k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, 

problémy z praxe, rozhodnutia súdov. Bratislava: Občan a demokracia, 2006, s. 31 a nasl.  
19 Nález ÚIS SR II. ÚS 10/99 
20 Rozhodnutie 6 Sži/27/2013 
21 Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 830/2016 

- 1425 -



ZoSI navyše rozlišujú viacero režimov sprístupnenia informácií podľa miery ochrany, ktorá sa 

jednotlivým skupinám priznáva.
22

 Závisí od toho, či konkrétne druhy informácií požívajú 

zákonnú ochranu a v akom rozsahu (napr. osobné údaje, osobnostné práva).
23

 Povaha, rozsah 

a miera ochrany, ktorá sa informáciám poskytuje, je závislá od citlivosti, od významu 

konkrétnych druhov informácií, ale napríklad aj od pôvodcu. 

Takto významných informácií, kde sa modifikuje režim poskytovania informácií, je 

prirodzene mnoho (či už politických, ekonomických, právnych, sociálnych a pod.). Podľa 

toho sa diferencujú konkrétne druhy právnej regulácie nakladania s nimi. V poslednom štádiu 

sú chránené aj prostriedkami trestného práva, ktorého nástroje sa využívajú v prípadoch, kedy 

iné, miernejšie nástroje právnej regulácie nie sú schopné zaistiť súlad správania sa 

jednotlivcov s právom (povaha trestného práva ako ultima ratio).
24

 Pravdou ale je, že niekde 

prichádza do úvahy aj miernejší režim dosahovania ochrany, no niekde, kde je rozsah 

narušenia, ohrozenia lebo poškodenia tak veľký, že inak už túto ochranu vhodne a efektívne 

poskytnúť nemožno, prichádza do úvahy trestnoprávna rovina ochrany informácií ako prvá, 

resp. hneď, bez úvahy o možnosti využitia miernejších nástrojov smerujúcich k ochrane. 

Informácie, ktoré sú prostriedkami trestného práva chránené, je možné rozdeliť do 

nasledujúcich skupín: 

a.) informácie osobnej (súkromnej) povahy – k nim možno zaradiť: 

 ochranu tajomstva prepravovaných správ 

 ochranu listinného tajomstva a ochranu iných dokumentov, ktoré sa uchovávajú 

v súkromí 

 ochranu osobných údajov 

 ochranu prejavov súkromnej povahy, spravidla sú to informácie osobného 

charakteru, informácie osobnej alebo súkromnej povahy) 

b.) informácie ekonomickej povahy – do tejto skupiny je možné zaradiť zákonom 

chránené druhy tajomstiev, presnejšie tajomstvo: 

 obchodné 

 bankové 

 poštové 

 telekomunikačné 

 daňové a  

 privilegované informácie poskytované v rámci obchodného styku 

c.) informácie súvisiace s počítačovou kriminalitou, v rámci ktorých je možné chrániť 

údaje, ktoré sú uložené v počítačových systémoch, ale aj také informácie, ktoré sú zachytené 

na nosičoch údajov 

d.) utajované skutočnosti v súlade s ustanoveniami Zákona č. 415/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOUS“ alebo ,,Zákon 

o ochrane utajovaných skutočností“), v ktorom sa formulujú rôzne stupne ochrany, ktoré 

jednotlivé informácie požívajú, 

e.) iné druhy informácií, ktoré požívajú ochranu (napr. spovedné tajomstvo, informácie 

chránené podľa osobitných predpisov ako sú napr. predpisy notárske, advokátske a pod.) 

Osobitné postupy sa uplatňujú aj v procesnej rovine, hlavne ak ide o ochranu konkrétnych 

informácií pri poskytovaní informácií z trestného konania v súlade s § 6 Trestného poriadku.
25

 

Na jednej strane, hmotnoprávne normy vytvárajú priestor pre ochranu informácií nástrojmi 

                                                 
22 Wilfing, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár. Problémy z praxe a rozhodnutia súdov. 

Pezinok: Via Iuris, 2012, s. 37 a nasl. 
23 Valko, Ernest a kol.: Tlačový zákon. Komentár. I. vydanie. Praha: C.H.BECK, 2009, s. 32 a nasl. 
24 Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Trestné právo hmotné II. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 33, 

109 , 214 a nasl. 
25 Šimovček, I. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé rozšírené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 25 a nasl. 
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trestného práva, no súčasne, štátne orgány niektoré informácie, ktoré sú im inak nedostupné, 

nutne potrebujú za plnenie svojich zákonných úloh a na zabezpečenie svojich činností. 

V rozsahu zákonného splnomocnenia tak môžu štátne orgány zasahovať do garantovaných 

práv jednotlivcov a súčasne tak majú možnosť získavať informácie, ktoré sú im inak, bežne 

nedostupné. V rovine procesnej ide hlavne o použitie informačno-technických prostriedkov 

a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a garancie ochrany práv dotknutých osôb pred ich 

použitím. 

 

4. Informácie osobnej (súkromnej) povahy  

Za informácie osobnej povahy je možné považovať obsah prepravovaných správ (chráni sa 

v podobe tajomstva prepravovaných správ), obsah listín a dokumentov, ktoré sa uchovávajú 

v súkromí, osobné údaje v zmysle zákonnej definície a prejavy osobnej povahy. 

Ochrana informácií tohto druhu (súkromnej alebo povahy) sa opiera o rad právnych predpisov 

rôznej povahy aj rôznej právnej sily. Opiera sa o ústavný základ štátu (čl. 19 ods. 3 a čl. 22 

Ústavy SR), rovnako tak o európske a medzinárodné dokumenty, z ktorých možno spomenúť 

čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení dodatkových 

Protokolov (ďalej len ako „Dohovor“). 

Ústava SR zaručuje ochranu tak listovému tajomstvu, tajomstvu dopravovaných správ a iných 

písomností, ako aj ochranu osobných údajov, no nekoncipuje ich ako práva absolútne. 

Umožňuje zasiahnuť do nich za podmienky, že tak stanoví (umožní) zákon a sú splnené 

podmienky, ktoré pre možné zásahy zákon stanovuje. Ak ide o listové tajomstvo, oprávnené 

zásahy sú v kontexte procesnej úpravy také, kedy v zmysle § 108 - § 110 TP dochádza 

k zadržaniu, otváraniu a následne skúmaniu obsahu zásielok. Veľmi podobne aj právna 

úpravy týkajúca sa výkonu trestu odňatia slobody stanovuje, že korešpondenčný styk 

vykonáva v mene odsúdeného ústav, v ktorom je na výkon trestu zaradený, pričom všetka 

korešpondencia podlieha kontrole (na vstupe, aj výstupe) s výnimkou tej, ktorá je určená 

advokátovi a taxatívne vymedzeným orgánom smerujúcim k ochrane práv odsúdených.
26

 

Formulované ústavné garancie ochrany sa týkajú všetkých druhov písomností, pričom je 

úplne irelevantné, či sa uchovávajú v súkromí, alebo či sú zasielané prostredníctvom 

Slovenskej pošty alebo prostredníctvom iného prepravcu. Vzťahuje sa aj na všetky druhy 

správ a komunikáciu realizovanú prostredníctvom komunikačných služieb pevných, 

mobilných alebo všeobecne elektronických prenášaných telefónom, telegrafom alebo inými 

zariadeniami.
27

 Každý má právo brániť sa dostupnými právnymi prostriedkami, ak dochádza 

k neoprávnenému zhromažďovaniu, zverejňovaniu alebo ak dochádza k inej forme 

zneužívania údajov o osobe. 

Dohovor v čl. 8 poskytuje ochranu rodinnému a súkromnému životu a tak v podstate chráni aj 

informácie súkromnej a osobnej povahy. Právo na rodinný a súkromný život je v kontexte 

judikatúry ESĽP možné vnímať veľmi široko, takže zahŕňa rad parciálnych aspektov 

a oprávnení. Okrem iného zahŕňa aj ochranu korešpondencie a ochranu tajomstva 

prepravovaných správ. Chráni sa ním obydlie pred nezákonnými zásahmi. Ani toto 

ustanovenie nekoncipuje predmetné práva absolútne, keďže za vymedzených podmienok v čl. 

8 ods. 2 Dohovoru je možné do nich zasiahnuť a v súlade s pravidlami, že takéto zásahy 

musia byť jednak legitímne, legálne a aj proporcionálne.
28

 

 

                                                 
26 Tittlová, M.: Zákon o výkone trestu odňatia slobody. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 92 

a nasl. 
27 Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. Praha: C. 

H. Beck, 2011. s. 407 
28 Záhora, J. a kol.: Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 19 

a nasl. 
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Hmotnoprávne ustanovenia § 196 až § 198 Trestného zákona poskytujú ochranu informáciám, 

ktoré sú obsahom resp. ktoré tvoria alebo predstavujú: 

 listové tajomstvo 

 tajomstvo informácie prenášané za pomoci elektronických komunikačných služieb 

 tajomstvo neverejného prenosu počítačových údajov do počítačového systému. 

Ak hovoríme o tajomstve ,,prepravovaných správ“, už len toto spojenie samo o sebe 

nasvedčuje, že táto forma ochrany sa vzťahuje na správy v procese ich prepravy. Nejde teda 

o také, ktoré už boli adresátovi doručené, alebo ktoré by sa uchovávali v súkromí bez 

prepravy alebo pred prepravou.  

,,Listové tajomstvo“ je spojenie, ktoré v aktuálne platnom a účinnom Zákone o poštových 

službách v znení neskorších predpisov (zákon č. 324/2011 Z. z.) absentuje. Predošlý právny 

predpisy upravujúci poskytovanie poštových služieb (zákon č. 507/2001 Z.z.) uvádzal v § 8 

ods. 1 písm. b.), že obsah korešpondencie tvorí listové tajomstvo. Ani po zmene legislatívy sa 

tento pojem nezmenil. Je to vlastne určitý obsah správy, ktorá má písomnú formu a súčasne 

ktorý je zachytený na fyzickom, hmotnom nosiči, ktorý sa dodáva od odosielateľa 

k adresátovi na jeho presne určenú adresu. Na rozdiel od tohto, hoci by obsahom zásielky boli 

aj knihy, alebo brožúry, periodická či denná tlač, časopisy, tieto nepodliehajú listovému 

tajomstvu resp. netvoria jeho obsah. Listové tajomstvo je limitované aj časovo. Okrem toho, 

že sa viaže na predmetnú zásielku, významné je práve to, že sa jej obsahu týka od momentu, 

kedy sa podáva na prepravu (rozhodujúcim je čas, kedy poštový podnik preberie resp. 

vyberie, prevezme zásielku na prepravu) a končí momentom, kedy sa zásielka dodá adresátovi 

(odovzdáva sa tejto osobe, táto osoba ju prevezme).
29

 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov sa za elektronickú komunikačnú službu považuje služba obvykle 

poskytovaná za odplatu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, 

vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na 

rozhlasové a televízne vysielanie. Takúto povahu nemá: 

 poskytovanie obsahu 

 zabezpečenie alebo výkon redakčného dohľadu nad obsahom, ktorý sa pomocou sietí 

prenáša 

 nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktorých podstatou nie je úplne alebo prevažne 

prenos signálov v sieťach. 

Predošlá úprava obsahovala aj vymedzenie, že k takýmto službám je možné zaradiť tradičné 

telekomunikačné služby, ktorými treba rozumieť službu telefónnu, ponuku programov 

vysielania a všetky služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetovej siete. V tomto 

zmysle sa za informácie, ktoré sa prenášajú pomocou elektronických komunikačných služieb 

považovali aj informácie, ktoré tvoria obsah textových správ, obsah telefonických 

rozhovorov, lokalizačné údaje koncových užívateľov a pod. 

Pokiaľ ide o prenos dát do počítačových systémov, v počítačových systémoch alebo z nich, aj 

tieto dáta požívajú právnu ochranu, prirodzene tu ale máme na mysli neverejný prenos. Ide 

hlavne o obsah emailovej komunikácie, ktorý podlieha ochrane, rovnako tak ako všetky 

podobné druhy komunikácií a ich obsah, ktorý sa prenáša tzv. po sieti, za pomoci pripojenia 

do internetovej siete, wifi siete. 

 

                                                 
29 Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. Praha: C. 

H. Beck, 2011. s. 407 a nasl. 
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Osobitná ochrana počítačových systémov, ich integrity, oprávnenosti vstupu a prístupu, ako aj 

ochrana údajov v nich uložených, sa premieta do formulácie skutkových  podstát trestných 

činov podľa § 247a TZ až § 247d TZ. Postupne s takto chráni/-ia:
30

 

 počítačové systémy pred neoprávnenými zásahmi do nich (§ 247a TZ) 

 počítačové údaje pred neoprávnenými zásahmi do nich (§ 247b TZ) 

 počítačové údaje pred ich neoprávneným zachytávaním (§ 247c TZ) 

 počítačové systémy a počítačové údaje pred útokmi prostredníctvom zariadení, 

systémov umožňujúcich neoprávnene pristupovať do počítačových systémov alebo 

prostredníctvom hesiel, kódov či iných údajov, ktoré umožňujú prístup do počítačových 

systémov celkom alebo z časti (§ 247d TZ). 

Ochrana osobných údajov je osobitne v podmienkach Slovenskej republiky  zvýraznená 

skutočnosťou, že od 25. mája 2018 je účinný nový Zákon o ochrane osobných údajov č. 

18/2018 Z. z. (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorým sa preberá do právneho 

poriadku Slovenskej republiky európske nariadenie o ochrane osobných údajov. Obmedzenia 

v prístupe k osobným údajom je vidieť aj v ustanoveniach ZoSI (§ 9 a nasl.). Sprístupnenie sa 

viaže na súhlas dotknutej osoby (v písomnej forme, vopred), alebo ak povinnosť sprístupniť 

údaje stanovuje osobitný zákon. Podľa § 2 Zákona o ochrane osobných údajov sa za osobné 

údaje považujú ,,údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe 

všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, 

priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,
 
alebo online identifikátor, alebo na základe 

jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, 

fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 

identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“ Identifikovateľnou je osoba v prípade, ak 

ju podľa konkrétnych znakov, údajov možno spoľahlivo identifikovať a teda nie je možné 

zameniť ju s osobou inou. Osobné údaje smerujú k priamemu určeniu osoby, alebo k jej 

určeniu nepriamo, teda podľa dostupných údajov je možné dovodiť, o akú osobu ide. 

Odhliadnuc od tohto vymedzenia, osobné údaje je možné deliť na dve základné skupiny a to 

také osobné údaje, ktoré:
31

 

 sa týkajú určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby 

 majú povahu údajov osobitnej povahy (napr. ak umožňujú odhaliť rasový pôvod, 

politické názory, informácie o zdravotnom stave osoby a pod.) 

Ustanovenie § 374 ods. 1 Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ďalej len ,,TZ“ alebo ,,Trestný zákon“) pracuje s dvomi skupinami osobných 

údajov: 

a.) s osobnými údajmi zhromaždenými v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo 

uplatňovaním ústavných práv osoby (údaje zhromaždené v databázach Finančnej 

správy, na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, v databázach Policajného zboru) 

b.) osobné údaje získané v súvislosti s výkonom povolania, zamestnania alebo funkcie 

(údaje o zdravotnom stave pacientov, ktoré má k dispozícii lekár; o finančnej situácií, 

s ktorou sa oboznamuje napríklad finančný poradca).  

Chránené sú aj informácie, ktoré sú uchovávané na listinách (alebo v podobe iných 

písomností, napr. vytlačené dokumenty) v súkromí. K ich ochrane smeruje ustanovenie § 376 

Trestného zákona, ktorého objektom je ochrana súkromia.
32

 Toto ustanovenie, ktoré sa 

začlenilo do trestnoprávnej úpravy v procese jej rekodifikácie u nás, doplnilo komplex 

                                                 
30 Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 

231 a nasl. 
31 Gregušová, D. a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií. Bratislava: STU, 2005. s 169 
32 Ivor, J., Polák, P., Záhora, J.: Trestné právo hmotné II. Osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 

321 a nasl. 
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trestnoprávnych ustanovení chrániacich prejavy osobnej povahy. Umožnilo teda aj 

trestnoprávny postih neoprávnených zásahov do týchto práv, ktorý pred tým nebol možný. 

Osobitnú ochranu požívajú informácie, ktoré sú obsahom listín alebo písomností inej povahy, 

ktoré sa uchovávajú v súkromí. Tento istý druh ochrany sa poskytuje aj informáciám, ktoré 

nie sú zachytené na listine alebo všeobecne písomnosti, ale ktorých vonkajšou formou je 

zvukový záznam, záznam obrazový alebo ich vzájomná kombinácia. Ak sa v súkromí 

uchovávajú, potom patrí táto ochrana aj počítačovým údajom. Ide o informácie, ktorým sa 

z hľadiska trestnoprávneho poskytuje ochrana prostredníctvom § 376 TZ. Je to jedno 

z novších ustanovení, ktoré sa do Trestného zákona inkorporovalo až z procese rekodifikácie 

trestného práva u nás. Ide o skutkovú podstatu, ktorej objektom je ochrana súkromného života 

jednotlivcov.  V tomto kontexte treba uviesť, že viackrát aj ESĽP judikoval, že pod právo na 

súkromie je možné zaradiť aj činnosti, aktivity profesijnej povahy. Rovnako tak sa dá právo 

na súkromie vztiahnuť aj na korešpondenciu pracovnej povahy v prípadoch, ak je to 

korešpondencia medzi advokátom a jeho klientom.
33

 Prípady výkonu slobodných povolaní sa 

týmto spôsobom čiastočne privilegovali, lebo v niektorých prípadoch môže ísť o situácie, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť života jednotlivca a preto je problematické určiť, v akom 

postavení sa kedy konkrétna osoba nachádza (či vykonáva povolanie alebo vystupuje ako 

súkromná osoba).
34

 

Rekodifikácia trestného práva u nás smerovala k odstráneniu nedostatkov spočívajúcich 

v absencii nástrojov trestnoprávnej ochrany prejavov, ktoré majú osobnú povahu. Ak došlo 

k zásahom do takýchto prejavov, do rekodifikácie bolo možné brániť sa proti neoprávneným 

zásahom len cestou civilnoprávnych nástrojov, teda využitím občiansko-právnych inštitútov 

pre vyvodzovanie zodpovednosti na podklade § 11 a 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon 

č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len ,,Občiansky 

zákonník“). Ide o ustanovenia, ktoré určujú režim právnej ochrany prejavov osobnej povahy 

s tým, že každá fyzická osoba má právo na ich ochranu. Táto ochrana sa vzťahuje na: 

 písomnosti osobnej povahy, 

 podobizne osoby, 

 obrazové snímky, 

 obrazové a zvukové záznamy, 

 prejavy osobnej povahy. 

Takéto prejavy, snímky, záznamy, písomnosti alebo podobizne je možné vyhotovovať len so 

súhlasom dotknutej osoby. Veľmi podobne to formuluje § 9 ods. 1 ZoSI. Civilnoprávna 

úprava síce pozná aj tzv. zákonné licencie, teda prípady, kedy je možné aj bez súhlasu 

vyhotovovať a zachytávať prejavy osobnosti, no tieto sú presne a prísne limitované účelom 

použitia (napr. na vedecké, spravodajské účely, na úradné postupy a pod.).
35

 Inak, bez súhlasu 

dotknutej osoby a bez toho, aby išlo o využitie na niektorú z uvedených zákonných licencií, 

ide o zásahy do prejavov osobnosti, ktoré majú neoprávnenú povahu. V tomto smere je vidieť 

aj zaujímavú, dá sa povedať evolutívnu judikatúru ESĽP k prípadom ochrany súkromia 

a práva na informácie. Citlivým sa tento stret stáva najmä pri osobách a osobnostiach verejne 

známych. ESĽP vo rozsudku princeznej Caroline vo Hannover vs. Nemecko z 24. júna 2004 

najprv súd konštatoval porušenie čl. 8 Dohovoru, ktorý garantuje právo na súkromie. Išlo 

konkrétne o prípady, kedy nemecké médiá uverejňovali súkromné fotografie princeznej, 

pričom súd konštatoval, že jednak mali súkromnú povahu, navyše však ani ich zverejnenie 

nebolo vo verejnom záujme a v konečnom dôsledku neboli vytvorené ani dostatočné záruky 

                                                 
33 Rozsudok ESĽP vo veci Klass a ostatní proti Spolkovej republike Nemecko zo 6. septembra 1978 

Rozsudok ESĽP vo veci Durmaz proti Švajčiarsku z 20. júna 1988   
34 Rozsudok ESĽP vo veci Niemietz proti Spolkovej republike Nemecko zo 16. decembra 1992   
35 Záhora, J. a kol.: Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 21 

a nasl. 
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zo strany nemeckých súdov k tomu, aby sa primerane právo na súkromie dotknutej dámy 

chránilo. Naproti tomu, v rozsudku zo 7. februára 2012 toto svoje rozhodnutie súd prekonal 

názorom, že sťažovateľka je verejne známou osobou a z tohto dôvodu je povinná strpieť 

vyššiu mieru zásahov do jej zaručených práv – v tomto prípade do práva na súkromie. Súd 

v tomto prípade konštatoval, že čl. 8 Dohovoru garantujúci právo na súkromie, porušený 

nebol.
36

 S týmto názorom však možno len ťažko súhlasiť. Hoci ide o verejne známe osoby, 

o ktoré je prirodzene záujem verejnosti vyšší, treba podľa nášho názoru striktne rozlišovať 

výkon funkcie, povolania, postavenia a pod. a následne prvky súkromného života, ktorými 

disponuje každý jednotlivec bez ohľad na svoje povolanie a profesiu. Nepochybne, fotografie 

z dovolenky, súkromnej párty či oslavy, fotografie rodiny s deťmi a pod., to všetko sú 

momenty, o ktorých jednoznačne treba usudzovať, že sú súkromnej povahy a takúto ochranu 

musia požívať bez ohľadu na to, o akú osobu ide. O tomto jednoznačne vypovedá rozhodnutie 

Ústavného súdu SR, podľa ktorého nie je možné pod právo na súkromie subsumovať prípady 

výkonu zákonom zverenej, určenej právomoci verejného činiteľa, ktoré sa realizujú na 

verejnosti. V prípadoch, kedy príslušník Policajného zboru vykonáva svoju právomoc, občan 

má právo filmovať si priebeh výkonu jeho služobného zákroku. Ak je mu  v tom bránené, 

dochádza na strane jednotlivca k nezákonnému porušovaniu inak aj ústavné garantovaného 

práva na prijímanie informácií. Ako protiargument tohto neobstojí tvrdenie, že by filmovaním 

policajta došlo k neoprávnenému zásahu do práva na súkromie alebo k narušeniu ochrany, 

ktorú požívajú prejavy súkromnej povahy (policajta).
37

 

 

5. Informácie ekonomickej povahy 

K informáciám ekonomickej povahy je možné zaradiť informácie, ktoré tvoria primárny 

objekt skutkových podstát trestných činov: 

 ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového 

tajomstva (§ 264 TZ), 

 zneužívania informácií v obchodnom styku (§ 265 TZ). 

Celospoločenský záujem na ochrane sa v tomto prípade vzťahuje na informácie, ktoré sú 

predmetom obchodného, bankového, poštového či daňového, telekomunikačného tajomstva 

a informácie, ktoré sa privilegujú v obchodnom styku. Tieto informácie majú prevažne 

ekonomický charakter, aj z toho dôvodu ich súhrnne označujeme ako informácie ekonomickej 

povahy a ďalej uvádzame možnosti ochrany týchto informácií. 

Podľa § 17 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) sa za 

obchodné tajomstvo považujú ,,všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej 

povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo 

nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť 

podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie 

zabezpečuje.“ Porušenie, narušenie, ohrozenie obchodného tajomstva zakladá právo 

podnikateľa domáhať sa civilnej ochrany obchodného tajomstva (ochrany prostriedkami 

civilného práva) tak, aby sa narušiteľ zdržal takéhoto konania a prípadne odstránil závadný 

stav. Vyzvedanie obchodného tajomstva úmyselne a s cieľom vyzradiť ho inej (nepovolanej) 

osobe, prípadne úmyselné vyzradenie nepovolanej osobe. Je zrejmé, že vyzradením dochádza 

k zániku tajomstva resp. určité informácie už nie sú tajné, lebo došlo k ich vyzradeniu. Tento 

právny stav, ak k vyzradeniu došlo neoprávnene, zakladá právo subjektu na náhradu škody 

spôsobenej vyzradením obsahu obchodného tajomstva.  

 

                                                 
36 Rozsudok ESĽP vo veci Von Hannover proti Spolkovej republike Nemecko zo dňa 24. júna 2004 (I.), 

rozsudok ESĽP vo veci Von Hannover proti Spolkovej republike Nemecko (II.) zo dňa 7. februára 2012   
37 II ÚS 44/00 
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Obchodné tajomstvo predstavuje neoddeliteľnú súčasť práv viažucich sa na podnik a teda 

prináleží, ak nie je stanovené inak, konkrétnemu podnikateľovi. V prípade neoprávnených 

zásahov alebo ohrozenia je možné, aby sa táto osoba domáhala civilnoprávnymi nástrojmi 

zdržania sa tohto konania, alebo ak už bol spôsobený protiprávny stav, škoda, aby tieto bolo 

tento stav napravený, odstránený a škoda nahradená. Nástroje trestnoprávnej povahy je možné 

využívať v prípade neoprávneného vyzvedania obchodného tajomstva s úmyslom vyzradiť ho 

nepovolanej osobe, alebo ak sa už úmyselne nepovolanej osobe vyzradilo. Tu pritom nejde 

o všetky informácie, ktoré by sa vyzvedali v úmysle vyzradenia alebo ak už nepovolanej 

osobe vyzradené boli. Ide len o také informácie, o ktorých platí, že sú v ich prípade naplnené 

pojmové znaky obchodného tajomstva v zmysle uvedeného § 17.Takto je vymedzený rozdiel 

obchodného tajomstva (informácií, ktoré tvoria jeho podstatu) od dôverných informácií, pri 

ktorých by tiež vyzradenie mohlo smerovať k spôsobeniu škody resp. vyzradenie by bolo 

spôsobilé škodu spôsobiť.
38

  

Ustanovenie § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov definuje bankové tajomstvo ako informácie a doklady o 

záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú 

verejne dostupné. Exemplifikatívne sú určené informácie, ktoré majú povahu bankového 

tajomstva resp. môžu takúto povahu mať. Ich poskytnutie iným osobám je možné len 

s písomným súhlasom dotknutej osoby – klienta, na základe jeho písomného pokynu 

a v prípadoch, ak takto stanoví zákon.  

Ustanovenie § 10 ods. 1 Zákona o poštových službách č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších 

predpisov vymedzuje obsah poštového tajomstva. Následné odseky sa venujú možnostiam 

a podmienkam, za akých je možné údaje subsumovateľné pod poštové tajomstvo oznámiť 

iným osobám. Predmetom poštového tajomstva je informácia a údaj o poštových zásielkach a 

o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných, okrem informácií 

štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom, obsah 

korešpondencie alebo obsah ostatných poštových zásielok (§ 10 ods. 1). Každý, kto prichádza 

do styku s týmito údajmi, musí o nich zachovávať mlčanlivosť. Písomne ho môže od tejto 

povinnosti oslobodiť odosielateľ alebo adresát, ich právny zástupca alebo osoba, ktorá koná 

v ich mene na základe písomného splnomocnenia. Informácie možno sprístupniť 

odosielateľovi, adresátovi, právnemu zástupcovi i osobe konajúcej v ich mene na podklade 

písomného splnomocnenia, súdu alebo aj iným štátnym orgánom, ak takto stanovuje zákon 

a na presne vymedzené účely.  

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

definuje obsah telekomunikačného tajomstva. Konkrétne ustanovenie § 63  ods. 1 vymedzuje, 

že obsahom tohto druhu tajomstva je obsah prenášaných správ, prevádzkové údaje, 

lokalizačné údaje a aj  súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, 

obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej 

osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a 

adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú 

zverejnené v telefónnom zozname. Vymedzuje sa okruh subjektov, ktorým je možné 

poskytovať takéto informácie a rovnako tak povinnosť prevádzkovateľov poskytnúť prístup 

k údajom pre štátne orgány.  

Daňový poriadok (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) definuje daňové 

tajomstvo ako informácie o daňovom subjekte, ktoré sa získajú v procese správy daní. Tieto 

informácie nemožno poskytovať ani sprístupniť tretím osobám, ktoré sú odlišné od správcu 

dane a subjektov uvedených v § 11 ods. 6, ktoré sa s nimi oboznamovať na svoje účely môžu. 

Poskytovanie informácií tvoriacich obsah daňového tajomstva je možné aj so súhlasom 

                                                 
38 Gregušová, D. a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií. Bratislava: STU, 2005, s. 79 a nasl. 
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dotknutej osoby a v prípade, že došlo k spáchaniu trestného činu a jeho páchateľ bol za jeho 

spáchanie právoplatne odsúdený (ak nedošlo k zahladeniu odsúdenia). Ustanovenie § 11 ods. 

4 formuluje generálnu výnimku z daňového tajomstva, čím sa upravil postup zavedený 

pôvodnou úpravou, kedy sa v množstve ustanovení formulované viaceré daňové výnimky. Ak 

štátne orgány, orgány samosprávy či konkrétne fyzické alebo aj právnické osoby požadujú 

poskytnutie informácií z daňového tajomstva, je na nich ťažisko preukázania oprávnenosti 

získavať takéto informácie.
39

 

Povahu privilegovaných informácií v obchodnom styku majú tzv. insider informácie. Ich 

ochrane sa venuje ustanovenie § 265 TZ, pričom insider informácie sú informácie neverejnej 

povahy (nie sú verejne  dostupné, prístupné, známe), ktoré sa týkajú plánu alebo podmienok 

obchodovania verejne obchodovanej spoločnosti, ktoré sú v prípade kúpy alebo predaja akcií 

takejto spoločnosti spôsobilé poskytnúť určitú finančnú výhodu pre investora. Na podklade 

nej dochádza k rozhodovaniu sa o uzavretí zmluvy, o vykonaní konkrétnej operácie. Poznanie 

tejto informácie môže uvedené procesy podporiť alebo naopak, odradiť od spolupráce 

s určitým podnikom. Pre investorov, ktorí disponujú určitou takouto informáciou, sa tak 

vytvára akási neoprávnená výhoda. Určité osoby s nimi prichádzajú do styku z povahy svojho 

zamestnania, funkcie, postavenia. Ich vyzradenie alebo zneužitie v širšom kontexte narúša 

pravidlá a princípy fungovania trhu. 

 

6. Informácie súvisiace s počítačovou kriminalitou  

Internet predstavuje v súčasnej spoločnosti významný zdroj informácií. Prostredníctvom neho 

sa informácie šíria, prostredníctvom neho sa získavajú. Celosvetovo sú dostupné milióny 

poznatkov, ktoré sú rovnako ľahko získateľné, ako sú aj ľahko zneužiteľné. Rozvoj 

informatiky prispel aj k rozvoju trestnej činnosti, ktorá súvisí s počítačovými systémami 

a údajmi, ktoré sa pomocou nich získavajú, šíria, spracúvajú, ktoré sa v nich uchovávajú. 

Trestná činnosť súvisiaca s počítačmi, s počítačovými systémami, inak označovaná aj ako 

počítačová kriminalita alebo kyber-kriminalita
40

, zahŕňa dva základné typy protiprávnych 

konaní. Terčom útoku môže byť samotný počítač, no rovnako tak počítač môže byť využitý 

(zneužitý) na páchanie trestnej činnosti, teda môže byť použitý ako nástroj. Zaujímavou 

skupinou protiprávnych konaní sú tie, ktoré smerujú k počítaču a súčasne pomocou ktorých 

dochádza k neoprávneným zásahom do údajov, ktoré sú v tomto počítači uchované. Pomocou 

ustanovení Trestného zákona je možné ochranu poskytovať informáciám – údajom, ale aj 

počítačovým systémom. Už v súvislosti s predošlou skupinou údajov sme uviedli ustanovenia 

§ 247a Trestného zákona až § 247d Trestného zákona, ktoré chránia informácie v počítačoch, 

počítačové systémy a neoprávnené alebo podvodné vstupy do nich. Trestnoprávne, v kontexte 

§ 247 Trestného zákona, je však všeobecne možné chrániť informácie v podobe: 

 údajov nachádzajúcich sa v počítačových systémoch, 

 informácií nachádzajúcich sa na nosičoch informácií.  

Ustanovenie čl. 1 Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (zverejnený ako 

Oznámenie MZV SR č. 137/2008 Z. z., ďalej len ako „Dohovor o počítačovej kriminalite“) 

definuje tak počítačové údaje, ako aj počítačové systémy, informácie nachádzajúce sa na 

nosičoch informácií a aj pojem údaje. Za počítačový systém sa považuje „zariadenie alebo 

skupina vzájomne prepojených zariadení, z ktorých jedno zariadenie alebo viaceré zariadenia 

vykonávajú automatizované spracúvanie údajov na základe programu“. Pod spojením 

,,informácie nachádzajúce sa na nosičoch informácií“ možno rozumieť najmä informácie 

zaznamenané na určitom médiu na uchovávanie dát, ktoré budú prístupné aj po ich 

zaznamenaní. Pod pojmom ,,údaje“ rozumieme interpretovateľnú a formalizovanú 

                                                 
39 Matulková, M.: Reformácia daňového tajomstva – daňový poriadok. In DUO č. 3 – 4/2018 
40 Polák, P. a kol.: Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 319 a nasl. 

- 1433 -



reprezentáciu informácie vhodnej na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie“.
41

 Za 

nosič informácií sa považuje tak USB zariadenie, ako aj pevný disk v počítači, prenosné 

externé disky a prípadne aj CD nosiče. 

 

Je tak vidieť, ako široko je stavaná ochrana informácií, ktoré môžu byť na týchto médiách 

zaznamenané (či už sú to informácie súkromného alebo pracovného charakteru, môžu to byť 

informácie majúce povahu obchodného tajomstva, prejavy osobnej povahy, súkromné 

fotografie a pod.). Je pritom irelevantný jazyk, v akom sú zaznamenané.
42

 Podľa tohto možno 

uviesť, že chránené budú všetky informácie bez ohľadu na ich obsah alebo spôsob vyjadrenia, 

za predpokladu, že sa nachádzajú na technickom nosiči. Takéto informácie požívajú právnu 

a aj trestnoprávnu ochranu pred akýmkoľvek konaním, v dôsledku ktorého dochádza 

neoprávnene (teda bez relevantného právneho titulu) k zásahom, k narúšaniu, k ohrozovaniu 

podstaty a povahy takýchto informácií, k oboznamovaniu sa s ich obsahom (pre neoprávnené 

osoby), k neoprávnenému rozširovaniu okruhu subjektov, ktoré majú inak oprávnenie 

oboznamovať sa s nimi. 

 

7. Utajované skutočnosti 

Utajované skutočnosti predstavujú informácie, ktorým sa poskytuje ochrana tak, že sa 

zavádza osobitný režim nakladania s týmito údajmi. Rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa 

poskytuje týmto informáciám, upravuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností v znení neskorších predpisov (ZoOUS). Podľa súčasnej úpravy je možné 

utajované skutočnosti členiť do 4 základných skupín alebo kategórií v závislosti od miery 

ochrany, ktorá sa im poskytuje a to na utajované skutočnosti označované stupňom:
43

 

 Prísne tajné 

 Tajné 

 Dôverné 

 Vyhradené. 

Zmyslom utajenia informácií – určitých skutočností niektorým z uvedených režimov je 

dosiahnutie potrebnej ochrany záujmov štátu pred neoprávnenými zásahmi v rôznej podobe 

(neoprávnenou manipuláciou). Podľa § 2 písm. a.) ZoOUS sa pod utajovanou skutočnosťou 

rozumie informácia alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na 

záujem Slovenskej republiky treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, 

neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením (pred neoprávnenou 

manipuláciou) a ktorá môže vznikať len v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej 

republiky svojím nariadením. Z tohto vymedzenia je vidieť niekoľko charakteristických 

znakov alebo všeobecne znakov: 

a.) ide vždy o informáciu [v súlade s § 2 písm. b.) ZoOUS sa pod informáciou rozumie 

obsah: 

 písomnosti,  

 nákresu, výkresu,  

 mapy,  

 fotografie,  

 grafu alebo iného záznamu,  

 ústneho vyjadrenia, 

                                                 
41 Stiffel, H., Toman, P., Samaš, O.: Trestný zákon. Stručný komentár. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. 

Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 556 
42 Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. Praha: 

C. H. Beck, 2010, s. 958 
43 Brvnišťan, M., Polák, P.: Vývoj ochrany utajovaných skutočností na území SR. In Právny obzor č. 3/2009, s. 

262-288 
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 elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho 

transportného média]; alebo ide o 

b.) ide o vec [v súlade s § 2 písm. c.) ZoOUS sa vecou rozumie nehnuteľnosť, výrobok 

alebo zariadenie, hmotný nosič so záznamom informácií], 

c.) o tom, že ide o utajenú skutočnosť, musí rozhodnúť subjekt, ktorý je na takéto 

rozhodovanie oprávnený – pôvodca utajovanej skutočnosti, ktorým vždy bude niektorý 

štátny orgán (určitý nositeľ štátnej moci) 

d.) pre utajenie určitej skutočnosti sa požaduje aj naplnenie materiálnej podmienky, ktorou 

je potreba ochrany určitých skutočností pred ich vyzradením, poškodením, 

neoprávneným rozmnožovaním, zničením, stratou, odcudzením a pod. a to na účely 

ochrany záujmov Slovenskej republiky
44

. 

Ako bolo naznačené, spojenie ,,záujmy Slovenskej republiky“ nemá svoje legálne 

vymedzenie v tejto právnej úprave. Jeho náznaky nachádzame aj v ustanovení § 3 ZoOUS, 

kde sa upravujú jednotlivé stupne alebo režimy utajenia informácií. Konkrétne sa v zmysle 

neho rozlišujú tieto režimy - stupne utajovania a to prísne tajné, tajné, dôverné a vyhradené.  

Okrem vyššie uvedených podmienok, na to, aby určitá skutočnosť mohla byť skutočnosťou 

utajenou, je nutné naplnenie aj formálnej podmienky – tou je podmienka, že takéto 

skutočnosti vznikajú v oblastiach, ktoré sú určené nariadením vlády č. 216/2004 Z. z., ktorou 

sa stanovujú oblasti utajovaných skutočností. V zmysle jej § 1 sú relevantné aj z hľadiska 

trestnoprávnej ochrany také oblasti, ako je ochrana života a zdravia, ochrana bezpečnosti 

osôb, ochrana osobnej slobody, ochrana v súvislosti s využívaním informačno-technických 

prostriedkov a operatívno-pátracej činnosti a pod. 

Za ochranu utajovaných skutočností zodpovedá tzv. vedúca osoba. Keďže vždy ide o štátne 

orgány, spravidla ňou bude konkrétny štatutárny orgán. Okrem iného má povinnosť vytvárať 

zoznam utajovaných skutočností, v ktorom sú uvedené utajované skutočnosti spoločne so 

stupňom ich utajenia a priradenie ku konkrétnej oblasti podľa vyššie naznačeného nariadenia 

vlády. Okrem iného sa uvádza aj zdôvodnenie potrieb, pre ktoré sa konkrétne skutočnosti 

musia utajovať.  

V režime trestnoprávne regulácie, treba uviesť, že utajeniu podliehajú napríklad návrhy na 

využitie agenta v zmysle § 117 Trestného poriadku, údaje o pravej totožnosti agenta, žiadosti 

o používanie informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej 

činnosti, formy ich použitia, metódy, akými sa využívajú, nástroje smerujúce k ochrane 

svedkov osobitných druhov kategórií, údaje o ich novej identite, o mieste ich pobytu a pod.
45

 

Nová úprava týkajúca sa ochrany utajovaných skutočností tiež vykazuje niekoľko 

nedostatkov, ktoré by bolo možné smerom do budúcna zlepšovať. Stále platí, že hranica 

medzi tým, čo je tajné a čo je informáciou verejnou, na ktorú sa vzťahuje právo na slobodný 

prístup k informáciám, je veľmi tenká.  Poukazujú na to viacerí autori, napr. prof. Polák, 

alebo JUDr. Brvnisťaň, keď podľa ich názoru v dôsledku toho, že neexistuje žiadny 

medzistupeň medzi tým, čo je tajné, utajované a tým, čo je verejne dostupnou informáciou, 

radšej sa viaceré informácie odsúvajú do roviny utajenia z dôvodu obavy, že v prípade ich 

poznania, nakladania s nimi verejne, by predsa len mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov 

Slovenska. Takto sa ale niektoré informácie utajujú v zásade aj zbytočne. S tým sa spájajú 

samozrejme komplikácie, vyššia miera zaťaženia súvisiaca s ochranou informácií a pod. 

Tento stav by bolo možné riešiť zavedením uvedenej ,,medzikategórie“, alebo teda akéhosi 

medzistupňa medzi informáciami tajnými, utajovanými a tými, ktoré sa síce nemusia 

utajovať, ale aj tak sú svojou povahou citlivé a teda nemali by sa dať získavať, nemali by byť 

dostupné verejne, prístupné verejnosti. Takáto formálna úprava zavádzajúca tento 

                                                 
44 Spojenie ,,záujmy Slovenskej republiky“ však nie je nijakým spôsobom presnejšie špecifikované 
45 Nariadenie MV SR č. 16/2008 o vydaní zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti MS SR v znení 

neskorších predpisov 
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medzistupeň však u nás stále chýba.
46

 Tento deficit sa premieta aj do práva na slobodný 

prístup k informáciám a k tomu, aké informácie je možné požadovať, aký dopad ich 

požadovanie a získanie, poznanie ich obsahu môže mať.
47

  

Samozrejme, treba poznať aj trestnoprávne východiská tohto naznačeného problému. A teda, 

ak aj nejaká skutočnosť podlieha utajeniu v stupni ,,vyhradené“, hoci by možno do tohto ani 

zapadať nemusela, lebo nemá schopnosť a spôsobilosť záujmom Slovenska spôsobiť ujmu, 

sústavne môže nakladanie s ňou – vyzvedanie zakladať trestnoprávnu zodpovednosť za 

trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti v zmysle § 353 Trestného 

zákona. 

 

8. Iné druhy informácií a ich ochrana 

V súvislosti s ochranou informácií je nutné uviesť aj skupinu informácií, ktoré možno zasadiť 

pod osobitné kategórie. Je to napríklad spovedné tajomstvo. Spovedné tajomstvo zaväzuje  

„každého kňaza, ktorý nemôže zo žiadneho motívu a nijakým spôsobom prezradiť penitenta
48

 

a jeho hriechy čo i len čiastočne takým spôsobom, ktorým by sa mohol konkretizovať vzťah 

medzi hriechom a tým – tou osobou, ktorá ho spáchala.“
49

 Na základe kánonu 984 § 1 

Kódexu kánonického práva
50

 platí pre spovedníka absolútny zákaz použitia poznatku 

získaného zo spovede. Hoci by aj penitent žiadal o zverejnenie toho, čo kňazovi rozpovedal (s 

čím sa mu zveril) pri sviatostnej spovedi, tento je považovaný za neschopného svedčiť (kánon 

1550 § 2, bod 2 Kódexu kánonického práva). „Počas výsluchu – aj keby bol pod prísahou – 

spovedník musí povedať, že nevie nič a nepočul nič, čo znamená, že nemá komunikovateľnú 

vedomosť v danej záležitosti.“
51

  

V tejto súvislosti možno povedať, že Slovenská republika uzavrela zmluvu so Svätou stolicou 

(zmluva z 24. novembra 2000) a v zmysle jej čl. 8 a 9 sa zaručuje nedotknuteľnosť 

spovedného tajomstva a tiež nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo 

písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. 

Uvedené zakladá právo odmietnuť vypovedať, preto ak by sa osoba dovoláva pri výsluchu 

svedka povinnosti dodržať spovedné tajomstvo, musí takúto skutočnosť subjekt vykonávajúci 

výsluch akceptovať.
52

 

Faktom je, že trestno-procesne, teda v trestnom konaní a na podklade ustanovení Trestného 

poriadku sa zakladá právo svedka odoprieť výpoveď, ak ide o osobu, ktorá by svojou 

výpoveďou porušila spovedné tajomstvo. Konkrétne ustanovenie § 130 ods. 2 Trestného 

poriadku uvádza, že svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak ..... by výpoveďou porušil 

spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne 

pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Je to 

formulované oprávnenie odopretia výpovede v zmysle trestno-procesnej úpravy, nie 

povinnosť stanovená generálne. Súčasne, výnimkou by mali byť také prípady, kedy je osoba 

                                                 
46 Brvnišťan, M.: O niektorých otázkach ochrany informácií v Slovenskej republike. In Justičná revue č.11/2007, 

s. 1467 - 1474 
47 Kohút, S.: Zamyslenie nad jedným zákonom – (Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností). 

In Justičná revue č. 10/2004, s. 1110 
48 Penitent : kajúcnik 
49 Pekarčík, M.: Spovedné tajomstvo a spovedná tajnosť. In Tribunál : informácie a články z kánonického a 

konfesného práva [online]. 2004, č. 1 [cit. 2012-12-5]. Dostupné na internete: http://tribunal.kapitula.sk/2004-

1/spovedne.htm 
50 Kódex kánonického práva CIC (1983). Apoštolská konštitúcia: Scrae disciplinae leges. Apoštolská 

konštitúcia, ktorou sa zverejňuje Kódex kánonického práva 
51 Kamas J.: Porušenie spovedného tajomstva a s tým súvisiace tresty. In Tribunál: informácie a články z 

kánonického a konfesného práva, 2006, č.1. Zdroj: http://tribunal.kapitula.sk/2006-1/porusenie.htm (z 

14.7.2018) 
52 Polák, P.: Svedok v trestnom konaní. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. s. 116 
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poverená zachovávaním spovedného tajomstva, oslobodená od tejto povinnosti dotknutou 

osobou.  

 

The contribution was elaborated as a part of the research project No. APVV-16-0521. 
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UMĚLÁ INTELIGENCE A KYBERBEZPEČNOST KRITICKÉ 

INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBERSECURITY OF THE 

CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE 

 

Josef Bernátek 

 
Abstrakt 

Příspěvek pojednává o využití umělé inteligence pro zajištění kyberbezpečnosti prvků kritické 

informační infrastruktury a rizicích z její případné nevhodné aplikace nebo zneužití ze strany 

škodlivých útočníků. V první části příspěvku jsou zmíněny počátky vývoje umělé inteligence, 

definovány základní pojmy jako umělá inteligence, strojové učení, kyberbezpečnost a kritická 

informační infrastruktura. V následující části jsou zhodnoceny přínosy při aplikaci umělé 

inteligence pro ochranu kritické informační infrastruktury s praktickými příklady jejího 

využití a rovněž uvedena rizika plynoucí z její nevhodné aplikace, případně zneužití 

škodlivým útočníkem se stanovením doporučení pro eliminaci těchto rizik. Na závěr je 

zmíněna nutnost kontinuálních inovací a aplikací dostupných technologií pro ochranu 

kybernetického prostoru. 

Klíčová slova: umělá inteligence, kyberbezpečnost, hrozba 

 

Abstract 

The paper deals with the use of artificial intelligence to ensure the cybersecurity of critical 

information infrastructure elements and the risks of its inappropriate application or misuse by 

malicious attackers. In the first part of the paper, the beginnings of artificial intelligence 

development are mentioned, basic terms such as artificial intelligence, machine learning, 

cybersecurity, and critical information infrastructure are defined. The following section 

evaluates the benefits of the application of artificial intelligence for the protection of critical 

information infrastructure with practical examples of its use, as well as the risks arising from 

its inappropriate application, or abuse by malicious attackers with the establishment of 

recommendations to eliminate these risks. Finally, the need for continuous innovation and 

application of available technologies for cyberspace protection is mentioned. 

Key words: artificial intelligence, cybersecurity, threat 

 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Je to již téměř 70 let od představení Turingova testu, který měl za cíl vyhodnotit schopnosti 

stroje v porovnání s lidskou myslí. Rok 1950 tedy můžeme považovat za počátek vývoje 

umělé inteligence.
1
 V současné době se v souvislosti s umělou inteligencí dostávají do 

popředí termíny jako strojové učení, hluboké učení a kvantové počítání. Technologické 

společnosti deklarují u svých produktů prvky založené na bázi umělé inteligence. Zda bude 

mít umělá inteligence pro lidstvo pouze přínosný charakter zůstává otázkou. Před dvěma lety 

se věhlasný fyzik Stephen Hawking o vzniku umělé inteligence vyjádřil jako o nejhorší 

události v historii civilizace, pokud společnost nenajde cestu ke kontrole jejího vývoje. 

S obavou před možným zneužitím autonomních zbraní, které by se mohly stát třetí revolucí 

ve válčení se v otevřeném dopise adresovaném Organizaci spojených národů vyjádřilo více 

než 100 osobností z technologického světa.
2
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Cílem příspěvku je stručné shrnutí současných poznatků o umělé inteligenci ve vztahu ke 

kyberbezpečnosti kritické informační infrastruktury se stanovením demonstrativního výčtu 

doporučení pro eliminaci rizik plynoucích z nevhodné aplikace umělé inteligence nebo jejího 

zneužití škodlivými útočníky. Příspěvek se nezabývá aplikací umělé inteligence v jiných než 

bezpečnostních procesech kritické informační infrastruktury. 

 

1.1 Umělá inteligence 

Pojem umělá inteligence zahrnuje 3 rozdílné kategorie. Umělou superinteligenci, umělou 

obecnou inteligenci a umělou úzkou inteligenci. Umělou superinteligenci si lze představit 

jako schopnost počítače překonat člověka ve všech oblastech. Výsledný systém by mohl mít 

schopnosti jaké je možno spatřit v Holywoodském sci-fi thrilleru I Am Mother. Umělá obecná 

inteligence představuje schopnost systému na inteligenční úrovni člověka se stejnými 

schopnostmi zvládání problémů vyžadujícími učení a uvažování. Předpokládá se, že této 

úrovně nebude s velkou pravděpodobností dosaženo v příštích 15–20 letech. Umělá úzká 

inteligence představuje schopnost systému zpracovávat široký rozsah dat a detekovat v nich 

vzorce a vztahy, které by byly pro člověka obtížné nebo nemožné. Ve třetím případě se tedy 

jedná o překonání člověka pouze ve specifických úlohách jako rozpoznání škodlivého obsahu 

v příloze e-mailu nebo detekce anomálií v síťovém provozu.
3
 Této úrovně je v současné době 

u některých systémů již dosaženo a produkty na ní založené jsou v praxi využívány. 

 

Oblast umělé inteligence zahrnuje široké spektrum přístupů, které je třeba aplikovat 

u zájmových technologiích pro získání požadovaných vlastností. Nejčastěji se lze setkat s její 

podmnožinou označovanou jako strojové učení, které může mít rovněž podmnožinu 

hlubokého učení.
3
 

 

1.2 Strojové učení 

Strojové učení je nejen podmnožinou umělé inteligence, ale i nástrojem k dosažení všech 3 

výše uvedených kategorií. Systémy využívající algoritmy strojového učení nemusí být vždy 

v učení efektivnější než člověk, ale jsou rychlejší ve zpracování velkého objemu dat.  Jedná se 

o techniku umožňující počítačovým systémům pomocí množiny algoritmů analýzu dat za 

účelem rozeznání zájmových informací bez lidské interakce. V praxi se strojové učení 

využívá při rozpoznávání obličejů, analýze sentimentu v novinových článcích, detekci fake 

news na sociálních sítích, podvodů při bankovních operacích nebo při překladu jazyků u 

internetového překladače.
4
 

 

Proces analýzy dat je umožněn na základě předchozího učení počítačového systému. Primárně 

se ve strojovém učení užívají v podstatě 2 přístupy k učení, učení pod dohledem a učení bez 

dohledu. Při učení pod dohledem jsou počítačovému systému předkládána předem označená 

data. Člověk tedy v tomto procesu působí jako učitel pro umělou inteligenci. Výstupy jsou 

předem známy a data jsou označeny příslušnými odpověďmi člověkem. U učení bez dohledu 

se umělá inteligence učí z datových setů, které nejsou předem označeny a reaguje na případné 

společné znaky v těchto datech. Předchozí označení dat člověkem je mnohdy z časového 

hlediska téměř nemožné. Jedná se například o obsah síťového provozu. Využití učení bez 

dohledu je uplatnitelné například v detekci anomálií v tomto provozu. Mezi další přístupy ke 

strojovému učení lze zařadit kombinaci učení s učitelem a bez učitele, kde jsou počítačovému 

systému předkládána částečně označená data a zpětnovazebné učení, kde dochází k učení 

počítačového systému na základě metody pokusu a omylu.
5 
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1.3 Kyberbezpečnost a kritická informační infrastruktura 

Pod pojem kyberbezpečnost lze zahrnout souhrn právních, organizačních, technických a 

vzdělávacích opatření směřujících k zajištění ochrany kyberprostoru. Kyberprostorem je poté 

digitální prostředí umožňujícího vznik, zpracování a výměnu informací. Může se jednat 

jednak o prostor ve formě informačního systému, služby nebo sítě elektronických 

komunikací.
6
 

 

Kritickou infrastrukturou jsou systémy a služby, které by v případě poruchy měly závažný 

dopad na bezpečnost státu, jeho ekonomiku, veřejnou správu a zajištění základních životních 

potřeb obyvatelstva. Kritickou informační infrastrukturou jsou prvky nebo systémy prvků 

kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy. Předpokladem k určení 

prvků nebo systémů jako kritické informační infrastruktury je naplnění legislativou 

stanovených průřezových a odvětvových kritérií.
6
 V praxi se může jednat o informační 

systém kritický pro řízení jaderné elektrárny nebo bankovní operace pro ekonomiku státu 

významné bankovní společnosti. 

 

2 PŘÍNOS A HROZBA PRO KRITICKOU INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURU 

Již z hlediska obecného popisu možností umělé inteligence je zřejmý silný potenciál jejího 

využití, ale i zneužití. O jejím možném zneužití ze strany útočníků jako multiplikátoru jejich 

schopností, který umožní aktérům automatizovat velkou řadu složitých úkonů, varoval i 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve Zprávě o stavu kybernetické 

bezpečnosti České republiky za rok 2018 publikované 30. září 2019.
7
 V následujících 

podkapitolách budou shrnuty možné způsoby využití pro kybernetickou ochranu kritické 

informační infrastruktury a rovněž i rizika plynoucí z nesprávného užití umělé 

inteligence nebo její dostupnosti škodlivě konajícím aktérům. 

 

2.1 Pozitivní aplikace umělé inteligence 

Mezi pozitivní aplikaci umělé inteligence při ochraně kritické informační infrastruktury lze 

uvést následující oblasti. Filtrování nevyžádané e-mailové pošty. Škodlivé přílohy 

v nevyžádané e-mailové poště jsou jedním z primárních vektorů útoku nejen na prvky kritické 

informační infrastruktury. Jejich rozlišení od legitimní komunikace je z daného důvodu 

klíčové. V případě standardních detekčních metod nevyžádané pošty jsou využívány seznamy 

škodlivých odesílatelů nebo škodlivých příloh dle kontrolních součtů nebo jejich názvů. 

V případě strojového učení se může detekční systém učit na základě znalosti obsahu 

předchozí e-mailové komunikace kategorizované jako škodlivé a legitimní. Případné budoucí 

e-mailové zprávy tak budou automatizovaně detekčním systémem vyhodnoceny se znalostí 

předchozích označených e-mailů s určitou mírou pravděpodobnosti jako škodlivé, pokud se 

budou podobat předchozím škodlivým e-mailům. Označení bude realizováno i přes 

skutečnost, že jejich odesílatel nebude na seznamu škodlivých odesílatelů a e-mailová zpráva 

bude obsahovat detekčnímu systému dosud neznámou škodlivou přílohu. Na obdobném 

principu jsou založeny i následující oblasti aplikace umělé inteligence. 

 

Škodlivý soubor určený k útoku na kritickou informační infrastrukturu nemusí být zaslán 

pouze e-mailem. Může se jednat i o útok cílící na prvek kritické informační infrastruktury 

oddělený od internetu. V praxi nejznámějším kybernetickým útokem na informační systém 

oddělený od internetu je Stuxnet, který za pomocí cíleně vytvořeného škodlivého kódu cílil na 

průmyslové systémy určené k obohacování uranu v Íránském Natanzu.
8
 V takovém případě 

by mohlo jako nosič škodlivého obsahu sloužit přenosné paměťové médium ve formě USB 

disku. Mnohdy i prvky kritické informační infrastruktury vyžadují aktualizaci softwaru nebo 
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obousměrný manuální přenos dat mezi systémy. V takovém případě je nanejvýš vhodné mít 

implementovány procesy zahrnující antivirové kontroly datových nosičů, které budou 

připojeny do chráněných informačních systémů. Antivirové programy se primárně spoléhají 

na definice, které nemusí zahrnovat dosud neznámé druhy škodlivého softwaru. Pomocí 

strojového učení se může antivirový program naučit rozpoznat škodlivé typy souborů na 

základě předem označených vzorků i přes skutečnost, že se bude jednat o dosud antivirovému 

programu neznámý typ malwaru.  

 

Detekce síťového provozu představuje další významnou formu pozitivní aplikace umělé 

inteligence při obraně prvků kritické informační infrastruktury. I přes aplikaci všech reálně 

aplikovatelných kontrolních opatření na vstupu, může dojít k průniku škodlivého softwaru do 

systému. Současné typy malwaru jsou obvykle postaveny na modulárním principu s tím, že 

po průniku do systému dochází k následné komunikaci na řídící server útočníka, vykonávání 

jeho pokynů, případně stahování dalších součástí škodlivého softwaru. Z daného důvodu je 

klíčová včasná detekce škodlivé komunikace malwaru na řídící server útočníka. Aplikací 

strojového učení v bezpečnostních prvcích síťového provozu tak může dojít k včasné detekci 

škodlivé komunikace i přes skutečnost, že se jedná o detekčnímu systému dosud neznámou 

formu komunikace na dosud neznámé řídící servery útočníka. 

 

2.2 Rizika plynoucí z nevhodné implementace nebo zneužití umělé inteligence 

Negativní aspekty umělé inteligence v souvislosti s kyberbezpečností kritické informační 

infrastruktury můžeme rozdělit do 2 kategorií. První kategorie bude zahrnovat rizika plynoucí 

z nesprávné implementace systémů založených na umělé inteligenci. Druhá kategorie bude 

poté zahrnovat rizika plynoucí ze zneužití systémů umělé inteligence širokým spektrem 

útočníků. 

 

V případě nevhodné implementace umělé inteligence se můžeme setkat s nevhodně zvolenou, 

případně nevhodně označenou sadou dat pro strojové učení. Informační systém se tak i přes 

bezchybně konstruované algoritmy pro strojové učení může na základě nevhodných vstupních 

dat naučit nesprávně vyhodnocovat vstupní data. Rizikem pak mohou být upozornění na 

detekci škodlivého obsahu bez relevance, nedekování skutečného škodlivého obsahu a 

v krajním případě např. u detekčních prvků založených na umělé inteligenci s možností 

aktivního zásahu i blokace legitimního e-mailu, síťového provozu nebo aktualizačního 

souboru prvku kritické informační infrastruktury. Pro eliminaci těchto rizik jsou klíčové 

vhodně zvolené metody výuky autonomního systému, datový set, jeho označení a rovněž 

finální testování chování systému před jeho implementací do produkčního prostředí. 

 

U rizik plynoucích ze zneužití umělé inteligence se můžeme setkat se zneužitím těchto 

technologií ze strany útočníků rozdělených dle kategorií jako v případě současných 

kybernetických útoků. Je předpoklad, že státní aktéři budou mít přístup k nejpokročilejším 

formám umělé inteligence. Teroristické organizace, kyberkriminálníci a hacktivisté poté 

k méně pokročilým formám systémů založených na umělé inteligenci s tím, že budou 

s největší pravděpodobností odkázáni na outsourcing těchto technologií na dark webu 

v souladu s dnes dostupnými službami hackerů na objednávku. Eliminaci těchto rizik lze 

docílit např. tím, že budou v případě kybernetické bezpečnosti chráněného prvku kritické 

informační infrastruktury aplikovány všechny dostupné technologie a procesy v souladu 

s doporučeními z předem provedené analýzy rizik. Pro ochranu každého prvku kritické 

informační infrastruktury je nutno v první fázi vykonat analýzu rizik a následně se rozhodnout 

jaká úroveň rizika je pro provozovatele daného prvku akceptovatelná a jaká již nikoliv.  
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3 ZÁVĚR 

V první části příspěvku byly zmíněny počátky vývoje umělé inteligence, definovány základní 

pojmy jako umělá inteligence, strojové učení, kyberbezpečnost a kritická informační 

infrastruktura. V následující části byly zhodnoceny přínosy při aplikaci systémů založených 

na umělé inteligenci pro ochranu prvků kritické informační infrastruktury s praktickými 

příklady jejího využití. Rovněž byla uvedena rizika plynoucí z nevhodné implementace umělé 

inteligence, případně jejího zneužití škodlivým útočníkem se stanovením doporučení pro 

eliminaci demonstrativně uvedeného výčtu rizik. 

 

Je zcela zřejmé, že 100% kybernetické bezpečnosti není reálné dosáhnout stejně jako není 

možno všechna rizika pro prvky kritické informační infrastrukturu plynoucí z umělé 

inteligence eliminovat na nulovou úroveň. Vhodnou aplikací doporučení z kvalifikovaně 

provedené analýzy rizik však můžeme rizika plynoucí z nevhodně implementovaných 

autonomních systémů nebo zneužití umělé inteligence zmírnit na akceptovatelnou úroveň. 

Umělá inteligence tak pro nás nebude představovat jen riziko, ale i nástroj k obraně 

technologií klíčových pro bezpečnost státu, životy a zdraví obyvatelstva a jeho ekonomiku. 

 

Tyto nově dostupné technologie nelze z dlouhodobého hlediska opomíjet. Pokud škodliví 

útočníci začnou pro usnadnění neoprávněných přístupů do počítačových systémů a dalších 

kriminálních činů využívat přidané hodnoty, kterou jim umělá inteligence bude nabízet, 

nezbývá nic jiného než recipročně posílit i kybernetickou bezpečnost chráněných prvků 

kybernetického prostoru. Je to stejný princip jako v případě konkurenčního boje 

v ekonomické sféře. Pokud má obchodní společnost zájem na zachování udržitelného růstu a 

eliminaci rizik z případného bankrotu, musí sledovat kroky konkurence a inovovat nabízené 

výrobky, aby byly na trhu stále žádané. Pokud při ochraně kritické infrastruktury před 

kybernetickými útoky zaznamenáme, že útočníci užívají umělou inteligenci k průnikům do 

námi chráněných systémů, je na místě vybavit příslušné detekční systémy rovněž funkcemi 

založenými na umělé inteligenci. Je to nekončící boj mezi obráncem a útočníkem. 
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FINDING CORRELATION BETWEEN CUSTOMER TYPOLOGY AND 

SALES RESULTS IN ASSISTED RETAIL USING COMPUTER VISION 

 

Jakub Machalický, Luboš Juránek 
 

Abstract 

We use computer vision capabilities to detect several basic attributes reliably recognizable 

from an image. We also analyze sales data to compare the connection between these data. The 

results are evaluated on a small sample by a human, and then everything is applied to a large 

set of data. The purpose of this comparison is to find a correlation with better (worse) sales 

results with collected data. This can be used to improve the planning of sales capacities, sales 

plans and other important indicators for retail store management. The article is narrowly 

focused on assisted retail in telecommunication business. For age and gender detection, the 

Cortana Analytics Suite from the Microsoft Azure platform is used. For other image 

recognition problems, custom algorithms have been created. All this has lead to the creation 

of a tool usable for anyone who wants to understand better who his customers in retail are. 

Keywords: computer vision, retail, sales, footfall, azure 

 

 

1 INTRODUCTION 

The goal of computer vision is not only to see the image, but rather to get information from it 

(Szeliski, 2010). Such information, in the field of assisted retail (all customers are served by a 

human), is mainly the number of customers who have entered the store. This information is 

the basic pillar for calculating the main performance indicator of a given store – the 

Conversion Rate (Marketos and Theodoridis, 2006). In addition to this basic indicator, other 

information such as gender, age, color of clothing and entrance as a group ("family"), can be 

easily read. There are a lot of other parameters that can affect customer buying behavior, such 

as customer mood and walking speed. We are looking for methods of getting information 

about incoming customers and looking for correlations between the above attributes and sales 

data. 

As Deshwal (2016) writes, there is high correlation in buying willingness differentiated by 

gender, age and other factors that cannot be detected by computer vision such as family 

income and education level. This research was done on companies that provide similar service 

to telecommunications services, with a high focus on maintaining a long-term relationship 

with customers. According to Roy Dholakia (1999) and Bakewell (2006), motivation for 

going shopping is connected with customers’ mood, in particular cases. There is a difference 

between have-to-go shopping and want-to-go shopping. This mood can be represented with 

body poses, facial expressions and colors of clothing. We have neutral colors, negative colors 

and positive colors (Alanazi, 2018). Which color is positive and negative differs by region 

and culture. Green is connected with nature and fertility in Western Europe, while in 

Indonesia it is a forbidden color and in China it can mean cheating one’s spouse in a sexual 

way (Scott-Kemmis, 2018). In this article, we want to find a correlation with sales in a 

manner independent of positive or negative colors. The hypothesis of this article is that this 

computer vision can be used to optimize sales planning in retail with the abovementioned 

factors influencing sales results. 

The acquired image and structured data are anonymous and are provided with the consent of   

the store management. Image data are available for performing recognition. A camera placed 

above the store entrance takes this data. We also have data on customer requirements / sales 

and their time of those requests. These requirements are of two types. These are service 
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transactions, such as when a customer claims goods or services or requests changes in 

services, etc. These are requirements that will not make any profit for companies. We also 

have sales transactions. The customer purchases a new product, a service, or changes the 

setting of existing services, but generally, such a transaction brings profit to companies. The 

number of customers does not match the number of transactions executed. Customers can go 

to the store only to get information or view the exhibited products. Vice versa, it is possible to 

observe more than one transaction per customer. 

Data from the image and sales information cannot be linked – due to a lack of a common 

identifier. Therefore, data is divided into time blocks and only numbers in these blocks are 

compared. 

The data obtained from the image is verified in a small section by the human eye, in order to 

determine the error rate of the methods used. Even this sort of verification is not 

unambiguous; it is difficult to determine the frontier classification in the age category. 

 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 Group Size Recognition 

The input image for group size recognition is a snapshot from the camera system above the 

queue management system kiosk, created a few seconds after sending a request for a ticket. 

Detection is performed by comparing the difference between an image without customers and 

an input image (one example of group detection is in Figure 1, and an example of one 

customer detection is in Figure 2) (Piccardi, 2004). Image differencing is a common image 

processing technique used to determine changes between images. The basic prerequisite for a 

correct evaluation is that near this kiosk, queues of unrelated customers do not form; however, 

if more people are detected at a small distance from each other, it is really a group of 

customers who have come together. 

 

 
 

Fig. 1: Example of group detection during group size recognition 

 

The field of view of the camera is not large enough for a greater group of people, and 

therefore, in the next evaluation of the collected data, we only consider the group flag where 
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the True value corresponds to a group of two or more people, and the False value means only 

one customer. 

 

 
 

Fig. 2: Example of customer detection during group size recognition 

 

2.2 Gender and Age Recognition 

The input image for gender and age recognition is a snapshot from the camera system which 

is pointing directly towards the entrance to a retail outlet. Face detection and subsequent 

gender and age estimation are done through machine learning, specifically by using the 

Cortana Analytics Suite from the Microsoft Azure cloud computing platform (URL: 

https://azure.microsoft.com/cs-cz/). 

The Face API of Microsoft Azure can extract facial landmarks from photographs, such as the 

locations of the pupils, eye corners, eyebrow edges, nose tip and lip boundaries. By 

comparing those points with AI learning models, this cloud service can estimate age based on 

data about how facial landmarks tend to shift and change with aging and gender based on data 

about what differences of facial landmarks there are between male and female. 

 

 
 

Fig. 3: Example of gender and age detection 
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Due to the anonymization of customers, the example in Figure 3 is only meant for illustration, 

being the image output of the HowOldRobot application (URL: https://www.how-old.net/), 

which serves as a demonstration of the Cortana Analytics Suite capabilities. The output of the 

Cortana Analytics Suite itself contains the following JSON data: 

["face": {"age": 34.5, "gender": "Male"}, "face": {"age": 38.0, "gender": "Female"}] 

In this particular case, the age estimation error is a few years compared to reality. Because we 

assume a fairly high error rate for all the input images, in the further evaluation of the 

collected data, we consider grouping the estimated age into five categories: 0–17 years, 18–26 

years, 27–40 years, 41–60 years and 61+ years. 

 

2.3 Color Recognition of Clothes 

The input image for the color recognition of clothes is a snapshot from a camera system, 

observing the horizontal movement towards a retail outlet. In order to detect the color of the 

clothes in a way that isn’t affected by the hair or the shadow of the customer, it is necessary to 

crop the input image from the bottom and top by a certain percentage of the height of the 

detected figure, for example, by 20 %. We need to extract, from the resulting image, a palette 

of predefined colors according to their similarity to the colors in the image (Comaniciu and 

Meer, 1997). Because the floor of the outlet is gray, we also have to neglect this color if it 

isn’t the dominant color on the image. In this case, there is a high probability that the 

customer has clothing colored similarly to the floor color. The pair of examples is in Figure 4. 

 

 
 

Fig. 4: Example of color detection of an incoming customer’s clothes 

 

In some cases, it is possible to subtract the background of the image, which is the floor, by 

algorithms for background-subtracting; for example, using frame differencing (Singla, 2014), 

and then not considering the background in color recognition. This method has only a 27 % 

success rate in the image set due to inappropriate lighting conditions. The pair of examples 

with successful background subtraction is in Figure 5. 
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Fig. 5: Example of color detection of incoming customer’s clothes 

 

The output of this detection is the set of colors and the corresponding percentage of their 

representation in the color map of the processed image. In the case of the last two examples, 

it’s the following data in the JSON format: 

["clothes": {"Grey": 71.8, "Blue": 28.2}, "clothes": { "Black": 85.1, "Red": 9.8, "Grey": 5.1}] 

 

2.4 Output Information about Customer 

After performing the above-described image recognition operations on camera images, each 

customer is provided with a list of properties in the following JSON format: 

["customer": {"group": Boolean, "face": Array.of(Object), "clothes": Array.of(Object)}] 

 

3 RESULTS 

The data was collected at 3 stores in one month, only on working days in the opening hours, 

between 9am and 9pm. 
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Fig. 6: Correlation between customer count gained by cameras and CRM data 

 

The number of customers counted using cameras has been compared with the number of 

customers served by CRM (customer relationship management) systems. The number of 

customers is a correlation confirming the correctness of the methods used. The mathematical 

definition of correlation says that it is the degree to which two or more quantities are linearly 

associated. In a two-dimensional plot, the degree of correlation between the values on the two 

axes is quantified by the so-called correlation coefficient (Spiegel, 1992). For the purposes of 

this article, it is simplified to two directional curves. One is for CRM data and the second is 

for data extracted from the image. When the direction of the first curve is the same as the 

direction of the second curve, we call it correlation (increasing maximization vs. decreasing 

minimization). These curves are separated into hour-long blocks of time in which we look for 

those correlations. The deviations visible in the graph (Figure 6) are due to the arrival of 

groups, when only one person in the group is actually served in the CRM systems. 

The data is grouped into hour-long blocks within which the maxima and minima (curve 

directions) are found, which can be used to determine that at a given time, more persons 

meeting those parameters have visited the store, and further notice, whether or not sales have 

been diverted at that time, up or down. Table I shows the distribution of the conversion rate 

over time and the distribution of traffic over time by the total number of units on the one-hour 

clock. This is the baseline for each of the further searches. 

 
Hour Conversion rate Footfall 

9:00 – 9:59 0,08 0,05 

10:00 – 10:59 0,02 0,09 

11:00 – 11:59 0,03 0,09 

12:00 – 12:59 0,05 0,09 

13:00 – 13:59 0,03 0,10 

14:00 – 14:59 0,22 0,13 

15:00 – 15:59 0,17 0,10 

16:00 – 16:59 0,06 0,11 

17:00 – 17:59 0,15 0,09 

18:00 – 18:59 0,07 0,08 

19:00 – 19:59 0,07 0,06 

20:00 – 20:59 0,22 0,01 

 

Tab. I.: Conversion rate and footfall according to time 
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Another output is the number of customers by gender. No data is available to verify the sex of 

the incoming customer other than the cameras. The data was verified by a brief observation of 

a man in parallel with the computer data, and the resulting deviation was assessed as 

negligible. The ratio of incoming customers by gender is shown in Table II. The percentages 

shown are from the total number of incoming customers. 

 
Hour Solo Group Female Male 

9:00 – 9:59 61% 39% 64% 36% 

10:00 – 10:59 62% 38% 59% 41% 

11:00 – 11:59 62% 38% 60% 40% 

12:00 – 12:59 62% 38% 58% 42% 

13:00 – 13:59 61% 39% 60% 40% 

14:00 – 14:59 62% 38% 58% 42% 

15:00 – 15:59 62% 38% 60% 40% 

16:00 – 16:59 62% 38% 58% 42% 

17:00 – 17:59 63% 37% 59% 41% 

18:00 – 18:59 61% 39% 60% 40% 

19:00 – 19:59 61% 39% 59% 41% 

20:00 – 20:59 67% 33% 57% 43% 

 

Tab. II.: Incoming customers by gender and groups 

 

Table II also shows the arrival of customers in groups. The methods used were equally 

validated by observation. Unfortunately, this error rate is significantly greater. Groups do not 

always come to the shop together, but sometimes at different hours. However, it is true that a 

larger proportion of customers arrive alone and the resulting ratio, despite the inaccurate input 

data, is accurate. 

The methods used make it possible to determine the age as an exact number. This information 

has been generalized and customers have been grouped. Customer arrivals by age are shown 

in Table III. 

 
Hour 0–17 18–26 27–40 41–60 61+ 

9:00 – 9:59 11% 39% 28% 13% 8% 

10:00 – 10:59 9% 39% 31% 12% 9% 

11:00 – 11:59 10% 40% 30% 12% 7% 

12:00 – 12:59 10% 39% 27% 14% 10% 

13:00 – 13:59 10% 40% 29% 13% 9% 

14:00 – 14:59 11% 39% 29% 13% 8% 

15:00 – 15:59 12% 41% 28% 11% 8% 

16:00 – 16:59 9% 42% 28% 12% 8% 

17:00 – 17:59 11% 40% 28% 12% 9% 

18:00 – 18:59 9% 42% 29% 12% 8% 

19:00 – 19:59 11% 41% 27% 11% 9% 

20:00 – 20:59 14% 39% 30% 6% 11% 

 

Tab. III.: Incoming customers by age 
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The breakdown of customers in Table III by age was verified by a brief observation. 

Deviations due to grouping are negligible and these data are accurate. 

The methods used provide information about all the customers’ clothing colors. Only one 

dominant color was used for the evaluation. The color distribution is shown in Table IV. 

Colors other than black, brown, blue, grey and pink are omitted because it is impossible to 

group these colors together. 

 

Hour Black Brown Blue Grey Pink Other 

9:00 – 9:59 26% 8% 12% 33% 3% 18% 

10:00 – 10:59 31% 8% 11% 39% 6% 5% 

11:00 – 11:59 25% 8% 12% 34% 5% 16% 

12:00 – 12:59 31% 8% 12% 36% 5% 8% 

13:00 – 13:59 27% 8% 13% 38% 5% 9% 

14:00 – 14:59 25% 8% 12% 34% 5% 16% 

15:00 – 15:59 26% 9% 12% 36% 4% 13% 

16:00 – 16:59 26% 7% 11% 35% 4% 17% 

17:00 – 17:59 29% 9% 12% 39% 5% 6% 

18:00 – 18:59 31% 8% 12% 39% 5% 5% 

19:00 – 19:59 25% 9% 13% 36% 3% 14% 

20:00 – 20:59 32% 8% 8% 34% 4% 14% 

 

Tab. IV: Incoming customers by dominant color of clothes 

 

3.1 Correlations 

In addition, the maximum and minimum is searched for in each group. If a maximum or 

minimum is found, it is then compared with the conversion rate. If the conversion rate is 

smaller at that point or larger than the average, this is considered a correlation. These are 

divided into two types. The first is the correlation where the entire group only increases or 

decreases over all time blocks. The second is partial; here a time block is found where it 

decreases within the group, but a different time block with an increase is also found. All these 

correlations are shown in Table V. 

 
Group Value Correlation Business Hour 

Solo/group solo partial decrease 19:00:00 19:59 

Solo/group solo partial increase 20:00:00 20:59 

Gender male partial decrease 9:00:00 9:59 

Gender male partial increase 20:00:00 20:59 

Age 0–17 partial decrease 18:00:00 18:59 

Age 0–17 partial increase 20:00:00 20:59 

Age 18–26 full decrease -  

Age 27–40 full decrease -  

Age 61+ partial decrease 11:00:00 11:59 

Age 61+ partial increase 20:00:00 20:59 

Color Black partial decrease 19:00:00 19:59 

Color Black partial increase 20:00:00 20:59 

Color Brown full decrease -  

Color Grey full decrease -  
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Color Pink partial increase 14:00:00 14:59 

Color Pink partial decrease 19:00:00 19:59 

 

Tab. V.: Correlations list 

 

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 

From the collected data, conclusions can be made. The data was collected over a period of 

twenty working days within one month (11/2018). As can be seen in Table VI, the total 

number of records is nearly thirty thousand. Records containing unsold transactions were 

neglected.  

 
Type Count of type 

cam 18828 

sale 1739 

care 8275 

total 28842 

 

Tab. VI.: Data summary 

 

Most of the correlations found are only partial, i.e., they are valid in a specific part of the day 

but are not general. For this reason, it is advisable to generalize the time divisions with a 

granularity of three. This is by four hours (morning, afternoon, evening). Then we can make 

conclusions in these blocks. Another factor that undoubtedly influences the conclusions is the 

seasons in two areas. It can be hypothesized that the color composition will be more 

distinguished in warmer months, among other things, because people have more exposed skin, 

the color of the skin would be neglected in the results, and then the impact of the remaining 

parts of the clothing may increase. Another hypothesis takes into account the division into 

time blocks where, for example, due to daylight and darkness, these shares can be different. 

These hypotheses will be part of further experiments. 

It has to be said that these data were collected in the narrowly specific category of retail, 

telecommunications. They may vary considerably in another sector. At the same time, the 

period (autumn) in which the data was collected may vary considerably across the year. 

In general, the following can be inferred from the results: 

 Stores that are visited by more people aged 18-40 have lower potential 

 Stores that are visited by more people dressed in brown and gray have lower potential 

 Stores visited by more people over the age of 61 in the morning have lower potential 

 Stores visited by more people over the age of 61 in the evening have higher potential 

 Stores that are visited by more people dressed mostly in pink in the afternoon have a 

higher potential 

 Stores that are visited by more people dressed mostly in pink in the evening have a 

lower potential 

Partial results within one four-hour block are not conclusive enough. 

Results show that factors such as age, gender and color of clothes affect sales results and 

customer willingness to buy. We can confirm that results from India (Deschwal, 2016) and 

from the USA (Roy Dholakia, 1999) are valid also in the Czech Republic in the field of 

telecommunications. We can develop an application which will use computer vision and 

update these statistics over time. With valid information, it is possible to achieve better sales 

results or lower costs. With information that one of our stores is visited mostly by customers 

aged 18-40 (which has lower potential, according to our results), we set our sales goals to be 
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more motivational and get better performance from our sales representatives. This is the main 

benefit of this research. The chosen methodology has proved to be applicable for further 

research and commercial use. 
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Abstract  

In the field of assisted sales, are data from sellers often used to raise their productivity and 

improve the sales prediction, find out more about sales and refinement other indicators. The 

basic prerequisite for obtaining such data is, besides the need to motivate the collector 

himself, to make the process as easy as possible. This paper looks for ideal structure of data 

which can be applied to any type of business. This data depends on few basics KPI usable to 

measure performance of sales point of company. Then it tries to find basic user interface to 

enable collecting this data in the easiest and fastest way possible. Methodology of this paper 

is based on experiments from environment of Czech companies and tests of several designs 

with internal users of few sales companies.  

Keyword: sales, productivity, html5, performance, motivation 

 

1 INTRODUCTION 

In the area of sales, the emphasis is on sales efficiency. You need to get the most out of every 

opportunity. In the labor market, it is commonplace that business positions (including trades 

manager positions) are largely based on a reward from selling performance of the job. 

Typically, sales staff are 30-60% rewarded according to their sales (Urban, 2007). This 

confirms the emphasis on efficiency. In this environment, it is necessary to have tools that 

give us the opportunity to plan, manage and have an overview. It is absolutely essential to 

have relevant data, preferably in real time, about sales results. There are a number of 

indicators to measure performance in the sales area. These metrics can often be different from 

the goals of the entire company, and links need to be found between them. One method that 

illustrates this is the use of Balanced Scorecard (Sukwadi, 2016). This implies that the right 

solution is to manage everything by using the redefined targets set for the vendor. Setting such 

goals is not a simple matter. The targets must be set to be motivating and achievable. It must 

correspond to reality in the given period, but at the same time it must be somewhat ambitious. 

With the help of correctly set goals, we can easily achieve sales forecasts for our products 

(VandeWalle, 1999).  Just  to set the target, we need to know more parameters. These 

parameters are basic information about the sales potential of the site. These indicators are 

generally valid in all sales ways considered, ie. personally at a place designated for sale, 

personally in another place and by telephone. All metrics are based on the number of 

customers who have been contacted. An example might be incoming shoppers, addressing 

customers within the home or on the street, or customers who we have connected thru the 

phone with. The second number is successfully sales made (Wileman, 1997). From these two 

data we can easily calculate the Conversion Rate (CR). ”total_of _products_sold”/”total_of 

_incomming_customers” = CR (1). This is calculated as the ratio between the total number of 

customers and successful sales. This will give us the first KPI that can be used to compare 

different sales points (Guillory, 2017). From the previous retail sales survey, it was found that 

a number of offers to customers were added to this data. Knowing this number unlocks a 
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number of other options. We can better compare our sales points. It is possible to determine 

the number of offers needed to sell the product and to prioritize the products among them 

(Machalický, 2017). Performance and productivity can be measured by many other indicators. 

These are often more demanding for input data, which may not always be readily available 

(Dubelaar, 2002), (Hudson, 2018). 

1.1 Goal 

The introduction outlined the need for some data. The goal of this is to find data structures 

that are usable to different types of vendors, allow them to record the necessary sales data and 

design appropriate features to make it easy for end-users to work with applications built on 

that base. The whole activity has led to collection of high-quality data that can be further 

processed. The application on this basis should serve as an extension for existing schemes for 

companies that choose to work with such information. The work does not deal with the CRM 

or the cash-desk system, but with the possibilities of enriching them with data not which are 

not usually collected. 

1.2 Selling potential 

Selling potential can be divided by means of communication and place on: 

 Personal sale at a venue for sale (usual business area) 

 Personal sale elsewhere Sales by phone 

The site designated for sale is directly defined by the Czech law (Section 1820 (1), Section 

1828 (2) of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, Section 17 of Act No. 455/1991 Coll., On 

Trades Licensing). For the purposes of this article, it is a place where we can install our 

devices. These can be gates for counting incoming customers, cameras, and other devices. All 

other places that do not meet this are considered as other places. Sales by telephone 

(telemarketing) can be divided into passive and active. Active means when the customer is 

contacted by a company interested in selling their products. Passive is opposite. The customer 

contacts the company with the interest to buy the products. With passive telemarketing, it is 

more likely to be encountered in sales of services where telephone lines serve as primary 

customer care (Jenkins, 2018). Sales on the phone have the advantage of having an exact 

knowledge of sales potential, for example from a call listing (in the absence of a more 

sophisticated mechanism). This cannot be applied to personal sales. Respectively, in the case 

of places for sale, there is a possibility of a mechanism for counting customers and that is 

widely used. However, this can not be applied for sale elsewhere. All three of these examples 

cover the introduction of counting vendors. In the case of other methods for gaining sales 

potential, these data can then be cross verified and obtain more accurate information 

(Machalický, 2017). 

1.3 Offerability 

Offerability is one of the main motivations why a sales company should consider using the 

output of this work. As already mentioned, there are other methods to determine the number 

of customers. However, what the seller actually tells (offers) to the customer knows in most 

cases only the seller (and the customer). There are quite obvious exceptions, it is common for 

phone sales to be recorded and we can determine offerability later. As shown by the earlier 

survey In the area of sales, the emphasis is on sales efficiency. You need to get the most out of 

every opportunity. In the labor market, it is commonplace that business positions (including 

trades manager positions) are largely based on a reward from selling performance of the job. 

Typically, sales staff are 30-60% rewarded according to their sales (Urban, 2007). This 

confirms the emphasis on efficiency. In this environment, it is necessary to have tools that 

give us the opportunity to plan, manage and have an overview. It is absolutely essential to 
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have relevant data, preferably in real time, about sales results. There are a number of 

indicators to measure performance in the sales area. These metrics can often be different from 

the goals of the entire company, and links need to be found between them. One method that 

illustrates this is the use of Balanced Scorecard (Sukwadi, 2016). This implies that the right 

solution is to manage everything by using the redefined targets set for the vendor. Setting such 

goals is not a simple matter. The targets must be set to be motivating and achievable. It must 

correspond to reality in the given period, but at the same time it must be somewhat ambitious. 

With the help of correctly set goals, we can easily achieve sales forecasts for our products 

(VandeWalle, 1999).  Just to set the target, we need to know more parameters. These 

parameters are basic information about the sales potential of the site. These indicators are 

generally valid in all sales ways considered, ie. personally at a place designated for sale, 

personally in another place and by telephone. All metrics are based on the number of 

customers who have been contacted. An example might be incoming shoppers, addressing 

customers within the home or on the street, or customers who we have connected thru the 

phone with. The second number is successfully sales made (Wileman, 1997). From these two 

data we can easily calculate the Conversion Rate (CR). 

 (Machalický, 2017), in 40 % of the sample researched, the vendor in a visible way notes the 

serviced customer and the offers he gave him. In the remaining 60 %, this information may be 

logged in a more sophisticated way, such as in a cash or CRM system. Unfortunately, most 

detail can not be found, it is always a private matter of the company. Offerability has at least 

two possible uses: 

 Sellers performance tracking 

 Cost calculation of each product sales 

At a time when we have a seller whose sales results are worse than other vendors, this 

indicator may be very helpful. Thanks to a number of bids, we can see if there is a similar 

number of bids for more successful vendors. This may mean that the vendor does not know 

about the product offered, offers it wrong, and it is appropriate to focus on the form of those 

offers. The second case, when the seller has a significantly lower number of offers than the 

standards, indicates that his low performance problem can be solved by a higher bidding rate. 

The second benefit is the possibility of calculating the cost of product sales. As soon as we 

know about product offer statistics, we can determine how likely it will be to sold this product 

per one bid. Knowledge of this information can help company management make decisions 

when determining product pricing, sales commission, product prioritization, and other 

aspects. 

1.4 Successful sales 

The last type of data is information about the sold products. Each company has this available. 

The data are evaluated at different processing levels for different purposes, as shown in Fig 1. 

Standard data can be obtained from process records, such data is without any modification or 

data cleaning. So we report raw transaction records and possibly other system entries that may 

be useless. Furthermore, the data is cleaned by ETL processes. Here are just the data that 

really can interest us, we’re still talking about transaction records without additional 

calculations, they are still data that’s not important. At the last point, Business Process 

Intelligence, we’re already getting calculated results from the data. Here comes the smoothest 

output that is used to control sales performance (Marketos, 2006). People shown in Fig. 1 are 

representing any employee who is interested in sales results. Usually top management, sales 

management, managers of points of sales or sales agent directly. 
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Figure 1: Different approaches to business process analysis and management (Source: 

Marketos, 2006, p. 132) 

 

 Process engine is any kind of primary CRM (customer relationship management). 

 Process audit logs stands for data without any calculations. 

 Data warehouse loader (ETL) stands for Extract, transform, load. 

 Process data warehouse stands for data with calculations. 

 Business process intelligence stands for aggregated data with given information value. 

 Reports are any type of data sets distributed to users. 

1.5 Current market situation (2018) 

Every company or part of a sales company has its own methodology for comparing and 

managing its sales. The article talks about a mechanism that allows a single rating on the basis 

of the data available to each company or can easily begin to collect. It is undeniable that many 

companies use a similar mechanism, but do not talk about it as a tool for comparing 

performance on a more global scale. The other approach that is used is the above-mentioned 

Balanced Scorecard. 

2 METHODOLOGY AND DATA 

In the first step, we define a structure for recording customer information. The customer can 

be understood an individual or household. As Figure 2 shows, at least 58 % of people live in 

homes where sharing of a range of services and products can be expected. People living 

individually can be seen as an individual’s household, so it is easier to perceive each customer 

as a household (Kleinschafer, 2016). For each type of household, a structure will be 

separately designed and a minimum penetration of these structures will be used to cover all 

cases with a minimum of redundancy. Fig. 2 shows the weight of importance for future 

design. The next step is to determine the structure of the company’s products with interest in 

sales. We choose one of the categories according to the representation on the Czech market: 

 Food sales 

 Sale of fuels 

 Energy sales 

 Sales of banking services 

The categories were selected with regard to the frequency with which they are encountered 

and the need for at least partial sales assistance from the seller. This will be iterative, firstly, a 

single company structure will be proposed and then applied to other companies. In addition, 

one more iteration will be performed to verify if we really have a universal structure. In the 

next step, the entire product model will be enriched with the features of Offerability and 

Successful sales. The last step is to analyze available HTML5 and assign it to the singlepoint 

points of the entire model. 
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Figure 2: Household types (Source: Kleinschafer, 2016, p. 293) 

2.1 Approach 

1. Define customer types 

2. Define products and its combinations and ties 

3. Define additional data needed such as customer count, handling time 

4. Define junction with additional data from previous step 

5. Design user interface 

6. Verify its productivity and satisfaction support 

7. Find improvements for undefined time 

3 RESULTS 

The results are divided into three parts, a customer structure, a product structure and finally a 

corresponding instance for registering visits, offers and sales. 

3.1 Customer structure 

The customer structure is divided into the parts listed above according to their types. There is 

no suggestion for the other category. During the design, the Cougar with Children, Couple 

without Children, and Single parent can be combined into one. Apart from this, there are two 

other categories. Shared houses and a solo person. Following graphs are pseudo model for 

ease of use. Formal writing on such a simple graph could be misleading and make further 

inquiries. Graphs show what information is needed for individual customers to deal with their 

cardinality. As seen in Figure 3 for each customer, there is a need to have the main instance of 

”Customer”, which further links “Contacts”, “Homes” and “Products”. Contact indicates 

familiar members of the household who are relevant to the products provided. For example, 

every contact may have a customer card in the area of food sales. For each contact, you have 

to answer two questions: 

 Is contact decision maker? This question indicates if the contact is the one who 

decides in a given household. These can be more in every household. Usually they are 

not children but parents. 

 Does it have limited permission? This question indicates whether a given contact can 

change service parameters, act for the entire household. Usually, this limited 

permission is for children. 

Homes symbolize where services can be delivered and where they can be delivered. The 

home can be an apartment in the city and the second home can be a recreational object. For 

each home, it is necessary to answer the question whether it is a primary home, ie one where 

the subject spends the most time. The design allows you to mark multiple homes for cases 
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where this can not be uniquely identified. The product link here is only indicated, and will be 

discussed in more detail in the following section on the design of the structure according to 

the type of company’s focus. Figure 4 shows the same situation, but for shared households. 

The suggestion is identical to the previous one, we only add here a Friends instance that 

allows us to separate the customer from joining the linked structure. This can help you better 

target the offer. The minimal penetration is the variant shown of Figure 4. The customer can 

also be considered as anonymous in case of unavailability any identification. Then there 

should be identification by sequence for distinguishability in future reports. 

 

 

Figure 3: Solo person, Couples and solo parent 

 

Figure 4:  Shared households 

3.2 Products structure 

For food sales the structure is very simple. We have just product (eg. bread) with available 

parameter. The parameter can be discount, expiration date etc. Empty link on the left leads to 

the Customer. This is shown on Figure 5. For fuel sales is situation the same as in previous 

case. Product can be gasoline and discounts as parameters. For energy sales there is situation 

a bit more complicated. Energy is a service which requires payment on regular basis which is 

in most cases fixed for each period. Customer can have more “Homes” where he buys energy. 

As is shown on Figure 6, from the left there is a link to the customer. 
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Figure 5: Food sales product structure 

 

 

Figure 6: Energy sales product structure 

 

It starts from billing arrangement. Customer can have one or more Billing arrangements, 

which groups services together into bills. In each Billing arrangement there is a one or more 

services. There is also an optional link, which leads to customer’s homes to indicate what 

customer use where. Each service has its own parameters. Services can be eg. Electric energy 

and parameters can be eg. discount, contract duration etc. Finally bank service are the most 

complicated. There is more parameters and extra services which can be offered/sold only with 

other service. In the Figure 7 there is a same link to the customer as in previous case, also the 

scheme to the service is same. Difference is in the Additional service. Each service can have 

any count of additional service (but does not have to have). For each Additional service, there 

are parameters in the same structure as for service. 

 
  

Figure 7: Energy sales product structure 

3.3 Conjunction with additional data 

Finally we can add data about what is really interesting for purpose of this work. For each 

service and additional service we need to add three information as shown in the Figure 8. All 

three questions are closed question (only yes or no is expected). First question asks if the 

service was offered. Second one is if the offer is relevant to existing product or new product. 

Existing product does make sense only for existing and identified customer. From the 

examples above is obvious that for the grocery sales it would be always offer of new product. 
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For energy sales it can be change from one plan to other or activation of additional services. 

Last question is if the product (service) was sold. 

 

 

Figure 8: Conjunction with additional data 

3.4 Basic design 

The design of an application interface to record a conversation with customers is not an easy 

task. The result of the above mentioned results showed that it would be appropriate to divide 

the task into two groups: 

 Sales, where a long-term relationship with the customer is maintained (thus it is worth 

displaying its existing products while being viewable). 

 A one-off sale where there is no clear customer relationship or no sense to deal with 

historical purchases. 

The first group will more often include the sale of services and more expensive products that 

the customer purchases less often. Small, frequent and one-time shopping is the other. In this 

type of application, better results are achieved if the fastest possible input method is used. An 

example is where the application is integrated directly into the same window along with the 

main cash-desk or CRM application. The advantage of this click-minimization lies in the 

speed of entry, everything can be entered in parallel within a single screen and theoretically 

during the interview with the customer. Still moving on a single screen. The disadvantage is 

the need for system knowledge and less guidance on the move leading to an easy forgetting of 

entering a certain part of the offer or sale. This interface basic design could look like in the 

Figure 9. 

 

 

Figure 9: Basic user interface (Source: Machalický, 2017) 
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4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

In the beginning, it was said why it is advisable to get involved with the issue at all. 

Definitions of the basic point of reference of such an application (customer, offerability, and 

sales) were defined. Based on publicly available information and on real products in the 

Czech companies environment, a data structure was designed. This data structure could serve 

universally any kind of retail. The proposed structure was then rechecked with actual products 

of several companies (only information from web of companies were used). The last part 

mentioned the user interface for one of the sales types. Unfortunately, this is really just a basic 

design created with previous experience. There was no such interface for the second more 

interesting merchant group. As it turned out during the work, such a proposal requires 

considerably greater attention and forms a separate topic. The whole proposal is based on the 

conclusions of the authors cited in the references and corresponds with their opinions at all. It 

forms the data base for sales data capture application that is usable for the consequences of 

reporting in a retail business environment. The next steps for further development are the 

completion of user interface designs and the subsequent testing together with potential users 

of such applications. On the basis of this, it will show whether the given direction is correct 

and can actually support the growth of sales in the commercial world through this theoretical 

research. 
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ELEKTRONICKÁ  KOMUNIKÁCIA A JEJ RIZIKÁ V SOCIÁLNEJ  
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AREA 
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Abstrakt 

Komunikácia vo všeobecnosti znamená rozhovor. Ide o fenomén, s ktorým sa stretne každá 

fyzická osoba, pričom elektronickú komunikáciu možno hodnotiť pozitívne ale aj negatívne. 

Za pozitívum treba neodmysliteľne považovať možnosť komunikácie, a to bez ohľadu na čas 

a vzdialenosť a jej vplyv na začlenenie sa osoby do spoločenského života a vytvorenie si 

sociálnych kontaktov. Na druhej strane elektronická komunikácia má aj viacero nedostatkov a 

z hľadiska sociálnej oblasti negatívne pôsobí predovšetkým uprednostňovanie virtuálnych 

vzťahov pred vzťahmi v reálnom živote. 

Klíčová slova: elektronická komunikácia, sociálne poistenie, kohabitácia, rozvod 

 

Abstract 

Communication generally means conversation. This is a phenomenon encountered by any 

individual, while electronic communication can be evaluated positively as well as negatively. 

The possibility of communication must be regarded as a positive fact, regardless of time and 

distance, and its impact on the inclusion of the person in social life and the creation of social 

contacts. On the other hand, electronic communication also has several shortages and from 

the point of view of the social sphere, the predominance of virtual relationships over real life 

relationships is negatively affected. 

Key words: electronic communication, social insurance, cohabitation, divorce 

 

 

1 ÚVOD 

Možno konštatovať, že Slovenská republika, Európska únia a veľká časť sveta napreduje v 

elektronizácii. Fenomén, ako je internet, sa v plnom rozsahu začal využívať predovšetkým v 

zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahoch ako aj v podnikaní, t.j. u samostatne zárobkovo 

činných osôb a postupom času si našiel významné miesto aj v jednotlivých domácnostiach. 

Človek čoskoro pochopil, že je tu nová forma komunikácie, pričom aj komunikačné 

prostriedky sa vyvíjali a vznikali sociálne siete, ktoré určite boli a sú veľkým prínosom. 

Sociálne siete sú trendom dnešnej doby a ich prvotným zmyslom bolo, ale aj naďalej by malo 

zostať ich využitie v práci, pri štúdiu ako aj v širokom spektre každodenného života. Za 

pozitívum sociálnych sietí určite treba považovať možnosť komunikácie, a to bez 

akýchkoľvek časových a vzdialenostných bariér. 

Dlhodobé trendy v spoločnosti signalizujú však nárast rizikového správania sa užívateľov 

virtuálneho komunikačného prostredia a nie sú ojedinelé konštatovania, že „sociálne médiá sú 

viac návykové ako cigarety a alkohol“
1
. Takmer vo všetkých prípadoch predstavujú stratu 

súkromia ako aj stratu komunikačných schopností. Viacerí odborníci poukazujú na 

skutočnosť, že práve používanie  sociálnych sietí vo veľkej miere môže spôsobiť závislosť a 

                                                 
1 Porovnaj HRUSTIČ, G.  Psychodynamické aspekty používania sociálnych sietí na internete. In 

PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 26, 2019, č. 1-2, s. 34 – 37. ISSN 1338-7030. 
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tieto virtuálne vzťahy u konkrétnej osoby sa môžu stať dôležitejšie ako vzťahy v reálnom 

živote. Virtuálne komunikačné prostredie v mnohých prípadoch prináša zosmiešňovanie, 

ponižovanie ľudskej dôstojnosti, ohováranie, sexuálne ohrozovanie mládeže, čo môže viesť 

až k sociálnej exklúzii. Určite, a štatistiky to dokazujú, elektronická komunikácia negatívne 

pôsobí aj na rodinný život. Preto si treba uvedomiť, že najdôležitejší, a to aj v komunikácii, sú 

ľudia a nie technológie. Vzhľadom na to, že elektronickej komunikácii sa venujú 

predovšetkým mladí ľudia a táto komunikácia spôsobuje nielen stratu osobného kontaktu, ale 

aj zmeny v hodnotovom rebríčku, ďalej vedie k individualizmu, k introvertnosti, v niektorých 

prípadoch, a to vzhľadom na osobnosť indivídua, môže dôjsť k spochybňovaniu manželstva 

ako inštitúcie tradičnej rodiny. Takýto postoj môže viesť aj k novému a v ostatnom období aj 

k častejšiemu nazeraniu na spolužitie muža a ženy, t.j. ku kohabitácii, resp. už u uzatvorených 

manželstiev k rozvodu. 

 

2 KOHABITÁCIA – FORMA RODINNÉHO ŽIVOTA 

Podľa § 1 zákona č. 6/2005 Z. z.  o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý 

vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo. Tomuto 

rozhodnutiu predchádza povinnosť oboch partnerov splniť podmienky ustanovené zákonom o 

rodine. Účelom manželstva je predovšetkým zabezpečenie riadnej výchovy detí a to v rámci 

harmonického a trvalého životného spoločenstva.  

V ostatnom období sú zaznamenané premeny postoja k manželstvu, a to na základe rôznych 

alternatívnych foriem rodinného spolužitia. Jedným fenoménom rodinného života v súčasnom 

období je kohabitácia, ako forma dlhodobejšieho spolužitia muža a ženy bez obradu uzavretia 

manželského zväzku
2
, t.j. bez sobáša. Domnievame sa, že niektoré opatrenia v sociálnej 

oblasti, resp. absencia opatrení v tejto oblasti, sú príčinou diverzifikácie rodinných foriem, 

vrátane rastu kohabitácie. Treba konštatovať, že aj z týchto dôvodov nezosobášené spolužitie 

sa v ostanom období rozširuje, a platí to aj pre Slovenskú republiku. Väčšiu mieru rozšírenia 

nezosobášených spolužití potvrdzuje aj podiel detí narodených mimo manželstva. Vzhľadom 

aj na túto skutočnosť bolo by žiaduce aj tieto vzťahy v sociálnej oblasti právne  upraviť 

obdobne ako sú upravené v rámci manželského zväzku. Domnievame sa, že práve v oblasti 

sociálneho zabezpečenia, a to predovšetkým v oblasti sociálno-poisťovacích právnych 

vzťahov, je žiaduce upraviť niektoré inštitúty sociálnej ochrany pre tento okruh subjektov. 

V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že kým mnohé heterosexuálne páry 

nevstupujú do manželstva, čo prezentujú viacerými dôvodmi, naopak homosexuálne páry 

žiadajú legalizáciu ich vzťahu až do úrovne manželstva, resp. registrovaného partnerstva. 

 

2.1 Kohabitácia a sociálna ochrana 

V rámci sociálneho zabezpečenia má osobitný význam sociálno-poisťovací systém. „Báza 

poistenia je najfrekventovanejším stavebným prvkom modelov sociálnej ochrany už od 

počiatkov konštituovania klasických systémov sociálneho zabezpečenia“.
3
 Sociálne poistenie 

upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnom poistení“). V zmysle tohto zákona sociálne poistenie zahŕňa nemocenské 

poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie a garančné 

poistenie. „Prostredníctvom týchto druhov poistenia sa realizuje ochrana ekonomicky činných 

subjektov, najmä zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v období 

                                                 
2 Podľa § 2 zákona o rodine manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo 

mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. 
3 LACKO, M. Sociálnopoisťovacie právne vzťahy. Praha: Leges, 2015, s. 22. 
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znevýhodnenia voči ostatným jednotlivcom alebo sociálnym skupinám, kedy nedosahujú 

príjmy zo zárobkovej činnosti.“
4
   

Významnou zložkou sociálneho poistenia je nemocenské poistenie, prostredníctvom ktorého 

sú finančne zabezpečené osoby v prípade vzniku sociálnej udalosti ako je choroba, úraz, 

potreba ošetrovať fyzickú osobu, tehotenstvo alebo materstvo a to vo väčšine prípadov bez 

ohľadu na to, či ide o zosobášené osoby, nezosobášené osoby alebo osamelé osoby.  

Určité disproporcie z hľadiska zosobášených a nezosobášených osôb sa prejavujú v 

legislatívnej úprave ošetrovného, ako dávky nemocenského poistenia. Na túto dávku má 

nárok poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú 

manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav 

podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. 

Nárok na ošetrovné má poistenec aj v prípade, ak sa stará o dieťa do desiatich rokov veku a 

spĺňa ďalšie zákonom ustanovené podmienky. 

Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie tejto dávky je podmienené nepriamou a nepriaznivou 

sociálnou udalosťou, ktorou vo väčšine prípadov je choroba u taxatívne vymedzenej osoby v 

zákone o sociálnom poistení. Ošetrovné ako obligatórna peňažná dávka nemocenského 

poistenia z hľadiska zosobášených a nezosobášených subjektov patrí iba poistencovi, ktorý 

ošetruje chorú manželku (chorého manžela). V prípade kohabitácie, aj keď partneri majú 

spoločnú domácnosť, ak niektorý z nich ochorie, druhému nevzniká nárok na ošetrovné, 

nakoľko spoločná domácnosť nie je podmienkou pre vznik nároku na túto dávku 

nemocenského poistenia. Z uvedeného vyplýva, že v prípade nezosobášených subjektov, ak 

niektorý z partnerov ochorie a druhý partner ho ošetruje, nevzniká mu nárok na ošetrovné. 

Negatívny dopad tejto legislatívnej úpravy možno poukázať na prípade, ak poistenec žije v 

spoločnej domácnosti s matkou svojich detí, ale nie sú zosobášení. V tomto prípade pri 

ošetrovaní chorej matky, jej partner, otec spoločných detí, nemá nárok na ošetrovné. 

Domnievame sa, že pri legislatívnych úpravách zákona o sociálnom poistení by určite malo 

prísť k rozšírenie okruhu subjektov, pri ošetrovaní ktorých má poistenec nárok na ošetrovné a 

to aj napr. o prípad ošetrovania matky detí poistenca, aj keď s ňou poistenec nie je 

zosobášený.  

Potrebu tejto legislatívnej zmeny podporuje aj skutočnosť, že v prípade zosobášených 

manželov, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti, v prípade ochorenia druhý manžel má nárok 

na ošetrovné. Pritom aj tento nový fenomén manželstva, tzv. oddelené manželstvo (mingle 

manželstvo), nadobúda v ostatnom období trend. 

Pokiaľ ide o dieťa na účely poskytovania ošetrovného sa za dieťa považuje vlastné dieťa, 

osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) alebo dieťa, ktoré bolo poistencovi 

zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu. V prípade absencie osvojenia alebo zverenia do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, poistenec tiež 

nemá nárok na ošetrovné pri ošetrovaní dieťaťa nezosobášenej partnerky aj keď s ním žije v 

spoločnej domácnosti. 

S určitými disproporciami sa stretávame aj v dôchodkovom poistení, ktorého úlohou je 

zabezpečiť dostatočné príjmy pre fyzické osoby počas nepriaznivých sociálnych situácií ako 

je staroba, invalidita a strata živiteľa rodiny. Z hľadiska kohabitácie sú znevýhodnení partneri 

pre vznik nároku na vdovský a vdovecký dôchodok, ktorý vzniká iba pri úmrtí manžela. 

Nárok na niektorý z týchto dôchodkov nevzniká ani v prípade, ak tieto osoby nie sú 

zosobášené, ale žijú aj dlhšiu dobu v spoločnej domácnosti a prípadne majú aj spoločné deti. 

Platí to napr. aj v Českej republike, nakoľko podľa platnej právnej úpravy „osobnou 

                                                 
4 MACKOVÁ, Z.: Funkcie práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na začiatku tretieho 

tisícročia“. In BARANCOVÁ, H. (ed). Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-574-6, s. 133. 
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podmienkou je existencia manželstva ku dňu úmrtia (z toho vyplýva, že registrované 

partnerstvo ani voľný vzťah druha a družky nárok na tieto druhy dávok nezakladá)“
5
. 

Domnievame sa, že aj v prípade zákona o sociálnom poistení, pokiaľ ide o tieto dôchodky 

pozostalostných, by príslušné orgány mali zvážiť prípadnú legislatívnu zmenu. 

K takejto zmene podľa nášho názoru by malo dôjsť aj v rámci úrazového poistenia, ktoré je 

upravené tiež v zákone o sociálnom poistení. Úlohou úrazového poistenia je finančne 

zabezpečiť osoby v prípade vzniku sociálnej udalosti ako je dočasná pracovná neschopnosť, 

pokles pracovnej schopnosti alebo smrť, a to v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania. Smrť zamestnanca
6
 v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 

podmieňuje vznik nároku na jednorazové odškodnenie manželovi, manželke alebo 

nezaopatrenému dieťaťu zomretého zamestnanca. Musí ísť teda o osoby, ktoré uzatvorili 

manželstvo. V prípade kohabitácie, nárok na túto dávku úrazového poistenia nevzniká. 

 

3 ROZVOD MANŽELSTVA 

Internet a hlavne surfovanie po sociálnych sieťach mení vzťahy celých rodín – informujú 

psychológovia. Aj táto závislosť sa stáva zdrojom problémov, ktoré môžu mať a v mnohých 

prípadoch aj majú dopad na osobnosť človeka, partnerské, sociálne či pracovné vzťahy a v 

mnohých prípadoch táto závislosť môže viesť k rozpadu manželstva, ba dokonca k rozpadu aj 

celej rodiny. Negatívny dopad na manželstvo a rodinu má určite aj sledovanie porna na 

internete.  

Podľa zákona o rodine manželstvo sa zruší smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za 

mŕtveho alebo rozvodom. Rozvod môže nastať iba v odôvodnených prípadoch a to 

predovšetkým, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že 

manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie 

manželského spolužitia.  

Rozvod, predstavuje personálne a sociálne zmeny v rodine a prejavuje sa  negatívne  jednak v 

živote rozvádzajúcich sa manželov, ale má negatívny dopad aj na ostatných členov rodiny, 

predovšetkým na deti. Okrem problémov s bývaním, sociálnou izoláciou a sociálnym 

vylúčením, takáto rodina môže byť pre všetkých jej príslušníkov zdrojom frustrácií vzhľadom 

k aktuálnym sociálno–ekonomickým podmienkam. Rozvodom sa mení model 

„dvojpríjmovej“ rodiny na „jednopríjmovú“, čoho dôsledkom je absencia finančných 

prostriedkov. Všeobecne možno konštatovať, že neúplné rodiny, t.j. rodiny len s jedným 

rodičom sú viac ohrozené chudobou a sociálnou exklúziou ako rodiny s oboma rodičmi. 

Neúplná rodina teda môže byť v súčasných sociálno-ekonomických podmienkach zdrojom 

frustrácií pre všetkých členov. 

 

3.1 Rozvod manželstva a sociálna ochrana 

„Tehotenstvo a materstvo ako osobitné životné situácie majú vplyv na životnú úroveň rodiny 

hlavne z pohľadu ekonomického. V dôsledku tehotenstva a materstva dochádza jednak k 

poklesu príjmu, resp. v niektorých prípadoch k úplnej strate príjmu jedného z členov rodiny 

alebo partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti, v niektorých prípadoch aj k strate príjmov 

obidvoch rodičov a zároveň k zvýšeným výdavkom súvisiacim s narodením a starostlivosťou 

o potomka“.
7
 Pokiaľ ide o pokles príjmu, tento má oveľa väčší negatívny dopad u osamelej 

                                                 
5 KOLDINSKÁ, K., TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H: Beck, 2018, s. 169 
6 Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 

zákon o sociálnom poistení, po splnení  zákonom ustanovených podmienok. 
7 TREĽOVÁ, S. Dopad tehotenstva a materstva na životnú úroveň rodiny. In BARANCOVÁ, H. (ed). 

Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-

7380-574-6, s. 210. 
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osoby. Na účely sociálno-poisťovacích právnych vzťahov rozvodom manželstva fyzická 

osoba sa zaraďuje medzi osoby osamelé, t.j. medzi osoby slobodné, ovdovené, rozvedené a z 

iných vážnych dôvodov osamelé. Pojem osamelosť, ako aj osamelosť z iných vážnych 

dôvodov, zákon o sociálnom poistení nevymedzuje, ale treba ho chápať ako stav trvalejší. 

Pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že osamelej osobe pri splnení zákonom ustanovených 

podmienok vzniká nárok na materské, pričom podporné obdobie na jeho výplatu je dlhšie ako 

u neosamelej osoby a predstavuje 37 týždňov.
8
  

Rozvodom manželstva a v prípade smrti exmanžela, nevzniká bývalému manželovi nárok na 

vdovský, resp. vdovecký dôchodok.
9
 V období keď legislatívne bol upravený iba vdovský 

dôchodok, podmienky pre jeho poskytovanie postupne upravovali. Napríklad podľa zákona č. 

101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení nárok na vdovský dôchodok bol vylúčený, ak 

manželstvo bolo uzatvorené po 60. roku veku muža a netrvalo aspoň dva roky ako aj v 

prípade, ak vdova žila s druhom. Rovnako nárok na vdovský dôchodok bol vylúčený, ak 

vdova pred smrťou manžela nežila s ním v spoločnej domácnosti dlhšiu dobu a manželstvo 

prestalo plniť spoločenskú funkciu. V tomto prípade vdove sa poskytoval vdovský dôchodok, 

pokiaľ v čase smrti manžela mala voči nemu nárok na výživné. 

Z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia, v prípade rozvodu manželstva významnú úlohu 

hrá systém štátnej sociálnej podpory, ako jeden zo  systémov práva sociálneho zabezpečenia, 

v rámci ktorého sú štátne dávky financované zo štátneho rozpočtu a cieľovou skupinou ich 

poskytovania sú rodiny s deťmi. Sociálnymi udalosťami, ktoré podmieňujú vznik nároku na 

väčšinu dávok štátnej sociálnej podpory
10

 je narodenie dieťaťa a starostlivosť o dieťa. 

Vzhľadom na to, že ide o štátne sociálne dávky, nárok nie je podmienený účasťou oprávnenej 

osoby na sociálno-poisťovacích právnych vzťahoch a ani príjmovými pomermi oprávnenej 

osoby ako aj osôb spoločne posudzovaných, teda nejedná sa o testované dávky. 

„Systém štátnej sociálnej podpory pozostáva z viacerých štátnych dávok, ktoré podľa 

frekvencie ich poskytovania  sa delia na jednorazové a opakované štátne dávky. Frekvencia 

dávok štátnej sociálnej podpory, ich neustále legislatívne úpravy vyvolávajú v rámci 

aplikačnej praxe viaceré problémy, čo vedie ako zo strany odborníkov tak aj zo strany širokej 

verejnosti k ich analýze.“
11

 Domnievame sa, že práve vzhľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti súvisiace s rozvodom manželstva, by bolo vhodné poskytovanie (resp. výšku) 

niektorých štátnych dávok viazať na príjem, nakoľko testovanie nároku na štátnu dávku má 

svoju logiku. Prípadná legislatívna úprava by sa mohla dotknúť napr.  prídavku na dieťa
12

, 

ktorý  ako jedna z dávok štátnej sociálnej podpory predstavuje  najrozsiahlejšiu formu priamej 

finančnej podpory štátu orientovanú na rodiny s nezaopatrenými deťmi. Pre porovnanie 

možno uviesť napr. legislatívnu úpravu poskytovania prídavku na dieťa v Českej republike, 

kde táto štátna dávka patrí medzi testované dávky.  

Rozvod manželstva má dopad aj na okruh oprávnených osôb na uplatnenie nároku na 

prídavok na dieťa. Oprávnená osoba ako rodič nezaopatreného dieťaťa sa mení na oprávnenú 

                                                 
8 Podľa zákona o sociálnom poistení podporné obdobie pre poskytovanie materského u neosamelej poistenkyni 

je 34 týždňov  alebo 43 týždňov u poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa 

stará. 
9 Podľa platnej právnej úpravy sú podmienky pre vznik nároku na vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok ako 

aj pre ich výšku totožné pre obe pohlavia. 
10 Výnimku predstavuje príspevok na pohreb upravený  zákonom č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb 

v znení neskorších predpisov 
11 TREĽOVÁ, S. Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory.  In.: Dny práva 2015 

– DAYS OF LAW 2015. Část XI. Nesezdané soužití. Masarykova univerzita. Brno 2016. ISBN 978-80-210-

8202-1.s. 162 - 174 
12 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 
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osobu ako rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu. Podľa zákona o rodine súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na 

čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti a  druhému rodičovi súd 

určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Súd môže  

zveriť dieťa aj do striedavej osobnej starostlivosti
13

 obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia 

spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to 

v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. 

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti bol aj do našej legislatívy zavedený ako reakcia na 

ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd, a preto aj pri 

rozhodovaní o tomto type starostlivosti o dieťa prvotný je záujem maloletého dieťaťa. 

„Spoločná i striedavá výchova musí byť v prvom rade v záujme dieťaťa, v žiadnom prípade 

riešením problémov vzájomných vzťahov jeho rodičov“
14

. Ide o formu starostlivosti o deti v 

období po rozvode manželov či rozchode partnerov, ktorá predstavuje zabezpečenie práva 

dieťaťa na oboch rodičov aj v období, keď už rodičia spolu nežijú. 

Striedavá osobná starostlivosť je zaujímavou problematikou súčasnej teórie ako i praxe, 

nakoľko na tento pomerne nový inštitút v rodinnom práve sú rôzne názory zo strany odbornej 

ako aj laickej verejnosti. Na tento inštitút v rodinnom práve reagovala aj legislatívna prax v 

rámci práva sociálneho zabezpečenia a to tým, že zákonodarca reflektoval v rámci systému 

štátnej sociálnej podpory inštitút striedavej osobnej starostlivosti.  

Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 600/2003 Z. z.  o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak súd zverí maloleté dieťa 

do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo ak súd schváli dohodu rodičov o 

zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k 

prídavku na dieťa sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku na 

dieťa vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 

rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne 

nedohodnú na zmene oprávnenej osoby. To znamená, že ak pôvodný príjemca tejto dávky 

nesúhlasí so zmenou oprávnenej osoby, bude on aj naďalej poberať tieto štátne dávky. 

Domnievame sa, že tento problém by mal byť legislatívne upravený explicitnejšie.  

Pozitívne možno hodnotiť úpravu poskytovania prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na 

dieťa v prípade dohody rodičov na striedavom poberaní prídavku na dieťa a príplatku k 

prídavku na dieťa. Táto dohoda musí mať písomnú formu a nárok na prídavok a príplatok k 

prídavku si môže uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To isté platí aj pokiaľ ide o ďalšiu štátnu dávku a to 

príspevok na starostlivosť o dieťa. 

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti je upravený aj vo vzťahu k ďalšej dávke štátnej 

sociálnej podpory a to k rodičovskému príspevku, na ktorý má nárok len jedna oprávnená 

osoba určená podľa ich dohody. Vyplýva to z § 3 ods.5 zákona č. 571/2009 Z. z. o 

rodičovskom príspevku. Podľa tohto ustanovenia, ak sa riadne stará o to isté dieťa viac 

oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená 

podľa ich dohody. To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej 

starostlivosti obidvoch rodičov alebo súd schváli dohodu rodičov. 

  Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie si nároku na rodičovský príspevok pri striedavej 

osobnej starostlivosti v zákone o rodičovskom príspevku podmienka nie je explicitne 

ustanovená, ale závisí to na dohode rodičov, v ktorej by sa mal určiť rodič ako poberateľ tejto 

štátnej dávky, ktorý by sa mal súčasne zaviazať dávku, resp. časť dávky pri starostlivosti o 

                                                 
13 Inštitút striedavej osobnej starostlivosti bol zavedený od 1. júla. 2010 a to novelou zákona o rodine, ktorou sa 

popri  osobnej starostlivosti jedného z rodičov zaviedla aj striedavá osobná starostlivosť obidvoch rodičov.  
14 GREGOROVÁ, Z. a kol. Výchova, výživa a státní sociální podpora. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410. 

1999, 7. ročník, č. 4/1999, s. 169-224. 
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dieťa poskytnúť druhému rodičovi. Z hľadiska aplikačnej praxe nastáva otázka čo v prípade, 

ak k takejto dohode nedôjde. 

 

4 ZÁVER 

Možno konštatovať, že nové technológie majú veľmi veľa pozitív a to ako pre jednotlivcov, 

tak aj pre celú spoločnosť. Ich hlavnou úlohou by malo byť nás všetkých spájať a nie 

rozdeľovať. Treba si však uvedomiť skutočnosť, že ich využitie závisí od prístupu každého 

participujúceho subjektu, čo v niektorých prípadoch môže mať negatívny dopad aj na 

manželstvo a rodinu. Z tohto dôvodu je potrebné reagovať aj na nové fenomény súvisiace so 

sociálnymi sieťami a prijímať legislatívne opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia, 

ktorými by sa tieto negatívne dopady zmiernili. 
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STOCHASTIC PROGRAMMING IN THE MODELING OF 

INFORMATION SYSTEMS IN THE P-STATEMENT OF THE 

PROBLEM 

 

Andrey Semakhin 

 
Abstract 

The article discusses the design features of information systems in risky environments. 

Stochastic programming methods are used to determine the optimal solution to a problem 

with random parameters. A mathematical model of stochastic programming in the P-statement 

of the problem of determining the optimal design of an organization’s information system is 

developed. To solve the problem, the deterministic equivalent of the mathematical model of 

stochastic programming is defined. The optimal solution is determined by the nonlinear 

programming method. The results of mathematical modeling can reduce financial costs in the 

design of information systems. 

Keywords: information system, stochastic programming, deterministic equivalent method, 

nonlinear programming, optimal solution. 

 

1 Introduction 

Improving the design efficiency of information systems is an urgent task. To solve the 

problem, methods of the theory of operations research are used [1-18]. Most real tasks contain 

uncertainties. Stochastic programming methods are used to solve problems with random 

parameters. The main approach to solving stochastic programming problems is to transform 

the original probabilistic problem into an equivalent deterministic one [19-23]. The article 

considers the problem of stochastic programming in a P-statement. 

 

2 Statement of problem 

The stochastic programming problem is formulated as follows. Determine the optimal design 

of the organization’s information system in risk conditions. 

 

3 The mathematical model of stochastic programming  

We develop a mathematical model of stochastic programming in the P-statement of the 

problem. Let ix  be the share of financing the organization’s information system projects 

ni ,1 ,. The mathematical model with random coefficients in the objective function and 

probability constraints has the form 
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min*(max 



n

i

RixicPZ  

under restrictions          (1) 





















m1,j n ,1 ,1

1

)

1

*(

i
n

i
ix

j

n

i
jbixijaP 

 

where, minR  – minimum allowed value; ic  – net reduced effect of the i  project; ija  – 

financial costs of the i project in a j period of time; jb  – financial assets in a j period of time; 
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P , j  – symbols of probability; ni ,1  – project number; mj ,1  – number of time period. 

Parameters ic , ija , jb  are random numbers. Let the random variables ic , ija , jb  obey the 

normal distribution law. The mathematical expectation of a random variable is determined by 

the formula 
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где, ix  – random value; 

n –. number of random variables 

The standard deviation of a random variable is determined by the formula 
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where, ][ ixM – the mathematical expectation of a random variable. 

The coefficient of variation is determined by the formula 
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The probability density function for the normal distribution law has the form 
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The integral distribution function has the form 







 dxxfxF ][][            (6) 

Values of a normally distributed random variable lie in the range 
])[3][ ];[3][( xxMxxM    

The algorithm for solving the problem includes steps 

1. Transformation of the mathematical model of stochastic programming into a deterministic 

equivalent. 

2. Determination of the optimal solution by non-linear programming. 

The deterministic equivalent of a mathematical model has the form 
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where, minR – acceptable minimum value of the objective function; 

j  – specified level of probability of fulfillment of the j constraint; 

)( jt   – the value of the t  parameter in the normal distribution corresponding to a given level 

of probability j ; 

jW  – value depending on the spread ija , j ; 

jWjt )(  – the value of the additional resource required to fulfill a given level j  of 

probability limitation. 

 

4 The decision of mathematical model 

Let the number of projects of the organization’s information system be 5. The mathematical 

expectations of the parameters ][ icM , ][ ijaM , ][ jbM  are presented in table 1. 

Table 1. Mathematical expectations of parameters 

Projects Variables 

Investment costs ][ ijaM , million rubles Net present 

value ][ icM , 

million 

rubles. 
j=1 j=2 j=3 j=4 

1 1x  5,00 2,98 0,58 0,48 3,71 

2 2x  3,2 1,5 2,5 0,83 2,69 

3 3x
 2,93 3,00 2,12 0,24 4,21 

4 4x  4,29 3,65 0,27 0,36 3,61 

5 5x
 3,46 2,65 1,24 0,73 3,11 

 

The mathematical model of stochastic programming has the form 

)5,0511.3461.3321.4269.2171.3(max  xxxxxPZ  

under restrictions 
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The deterministic equivalent of the mathematical model of stochastic programming has the 

form 
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The optimal solution is determined by the method of nonlinear programming: 

}16.0;23.0 ,08.0 ,42.0 ,11.0{* X  and 51.0)( XP . Of the five projects of the organization’s 

information system, the project with number 2 is selected, which has the largest share of 

funding of 0.42. 

 

5 Results of research 

The results of the study allow us to draw the following conclusions. 

1. A mathematical model of stochastic programming for solving a problem in a P-statement 

has been developed. 

2. The deterministic equivalent of the mathematical model of stochastic programming is 

determined. 

3. The optimal solution is determined by the nonlinear programming method. 

4. The application of the results allows to reduce financial costs and increase the validity of 

the decision when designing information systems of organizations. 

5. The results can be used in further research on this topic. 
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AUTOMATIC RECOGNITION OF MANUSCRIPTS AND OTHER 

HISTORICAL MATERIALS 

 

Jiří Smítka, Monika Borkovcová 

 
Abstract 

The aim of the paper is to analyze the current situation in the scientific sphere in the field of 

HTR and OCR, to mention the basic projects and conferences dealing with this area, to find 

out the state of contemporary scientific research and to mention the general connections of 

intersecting scientific work and contradictions between them. The paper also deals with the 

evaluation of practical results in the field of OCR applied to historical printed materials in the 

Czech language.  

Keywords: HTR, OCR, digitization, digitalization 

 

 

1 INTRODUCTION 

Digitalization is now a routine matter in most memory institutions. In the archive 

environment, digitization processes are one of two basic ways to create a digital archive as 

such. We talk about digital surrogates or creation by means of IT - digital born. The whole 

process of digitization is demanding mainly due to time constraints, either due to technical 

limitations or due to personnel representation. Not every archive can afford to have an 

archivist specialized only in digitization processes. This is especially true in district archives, 

where the archivist works in a number of positions and his work consists of a very wide range 

of activities. 

 

The digitization laboratories of the individual archives, even at the district level, produce a 

series of faithfully digitized documents, which they later describe and then create so-called 

SIP packages for entry into the digital repository. It is common practice that these packages 

describe important metadata, store and then make them available in the web environment of 

the archive. Such documents are referred to as digital archival records. 

 

Most of these digitized archival materials exist in the form of an image file stored in one of 

the image file formats. Compared to a text document, an image document suffers in several 

areas. First, there is the lack of the ability to search words or phrases in the document, the 

need to examine some words or phrases, and therefore have a basic knowledge of reading 

historical texts. 

 

Compared to these QoL functions, however, another area is much more fundamental. On a 

larger scale, digital archives arranged in a database system can then be viewed as text data, to 

which text analysis processes can be applied and useful knowledge and other outputs can be 

obtained from them more effectively. Not only can powerful linguistic algorithms be applied 

to such data to gain knowledge, but they can also be presented more efficiently, more 

attractively and much more quickly using various graphs, tables, infographics, and more. 

 

A key problem is the unavailability of manuscripts and early printed archival materials in text 

form. If the original archive is handwritten, most common OCR solutions cannot be used. 

One of the ways is manual transcription into text form, which is a very time-consuming 

activity and with many manuscripts its use is unrealistic. In practice, such archival materials 

are only digitized into a pictorial form which, as already mentioned, is insufficient. However, 
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there are several (mainly European and American) projects that try to solve this problem. 

Since there is a large number of types of individual historical fonts (and families in general) 

and each writer writes differently, it is not possible to apply the solution to each font 

separately. Therefore, the main element of these software solutions is the application of 

machine learning in powerful linguistic algorithms, which themselves learn after presenting a 

sufficient sample of material to recognize and determine such text from the image data. 

 

The aim of this article is a summary of major projects related to the recognition of historical 

manuscripts, their possible application in our environment, further analyze the current 

situation with respect to these two basic areas and mention certain solutions and outline 

further development, and of course to present the use of this technology and the current 

scientific situation. An integral part of this study is a summary of the current problems that 

the area suffers and the introduction of selected examples and their use and practical results 

after their application. Also included is a description of the current situation and scientific 

interest in this area. The second part will focus on the possibility of using text analysis and its 

application to the Czech environment, examples of use outside our environment and finding 

the current situation. 

 

The basic sources of information that were used for the recognition of historical manuscripts 

are mainly current scientific articles dealing with this topic, as there is no sufficient literary 

basis. At the same time, it is necessary to realize that the latest knowledge in any field of 

study cannot be found in any literature or textbook. They are lacking the latest knowledge by 

the time they come out. Other important sources of information were also the READ, 

IMPACT and Impact Center of Competence, which, among other things, provide considerable 

information services in the field of automatic handwriting recognition. 

 

2 SOURCES OF INFORMATION 

Although this is a very actual issue, it is not yet possible to talk about any basis of literature, 

for example about the more generally based textbooks. The main sources of information were 

mainly scientific articles and the READ project, IMPACT and the above-mentioned 

Transcriptorium. 

 

The information provided on the automatic recognition of manuscripts was based primarily on 

a detailed analysis and subsequent synthesis of the scientific papers mentioned below and 

major projects dealing with this area. 

 

3 AUTOMATIC HANDWRITING RECOGNITION 

At the beginning it is necessary to mention that the field of automatic manuscript recognition 

(HTR) is a very fresh issue, which is very often discussed and solved at the scientific level in 

the last decade, but only on 9 September 2019 the first scientific article [1] summarizing how 

HTR is to be used by the broader layers of archiving (universities, archives, societies and 

others) and represents a possible use of current technologies in the field of cultural heritage. 

 

It is not yet possible to speak of a single framework for HTR solutions and applications. Nor 

is there a uniform methodology and even a group of proven solutions applicable to most 

archival institutions. Most scientific papers are still trying to figure out which technology for 

automatic handwriting recognition is the most powerful and practical. Mention may be made, 

for example, of the Handwritten Text Recognition Results on the Bentham Collection with 

Improved Classical N-Gram-HMM Methods [2], which is older (2015) and compared to more 

recent (e.g. Evaluating Sequence-to-Sequence Models for Handwritten Text Recognition from 
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the spring 2019 [3]) favors technology that is less effective in the article. The core of 

scientific research is then the ICHFR and ICDAR conferences, which have been dealing with 

HTR since 2014, where basic procedures, HTR benchmarks, etc. have been established [4]. It 

also organizes a handwriting recognition competition, from which it then creates the 

mentioned benchmarks. Many important neural network models participate in this 

competition. The evaluation of these benchmarks is dealt with e.g. A set of benchmarks for 

Handwritten Text Recognition on historical documents. This competitive competition is 

especially valuable as a source of scientific data for further development of this issue. The last 

edition took place in 2017. Each contest uses a different historical text, designed to test the 

current models and determine their success. 

 

In general, all authors of current scientific papers agree on the importance of HTR, especially 

for accessing billions of historical manuscripts stored in archives and libraries. In some 

articles, the authors also discuss the use of HTR to improve OCR output, which streamlines 

the output of text mining techniques. These include, for example, From Handwritten 

Manuscripts to Linked Data [5] and Improving OCR Quality of Historical Newspapers with 

Handwritten Text Recognition Models [6]. However, it cannot be said that most of the 

aforementioned works mention the text of mining in this context. However, they agree that 

digitized documents are inadequate in the form of an image file [4]. An example of this 

consistency is, in particular, the current articles A Novel Hybrid Optical Character 

Recognition Approach for Digitizing Text in Forms [7]. At the same time, they also agree that 

there is not yet a sufficient basis of literature and methodology so that research is based on 

experiments, and therefore scientific work is difficult [2]. There is also a consensus between 

these scientific works in the use of neural calculations; the reason for this is primarily the very 

large number of types, font families, languages, and the very nature of handwriting, which is 

never the same and therefore there are variations. What is crucial is that in most cases they 

agree on how HTR should work in principle. It is always necessary to provide a sample by 

which a given neural system will learn to recognize a given font and to detect it in an image 

file. 

 

Problems arise here and, overall, the issue is diverging and it is still not entirely clear which 

method is most effective, because newer and newer articles are still published that leave the 

previous “king” in percentage success. Over the past 5 years, some developments have been 

observed in constantly improving neural network models. The most widely used model is the 

hidden Markov model, which is not as effective as the RNN (recurrent neural network) 

models, but it does not change that it is still a widely used model. A set of benchmarks for 

Handwritten text Recognition on Historical Documents [4] from October 2019 claims that the 

Hidden Markov model based on the Gauss mixer is still the most common model of neural 

networks used in HTR. At the same time, however, it observes that optical models based on 

different RNN variants yield a noticeably higher percentage success rate [4]. This is agreed by 

most recent scientific papers, including the An Efficient End-to-End Neural Model for 

Handwritten Text Recognition [8]. The general trend is therefore a slow abandonment of 

various variants of the Hidden Markov model, which was preferred especially until 2016 

(refer to the article A set of benchmarks for Handwritten text Recognition on Historical 

Documents [4], clear evidence is then Handwritten Text Recognition System based on Neural 

Network [9] from January 2016, where the Hidden Markov model is clearly preferred. Thus, 

HMM is gradually being abandoned, and RNN-based models are preferred, as found in A 

Novel Hybrid Optical Character Recognition Approach for Digitizing Text in Forms [7] from 

2019, which states that RNN generally outperform HMM. 
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The current situation is such that a number of possible solutions are still being tested and 

many scientific papers are being developed. Gradually, work is being undertaken to create 

uniform and general frameworks for applying HTR to a wide range of archival institutions, 

and so-called benchmarks for evaluating the effectiveness of individual solutions are 

emerging. Recent works include, for example, A set of Benchmarks for Handwritten Text 

Recognition on Historical Documents [4] and Evaluating Sequence-to-Sequence Models for 

Handwritten Text Recognition [3], and most recently Transforming Scholarship in Archives 

through Handwritten Text Recognition: Transkribus as a Case Study [1]. 

 

An important “driving force” in this case is the European Union project READ and its 

resulting solution - Transkribus. It is not only the application itself, but also a user guide with 

11 pages supplemented by its own wiki. So far, it has the greatest chance of being applied in 

our environment and in general enlargement across EU member states. As the tendency has 

been lately, the European Union is a significant unifying factor for introducing new elements 

into the Czech archives. (Mention may be made, for example, of MoReq2, eIDAS, GDPR). 

At the same time, it is also a reason for a significant acceleration of the development of 

archiving. Finally, the established methodology and technology may not be the most 

effective, but rather be best supported and accepted. For this purpose, the European Union has 

powerful instruments, in particular in the form of a regulation (again, for example, eIDAS, 

GDPR, NIS Directive). In this respect, READ and its Transkribus output have a much greater 

advantage over commercial solutions. 

 

The big advantage of the Transkribus program is that it was released in 2015 and is now 

relatively widespread among a number of major institutions where several successful projects 

are tied to it and already have a certain user base [1]. The most important of these is the 

digitization project of University College London Bentham, in which over 90,000 images of 

original manuscripts were digitized [2]. 

 

4 MAJOR PROJECTS 

This chapter summarizes major digitalization projects and related OCR and HTR. It tracks a 

variety of projects - one EU project and two IT projects by Microsoft and Google giants. 

4.1 READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) 

The most essential project for our environment is the appropriate READ. The basic objective 

of the project READ the access platform (Transkribus) for automatic recognition, 

transcription and retrieval of historical documents. It focuses on an interesting area where 

songs and alphabets are from the early Middle Ages to the 20th century [10]. 

 

This e-Infrastructure is funded by the European Commission and as a general objective, and 

has access to archival material through the development of modern technologies [11] (see 

Introduction). Now the project will be the basis for future text analysis in the European 

Archives. 

 

The project is currently represented in European universities and archives. University of 

Innsbruck, Greifswald, State Archives of Zurich, Technical University of Valencia, 

University of Edinburgh, National Archives of Norway, Vienna University and many others. 

Members can also mention our neighbors - Matej Bel University in Banská Bystrica. 

Members can become institutions in the humanities area. Mainly museums, archives and 

libraries. 
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One of the important objectives of READ is the secure Transkribus program as a scientific 

infrastructure for humanities, archives, libraries, researchers and other scientists. HTR and 

other tools rely on neural calculations, which in turn rely on training data. When this data is 

collected centrally, each user can benefit from each other's work - without having to share 

documents and collections directly. 

 

Other things related to competitions for other neurological networks based on personal 

models. For these competitions we provide our own dataset providing a neural network for 

learned texts. These competitions are especially important because good study data for further 

development. Here we can mention individual scientific articles providing benchmarks for 

other neural networks. The result is a sufficient data base for future development and at all 

facilitating the development of these networks adopted in HTR. 

 

One of the items in the READ program is to support scientists who support OCR and 

important HTR. This can be seen in searchable scientific articles, where it is possible to 

derive just mentioned READ as a source of money for development (grants). In the future it is 

expected to deploy a payment model. In the meantime, the use of Transkrib is free. 

Maintaining and developing these technologies is a costly affair, so there is nothing else to do 

but implement your own payment model. The project is still in the development phase, but 

now a significant part is open and operational. 

 

Based on the READ project website, it can be expected that a significant part is already 

available. The WIKI transcript, website and social media can be used for education. What is 

crucial is the Transkrib interface, which makes the neural network available. The 

aforementioned competitions indirectly organized by READ are now available. 

 

IMPACT project, which in 2012 participates in the project digitisation.eu Impact Centre of 

Competence. Both the Impact Center of Competence and READ work together. Impact is 

possible mainly thanks to your digitization tool and educational material. It provides 

methodology and tools for digitization of working laboratories in the EU.7. READ that it's 

focused on comfort, as its name suggests. In the case of READ, but still in the development 

and testing, the Competence Impact Center is already well established. Further projects 

should be possible in the future, especially when the Transkribus is fully usable and 

standardized. 

 

The Transcriptorium program, which was integrated into READ in 2016, is a suitable 

predecessor. The sharing of results is due to the fact that both projects have identical 

objectives and both are under the umbrella of the European Commission. 

4.2 Microsoft Computer Vision a Google Cloud Vision Detect Handwriting in Images 

Both of these IT giants are more concerned with converting written text into computer-

readable form in a more general way, that is, they are not directly historical texts. It could be 

interesting to try both of these options on the selection of historical documents and find out 

their success. 

 

But these are only parts of much larger cloud systems, Microsoft and its Computer Vision and 

Google with its Cloud Vision offer a range of functional programs that directly allow a 

variety of different functions. Both of these corporations therefore offer only access to their 

neural networks in the form of a cloud solution. They can then run their own HTR-enabled 

software. So far, however, we cannot speak of any significant progress as in the case of the 
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READ project, which remains far ahead. On the other hand, the capabilities of Microsoft and 

Google cannot be underestimated. However, the use of neural networks for HTR is probably 

out of sight for these corporations. 

5 EXPERIMENTS 

In addition to the dominant projects described in Chapter 4, there are smaller projects that are 

available to users in the form of open-source applications. We decided to test the quality of 

OCR techniques that are implemented in the 3 most important open-source applications 

focusing on OCR. These are GOCR [12] and Tesseract OCR [13] (both available for 

Windows and Linux) and LOCR [14] (available only for Linux). 

 

For testing purposes we used the resources from the digital library Kramerius [15]. Digital 

library Kramerius is a project of the National Library of the Czech Republic. The digital 

library contains more than 8 millions of scanned pages. Some of the documents are in 

German, Russian, English and other languages. As a data source, we used the scanned version 

of the book “Větévky z útlého kmene” by the Alfons Bohumil Šťastný, chapter “Oběť za 

bližního” published by M. Knapp in 1892. The OCR result we can compare with text version 

of this book. One page from the mentioned book is shown on Fig. 1. 

 

 

Fig. 1: Testing page from the Kramerius digital library 

 

The experiment we conducted was focused on finding out the basic features and abilities of 

tested open-source applications. The subject of the experiment was not evaluation as in the 

case of benchmarks tests [4], but only an orientation finding of basic abilities. Our results are 

shown on Fig. 2. 

 

GOCR is able to work with various recognition engines. Individual engines return the 

probability value together with the recognized character. Therefore, GOCR has the ability to 

compare the results of different engines by probability and in case of an unrecognized 

character informs the user which characters might be there. GOCR can recognize characters 

by shape or by comparison with a characters in the database. This database can be supplied by 
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the user, which can improve the results. In our experiment, we only used data from the 

internal database, so the results are not good (see Fig. 2a). It should be noted that creating this 

user character database is very difficult to use it for only one book. 

 

LOCR is an application working on a similar principle. The user can provide the application a 

training page and its transcription into text form. The application is "trained", which means in 

practice that it creates a database containing individual characters. The characters in this 

database are then compared to the characters on the input being processed. LOCR did not 

perform well in our experiment, see Fig 2b. 

 

GOCR and LOCR do not use any form of more sophisticated machine learning (neural 

networks, HMM, etc.). In contrast, Tesseract, other OCR applications, can use its own LSTM 

engine [16]. LSTM (Long short-term memory) is an artificial recurrent neural network (RNN) 

architecture used in the field of deep learning. In our experiment, the results were the best, see 

Fig 2c.  

 

 
 

(a)    (b)    (c) 

 

Fig. 2: Comparison of outputs of each tested OCR applications: (a) GOCR, (b) LOCR and (c) 

Tesseract OCR. 

6 CONCLUSIONS 

The HTR (Automatic Manuscript Recognition) is nowadays a very active research area 

especially in the EU environment, where the important READ project is the main engine for 

further development and if possible early on and especially the wider use of its main output - 

Transkribus program. HTR among a wider range of users (mainly because of its information 

service and available software solution), but also that it will become a certain unifying 

element for the use of HTR technology in general, their heterogeneity and diversity is one of 

their main shortcomings, together with the lack of literature and documents in general. It is 

also worth mentioning projects by IT giants, Microsoft and Google corporations, who are 

both trying their own HTR solutions. So far, they are not as close to offering a practical 

solution as the READ project with its Transkribus program, but the resources and capabilities 

of these corporations cannot be underestimated. Finally, Google is a leader in the search for 
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scholarly works through its Google Scholar, which is crucial for any scientific research in 

general. 

 

In the Czech environment, no HTR technology has been investigated yet and is not applied in 

any publicly available scientific papers. It is only to be hoped that in the near future there will 

be at least an awareness of the possibilities of using HTR in the archive environment. The 

hope in this case is the READ project and its resulting Transkribus program. 

 

The small practical experiment we conducted on the available open source applications 

clearly showed that successful OCR can only be done using machine learning algorithms 

(RNN, HMM). Character recognition using a sample database, that was practiced 10 years 

ago, is ineffective against these algorithms. 
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ASPEKTY VZDELÁVANIA V KONTROLE A PREVENCII 

NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ 

 

ASPECTS OF EDUCATION IN CONTROLLING AND PREVENTION 

OF HEALTHCARE ASOCIATED AQUARED INFECTION 

 

Lívia Hadašová, Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Jana Cuperová,  

Eleonóra Klímová, Dagmar Magurová  

 
Abstrakt 

Nozokomiálne nákazy predstavujú vážny medicínsky, ekonomický i etický problém, sú 

závažnou komplikáciou v liečebnom procese pacienta a zhoršujú kvalitu zdravotnej 

starostlivosti.  Realizácia edukačných aktivít pre sestry v oblasti prevencie nozokomiálnych 

nákaz je jedna z možností ako posilniť bezpečnosť pacienta, zvýšiť odbornú erudíciu sestier a 

podporiť proces zabezpečovania a zvyšovania kvality v zdravotníckom zariadení.  

Kľúčové slová: nozokomiálne nákazy, prevencia, kontrola, vzdelávanie 

 

Abstract 

Healthcare - associated infections represent a serious medical, economic and ethical problem, 

are a serious complication in the patient's treatment process and impair the quality of health 

care. Implementation of educational activities for nurses in the field of prevention healthcare- 

associated infection is one of the options how to strengthen patient safety, increase 

professional erudition of nurses and support the process of ensuring and improving the quality 

in the hospital. 

Key words: healthcare- associated infection, prevention, control, education  

 

1 NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY 

Problematike nozokomiálnych nákaz sa celosvetovo venuje väčšia pozornosť. Okrem 

mnohých medicínskych aspektov sú to hlavne dôvody ekonomické, ktoré nútia zdravotnícke 

zariadenia hľadať účinnejšie metódy prevencie. Zvýšené finančné náklady súvisia 

predovšetkým s predlžením doby hospitalizácie, finančne náročnou antiinfekčnou terapiou a 

predlžením práceneschopnosti. Pravidelná edukácia a nácvik  správnych praktických 

postupov u všetkých zdravotníckych pracovníkov je základom prevencie vzniku 

nozokomiálnych nákaz. Výskyt nozokomiálnych nákaz koreluje s kvalitou poskytovanej 

zdravotníckej starostlivosti v každom zdravotníckom zariadení. Sledovanie výskytu 

nozokomiálnych nákaz patrí medzi základné ukazovatele kvality hygienicko-

epidemiologického režimu zdravotníckeho zariadenia (Hadašová, Fertaľová, Ondriová, 2016). 

 

1.1 Definícia a typy nozokomiálnych nákaz  

Nozokomiálna nákaza je prenosné ochorenie vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré 

vzniklo v príčinnej súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení. Za nozokomiálnu 

nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa vzhľadom na svoj inkubačný čas prejaví po prepustení 

pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho 

zariadenia (Vyhláška MZ SR č. 553/2007 o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 

zariadení z hľadiska ochrany zdravia). Keď inkubačná doba nie je známa, sú za nozokomiálne 

nákazy považované tie, ktoré vzniknú po viac ako 48-72 hodinách od prijatia do 

zdravotníckeho zariadenia. Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť považovaná za 
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nozokomiálnu vtedy, keď je epidemiologicky spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. 

Všetky ostatné infekcie sú považované za infekcie získané v komunite – ”community 

acquired” (Šrámová 1995). Termín nozokomiálne nákazy sa postupne nahrádza pojmom 

nákazy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (HAI-healthcare- associated infection) a to 

z dôvodu poskytovania intenzívnej či invazívnej starostlivosti aj na špecializovaných 

pracoviskách akými sú špecializované ambulancie, centrá jednodňovej chirurgie a polikliniky 

(Mayhall, 2012). K špecifickým nozokomiálnym nákazam patria infekcie krvného riečiska, 

uroinfekcie, infekcie v mieste operačného výkonu a ventilátorová bronchopneumónia. 

(Maďar, Podstatová, Řehorová, 2006). Predispozičné faktory k vzniku nozokomiánych nákaz 

rozdeľujeme na vnútorné a vonkajšie. K vnútorným patrí vek nad 60 rokov, novorodenci, 

životný štýl, hormonálne poruchy, hematologické ochorenia, malígne nádory, imunodeficit, 

polytraumy, popáleniny, poruchy krvného obehu, dekubity, ulcus cruris a iné závažné 

ochorenia ako ochorenia pečene, obličiek, kardiomyopatia a podobne. K vonkajším 

predispozičným faktorom radíme dĺžku hospitalizácie, operácie,transplantácie, tracheostómie, 

intratracheálna kanylu, žalúdočnú sondu,močovú katetrizáciu, intravenóznu katetrizáciu, 

drenáž, inštrumentálny zákrok, opakovanú narkózu, liečbu žiarením, liečba cytostatikami, 

imunosupresívna liečba, antibiotiká a hormonálna liečba (Maďar, Štefkovičová, 2004). Vyšší 

výskyt nozokomiálnych nákaz sa zisťuje u kriticky chorých pacientov na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti a na oddeleniach s väčším počtom imunokompromitovaných 

pacientov (Štefkovičová, Litvová, 2013).  

        

1.2 Manažment kontroly a prevencie nozokomiálnych nákaz 

Medzi základné aspekty v stratégii kontroly a prevencie nozokomiálnych nákaz patrí 

implementácia kontrolných a preventívnych opatrení, organizácia programu prevencie a 

kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení, ďalej vytvorenie aktívnych systémov 

surveillance nemocničních infekcií, patogénov, rizikových faktorov, procesných indikátorov 

meriacich compliance pre správnu prax na lokálnej a národnej úrovni. V neposlednom rade 

veľmi dôležitú  a významnú úlohu zohráva  edukácia, vzdelávacie programy, tréning, výskum 

a  výmena informácii v oblasti prevencie a kontroly nemocničních infekcií (Jindrák, Hedlová, 

Urbášová a kol., 2014). 

Implementácia kontrolných a preventívnych opatrení k znižovaniu nozokomiálnych nákaz. 

Do uvedeného aspektu spadá dodržiavanie štandardných postupov v zabezpečení hygienicko-

epidemiologického režimu a bariérového ošetrovateľstva, ďalej štandardizácia 

ošetrovateľských výkonov a plnenie legislatívnych noriem týkajúcich sa kontroly a prevencie 

nozokomiálnych nákaz. Hygienicko-epidemiologický režim oddelení definuje súbor 

požiadaviek vychádzajúcich z legislatívnej normy o požiadavkách na prevádzku 

zdravotníckych zariadení a zahŕňa presne stanovené požiadavky na manipuláciu  s bielizňou, 

stravou pre pacientov, triedenie a separáciu odpadov, definuje systém upratovania, sanitácie, 

frekvenciu hygienických malieb, dezinfekčný program malých a veľkých plôch, 

zdravotníckych pomôcok, pokožky pacienta, operačného poľa a požiadavky na hygienu 

a dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov. Okrem uvedených aspektov zahŕňa aj 

požiadavky na používanie jednorazových pomôcok a aseptický prístup pri ošetrovaní pacienta 

a ošetrovateľských výkonoch. Každé lôžkové oddelenie aj ambulancia má vo svojom 

prevádzkovom poriadku definovaný hygienicko-epidemiologický režim prispôsobený 

špecifikám oddelenia. Súčasťou hygienicko-epidemiologického režimu sú aj postupy v 

 prípade výskytu nozokomiálnych nákaz a pacientov s kolonizáciou a infekciou 

multirezistentnými kmeňmi, kedy je nutné zabezpečiť bariérovú ošetrovateľskú techniku. 

Dodržiavanie hygienických zásad a epidemiologických opatrení v zdravotníckych 

zariadeniach môže eliminovať počet nozokomiálnych nákaz (Vyhláška MZ SR 553/2007 

Z.z). Bariérové ošetrovateľstvo je režim opatrení a používanie takých postupov, ktoré bránia 

- 1489 -



prenosu patogénnych alebo polyrezistentných mikroorganizmov medzi pacientmi alebo 

zdravotníckym personálom. Cieľom je zamedziť rozšíreniu infekcie medzi pacientmi 

a personálom zdravotníckeho zariadenia (Pokorná, 2006).  Bariérová ošetrovateľská technika 

je komplex diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských aseptických postupov, ktoré sú 

vykonávané na tele pacienta zabraňujú prenosu mikroorganizmov z infikovaného pacienta do 

jeho okolia. Výkony, ktoré radíme do skupiny bariérovej ošetrovacej techniky sú 

dodržiavanie aseptických postupov pri preväzoch, výmene venóznych katétrov, výmene 

močových katétrov, pri podávaní infúznej terapie, pri starostlivosti o dekubity pri výkonoch 

spojenými s osobnou hygienou pacienta (Šrámová, 2013). Práve používaním techník 

bariérového ošetrovateľstva sa minimalizuje vznik a šírenie nozokomiálnych nákaz.  

Organizácia programu prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení zahŕňa 

aktívnu činnost komisie pre racionálnu a antinfekčnú politiku a liečbu a činnost komisie pre 

prevenciu  a kontrolu  nemocničních infekcií, ktorá poskytuje podklady  a vyjadruje sa 

k prioritám kontroly nemocničních nákaz  z hľadiska organizačnej, personálnej a technickej 

podpory. Výkonnou zložkou v prevenci a kontrole nemocničních infekcií je Tím pre 

prevenciu  a kontrolu nemocničních infekcií, ktorý vykonáva surveillance, navrhuje a 

realizuje cielené kontrolné intervencie a overuje ich účinnosť. Členom tímu sú nemocničný 

hygienik, epidemiologická sestra, námestníčka pre ošetrovateľstvo, kontaktné sestry a lekári, 

určení z jednotlivých oddelení. (Hadašová, Ondriová, Fertaľová, 2016). 

Vytvorenie aktívnych systémov surveillance nemocničních infekcií, patogénov, rizikových 

faktorov, procesných indikátorov meriacich compliance pre správnu prax na lokálnej a 

národnej úrovni. Efektívny a dobre organizovaný systém účinnej kontroly nemocničních 

infekcií vychádza zo systému surveillance. Surveillance je kontinuálne zhromažďovanie, 

analýza, interpretácia a spätná distribúcia všetkých údajov, ktoré majú vztah k účinnej 

kontrole nozokomiálnych nákaz. Prínosom surveillance nemocničných nákaz je určenie 

endemickej hladiny výskytu nozokomiálnych nákaz, identifikácia epidemických epizód 

výskytu nemocničných infekcií, vytvorenie podkladov pre cielenú kontrolu nemocničných 

infekcií a overenie účinnosti kontroly nemocničních infekcií. Zdrojom validných informácii 

pre kontrolu a surveillance nemocničnýh infekcií je hodnotenie indikácii a výsledkov 

mikrobiologických vyšetrení, hodnotenie indikácii antibiotickej liečby, sledovanie febrilných 

epizód a sledovanie laboratórnych markerov infekcie (Maďar, Podstatová, Řehořová, 2006).  

Edukácia, vzdelávacie programy, tréning , výskum a  výmena informácii v oblasti prevencie a 

kontroly nemocničních infekcií. Cielené edukačné proramy  majú byť pravidelné a určené 

všetkým kategoriám zdravotníckych pracovníkov. Cieľom vzdelávania je, aby si zdravotnícki 

pracovníci boli vedomí dôležitosti a princípov prevencie a kontroly nemocničných nákaz, 

kritických bodov v hygienicko-epidemiologickom režime a v procese starostlivosti o pacienta. 

Edukačný program má v praxi odrážať identifikované nedostatky počas ošetrovateľských 

auditov ošetrovateľských výkonov, zistených nedostatkov v hygienicko-epidemiologickom 

režime oddelení, ktorých súčasťou je mikrobiologický skríning z prostredia a výsledky 

odtlačkov z rúk zdravotníckeho personálu z oddelení daného zdravotníckeho zariadenia. 

Mikrobiologický monitoring nemocničného prostredia sa realizuje odtlačkovou metódou, 

ktorá poskytuje informácie o rezervoároch pôvodcov nozokomiálnych infekcií, ďalej 

kontaminácii predmetov a účinnosti vykonávanej dezinfekcie. Súčasťou náplne edukačného 

programu majú byť aktuálne novelizované právne predpisy a informácie z domácich  

a zahraničných štúdii riešiacich problematiku prevencie i kontroly nozokomiálnych nákaz. 

Uvedený edukačný program sprístupňuje informácie z aktívnej činnosti komisie pre 

nozokomiálne nákazy (sledovanie počtu NN, analýza hlásených nozokomiálnych nákaz a z 

nich vybrané kazuistiky, počet odobraných  a pozitívnych hemokultúr) a komisie pre 

racionálnu antibiotickú politiku a liečbu - štandardy pre profylaktické, empirické a cielené 

podávanie antibiotík, sledovanie nákladov na spotrebu antibiotík podľa jednotlivých skupín, 
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prehľady mechanizmov rezistencie na antimikrobiálne látky. K úspešnej realizácii 

edukačného programu zameraného na prevenciu nozokomiálnych nákaz významne prispiva aj 

aktívne fungovanie tímu pre kontrolu infekcií a referátu nemocničnej hygieny v organizačnej 

štruktúre nemocnice so zadefinovaním stratégie, cieľov, kompetencií  a úloh. Za vytvorenie a 

realizáciu edukačného programu zodpovedá nemocničný hygienik, námestníčka pre 

ošetrovateľstvo a epidemiologická sestra. (Hadašová, Ondriová, Fertaľová, 2016). 

1.3 Vzdelávanie sestier v problematike nozokomiálnych nákaz  

Projektom SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control), ktorý bol 

realizovaný v USA v roku 1985 sa dokázalo, že výskyt nozokomiálnych nákaz môže 

poklesnúť až o 32% ak má príslušná nemocnica nemocničný tím, zaoberajúci sa premyslenou 

kontrolou nozokomiálnych nákaz. Tiež bolo preukázané, že aj pri minimálnych preventívnych 

opatreniach sa výskyt nozokomiálnych nákaz znížil o 6%. To znamená, že ak sa tejto 

problematike nevenuje pozornosť počet infekcií narastá (Maďar 2004). Výsledky inej štúdie 

a skúsenosti z praxe poukazujú, že sestry majú nedostatočné vedomosti v zásadách 

dezinfekcie, predsterilizačnej príprave a hygiene rúk (Červeňanová, Blažejová, 2011). 

V štúdii, v ktorej autori zisťovali a porovnávali úroveň vedomostí, zručností a návykov sestier 

v problematike centrálnych venóznych katétrov vo vzťahu k rizikám infekcie na vybraných 

oddeleniach podľa odporúčaní CDC a procesuálnych štandardov, poukázala, že sestry 

nedodržiavajú niektoré základné bariérové ošetrovateľské techniky a nemajú dostatočné 

vedomosti v ošetrovateľských postupoch, ktoré súvisia s rizikom a vznikom nozokomiálnych 

nákaz (Kelčíková, Sakmárová, 2011). Straka (2008) uvádza, že hygienu rúk podľa smerníc 

dodržiava menej ako 50% sestier.  Zmenu hygienických opatrení podľa smernice dodržiavajú 

len krátkodobo. Dlhodobé zmeny v dodržiavaní hygienických intervencií je možné dosiahnuť 

kontinuálnym vzdelávaním sestier v tejto oblasti. Medzeru v informáciách či vedomostiach o 

hygiene rúk a dodržiavaní klinických zásad, by mala byť vyplnená v študijných programoch 

sestier (Kelčíková, 2008). V Slovenskej republike sú legislatívne normy týkajúce sa 

požiadaviek na hygienu rúk koncipované v prílohe vyhlášky MZ SR 553/2007 Z.z,  Vyhláška 

MZ SR 192/2015 Z.z požiadavkách na  hygienu rúk zdravotnických pracovníkov. 

Štruktúra edukačného programu môže pozostávať  z týchto uvedených  okruhov: 

1. Kazuistika prípadu nozokomiálnej nákazy z vybraného oddelenia.  

2. Štandard vybraného ošetrovateľského výkonu, súvisiaceho s rizikom NN. 

3. Rozbor hygienicko-epidemiologického režimu vybraného oddelenia a výsledky 

mikrobiologického monitoringu. 

4. Štatistiké informácie – počet  NN, počet operácii, počet odobratých hemokultúr, počet 

pozitívnych hemokultúr, počet zavedených periférnych venóznych katétrov na 

konkrétnom oddelení resp. v celom zdravotníckom zariadení.  

5. Informácie o prehľadoch  mechanizmov rezistencie na antimikrobiálne látky na 

konkrétnom oddelení. resp. v celom zdravotníckom zariadení.  

Cieľovou skupinou pre edukačné stretnutia sú kontaktné sestry oddelení pre nozokomiálne 

nákazy, vedúce a úsekové sestry oddelení. Členovia cieľovej skupiny sú na svojich 

pracoviskách zodpovední za prenos informácii  a realizáciu opatrení, týkajúcich sa prevencie 

nozokomiálnych nákaz. Kritériom hodnotenia bolo sledovanie indikátorov účinnosti 

edukačného programu, medzi ktorý je zaradené aj sledovanie a vyhodnocovanie počtu 

kontaminovaných sterov z nemocničného prostredia, počet kontaminovaných odtlačkov z rúk 

personálu, počet infekcií v operačnej rane na počet operácii, počet pacientov s pozitívnou 

hemokultúrou, náklady na antibiotiká a náklady na dezinfekciu. Edukačný program bol 

zameraný na štandardizované ošetrovateľské postupy vyžadujúce aseptický prístup, bariérovú 

ošetrovateľskú techniku, legislatívné normy súvisiace s nemocničnou hygienou a rozbor 

kazuistík pacientov s nemocničnou infekciou. 
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Efekt edukačného programu je možné zisťovať sledovaním indikátorov ako počet 

kontaminovaných sterov z nemocničného prostredia, počet kontaminovaných odtlačkov z rúk 

personálu, počet infekcií v operačnej rane na počet operácii, počet pacientov s pozitívnou 

hemokultúrou, náklady na antibiotiká, náklady na dezinfekciu. Hadašová, Ondriová, 

Fertaľová uvádzajú (2016) že po piatich rokoch fungovania tímu pre kontrolu infekcii, na 

základe aktívnej spolupráce komisie pre nozokomiálné nákazy a antibiotickej komisie, 

pravidelného monitorovania a vyhodnocovania stanovených indikátorov a realizácie 

edukačného programu boli v stratégii prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz 

eliminované chyby a nedostatky v hygienicko-epidemiologickom režime, čo prinieslo 

výrazny pokles pozitívnych výsledkov v v mikrobiologickom monitoringu prostredia a rúk, čo 

odráža správnosť vykonávania dekontaminačných postupov a účinnosť dezinfekčných 

prostriedkov. Výsledkom účinnej stratégie a kontroly nemocničních infekcií je aj pokles 

spotreby antibiotík a zvyšujúce sa percento hlásených nozokomiálnych nákaz, čo súvisí so 

zvyšujúcou erudovanosťou zdravotnických pracovníkov a podporou kultury bezpečnosti 

v zdravotníckom zariadení. V zmysle metodického pokynu UDZS č. 3/2014 o zavádzaní 

systémov chýb, omylov a nežiaducich udalostí v ústavnej zdravotnej starostlivosti je 

poskytovateľ povinný šíriť informácie o chýbách, omyloch, nežiaducich udalostiach a 

preventívnych opatreniach v zmysle v rámci pravidelných vzdelávacích aktivít a odborných 

školení organizovaných pre zdravotnických pracovníkov. 

2 ZÁVER 

Nozokomiálne nákazy predstavujú vážny medicínsky, ekonomický i etický problém, sú 

závažnou komplikáciou zdravotnej starostlivosti a podieľajú sa na predčasných úmrtiach. 

Zhoršujú kvalitu života pacientov, predlžovaním dĺžky hospitalizácie a potrebou ďalšej liečby 

zhoršujú ekonomiku nemocníc. Manažment rizík sa stáva nevyhnutnou súčasťou manažmentu 

organizácie, pretože i napriek všetkej starostlivosti nie je možné vylúčiť množstvo 

nežiaducich situácií, ktoré môžu ohroziť jej činnosť (Szekelyová, Dimunová, 2014). Svetový 

trend riešenia prevencie nozokomiálnych nákaz sa realizuje prostredníctvom programov 

bezpečnosti pacienta. V rámci zvyšovania a budovania kvality je nevyhnutnosťou v rámci 

stratégie bezpečnosti pacienta v každom zdravotníckom zariadení spracovať program týkajúci 

sa prevencie nozokomiálných nákaz, ktorého súčasťou je nastavenie spoľahlivého systému 

identifikácie, evidencie a analýzy nozokomiálnych nákaz. V zmysle posilnenia bezpečnosti 

pacienta a zabezpečenia a zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti má mať 

zdravotnícke zariadenie stanovený a do praxe zavedený systém sústavného vzdelávania.  
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NANOTEXTILE IN AIR FILTRATION: A PILOT STUDY 

 

Daniela Obitková, Emil Pavlík 
 

Abstract 

From ancient times to current days, the infectious diseases and their transmission and spread 

represent a threat for human beings. Our study was aimed to HEPA air filter transmittance for 

microorganisms, especially viruses and testing of nanotextile in microorganism interception. 

The Automated system Biofire Filmarray was used for microorganism detection. rhinovirus, 

enterovirus and coraonavirus 229 E were detected on the outlet surface of the HEPA filter of 

household air conditioner. Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Escherichia coli, 

Serratia marcescens,Staphylococcus aureus and coronavirus were detected on the nanotextile 

inserted in the same household air conditioner behind the outlet side of the HEPA filter.  The 

min result of this study is that the nanotextile is capable to capture smaller microbial particles 

than the HEPA filter. 

Key words: nanotextile, RT-PCR, air filter, microbial contamination, air conditioning 

 

 

1 INTRODUCTION 

From ancient times to current days, the infectious diseases and their transmission and spread 

represent a threat for human beings. Recently, the main documents dealing with safety and 

population protection stated the potential origin of pandemic or epidemic as the severe threats. 

The Safety strategy of the Czech Republic includes spread of highly contagious infectious 

diseases among the current threats for our country [1]. 

 

The Population Protection Conception valid to the year 2020, with prospects to the year 2030 

evaluates infectious diseases as threat and extends the problem of infectious diseases 

transmission to the area of terrorism – bioterrorism in particular [2], [3]. 

 

A wide variety of diverse routes of infectious diseases transmission, especially caused by air 

borne pathogens, come into regard.  Our research is focused on the air conditioning systems 

of households, resident/office buildings and means of transport. 

 

Each air conditioning system contains an efficient air filter that should capture particles 

dispersed in the circulating air. Regarding the pathogenic organisms, some of bacteria and 

majority of viruses are significantly smaller than the pores of the air filters. Can the human 

pathogens penetrate the filter? If yes, is there any device to capture the infectious agents? Our 

pilot study is aimed to two basic questions. Are the existing air filters capable to capture 

viruses? And then, modern nanotextiles usually have significantly smaller pores than usually 

used air filters. Are the nanotextiles suitable for air filtration, can they capture human 

pathogens when used as air filter? 

 

2 THE AIR FILTERS: THE MAIN PRINCIPLE OF THEIR FUNCTION  

Currently a wide variety of air filters are available. There are several categories of filters 

suitable for particulate filtration - mechanical or electrostatic. The mechanical filters can be 

also enhanced with activated carbon to remove vapors, smells and volatile organic species 

(VOCs). In addition, the filters may be categorized according to their efficiency. So, the 

HEPA or ULPA (ultra-low particles air) filters could be distinguished. The ULPA filters have 

to remove at least 99.9995% particles 0,12 µm in diameter. 
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Nowadays majority of air conditioning systems use HEPA filters. High-Efficiency Particulate 

Air filters (HEPA filters) are usually made of patented filtration media. These media are based 

on materials containing fibers arranged perpendicular to the air flow.  The fibers may range in 

size from less than 1 μm to greater than 50 μm in diameter. Fibers are made of cotton, 

fiberglass, polyester or polypropylene.  The filtration media are usually pleated within a 

framework containing some support elements or may be support-less. As defined by the 

Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST-RP-CC001.3 a MIL-STD-282), 

HEPA filters must capture minimum of 99.97 of particles at 0.3 micrometers in size.  All 

HEPA filters are designed for use in low capacity airflow applications.  They may handle 

from 0.1 up to 1 standard cubic meter (0.1-1 m
3
/s).  In the air conditioning system, the pre-

filters are usually required to remove large particles which can clog the filter and cause 

function deterioration. Moreover, the HEPA filters are suitable for environment where the 

particles concentration does not exceed 30 g/m
3
. 

 

There are several mechanisms of collecting particles in HEPA filters: 

 

Inertial impaction works usually on large and heavy particles. They are heavier than the air 

passing along the media fibers. As the air changes direction to get around the media fiber, the 

large particle collides with that fiber and is captured and held. 

 

On the other hand, the diffusion is the mechanism of capturing of the smallest particles. This 

kind of particles traverse the viscous flow of the air in the filtration media and interacts with 

the fibers and are collected. 

 

Mid-range size particles are captured by direct interception. As the viscous flow enters the 

filtration media, the flow bends along the fibers and the particles are trapped directly. 

Sieving, the most common mechanism infiltration, occurs when the particle is too large to fit 

between the fiber spaces [4], [5]. 

 

 

Figure 1 Filtration mechanisms [4] 

 

Impaction and interception are the dominant collection mechanisms for particles greater than 

0.2 μm, and diffusion is dominant for particles less than 0.2 μm. 

 

 

Figure 2 Fractional collection efficiency versus particle diameter for a mechanical filter axis x 

particle diameter (micrometer), axis y relative efficiency [5] 
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As mechanical filters load with particles over time, their collection efficiency and pressure 

drop typically increase. Eventually, the increased pressure drop significantly inhibits airflow, 

and the filters must be replaced. For this reason, pressure drop across mechanical filters is 

often monitored because it indicates when to replace filters. 

 

HEPA filters are used in heating ventilation air conditioning systems (HVAC) of buildings or 

in areas with the highest requirements on air cleanness.  

 

Focused on the microorganisms, they differ in size considerably. The bacterial size ranges 

generally from 0.1 µm to 10 µm, viruses, despite they can make clusters or be bound to other 

particles, are usually 10-120 nm in size [6]. The current studies and our research suggest 

strong microbial contamination of selected air filters, especially in commercial air craft as an 

example of means of transport having a HEPA filter in air conditioning system [7], [8]. 

Moreover the existing studies suggest evidence of HEPA filters insufficiency in viruses 

capturing [9], [10].  

 

3 MATERIAL AND METHODS  

To asses microbial contamination via nucleic acids assay, the FilmArray® (Biomerieux) 

detection system was used. The system is certified for use in clinical microbiology. 

Biomerieux company is the supplier of the instrument and all the reagents necessary for 

pathogens nucleic acids detection produced by BioFire Diagnostics LLC, USA, supplied to 

the Czech Republic by Biomerieux CZ Ltd.  

 

Multiplex PCR  - FilmArray® Detection Principle 

All reagents required for nucleic acids detection are provided in closed reagent pouch. The 

main purpose and advantage of this pouch is diminishing the opportunity of procedure 

contamination. After hydration and sample loading, the pouch is placed to Film Array 

Instrument to perform a run. 

 

Table 1 Summary of procedures within automated run: adapted according to [11], [12] 

Lysis of the sample by agitation (bead beading) 

Nucleic acid extraction and purification (magnetic bead technology) 

Nested multiplex PCR First performing reverse transcription and a single, large 

volume, massively-multiplexed reaction (PCR1) 

Then performing multiple singleplex second-stage PCR 

reactions (PCR2) to amplify sequences within the PCR1 

products 

endpoint melting curve data are the basis for particular target detection 

real-time PCR data used to provide semi-quantitative information about number of nucleic 

acid copies (bacterial targets in Pneumonia Panel only) 

 

Two detection sets were used. The Respiratory Panel having 20 targets is mainly focused on 

respiratory viruses. The bacterial targets are in minority. On the other hand, the Pneumonia 

Panel with 27 targets points out bacterial pathogens causing the infections of lower 

respiratory tract. In addition, 7 antimicrobial resistance genes could be detected.  

 

The Respiratory panel provides qualitative detection of infectious agent’s nucleic acids. The 

results say if the pathogen was or did not be detected, bud do not give any information of viral 

or bacterial load. 
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In Pneumonia panel, all targets are evaluated qualitatively, moreover the bacterial nucleic acid 

is reported semi-quantitatively with bins representing approximately 104, 105, 106, or ≥107 

genomic copies of bacterial nucleic acid per milliliter (copies/mL) of specimen, to aid in 

estimating relative abundance of nucleic acid from these common bacteria within a specimen. 

Despite the number of copies/ml does not correlate with CFU/ml, it can give good 

information about microorganism abundance in the specimen. For bacteria, negative assays 

(no measurable amplification or value less than 10^3.5 copies/mL) are reported as Not 

Detected. Positive assays are reported as Detected and a bin result is assigned based on the 

assay value. Each bin is defined by discrete upper and lower limits spanning a 1-log range of 

values. The method is fully automated excluding the preparation of the sample and sample 

loading. The workflow of both the panels is visible in the table below. The sampling and kit 

manipulation were performed in laminar-flow class II biosafety cabinet. The surfaces and the 

loading station were treated with Termi-DNA-tor spray (Dynex) to avoid any contamination.   

 

 
 

Figure 3 FilmArray with a computer station for results evaluation (Daniela Obitková 2019) 

 

Table 2 Respiratory and Pneumonia Panel workflow 

Respiratory panel Pneumonia Panel 

sampling – dry Dacron swabs rinsed in saline or 

Remel transport medium included in Microtest 

TM  M4RT® Kit: Swabs: 2 Female (Remel 

Europe Ltd) 

sampling - damp flockswab with 

breakable shaft (Copan) of the surface 

of the filter 

dilution solution – sterile saline 

unpacking of the kit 

loading station assembly – the reagent pouch and the vial with moisturizing solution and 

sample injection vial were inserted to the loading station 

moisturization of lyophilized reagents within the pouch 

sample buffer loading to the sample injection vial 

300 µl of prepared specimen added to the sample 

buffer 

the flockswab with specimen inserted 

to the sample buffer, break of the shaft 

and closure of the tube 

injection of the mixture (sample buffer + specimen) to the pouch 

loading of the pouch to the Filmarray 2.0 instrument for automated processing 

~ 1 hour 

results 

 

4 RESULTS 

In this study the HEPA filter and a sample of nanotextile were used to test microorganism 

interception. The HEPA filter was removed from household air conditioner Bravo.at the end 

of its life-time. Then a sample of nanotextile was used as an air filter in the same air 
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conditioner. The nanotextile replaced the HEPA filter for several weeks and then was 

removed aseptically and tested. 

 

4.1 HEPA filter  

The investigated HEPA filter was removed from household air conditioner at the end of its 

lifetime.  Both the inlet and outlet surfaces underwent the research. Moreover, the outlet 

sponge filter covering the outlet side of the filter was tested. The assay was provided with 

Respiratory panel only. Figure 4 shows the HEPA filter outlet surface covered with additional 

sponge filter. All tested filters were handled strictly aseptically in biohazard box. 

 

 
 

Figure 4 The HEPA filter removed from household air condition (D. Obitková 2019) 

 

The FilmArray Respiratory panel used for investigation of the air filter showed the results 

listed in the table 3. The respiratory Panel is mainly aimed to detect pathogens affecting the 

upper respiratory tract and contains especially respiratory viruses’ targets. The viruses, 

rhinovirus, enterovirus and coronavirus 229 E were captured on the outlet surface of the filter 

and in the additional sponge filter placed on the outlet side of the filter. Interestingly, the 

detected viruses were located on the outlet surface of the air filter. It may suggest that the 

viruses can pass the lamellas of the filter and recirculate in the air-conditioned air. 

 

Table 3 Pathogens detected in HEPA filter removed from household air conditioner 

Surface Result 

inlet NO detected pathogens 

outlet rhinovirus, enterovirus 

sponge filter, outlet side of HEPA filter coronavirus 229 E 

 

4.2 Nanotextile 

A specimen of patented nanotextile material (Nanovia s.r.o.) was inserted to the household air 

conditioner behind the outlet surface of the HEPA filter. The porosity of the nanomaterial is 

70 nm. The nanotextile served in the air conditioner for one week 24 hours a day. Damp 

flocked swabs were taken and the Pneumonia Panel assay was performed. 

 

Table 4 sums up the results. Both bacteria and viruses were captured. All of the intercepted 

bacterial strains are potential human pathogens capable to develop infection of human beings. 

Semiquantitative representation of the Pneumonia Panel results shows abundance of 

microorganism nucleic acid copies. To sum up, the nanotextile is capable to capture both 

bacteria and viruses. 
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Table 4 Pathogens detected on the nanotextile filter serving in household air conditioner 

Pathogens detected Number of copies/ml 

Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex 10
4
 

Escherichia coli 10
4
 

Serratia marcescens 10
5
 

Staphylococcus aureus 10
4
 

Coronavirus --- 

 

The following table 5 shows the assay of Antimicrobial resistance Genes included in 

Pneumonia Panel. As visible from the table the bacterial strain with genes of strong 

antimicrobial agents’ resistance were detected. 

 

Table 5 Antimicrobial Resistance (AMR) Genes and Applicable Organisms Antimicrobial 

resistance genes were detected – CTX-M (extended spectrum β-lactamase gen), OXA-48-like 

(carbapenem resistance gen). 

Gene Microorganism 

CTX-M 

Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex 

Escherichia coli 

Serratia marcescens 

OXA-48-like 
Escherichia coli 

Serratia marcescens 

 

6 DISCUSSION 

The biggest challenge for air filters is represented by viruses. Being much smaller than 300 

nm, the viruses probably penetrates the HEPA filters completely. In accordance with this 

statement, the household air conditioner air filter did contain the viruses only on the outlet 

surface. It may be caused by filter inefficiency to stop particles smaller than 300 nm. This 

finding refers to poor viral particles’ interception.  

 

The Biofire FilmArray Respiratory Panel is mainly designed for upper respiratory tract 

pathogens detection. It contains, first of all, the respiratory viral targets.  The method is fully 

certified in clinical microbiology and comparable to other multiplex assay systems e.g. 

GeneXpert (Cepheid) or CLART PneumoVir Detection of Respiratory Viruses 

(Genomica/Zeltia).  The Respiratory Panel and Pneumonia Panel were chosen considering the 

air born infectious agents. The reason of usage the Respiratory Panel first is delayed release of 

Pneumonia Panel by the producer. 

 

The real-time PCR detection kit FilmArray Pneumonia panel detected higher amounts of 

contained pathogens reliably. The nucleic acids cut-off detection value is set on 10
3.5 

copies. 

This value selection avoids the detection of pathogen amounts not significant for disease 

development. So, the lower amounts of pathogens’ nucleic acids are not detectable for this 

system. It can cause failure of detection of very small numbers of nucleic acid copies in the 

sample. The similar problem may arise when using the Respiratory panel as well. The dilution 

of sample by the sample buffer may contribute to reduction of sample concentration and false 

negative result. For detection procedure the amount of 300µl of sample is recommended. This 

amount is then diluted about twice with recommended volume of sample buffer. This 

arrangement can influence the detection results considerably. To carry out a single target real 

time PCR could solve the problem of used method. Targeting the selected airborne pathogens 

by other certified method would be helpful. 
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Nanotextiles are the perspective material for filtration of microbiologically contaminated 

commodities. Comprising the particles having 1-100 nm in diameter [13], nanotextiles have 

particular properties useful for medical and technical use. The nanotextile air filters are also 

available (Nanovia s.r.o.). The material used in our experiment served as an air filter 

capturing bacteria and viruses.  When considering the Escherichia coli, it was found on the 

nanotextile filter. Good E. coli interception can suggest the good function in bacteria capture. 

Our results are in accordance with the study using this kind of bacteria for testing nanotextile 

water filtration. Even in this study the nanomaterial showed good filtration properties [14]. 

When considering viruses, the nanotextile sample captured coronavirus.  The viruses detected 

on the outlet surface of the HEPA filter and on its sponge covering could be contamination 

from the nanotextile situated in the intimate contact with this material.    

 

7 CONCLUSION 

The human pathogens affecting both the upper and lower respiratory tract were searched for 

on air filter. The results showed presence of rhinovirus, enterovirus and coronavirus 229 E. 

All of the detected viruses were concentrated on the outlet surface of the filter. It may suggest 

that the viruses could be taken off the outlet surface within the air flowing out of the air 

conditioning device and recirculated in the indoor air.  

The provided investigation of nanotextile in our selected arrangement showed good results in 

capturing of bacteria and even of viruses. To sum up, the main purpose and aim of this study 

was fulfilled and left many suggestions and questions as well. Will the nanotextiles be 

suitable for implementation to air conditioning systems of all kinds? How to clean the filters 

made of this nanomaterial? 
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EFEKTÍVNOSŤ MULTISENZOROVEJ STIMULÁCIE KLIENTA 

S DEMENCIOU ALZHEIMEROVHO TYPU 

 

EFFECTIVENESS OF MULTISENSORY STIMULATION OF THE 

CLIENT WITH ALZHEIMER TYPE DEMENTIA 

 

Dagmar Magurová, Ľubomíra Tkáčová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová, 

Eleonóra Klímová 

 
Abstrakt 

Alzheimerova choroba je hlavnou príčinou demencie kde postupná strata pamäti, je spojená 

so starnutím. Cieľom príspevku je poukázať na efektívnosť nefarmakologickej terapie u 

klientov s demenciou Alzheimerovho typu. Nefarmakologická terapia Alzheimerovej choroby 

je určená na udržanie, poprípade zlepšenie, existujúcich zručností, zmysluplné využitie 

voľného času a eliminácie nežiaducich porúch správania. 

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, nefarmakologická terapia, multisenzorická stimulácia 

 

Abstract 

Alzheimer's disease is the main cause of dementia where the gradual loss of memory is 

associated with aging. The aim is to find out the effectiveness of non-pharmacological therapy 

in clients with Alzheimer's dementia. Nonpharmacological therapy of Alzheimer's disease is 

designed to maintain or improve existing skills, meaningful use of free time and elimination 

of undesirable behavioral disorders.  

Key words: Alzheimer disease, non-pharmacological therapy, multisensory stimulation 

 

 

1 ALZHEIMEROVA CHOROBA  

Alzheimerová choroba tvorí 50-70% všetkých prípadov demencie a za posledné roky naberá 

epidemiologický charakter. Hovorí sa o tichej epidémií. Odhaduje sa, že v celom svete bolo v 

roku 2015 až 46,8 miliónov ľudí žijúcich s demenciou. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude 

ľudí trpiacich touto chorobou 131,5 milióna. Každé štyri sekundy pribudne na svete jeden 

prípad a trpí ňou každý dvadsiaty človek nad 65 rokov. Po osemdesiatom roku života je to 

každý piaty človek. Len 1 zo 4 prípadov je potvrdený diagnosticky. V roku 1994 bol 21. 

september vyhlásený Svetovým dňom Alzheimerovej choroby ako príležitosť na zvýšenie 

povedomia o tejto chorobe a potrebe vzdelávania, pomoci a výskumu (Klimová, Magurová 

a kol., 2013). 

,,Alzheimerova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k deficitu 

pamäti a ďalších kognitívnych funkcii“ (Ondriášová, 2011, s.49). Jej najčastejšou príčinou je 

úbytok niektorých neurónov v mozgu, následkom čoho dochádza k mozgovej atrofií, teda 

vzniká syndróm demencie (Jirák a kol., 2009). Ide o neobyčajne náročné ochorenie zo 

zdravotného, sociálneho i ekonomického hľadiska. Súčasná klasická medicína nepozná 

zaručené prostriedky na predchádzanie Alzheimerovej choroby. Existujú určité opatrenia, 

ktoré môžu minimalizovať riziká vzniku ochorenia. Odporúča sa dodržiavať všeobecné 

zásady zdravého životného štýlu, aktívny spôsob života (mentálna i fyzická aktivita), dôraz sa 

kladie na udržiavanie mozgu v neustálej aktivite hlavne u seniorov: tréning pamäti, získavanie 

nových poznatkov. Zachovanie aktívneho životného štýlu na úrovni telesnej, duševnej 

a spoločenskej, poskytuje mozgu nielen podnety, ale pomáha aj udržiavať nervové bunky 
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živé, zdravé a chráni ich pred poškodením. Základom  terapie je individuálny prístup ku 

klientovi s Alzheimerovou chorobou, stanovenie cieľa, určenie terapeutických postupov 

stanovených podľa štádia choroby a potrieb klienta. Farmakologická a nefarmakologická 

terapia Alzheimerovej choroby sa využíva vo vzájomnej kombinácií. Niektorá literatúra 

nefarmakologickú liečbu popisujú aj ako terapiu podpornú (Klimová, Magurová a kol., 2013).  

 

1.1 Nefarmakoterapeutické prístupy pri Alzheimerovej chorobe 

Cieľom aktivizácie je určité udržanie, poprípade zlepšenie, existujúcich zručností (napríklad 

sebestačnosť vo všedných denných činnostiach), zmysluplné využitie voľného času, 

eliminácia nežiaducich porúch správania (nepokoj, bezcieľne blúdenie). Aktivity majú veľmi 

pozitívny vplyv na emočný stav klienta, zvyšujú jeho sebavedomie a sebadôveru, zaisťujú 

pravidelný režim dňa. Psychoterapeutické prístupy, používané u klienta s týmto ochorením, sú 

zamerané predovšetkým na pamäť a iné kognitívne funkcie. Správny prístup ku klientovi 

pomáha znižovať výskyt nepokoja i jeho intenzitu. Každý klient je individuálny, vyžaduje si 

veľkú trpezlivosť a dostatok tolerancie (Jirák, Laňková, 2007). Nefarmakoterapeutické 

prístupy rozdeľujeme do jednotlivých skupín:  

 Podpora klienta s Alzheimerovou chorobou a jeho blízkych v úvodnej fáze ochorenia, 

poskytnutie informácií (včasná diagnóza a podpora klienta v úvodnej fáze ochorenia, 

poskytnutie informácií a nadviazanie kontaktu).  

 Zachovanie či zlepšenie kognitívnych funkcií.  

 Zachovanie či zlepšenie sebestačnosti v aktivitách denného života.  

 Zmiernenie alebo odstránenie problémového správania. 

 Prístupy zamerané na zlepšenie kvality života klientov s Alzheimerovou chorobou a 

zlepšenie komunikácie medzi klientom a opatrovateľom.  

 Zlepšenie kvality života klientov s Alzheimerovou chorobou v terminálnej fáze 

ochorenia.  

 Podpora ošetrujúcich rodín.  

 Organizačné opatrenia, systém starostlivosti a služieb (Holmerová, Jarolímová, Suchá 

a kol., 2007). 

 

Reminiscenčná terapia  

Táto terapia je najčastejšie vymedzovaná ako proces, pri ktorom dochádza k spomínaniu na 

príjemné okamihy života. ,,Reminiscenčná terapia v sebe zahŕňa rad interaktívnych, tvorivých 

a výrazových aktivít, ktorých spoločným menovateľom je záujem o minule životné skúsenosti 

ľudí, ktorí sa jej zúčastňujú. Ide o celé spektrum aktivít, od interaktívnych stretnutí, ľudia 

hovoria o svojej minulosti, až po umelecky zamerané projekty a projekty, pri ktorých 

dochádza k nadviazaniu úzkej spolupráce s komunitou" (Špatenková, Bolomská, 2011, s. 22). 

Cieľom terapie je zlepšenie stavu klienta s Alzheimerovou chorobou, podporiť jeho 

dôstojnosť a zlepšiť s nim komunikáciu. Spomínaním sa zamestnáva myslenie a pamäť. Pri 

spomínaní sa uvoľňujú emócie, spomienky povznášajú, dojímajú, prinášajú opakovane 

prežívanie situácie. Liečenie spomienkami vychádza z prirodzenej duševnej činnosti človeka. 

Využíva sa aj v skorých štádiách, ale najvýznamnejšiu úlohu v procese rehabilitácie má v 

strednom štádiu. Jedná sa o evokáciu minulých zážitkov a spomienok na podporu činnosti 

pamäti a porovnania minulého a súčasného života, čo prispieva k lepšej orientácii v realite. 

Môže to mať pozitívny účinok k zachovaniu osobnej identity a sebaúcty, na zlepšenie 

sociálnych a komunikačných schopnosti a tiež emočného prežívania vlastnej situácie 

(Mačkinová, 2009). Reminiscenčnú terapiu môžeme deliť na individuálnu alebo skupinovú a 

tiež na formálnu a neformálnu. Neformálna skupinová terapia prebieha spontánne a nenútene, 

väčšinou ide o rozhovor pri bežných denných činnostiach. Táto neformálne terapia by mala 

byť súčasťou každodennej interakcie s klientom s týmto ochorením. Formálna skupinová 
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terapia je cielená a vopred naplánovaná. Dosť často dochádza k vzájomnému prelínaniu 

formálnej a neformálnej terapie (Špatenková, Bolomská, 2011). Najskôr by mal prebehnúť 

individuálny rozhovor s klientom a s jeho rodinou. V tomto počiatočnom rozhovore sa zisťuje 

veľa informácií. Jedná sa napríklad o to, či klient preferuje skôr individuálnu alebo skupinovú 

terapiu, ako rozumie hovorenej reči, ako sa vie vyjadrovať, aký spôsob komunikácie 

preferuje, potom zisťujeme sociálnu anamnézu, tiež zdravotný stav. Rodinní príslušníci nám 

môžu poskytnúť veľa informácií, na aké si už klient nemusí spomenúť. Je dôležité získať čo 

najviac informácií o živote klienta. Pri terapii využívame reminiscenčné pomôcky, komunitné 

zdroje (miesta, ktoré môžeme navštíviť) do reminiscenčných pomôcok patria napríklad: 

fotografie, staré knihy, kalendáre, staršie predmety, ktoré človek stále využíva, zmyslové 

pomôcky. Tanec na starú hudbu, alebo počúvanie hudby, čítanie kníh, poézií rozpovedanie 

príbehov, dramatizácie príbehov sú tiež súčasťou terapie (Holmerová, Jarolímová, Suchá a 

kol., 2007). 

 

Muzikoterapia  

Muzikoterapia je terapeutický prístup, ktorý pracuje s výrazovými hudobnými umeleckými 

prostriedkami. Ide o použitie hudby a či hudobných elementov (zvuku, rytmu, melódie, 

harmónie) kvalifikovaným muzikoterapeutom pre klienta alebo skupinu v procese, ktorého 

účelom je uľahčiť a rozvinúť komunikáciu, vzťahy, učenie, pohyblivosť, sebavyjadrenia, 

organizáciu a iné relevantné terapeutické zámery za účelom naplnenia telesných, 

emocionálnych, mentálnych, sociálnych a kognitívnych potrieb. Cieľom muzikoterapie je 

rozvinúť potenciál a obnoviť funkcie jedinca tak, aby mohol dosiahnuť lepšiu interpersonálnu 

alebo interpersonálne integrácie a následne tiež vyššiu kvalitu života prostredníctvom 

prevencie, rehabilitácie a liečby (Kantor, Lipská, Weber, 2009).  

 

Tanečná a pohybová terapia  

Americká asociácia tanečnej či pohybovej terapie uvádza, že u týchto terapií ide o 

psychoterapeutické využitie pohybu v procese, ktorý pôsobí na zlepšenie všetkých zložiek 

osobnosti, pôsobí na emočnú, fyzickú, psychickú aj sociálnu stránku integrity človeka. V 

staršom veku dochádza k zníženiu fyzickej aj psychickej výkonnosti. Klientov 

s Alzheimerovou chorobou je treba viac motivovať k pohybu, vzhľadom na involučné zmeny 

chuť k pohybu sa znižuje. Často sa obávajú pádu, preto odmietajú akýkoľvek pohyb. Pohyb je 

dostatočne dôležitý, tanečná/pohybová terapia tak získava svoje pevné miesto v 

terapeutickom procese. V tanečnej terapii sa tanec chápe ako terapeutický prostriedok. Jeho 

estetická stránka ustupuje do pozadia, nie je dôležitá. Zdôraznené sú hlavne faktory 

psychologické, fyzické a sociálne. Terapiu možno vykonávať na akúkoľvek hudbu. Vhodná je 

najmä taká, ktorú klienti spoznajú a môžu si spoločne s nahrávkou zaspievať. Dôležite je 

tempo hudby (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 2007). 

 

Ergoterapia  

Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol. (2007, s.142) definujú ergoterapiu ako ,,zdravotná 

disciplína, ktorá ponúka aktívnu pomoc ľuďom každého veku, ktorí sú fyzicky alebo psychicky 

postihnutí alebo trpia postihnutím intelektu obmedzujúcim ich funkčnú kapacitu a 

samostatnosť." Cieľom ergoterapie je dosiahnutie maximálnej samostatnosti, sebestačnosti a 

nezávislosti a zvýšenie aj kvality života daného jedinca. Ciele sa dosahujú pomocou 

terapeutických prostriedkov, ktoré pomáhajú k obnove postihnutých funkcií. U týchto 

klientov je väčšinou problém s nácvikom používania kompenzačných a technických 

pomôcok, pretože kognitívne funkcie sú natoľko narušené, že sa už väčšinou nenaučia 

pomôcky používať. Preto sa viac používa práve úprava bytu a iné (Holmerová, Jarolímová, 

Suchá a kol., 2007).  
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Arteterapia  

Liečba umením ako terapeutická metóda sa začala využívať v 30. a 40. rokoch dvadsiateho 

storočia. Seniorom môže prinášať pocit zmysluplného naplnenia života. Medzi vhodné 

arteterapeutické techniky pre prácu so seniormi s demenciou patria napríklad textilné 

techniky, práca s papierom alebo práca s prírodnými materiálmi (Holmerová, Jarolímová, 

Suchá a kol., 2007). Ciele arteterapie možno rozdeliť na individuálne a sociálne. K 

individuálnym cieľom patrí uvoľnenie, sebavnímanie a sebaprežívanie, poznávanie vlastných 

možností, sebahodnotenie, rozvoj fantázie, nadhľad a mnohé iné. Medzi sociálne ciele patrí 

vnímanie a prijatie druhých ľudí, nadväzovanie kontaktov, zapájanie sa do skupiny, 

skupinová komunikácia a kooperácia, vytváranie sociálnej podpory a iné. U klientov 

s Alzheimerovou chorobou ide najmä o posilňovanie vedomia vlastnej hodnoty, ďalej slúži k 

cvičeniu jemnej motoriky, krátkodobej pamäte a iné. Arteterapia týmto klientom pomáha 

prispôsobovať sa jej prostredníctvom stále sa meniacemu prostrediu, úbytku fyzických síl, 

zmenám v sociálnej a ekonomickej oblasti (Šicková - Fabrici, 2002). 

 

Dramaterapie  

The National Association for Dráma Therapy v USA definuje dramaterapie ako: ,,zámerné 

použitie dramatických/divadelných postupov na dosiahnutie terapeutického cieľa 

symptomatickej úľavy, duševnej i fyzickej integrácie a osobného rastu" (Valenta, 2007, s. 23). 

Títo autori ďalej uvádzajú, že dramaterapie je liečebno-výchovná (terapeuticko - formatívna) 

disciplína, v ktorej prevažujú skupinové aktivity využívajúce v skupinovej dynamike 

divadelných a dramatických prostriedkov na dosiahnutie symptomatickej úľavy, na 

zmiernenie dôsledkov psychických porúch aj sociálnych problémov a k dosiahnutiu 

personálneho sociálneho rastu a integrácie osobnosti (Valenta, 2007). Cieľom dramaterapie 

u klientov s Alzheimerovou chorobou je najmä cvičenie pamäti či reminiscenčný cieľ, kedy 

klienti spomínajú čo prežili, uvedomujú si, čo dokázali a, že ich život mal zmysel. Základným 

cieľom je odstránenie, alebo redukcia tenzie, rozvoj empatie, kreativity a fantázie, integrácia 

osobnosti, odblokovanie komunikačného kanála, rozvíjanie sebadôvery (Valenta, 2007).  

 

Kinezioterapia  

Kinezioterapia je liečebná metóda, ktorú využívame paralelne s ďalšími metódami, ako sú 

farmakoterapia, biologická, fyzikálna, psychologická a chirurgická terapia. Jedná sa o 

interdisciplinárny odbor. Kinezioterapia pomáha človeku nájsť psychosomatickú pohodu a na 

dosiahnutie výsledkov využíva aktívne vykonávaný pohyb, ktorý je mimopracovnej povahy. 

Kinezioterapia podnecuje aktivitu jedinca, zvyšuje sebaúctu, znižuje úzkosť, depresiu, 

percepcii stresu a reaktibilitu na stres, zvyšuje odolnosť voči záťažiam, má euforizačné 

účinky, zlepšuje mentálne funkcie, zdôrazňuje neverbálne prvky a postupne vyvoláva potrebu 

komunikácie. Pôsobí pozitívne na psychický stav. Má široké využitie aj v oblasti prevencie. 

Kinezioterapia u klientov s Alzheimerovou chorobou má svoje zvláštnosti. Ide najmä o to, že 

takýto klient je dezorientovaný a nie je schopný vnímať signály zlyhania vlastného tela. 

Cieľom kinezioterapie je odpútať od negatívnych pocitov, od pocitov zlyhania (Holmerová, 

Jarolímová, Suchá a kol., 2007). 

 

Pet-terapia a Canisterapia  

Pet-terapia, čiže zoo terapia sa označuje ako liečba pomocou zvieracích maznáčikov. 

Prítomnosť zvierat kladne ovplyvňuje ľudskú psychiku. U seniorov s demenciou je 

najvhodnejšia Canisterapia, čiže liečba pomocou psa. Bolo dokázané, že pri hladkaní zvieraťa 

dochádza k znižovaniu krvného tlaku, srdcová činnosť sa upokojí a nastane stav celkového 

uvoľnenia. Zvieratá môžu taktiež znižovať úzkosť, depresiu a poruchy spánku. Canisterapia je 

podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorú možno spojiť aj s inými terapiami ako je 
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napríklad muzikoterapia, arteterapia a podobne. V terapii pomocou domácich zvierat sú 

najčastejšie používané psy a mačky. Avšak aj ryby, morčatá, kone a iné zvieratá, ktoré spĺňajú 

kritériá skríningu. Druh zvoleného zvieraťa závisí od terapeutických cieľov plánu liečby 

klienta. Cieľom pet-terapie je zlepšiť jemné motorické zručnosti, zlepšiť asistovaný alebo 

nezávislý pohyb, zvýšiť sebavedomie, znížiť úzkosť alebo osamelosť, zvýšiť verbálnu 

komunikáciu, rozvíjať sociálne zručnosti, zvýšiť ochotu zapojiť sa do aktivít, zlepšiť 

interakcie s ostatnými, motivovať ochotu. Liečebné programy sa môžu vykonávať dvoma 

spôsobmi. Jedným z nich je chovanie zvieraťa priamo v zariadení. Druhým spôsobom je, že 

dochádza dobrovoľník so zvieraťom za klientom do zariadenia. Tento druhý spôsob je žiaduci 

najmä tam, kde zviera v inštitúcii byť nemôže. Chovanie zvieraťa priamo v zariadení, je viac 

žiadané. Zvieratá môžu byť k terapii používaná pomerne častejšie, je možné využiť viac 

druhov zvierat, klienti s Alzheimerovou chorobou sa tiež môžu podieľať na starostlivosti o 

zviera (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 2007). 

 

Kognitívna rehabilitácia  

U zdravých seniorov sa pre aktivizáciu používa najmä tréning pamäti. Cieľom je zlepšenie 

jednotlivých funkcií tiež zamedzenie alebo obmedzenie vzniku problémov, ktoré by v 

dôsledku týchto porúch mohli vzniknúť. Tréning pamäti, kognitívny tréning, sa pre klientov 

s Alzheimerovou chorobou príliš nehodí. Využíva sa šetrnejšia metóda, kognitívna 

rehabilitácia. Pri kognitívnej rehabilitácii sa nepracuje na čas, aktivity nie sú súťažného 

charakteru, pretože by to mohlo klienta výrazne stresovať. Na aktivity je daná dostatočne 

veľká časová rezerva. V kognitívnej rehabilitácií je dôraz kladený najmä na precvičovanie 

funkcií, ktoré sú stále zachované, dôraz sa kladie na zvyšovanie sebavedomia klienta 

s Alzheimerovou chorobou a zvyšovanie motivácie k činnosti. Jednotlivé aktivity by mali 

prebiehať najmä formou hry a mali by byť zamerané na pamäť dlhodobú, ktorá zostáva 

zachovaná najdlhšie. Kognitívnu rehabilitáciu možno vykonávať vo forme individuálnej, 

alebo vo forme skupinovej (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 2007).  

 

Senzorická stimulácia  

Senzorickú stimuláciu môžeme aplikovať samostatne, alebo ako súčasť kognitívnej 

rehabilitácie. Stimulácia teda môže byť napríklad hmatová, ktorá sa uplatňuje najmä u osôb v 

miernom či strednom štádiu demencie a najmä u žien. Používajú sa rôzne druhy látok, keď 

osoby majú spoznať druh látky. Možno túto stimuláciu vykonávať so zrakovou, alebo bez 

zrakovej kontroly. Ďalším druhom stimulácia je stimulácia čuchová. Pri tejto stimulácie 

môžeme využiť koreničky, do ktorých dáme rôzne druhy aromatických korenín a klienti majú 

poznať o ktorý druh korenia sa jedná. Čuch môžeme stimulovať aj pomocou aromaterapie, 

kedy sa používajú rôzne vonné tyčinky, aróma lampy. Stimulácia môže byť tiež zraková. Tu 

používame napríklad farebné štvorce či rôzne tvary (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 

2007).  

 

Validácia  

Validácia znamená uznanie, ide o uznanie hodnoty človeka bez ohľadu na to, do akej miery je 

orientovaný, je metódou komunikácie a terapie, prostredníctvom ktorej je nadväzovaní a 

udržovaní kontakt so seniorom s poruchou orientácie v dôsledku rôznych foriem demencie 

(Čunderlíková, Wirth, 2008). Cieľom validácie je nájsť príčiny správania klienta a dať im 

zmysel. Zakladateľkou validačnej terapie je Naomi Feilová. Podľa Naomi Feil môže 

správanie dezorientovaného človeka súvisieť s jeho potrebou vyrovnať sa s nevyriešenými 

konfliktami, alebo problémami. Táto potreba sa prejavuje u klientov s demenciou najmä po 

emocionálnej úrovni. Validácia pracuje na emocionálnej úrovni so zážitkami 

dezorientovaného človeka a je účinnejšia než orientácia v realite (Janečková, Vacková, 2010).  
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Snoezelen  

Snoezelen je kontrakcia dvoch holandských slov: ''snuffelen'', čuchanie alebo preskúmanie a 

''doezelen'', aby sa ustúpil alebo uvoľnil. Snoezelen zahŕňa všetky zmysly, aby vytvoril 

skutočný multisenzorický zážitok. Bublinové rúrky, ktoré sú súčasťou mnohých miestností 

Snoezelen, nie len stimulujú oči, ale bublinková činnosť vytvára zvuk a vibrácie, ktoré 

stimulujú uši a citovú vôňu. Hudba je veľkou súčasťou týchto multisenzorických prostredí, 

rovnako ako videá zobrazujúce prírodu. Medzi prínosy patrí zvýšená socializácia a 

komunikácia, ako aj zníženie depresie a úzkosti a mnoho ďalších behaviorálnych a 

psychologických symptómov spojených s touto skupinou ochorení. Metóda sa definuje ako 

„vedome sa rozhodnúť pre ponúknuté“. Koná sa v príjemnej atmosfére, aktivujú sa príjemné 

pocity. Metóda sa využíva na naplnenie voľného času klientov s Alzheimerovou chorobou a 

ťažko postihnutých, ma poskytnúť možnosť uvoľnenia a uspokojenia sa. Snoezelen, 

integrovaný do 24-hodinovej starostlivosti o klientov je prístupom, ktorý môže zlepšiť kvalitu 

pracovného života opatrovateľov demencie (Tkáčová, Lancošová, 2017).  

 

Orientácia realitou  

Niektoré behaviorálne príznaky môžu byť spôsobené tým, že klient s Alzheimerovou 

chorobou  nie je schopný rozumieť, či sa orientovať, v ustavične meniacom sa okolitom svete. 

Preto je veľmi dôležité, aby sa klient orientoval v realite a takto sme mu poskytli možnosť 

rozumieť okoliu, cítiť sa istejšie a lepšie. Občas je možné, že nesprávna orientácia realitou 

môže niektoré nežiaduce behaviorálne príznaky vyvolať. Orientácia realitou je terapia, ktorá 

umožňuje klientovi s poruchou kognitivity, aby lepšie porozumel a tak sa lepšie orientoval v 

okolitom svete po čo najdlhšiu dobu. Cieľom terapie je zlepšiť celkovú orientáciu, znížiť 

zmätenosť a zväčšiť samostatnosť a nezávislosť takéhoto klienta. Za súčasť orientácie realitou 

považujeme úpravu prostredia, v ktorom sa klient pohybuje. Jedná sa najmä o farebné 

označenie jednotlivých miestností, môžeme vyznačiť farebnými šípkami smer k izbe, dať na 

dvere miestností obrázky (piktogramy) a iné. Tieto orientačné body by mali byť stabilné, aby 

mohol klient získať istotu. Inými pomôckami môžu byť napríklad veľké hodiny na stene, 

závesný kalendár, nástenka s dátumom, mesiacom, rokom. Samostatnú pozornosť venujeme 

prostrediu v noci. Potrebné je odstrániť jednotlivé rušivé elementy. Vhodné je tiež mierne 

osvetlenie cesty hlavne v nočných hodinách (Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol., 2007).  

 

Maieutický prístup  

Metóda sa zaoberá zvyšovaním kvalifikácie opatrovateľov pracovať so zážitkom, empatiou a 

citlivou interakciou s klientmi s Alzheimerovou chorobou, ktorí sa nachádzajú už v 

terminálnom štádiu ochorenia. Holmerová, Jarolímová, Suchá a kol.  (2007, str. 127) uvádza, 

že: ,,Opatrovatelia sa učia uvedomiť si reakcie, ktoré sú vo svojej podstate intuitívne, 

pracovať s energiou a vzťahom. Učia sa tiež prekonávať bezmocnosti pri práci s týmito 

ľuďmi. Učia sa nadväzovať kontakt cez všetky obmedzenia, ktoré toto posledné štádium 

prináša." 
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VÝSKYT DEPRESIE U PACIENTOV V PALIATÍVNEJ 

STAROSTLIVOSTI V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA 
 

THE INCIDENCE OF DEPRESSION IN PALLIATIVE CARE 

PATIENTS IN THE CONTEXT OF NURSING 

 

 

 Dagmar Magurová, Ľubomíra Tkáčová , Iveta Ondriová, Jana Cuperová  

 

 
Abstrakt 

V paliatívnej starostlivosti sa uplatňuje holistický prístup, je to filozofia starostlivosti 

o zomierajúceho človeka. Ide o komplexnú starostlivosť, o človeka v chápaní jeho bio-

psycho-sociálnej jednoty. Cieľom paliatívnej starostlivosti je dosiahnutie čo najlepšej kvality 

života. Príspevok je zameraný na problematiku súvislosti uspokojovania potrieb u pacientov 

ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a výskytom depresie. Nevyliečiteľné ochorenie 

a s tým spojené straty životných príležitostí, plnenia roly, ako aj perspektíva blížiacej sa smrti, 

strach z neistej budúcnosti sú pre pacienta veľkou psychickou záťažou a kladú naňho veľké 

nároky. Mnohí pacienti u ktorých je znížená kvalita života zažívajú pocity úzkosti, strachu, 

hnevu, smútku, ktoré sú  reakciou na ťažkú životnú situáciu, ktorá môže vyústiť do výskytu 

depresívnej nálady  a depresie.   

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, pacient, potreby, depresia 

 

Abstract 

We use a holistic approach to palliative care, a philosophy of caring for a dying person. It is a 

comprehensive care of man in his bio-psycho-social unity. The aim of palliative care is to 

achieve the best possible quality of life. The paper focuses on the needs of patients in 

palliative care in connection with the possible occurrence of depression. The incurable disease 

and the associated loss of life opportunities, the fulfillment of the role as well as the prospect 

of impending death, the fear of an uncertain future are a great psychological burden for the 

patient and place great demands on him. Many patients with reduced quality of life 

experience feelings of anxiety, fear, anger, sadness, in response to a difficult life situation that 

may result in depressed mood and depression. 

Key words: palliative care, patient, needs, depression 

 

 

1. PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ  

Holistický prístup je filozofia uplatňovaná v starostlivosti o zomierajúceho v paliatívnej 

starostlivosti. Paliatívna a hospicová starostlivosť je nová kategória starostlivosti o terminálne 

chorých a preto hovoríme o hospicovom hnutí. V poskytovaní paliatívnej ošetrovateľskej 

starostlivosti sestrami s odbornou spôsobilosťou so zameraním na manažment a 

uspokojovanie potrieb pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta je  

prioritou, aby sme na nich hľadeli ako na mnohodimenzionálnu entitu, ktorá má psychickú, 

duchovnú a sociálnu dimenziu. Slovo palium pochádza z latinčiny a znamená prikrývku, 

plášť, čo evokuje predstavu charakteru paliatívnej starostlivosti ako niečoho, čo tíši bolesť, 

keď už nie je možné chorobu vyliečiť. Paliatívna, súcitná starostlivosť je odvodená aj 
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z gréckeho slova paliatus- odetý plášťom, s významom ako by sa zakryli, zamaskovali, 

zneviditeľnili príznaky, ktoré sa nedajú odstrániť.  

Paliatívna starostlivosť umieranie akceptuje ako prirodzený  proces; neurýchľuje ani 

neodsúva smrť; poskytuje podporný systém pomoci klientovi, aby žil aktívne až do smrti; 

zohľadňuje psychické a duchovné aspekty starostlivosti; poskytuje podporný systém pomoci 

rodinným príslušníkom pri vyrovnávaní sa so závažnou chorobou svojho člena  a vlastným 

zármutkom (Munzárová, 2005). 

V paliatívnej starostlivosti uplatňujeme všeobecnú a špecializovanú starostlivosť. Pričom, 

všeobecná paliatívna starostlivosť je klinická starostlivosť o pacientov v pokročilom štádiu 

ochorenia. Súčasťou tejto starostlivosti je efektívna komunikácia s nevyliečiteľne chorými                              

a zomierajúcimi, ich rodinou, orientácia liečby predovšetkým na kvalitu života, účinná liečba 

symptómov, ako aj psycho- sociálna podpora. Špecializovaná paliatívna starostlivosť je 

poskytovaná nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a ich rodinám multidisciplinárnym tímom 

odborníkov. Indikáciou ku špecializovanej paliatívnej starostlivosti je, ak nevyliečiteľne 

chorí, zomierajúci a ich rodina majú problémy presahujúce rámec poskytovateľov všeobecnej 

paliatívnej starostlivosti  (Sláma, Kabelka, Vorlíček et al. ,2011).  

Rozoznávame tri roviny paliatívnej starostlivosti a to: paliatívny prístup, špecializované 

intervencie tvoriace špecializovanú starostlivosť a  paliatívnu starostlivosť poskytovanú 

špecialistami (Ó Connor, Aranda, 2005). 

Úlohou paliatívnej starostlivosti  je:  

 poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných  obťažujúcich symptómov 

ochorenia,  

 zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav, 

 zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti, 

 neurýchľovať ani neodďaľovať smrť, 

 zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a  starostlivosť multidisciplinárnym tímom 

odborníkov,  

 integrovať psychické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta, 

 poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti, 

 poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov 

počas jeho choroby a aj po jeho smrti v období smútenia (Koncepcia, 2006; 

Munzárová, 2005; Mrocek, 2017). 

 

1.1 Definícia a formy paliatívnej starostlivosti 

Základná a východisková definícia paliatívnej starostlivosti podľa Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO,2002)  znie: WHO definuje paliatívnu starostlivosť ako: „prístup, ktorý 

zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín, ktorí čelia problémom spojeným so život 

ohrozujúcim ochorením. Súčasne sa zameriava na prevenciu a úľavu od utrpenia 

prostredníctvom včasného rozpoznania a liečby bolesti a riešenie ostatných fyzických, 

psychosociálnych a duchovných problémov“ 

Celkovým cieľom paliatívnej starostlivosti je najvyššia možná kvalita života pacienta a jeho 

rodiny (Dobríková- Porubčanová  a kol., 2005). 

Podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej 

starostlivosti, ktorá na Slovensku nadobudla účinnosť 1.7.2006 je Paliatívna starostlivosť- 

prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín zoči- voči život ohrozujúcemu 

ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť, fyzické, 

psychosociálne a  duchovné potreby, tým predchádza a  zmierňuje utrpenie. Paliatívna 

ošetrovateľská starostlivosť je komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrami 

s odbornou spôsobilosťou so zameraním na manažment, uspokojenie potrieb pacienta 

s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta (Magurová,2015).  
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Paliatívna starostlivosť podľa Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 

medicína, sa poskytuje formou ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ambulantná 

zdravotná starostlivosť pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim v  odbore 

paliatívna medicína sa realizuje prostredníctvom mobilných hospicov, ambulancií paliatívnej 

medicíny, stacionárov paliatívnej medicíny. Ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore 

paliatívna medicína vykonávajú hospice, oddelenia paliatívnej medicíny a jednotky 

paliatívnej medicíny.  

Cieľom paliatívnej starostlivosti podľa Mroceka (2017) je liečba symptómov, stanovenie 

cieľov starostlivosti, psychosociálna podpora a koordinácia starostlivosti. 

  

1.2 Úloha a roly sestry v paliatívnej starostlivosti 

Prah smrti prekračuje každý sám a  vzhľadom na to,  musí byť poskytnutá vysoko humánna 

ošetrovateľská starostlivosť. Ošetrovanie umierajúceho rešpektuje individuálny prístup,  

uspokojovanie základných ľudských potrieb, empatický prístup, rešpektovanie osobnosti 

pacienta, citlivý postoj ošetrujúceho, vytváranie dôvery medzi umierajúcim a ošetrujúcim, 

uznanie pacientových priorít. 

Rola sestry poskytujúcej ošetrovateľskú starostlivosť v paliatívnej a  hospicovej starostlivosti 

si cení pacienta, jeho jedinečnosť a dôstojnosť bez ohľadu na pohlavie, etnicitu, rasu, kultúru, 

náboženstvo ako aj  ekonomický status (Martinková, 2010). 

Úlohou sestry v paliatívnej starostlivosti je : 

 poskytovať vysoko kvalifikovanú individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť 

nevyliečiteľne chorým,  zomierajúcim a ich rodinám, 

 citlivo, šetrne poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť s maximálnou snahou udržania 

sebestačnosti chorého, 

 posudzovať a sledovať symptómy sprevádzajúce zomieranie,  

 sledovať účinok liečebných postupov, 

 koordinovať ošetrovateľskú starostlivosť v rámci multidisciplinárneho tímu, 

 plánovať intervencie zamerané na starostlivosť o rodinu, nevyliečiteľne chorých                                

a zomierajúcich, 

 v spolupráci s pacientmi definovať mieru komfortu. 

Podľa potrieb reálnej ošetrovateľskej praxe sa paliatívna ošetrovateľská starostlivosť člení na 

základnú a intenzívnu. Cinová, Ondriová (2012) uvádzajú, že u terminálne chorých a 

 umierajúcich pacientov môžeme identifikovať tri základné skupiny potrieb: potreby, ktoré sa 

chorobou nemenia, ktoré sa chorobou zmenili a tie, ktoré prostredníctvom choroby vznikli.  

Sestra v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti plní viacero roli a to, rola sestry ako:   

 komunikátorky, kedy sestra komunikuje s pacientom, príbuznými, členmi tímu, 

 edukátorky s cieľom, aby pacient alebo jeho rodinní príslušníci   získali   nové  

vedomostí,  zručností, zmenili   postoje,  

 poradkyne, kedy radi pacientom, rodinným príslušníkom ako lepšie zvládať záťažové 

situácie, pomáha rozvíjať medziľudské  vzťahy, 

 advokátky, čo znamená, že je obhajkyňou pacienta, obhajuje jeho práva a rozhodnutia, 

 nositeľky zmien v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti, čo je základnou súčasťou 

ošetrovateľskej starostlivosti,  

 manažérky v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti, aby metódou ošetrovateľského 

procesu bola zabezpečená vysoká odborná, profesionálna starostlivosť,  

 výskumníčky, ktorá má potenciál pre výskumnú činnosť v oblastí paliatívnej 

starostlivosti, 

 mentorky, kedy preberá zodpovednosť za mladšiu generáciu, vzhľadom na svoje 

získané skúsenosti, osobnostné vlastnosti a pedagogickú spôsobilosť (Martinková, 

2010). 
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2. SÚVISLOSŤ USPOKOJOVANIA POTRIEB PACIENTOV V PALIATÍVNEJ   

STAROSTLIVOSTI S VÝSKYTOM DEPRESIE 

Nevyliečiteľné ochorenie prináša so sebou veľkú, závažnú zmenu v ľudskom živote. Od 

chorého to vyžaduje schopnosť vyrovnať sa s novou situáciu,  mnohými zmenami, stáva sa 

postupne závislým od pomoci ostatných, jeho aktivity sú obmedzené, dochádza k strate 

životných cieľov, nemožnosti plniť životné role. Striedajú sa uňho negatívne emócie hnevu, 

úzkosti, strachu, smútku čo môže viesť až k depresii. Depresia môže byť dôsledkom 

viacerých fyzických symptómov, stresu z dlhotrvajúceho závažného ochorenia, existenčného 

utrpenia alebo starosti o rodinných príslušníkov.  

Existuje klinicky významná previazanosť medzi telesným, psychosociálnym a spirituálnym 

stavom. Nevyliečiteľná choroba a proces umierania vyvoláva v celej ľudskej psychike silnú 

odozvu, prejavuje sa vo sfére myslenia, emócií a v oblasti motivácie (Cinová, Ondriová, 

2012). Emocionálne potreby sú charakteristické negatívnosťou, objavuje sa zvýšená citová 

dráždivosť, rôzne formy precitlivenosti, časté výkyvy nálad, strach, obavy, deprimovanosť až 

depresia. Dostálová (2016) uvádza, že depresia sa vyskytuje u pacientov s onkologickým 

ochorením častejšie ako v bežnej populácii. Pacienti, ktorí prežívajú vážnu, život ohrozujúcu 

chorobu, zažívajú častejšie pocity úzkosti, ktoré pramenia zvyčajne z pocitu neistej 

budúcnosti. Naopak strach, smútok môže byť prejavom závažného ochorenia a prejavom na 

závažnú životnú situáciu. Niekedy môže smútok prejsť do depresie. Depresia a primeraný 

smútok sa odlišujú. Stanoviť však hranice tzv. normálneho smútku a trúchlenia je veľmi 

problematické.  

V terminálnej fáze ochorenia sa môžeme stretnúť so žiadosťou o eutanáziu, súvisiacu s 

prianím zomrieť, vzhľadom na závažnosť situácie, spojenú so strachom z budúcnosti, bolesti 

alebo psychosociálneho utrpenia (Sláma, Kabelka, Vorlíček, et al. 2011). 

Faktory a symptómy, ktoré prispievajú k diagnóze depresie u nevyliečiteľne chorých  

Rizikovými faktormi pre vznik depresie u pacientov v paliatívnej starostlivosti ako uvádza  

Sláma, Kabelka, Vorlíček, et al. (2011) sú: výskyt depresie alebo suicidálnych pokusov v 

osobnej alebo rodinnej anamnéze; nedostatočná psychosociálna podpora a zázemie; abúzus 

alkoholu alebo iných drog; neúčinná analgézia, dlhotrvajúci stres, alebo trauma, atď. 

Následne uvádzajú symptómy, ktoré prispievajú k diagnóze depresie u nevyliečiteľne chorých 

a to: trvalý smútok, skľúčenosť, pocit bezmocnosti a beznádeje; vyjadrovanie priania zomrieť, 

suicidálne tendencie, žiadosti o eutanáziu; nespavosť alebo naopak prílišná spavosť; 

chronická bolesť nereagujúca na liečbu; strata energie, koncentrácie, únava; sociálna izolácia 

a znížená schopnosť komunikácie, skľučujúca nálada, sebaľútosť. 

Poznať potreby umierajúcich, presne ich posúdiť a rozpoznať ich deficit je nevyhnutným 

predpokladom k  tomu, aby mohli byť potreby uspokojené a  starostlivosť o umierajúceho 

bola efektívna a kvalitná.  Berúc do úvahy najčastejšie ošetrovateľské problémy pri 

paliatívnej starostlivosti o pacienta môžeme poukázať na možné predisponujúce faktory, ktoré 

môžu byť príčinou depresívnej nálady, vývoja depresie u nevyliečiteľne chorého. Ide najmä o: 

vyčerpanosť, únavu, úzkosť, bolesť, deficit sebaopatery, poruchu prijatia roly, imobilitu, 

anticipačný smútok, strach zo smrti, narušené plnenie roly, duchovnú tieseň, sociálnu izolácia.  

Vyčerpanosť, únava v  súvislosti   s   onkologickým   ochorením,  chronickou bolesťou, 

nadmernou duševnou alebo citovou záťažou. Pacient sa často sťažuje na pretrvávajúcu únavu 

a vyčerpanie, nie je schopný si zabezpečiť bežné úkony každodenného života. Môžeme 

pozorovať zvýšenú  emocionálnu labilitu a podráždenosť, ospalosť, ľahostajnosť,  nezáujmom 

o okolie a vlastnú osobu, zníženie výkonnosti. Úzkosť v  súvislosti so závažným 

dlhotrvajúcim ochorením, ktorého prejavom je nekľud, nespavosť, vyjadrenie obáv, 

vzrastajúcou nespokojnosťou, nauzeou, vracaním, tlakom na hrudníku, neschopnosťou 

sústrediť sa. Bolesť v  súvislosti s progresiou  ochorenia prejavujúca sa slovnými prejavmi, 

nekľudným správaním, bolestivým výrazom tváre, zmenou svalového napätia, vegetatívnymi 
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reakciami. Sebaopatera- deficit   v   osobnej hygiene,   v  prijímaní  potravy, vo 

vyprázdňovaní, v úprave zovňajšku, v aktivitách denného života v súvislosti s obmedzením 

svalovej sily, ťažkými anxióznymi stavmi, bolesťou alebo pocitom telesnej nepohody, 

poruchou pohyblivosti. Celkovým prejavom môže byť neschopnosť uspokojiť potreby 

v rámci sebaobslužných činností. Porucha prijatia roly   v súvislosti s vážnym ochorením, 

zmenou telesných a duševných schopností potrebných k plneniu danej roly, nedostatkom 

schopnosti zvládnuť meniace sa role v priebehu života a meniacich sa podmienok, ktorý sa 

môže prejaviť neadekvátnym správaním, neschopnosťou prijať zmenenú rolu, odmietaním 

pomoci a podpory. Beznádej súvisiaca s narastajúcou fyzickou a  psychickou slabosťou, 

obmedzením aktivít, dlhodobým stresom, prejavujúca sa apatiou v reakcii na situáciu, 

spomalenou reakciou na podnety, zníženou schopnosťou riešiť problémy, zníženou 

pružnosťou myslenia, negatívnym myslením, pocitom prázdneho života a menejcennosti. 

Anticipačný smútok v súvislosti s  obavami z  ochorenia, obmedzenia fyzických funkcií, 

prejavujúci sa pocitom zármutku, viny, hnevom, zníženou výkonnosťou, poruchou spánku, 

zmenou prístupu k prijímaniu jedla. Strach zo smrti, v súvislosti s neskúsenosťou s daným  

stavom,  prejavujúci sa nepokojom, zníženým pocitom sebaistoty, chvením, zmenami 

fyziologických funkcií. Duchovná tieseň  v súvislosti s hlbokými  zásahmi do životných 

princípov človeka, veľkým utrpením spojeným s  bolesťou, prejavujúca sa vyhľadávaním 

duchovnej pomoci, rozporuplnými myšlienkami v otázkach viery až stratou viery, 

pochybnosťami o zmysle života a smrti, kladením otázok o význame vlastnej existencie, 

zmenami správania sa, vyčítaním nespravodlivosti, poruchou spánku, výhradami voči sebe 

samému a tendenciou k vlastnému ponižovaniu. Pretrvávajúce uvedené problémy majú 

nepriaznivý vplyv na ľudské správanie a schopnosť adaptácie (Magurová,2015).  

V rámci paliatívnej starostlivosti je komplikovaná diagnostika depresie u pacientov s 

pokročilým chronickým ochorením aj z toho dôvodu, že niektoré indikačné kritériá pre 

diagnózu depresie (napr. únava, poruchy spánku, zmeny telesnej hmotnosti) sú u týchto 

pacientov naplnené priebehom ich primárneho ochorenia alebo príznakmi spojenými s 

liečbou. Preto je často problematické rozlíšiť, či ide o prejav problému, alebo príznak 

depresie, nakoľko psychické príznaky ako napr.: skleslá nálada, pokles záujmu, pocit 

bezmocnosti, beznádeje, úzkosti, obáv, straty motivácie, strata schopnosti prežívať radosť, 

zhoršená koncentrácia môže byť aj prejavom závažného vyčerpávajúceho nevyliečiteľného 

ochorenia.  Podobne ako aj telesné príznaky depresie, ako napr.: únava, vyčerpanosť, 

narušený spánok, nepokoj, tráviace problémy alebo sociálne príznaky prejavujúce sa 

vyhýbaním sa kontaktu s priateľmi, obmedzením  záujmu. Z uvedeného vyplýva, že u 

pacientov v pokročilom štádiu choroby je depresia často zle rozpoznateľná hlavne preto, že 

zlá nálada, smútok, porucha spánku, porucha pohyblivosti, dýchavičnosť, anorexia, strata 

chuti a nedostatok energie sú často súčasťou procesu umierania, a preto sú sporné pre 

diagnostiku depresie.  

 

2.1    Depresia a uspokojovanie potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti 

Depresia je psychická porucha, pre ktorú je charakteristická prítomnosť depresívneho 

syndrómu, ktorý tvorí: depresívna nálada, spomalené myslenie, depresívne obsahy v myslení, 

spomalenie psychomotoriky (Ondriašová, 2005).  

Hartl, Hartlová (2010) uvádzajú, že depresia je chorobný smútok, duševný stav 

s prevládajúcimi pocitmi smútku, skleslosti, narastajúceho tlaku, spolu s útlmom 

a spomalením duševných a telesných procesov, stratou záujmu, zníženým sebavedomím, 

úzkosťou, apatiou, seba obviňovaním. Psychické príznaky sú niekedy menej zjavné ako 

telesné. Pacientovi s depresiou terapiu indikuje psychiater. Či už je to farmakoterapia alebo  

psychosociálna terapia. Niektorí chorí však potrebujú špeciálnu psychoterapiu, napr. 

behaviorálnu, kognitívnu, interpersonálnu alebo dynamickú. Tieto druhy by mal realizovať 
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školený psychoterapeut. Veľmi obmedzene sa v paliatívnej starostlivosti využíva 

elektrokonvulzívna terapia, indikovaná pri závažných depresívnych stavoch so suicidálnymi 

tendenciami, pri netolerancii alebo neúčinnosti antidepresív.  

Loučka (2018) uvádza, že využitie štandardnej farmakoterapie v liečbe depresie v paliatívnej 

starostlivosti je problematické. Ich špecifikom je totiž nutnosť rýchleho nástupu liečivého 

efektu vzhľadom na krátky čas, ktorý mnohým pacientom ešte ostáva. Z vyššie uvedeného 

vyplýva, že pre pacientov v paliatívnej starostlivosti je vhodnejšia liečba depresie pomocou 

psychoterapie. Pre týchto pacientov bolo upravených niekoľko psychoterapeutických smerov, 

v randomizovaných štúdiách sa ukazujú ako najúčinnejšie tri špecifické prístupy: terapia 

dôstojnosti, terapia životného zmyslu a kognitívno-behaviorálna terapia (Loučka, 2018). 

Využitie psychoterapie prináša zvýšenie kvality života pacientov v paliatívnej starostlivosti.  

Loučka, Houska (2015) uvádzajú, že nesprávne liečená depresia môže zhoršovať vnímanie 

intenzity bolesti a ďalších symptómov, ovplyvňuje kvalitu života, znižuje rozhodovacie 

schopnosti pacienta, zároveň však pôsobí aj na interakciu s ošetrujúcimi. Bužgová, et al. 

(2014) upozorňujú na to, vyššia miera nenaplnených potrieb úzko súvisí s výskytom depresie. 

Ďalej uvádzajú, že vyššia miera depresie bola zistená pri neuspokojovaní potrieb v oblasti 

fyzických symptómov, v sociálnej oblasti, neuspokojení potreby rešpektu a podpory 

zdravotníckeho personálu, zmyslu života, zmierenia a autonómie. Bola preukázaná súvislosť 

medzi depresiou a nižšou kvalitou života, bolesťou a horšou úrovňou fyzických funkcií. Z ich 

zistení vyplýva, súvislosť medzi depresiou a nenaplnenými potrebami v oblasti fyzickej 

a psychosociálnej. Výskyt depresie sa spája s prežívaním celkového utrpenia a túžbou po 

smrti. Čáp, Palenčár, Kurucová (2016) uvádzajú, že depresia sa vyskytuje u pacientov s 

onkologickým ochorením v pokročilom štádiu, je to až u 45% pacientov. Čím je horšia kvalita 

života, tým je vyšší výskyt depresie. Je veľmi dôležité, aby sa depresia u pacientov v 

paliatívnej starostlivosti sa posudzovala rovnako ako bolesť či nevoľnosť. 
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MOŽNOSTI HODNOTENIA OŠETROVATEĽSKEJ ZÁŤAŽE U  

HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DEMENCIOU 

 

POSSIBILITIES OF EVALUATION OF NURSING BURDEN IN 

HOSPITALIZED PATIENTS WITH DEMENTIA 

 

Jana Cuperová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová, Iveta Ondriová, Dagmar 

Magurová, Ľubomíra Tkáčová 
 

Abstrakt 

Demencia predstavuje skupinu duševných porúch. Ich základným rysom je podstatná strata 

kognitívnych funkcií, najmä pamäti a intelektu, a to ako dôsledok určitého ochorenia mozgu. 

Ošetrovanie pacientov s demenciou je realizované v domácom aj nemocničnom prostredí. 

Kladie zvýšené nároky na sestry a opatrovateľov, ako aj na organizáciu zdravotníckej 

a sociálnej starostlivosti. Sestry a opatrovatelia ľudí s demenciou pociťujú stres, nadmernú 

záťaž a často najmä v nemocničnom prostredí nie sú dostatočne pripravení na zvládnutie tejto 

náročnej starostlivosti. 

Kľúčové slová: demencia, sestry, ošetrovateľská záťaž, hospitalizácia 

 

Abstract 

Dementia is a group of mental disorders. Their basic feature is a substantial loss of cognitive 

functions, especially memory and intellect, as a result of a certain brain disease. Dementia is a 

group of mental disorders. Their basic feature is a substantial loss of cognitive functions, 

especially memory and intellect, as a result of a certain brain disease. Care for patients with 

dementia is carried out in the home and hospital settings. It places increased demands on 

nurses and other health care workers, as well as on the organization of health care and social 

care. Nurses and carers of people with dementia experience stress, overload and often are not 

sufficiently prepared to cope with this demanding care, especially in a hospital setting. 

Key words: dementia, nurses, nursing burden, hospitalization 
 

 

ÚVOD 

Demencia je termín, ktorý zastrešuje viditeľné zmeny v oblasti myslenia, pamäte, správania 

ako dôsledok ochorenia mozgu. Demencia je stav, v ktorom človek nie je schopný vykonávať 

aktivity každodenného života. Vyvíja sa v priebehu mesiacov alebo rokov a postupne sa 

prejavuje v podobe straty krátkodobej a neskôr aj dlhodobej pamäte. Nastávajú zmeny 

osobnosti, strata záujmu o okolitý svet, ubúdanie záujmu o vykonávanie bežných aktivít a v 

konečnom dôsledku aj strata schopnosti postarať sa o seba (Kurrle,2015).  Existuje viac ako 

sto rôznych príčin, ktoré spôsobujú demenciu. Medzi najčastejšie, ktorých dôsledkom vzniká 

demencia patrí Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia a demencia s Lewyho telieskami. 

Zasahuje skôr vyššie vekové kategórie, ale môže sa vyskytnúť aj vo veku štyridsať alebo 

päťdesiat rokov. Vo väčšine prípadov ochorenie nie je dedičné (Healthdirect, 2014).   

Demencia  sa v Medzinárodnej klasifikácii chorôb označuje ako F00 – F003 je syndróm, 

ktorý spôsobila choroba mozgu. Má chronický, alebo progresívny charakter dôsledkom čoho 

sa zhoršujú kôrové funkcie mozgu ako sú pamäť, myslenie, orientácia a chápanie. Znižuje sa 

schopnosť učiť sa, zhoršujú sa jazykové prejavy a schopnosť utvárania si úsudku. 

Sprievodným znakom ochorenia býva aj problém v ovládaní vlastných emócií, správania a 

prejavujú sa aj problémy v oblasti motivácie. Organizácia Alzheimer´s Disease International 
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(2015) uvádza, že viac ako 46 miliónov ľudí vo svete žije s demenciou. Do roku 2050 sa 

očakáva, že toto číslo sa zvýši na 131,5 milióna ľudí.  Ochorenie má aj svoj ekonomický 

dopad, keď sa náklady celosvetovo odhadujú na  818 biliónov amerických dolárov.  Za 

posledných desať rokov deväť z desať štúdií dokázalo znižovanie rizika vzniku demencie v 

oblasti incidencie alebo prevalencie v krajinách s vyšším finančným príjmom (Langa K. M., 

2015).   

 

1. OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S DEMENCIOU 

Hlavné špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o chorých s demenciou sa priamo odvíjajú od 

symptómov a od postupnej, nezvratnej progresie tohto ochorenia. K hospitalizácii dochádza 

v prípade zlyhania ambulantnej a  domácej starostlivosti, alebo v  prípade ťažkej, 

nezvládnuteľnej poruchy správania. Každá zmena, každé vytrhnutie z  domáceho prostredia 

zvyčajne vedie k  zhoršeniu stavu pacienta (Marková a  kol., 2006). Hlavným cieľom 

ošetrovateľskej starostlivosti je uchrániť duševnú výkonnosť pacienta pred rýchlym úpadkom. 

Dôležité je zabrániť sociálnej osamelosti, zaistiť sociálny kontakt, ochrániť pacienta pred 

nadmernou telesnou a duševnou námahou, podporovať samoobslužné aktivity, upraviť 

životosprávu a poskytovať diferencovanú starostlivosť (Šanta a kol., 2007; Lizáková, 

Vranajová a kol., 2008). S vývinom ochorenia sa manifestujú involučné zmeny, akými sú 

celková intelektová a citová otupenosť, poruchy reči a mobility. V tejto fáze preberá 

ošetrovateľský personál zodpovednosť za uspokojovanie všetkých pacientových životných 

potrieb. Na naplánovanie a poskytnutie vhodných intervencií je nutné, aby sestra vedela 

posúdiť stav pacienta a diagnostikovať pacientove problémy. Kľúčové je použitie 

hodnotiacich techník, pretože objektívne hodnotenie stavu pacienta je významnou pomôckou 

k  stanoveniu individuálneho plánu ošetrovateľskej starostlivosti (Vicáňová, Rovná, 2010). 

Sestra musí zistiť pacientove zostávajúce schopnosti, aby mohla stanoviť úroveň 

sebestačnosti. Rovnako dôležité je získať informácie od príbuzných pacienta o  jeho životnom 

štýle, o prostredí, v ktorom doteraz žil, základných potrebách, schopnosti adaptácie, o  

vzdelaní, sociálnej a ekonomickej situácii, o tom, kto ho v rodine podporuje, aké má vzťahy s  

jednotlivými členmi. Na základe zistených skutočností sestra stanoví reálne ciele 

ošetrovateľskej starostlivosti vzhľadom na predpokladaný degeneratívny proces ochorenia. 

V spolupráci s pacientom naplánuje denné aktivity na podporu maximálnej miery 

sebestačnosti a zabezpečenie najvyššieho možného komfortu pre pacienta. Súčasťou 

starostlivosti je aj kontakt s rodinou a priateľmi (Marková a kol., 2006). Ľudia trpiaci 

demenciou sú veľmi citliví na zmeny prostredia. Pacient prežíva veľký stres, ocitá sa v  

neznámom prostredí, medzi neznámymi ľuďmi, preto každé umiestnenie do inštitúcie vedie 

k zhoršeniu príznakov. Pozorujeme zhoršenie nálady, zmätenosť, nepokoj, poruchy vnímania 

a  myslenia (Venglářová, 2007). Výraznejšie sa prejaví dezorientácia, môžu sa prejaviť 

poruchy spánku, poruchy trávenia. Sociálne prostredie, v ktorom sa chorí s demenciou 

nachádzajú, výrazným spôsobom ovplyvňuje ich správanie. Je vhodné, ak sú pacienti 

s kognitívnym poškodením umiestňovaní medzi pacientov s rovnakým poškodením. Ak to tak 

nie je, sú ostatní pacienti obťažovaní, čo vyvoláva odpor, následné možné strety a agresivitu 

na oboch stranách. Fyzické prostredie vhodné pre pacientov s demenciou musí byť 

predovšetkým bezpečné. Neistota a obavy chorého z  pádu vedú k zvýšeniu tenzie, úzkosti 

a agresivite. Musí byť zohľadnené riziko vzniku úrazov, ale aj možnosť útekov, odchodov 

z oddelenia, ktoré sú pre takto chorých ľudí nebezpečné. Na druhej strane je potrebné 

ponechať priestor pre voľný pohyb chorého a obmedzovacie prostriedky redukovať na 

bezpečné minimum (Ondriašová, 2007). Ošetrovateľské intervencie u pacienta s poruchami 

kognitívnych funkcií sú zamerané na tieto špecifické oblasti: docenenie pacienta, aby mal 

stále pocit vlastnej hodnoty,  nekritizovať a nepoukazovať na jeho nedostatky, aby sa necítil 

zahanbene,  plánovať vhodné aktivity, ktoré vedú k zmysluplnému naplneniu dňa, podporovať 
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fyzické zdravie a psychickú pohodu,  posilňovať   kognitívne   funkcie  formou  tréningu   

pamäti,  používanie  pomôcok    pre  podporu pamäti, pre udržanie tejto schopnosti na určitej 

úrovni a pre zlepšenie orientácie v realite (Holmerová a kol., 2007). V rámci ošetrovateľskej 

starostlivosti je potrebné podporovať sebestačnosť chorého (nácvik a udržiavanie). Trénovať 

aktivity, ktoré ešte chorý zvláda, dôraz sa kladie na chôdzu, stravovanie, vyprázdňovanie 

a sebaobsluhu. Veľmi dôležité je vytvoriť bezpečné prostredie a obmedziť akékoľvek zmeny 

personálu, miesta, denných činností aby pacient nebol ešte viac zmätený (Holmerová a kol., 

2007; Marková a kol., 2006; Klímová, 2013). 

V prípade problematického správania chorého je možné pristúpiť k používaniu 

obmedzovacích prostriedkov, akými sú farmakoterapia, elektronické alarmy, používanie 

zákazov, príkazov, fyzické obmedzenia, ale najčastejšie sú to mechanické obmedzovacie 

prostriedky. Používanie obmedzovacích prostriedkov by malo byť krajným riešením, ktoré sa 

musí starostlivo zvážiť a pristúpiť k nemu až vtedy ak sme si istí, že sa vyčerpali všetky 

možnosti, a to za zvýšeného dohľadu a nepretržitého sledovania pacienta (Holmerová a kol., 

2007). Ošetrovateľská starostlivosť závisí od pokročilosti ochorenia  pacienta s demenciou, 

preto hlavnou úlohou sestry je vybrať najvhodnejšie ošetrovateľské intervencie pri jej 

realizácii. 

 

2.  OŠETROVATEĽSKÁ ZÁŤAŽ V STAROSTLIVOSTI O PACIENTA   

 S DEMENCIOU 

Pozitívne zvládanie úlohy sestry v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti je závislé od 

práce samotnej sestry, ale aj podmienok práce oddelenia. Podstatným faktorom správneho 

chodu oddelenia je adekvátny výpočet časového zaťaženia sestier na konkrétnom oddelení v 

priebehu jednej pracovnej zmeny. Test ošetrovateľskej záťaže,  Svanborgov test bol 

validovaný prof. Staňkovou  na III. Internej klinike 1. LF KU v Prahe. Umožňuje odhadnúť 

záťaž a kvantitatívnu potrebu ošetrujúceho personálu. Tabuľka skóruje čas potrebný k 

vykonaniu určitého ošetrovateľského úkonu. Jednému bodu zodpovedá potrebný čas 4,4 

minúty. Ďalších 33 minút sa pripočítava na činnosti, ktoré je treba venovať každému chorému 

bez ohľadu na jeho stav. Čím je pacient menej samostatný, tým viac času ošetrovateľského 

tímu potrebuje na uspokojenie svojich základných potrieb. Meranie ošetrovateľskej záťaže má 

význam pre nepriame zhodnotenie funkčného stavu a potrieb konkrétneho pacienta, pre odhad 

„ošetrovateľského času“, ktorý teoreticky potrebujú všetci pacienti na danom oddelení, pre 

objektívne posúdenie situácie a prijatie prípadných opatrení, napr. posilnenie personálu s 

cieľom skvalitnenia starostlivosti o pacienta (Kociová, Peregrinová, 2013). 

Identifikácia ošetrovateľskej záťaže je dôležitá pre poskytovanie starostlivosti ľuďom 

trpiacim demenciou tak v domácom ako aj inštitucionálnom zariadení. Vysoká miera záťaže 

u opatrovateľov v domácom prostredí môže viesť k rôznym negatívam, ako je na jednej strane 

nedostatočná starostlivosť o pacienta a na druhej strane u opatrovateľov. Opatrovatelia môžu 

byť preťažení, trpieť nedostatkom oddychu, rozvratom ich súkromného života, syndrómom 

vyhorenia a podobne. Costello et al. (2019) vo svojej systematickej štúdii posudzovali 

doterajšie publikované výsledky výskumov, s cieľom zistiť výskyt stres a syndróm vyhorenia 

u opatrovateľov v dlhodobej starostlivosti o dementných pacientov. Zistili, že väčšina 

opatrovateľov  pre ľudí s demenciou v dlhodobej starostlivosti má nízku alebo stredne vysokú 

úroveň vyhorenia. Medzi faktory, ktoré sú spojené s vyššou mierou vyhorenia a stresom, 

patria: nižšia spokojnosť s prácou, vnímaná nižšia primeranosť starostlivosti o opatrovateľov, 

nedostatočná starostlivosť a vybavenosť domáceho prostredia, nedostatočná podpora, 

hodnotenie vedenia domácnosti ako slabého a zlá starostlivosť o excitovaných dementných 

ľudí.  

V inštitucionálnych zariadeniach preťažovanie sestier a ďalších členov ošetrovateľského tímu 

vedie najmä k fluktuácii, čo je nevhodné pre ošetrovanie pacientov s demenciou. Kim et al. 
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(2019) vo svojej štúdii zisťovali faktory, ktoré ovplyvňujú záťaž u sestier starajúcich sa 

o starých dementných ľudí.  Táto štúdia zistila, že miera ošetrovateľskej záťaže u sestier bola 

vysoká a bola ovplyvnená dennými zmenami, problémovým správaním pacientov s 

demenciou, zníženou sebaúctou a sociálnou podporou. Zistili, že zlepšenie pracovného 

prostredia, ktoré zohľadňuje systémy podpory práce a prostredie sestier pracujúcich počas 

dňa, intervenčné programy, ktoré zahŕňajú priebežné vzdelávanie o bio-psycho a sociálnych 

príznakoch demencie, posilňovanie sebaúcty a sociálnej podpory, boli významnými faktormi 

pri znižovaní záťaže sestier. Rigby (2017) a Hessler (2018) skúmali ošetrovanie pacientov 

s demenciou v nemocničných zariadeniach na akútnych oddeleniach. Nemocnice sa 

zameriavajú na akútnu lekársku starostlivosť v dôsledku toho pripisujú ošetrovaniu ľudí s 

demenciou nízku prioritu a považujú to za narušenie bežnej rutiny. Riadenie rizika má často 

prednosť pred dôstojnosťou pacienta, ľudia s demenciou sú stigmatizovaní. Rodiny zohrávajú 

v starostlivosti o osobu s demenciou v nemocnici významnú úlohu, často sú však vylúčené. 

Sestry sa snažia dokončiť aj základnú starostlivosť o pacienta a zameriavajú sa na úlohy často 

na úkor konkrétnych potrieb pacienta. Chýba inštitucionálna podpora sestier. Spokojnosť s 

prácou sestier, ktoré sa starajú o ľudí s demenciou, je nízka (Rigby, 2017). Cieľom výskumu 

Hesslera (2019) bolo preskúmať frekvenciu výskytu  behaviorálnych a psychologických 

symptómov demencie (BPSD) vo všeobecných nemocniciach a ich vzťah k problémom 

ošetrovateľského personálu a komplikáciami v starostlivosti. Prierezová reprezentatívna 

štúdia zahrnula 1469 pacientov vo veku ≥65 rokov, vrátane 270 pacientov s demenciou, z 33 

náhodne vybraných všeobecných nemocníc v Nemecku. BPSD a komplikácie ťažkosti 

v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti hlásili sestry. Hessler zistil, že celková frekvencia 

BPSD bola vyššia u pacientov s demenciou (76%) ako bez (38%). Najčastejšími symptómami 

u pacientov s demenciou boli poruchy spánku (38%), depresia (29%) a aberantné motorické 

správanie (28%) a najhoršími príznakmi pre ošetrovateľský personál boli bludy, agresia 

a poruchy spánku. Celková frekvencia výskytu BPSD sa zvýšila zo 67% v prípade miernej 

demencie na 76% v prípade miernej demencie a na 88% v prípade ťažkej demencie. 

Najčastejšie príznaky u pacientov bez demencie boli depresia (19%), poruchy spánku (13%) a 

podráždenosť (13%). Sestry horšie vnímali a častejšie to pociťovali ako komplikáciu 

v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti príznaky BPSD u pacientov s demenciou ako 

u pacientov bez demencie.  

BPSD sú bežné u starších nemocničných pacientov s demenciou a sú spojené so značnými 

problémami u sestier a ďalšieho ošetrovateľského personálu, ako aj so širokou škálou potrieb 

špeciálnej liečby a ďalšími behaviorálnymi a lekárskymi komplikáciami. Na zlepšenie 

situácie pacientov aj zdravotníckych pracovníkov sú potrebné stratégie riadenia ošetrovania 

pacientov s demenciou v nemocničnom zariadení. 

 

3. ZÁVER 

Demencia predstavuje závažný problém poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, keďže ide 

o ochorenie, ktoré je spojené s poruchou somatických aj psychických funkcií. To si vyžaduje 

nutnosť trvalého sledovania sestrou po psychickej aj somatickej stránke (Vicáňová, Rovná, 

2010). Sestry musia pochopiť komplexné potreby ľudí s demenciou v nemocnici. Je potrebné 

vzdelávanie sestier o demencii, praktickej podpore, silnom klinickom vedení a modelovaní 

rolí. Hlavným atribútom sestier musí zostať empatia pre pacientov bez ohľadu na diagnózu. 

Súčasná nemocničná kultúra vyžaduje širšie preskúmanie systému, aby sa zmiernila 

stigmatizácia pacientov s demenciou (Rigby, 2017). Starostlivosť o pacientov s demenciou si 

vyžaduje vysokú mieru  profesionality podloženú vedomosťami, ktoré budú stále viac pod 

tlakom zvýšenej požiadavky ako na kvantitu, tak i na kvalitu v tejto oblasti. Starostlivosť 

o pacientov s demenciou si vyžaduje nielen zručnosti pri uspokojovaní fyzických potrieb, ale 
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aj pri plnení požiadaviek psychosociálneho prostredia. Len tak umožní primeraná 

ošetrovateľská starostlivosť fungovať chorým čo najlepšie. 

 

Tento príspevok vznikol za podpory grantu KEGA 012PU-4/2018 Podiel ošetrovateľstva pri 

využívaní aktivizačných techník u chorých s demenciou. 
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Abstrakt 

Demencia predstavuje skupinu duševných porúch. Ich základným rysom je podstatná strata 

kognitívnych funkcií, najmä pamäti a intelektu, a to ako dôsledok určitého ochorenia mozgu. 

Demencia je vo všeobecnosti syndróm, ktorý zahŕňa rôzne symptómy, nielen z oblasti 

kognitívnych funkcií. Nastáva celková degradácia duševných činností, ubúdajú schopnosti 

bežných denných aktivít, napokon sa stráca schopnosť samostatnej existencie. Liečebné prístupy 

Alzheimerovej choroby možno rozdeliť do dvoch kategórií: na farmakologicky a 

nefarmakologický manažment demencie. Významnou terapeutickou možnosťou je hyperbarická 

oxygenoterapia, ktorá vykazuje významné výsledky v zastavení progresie ochorenia pokiaľ je 

zahájená včasne. 

Kľúčové slová: demencia, liečba, hyperbarická oxygenoterapia, Alzheimerova choroba 

 

Abstract 

Dementia is a group of mental disorders. Their basic feature is a substantial loss of cognitive 

functions, especially memory and intellect, as a result of a certain brain disease. Dementia is 

generally a syndrome that involves various symptoms, not just in the field of cognitive functions. 

There is a general degradation of mental activities, the ability of daily activities to deteriorate, 

and the ability to live independently disappears. Alzheimer's treatment approaches can be divided 

into two categories: pharmacological and non-pharmacological management of dementia. An 

important therapeutic option is hyperbaric oxygen therapy, which shows significant results in 

stopping disease progression if initiated early. 

Key words: dementia, treatment, hyperbaric oxygen therapy, Alzheimer's disease 

 

 

ÚVOD 

Demencie sú poruchy, pri ktorých dochádza k podstatnému zníženiu úrovne pamäti a ďalších 

kognitívnych (poznávacích) funkcií. Medzi tieto funkcie patria okrem pamäti pozornosť, 

vnímanie, rečové funkcie (schopnosť tvorby reči i schopnosť porozumenia reči), tzv. exekutívne 

(výkonové) funkcie – rozumej ako schopnosť byť motivovaný k určitej činnosti, túto účelnú 

činnosť naplánovať, realizovať a spätne aj zhodnotiť (Bragdon, 2009). Stúpajúci výskyt 

demencie súvisí s urýchľujúcim sa procesom starnutia populácie  v dôsledku predlžovania 

priemernej dĺžky života a s poklesom pôrodnosti (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007). 

Demencia predstavuje skupinu duševných porúch. Ich základným rysom je podstatná strata 

kognitívnych funkcií, najmä pamäti a intelektu, a to ako dôsledok určitého ochorenia mozgu. 

Demencia je vo všeobecnosti syndróm, ktorý zahŕňa rôzne symptómy, nielen z oblasti 
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kognitívnych funkcií. Nastáva celková degradácia duševných činností, ubúdajú schopnosti 

bežných denných aktivít, napokon sa stráca schopnosť samostatnej existencie a človek je 

odkázaný na rodinných príslušníkov alebo zariadenia sociálnej starostlivosti, domovy pre 

seniorov, nemocnice a podobne (Jirák, Koukolík, 2004). Ďalšiu charakteristiku demencie 

popisujú Janosiková a Daviesová (1999) ako získaný trvalý úbytok intelektových funkcií s 

poruchou reči, pamäti, výkonných funkcií (plánovanie, abstrahovanie, organizovanie) a s 

neschopnosťou vykonávať motorické aktivity. Podľa diagnostického a štatistického manuálu 

Americkej psychiatrickej asociácie je demencia definovaná ako „rozvoj mnohopočetných 

kognitívnych defektov, zahrňujúcich poškodenie pamäti a najmenej jednu z ďalších kognitívnych 

porúch (afázia, apraxia, agnózia, porucha exekutívnych funkcií), a to do takej miery, že sú 

narušené každodenné aktivity. Za tie sa považuje schopnosť pokračovať v zamestnaní, 

spoločenské kontakty, osobný život, schopnosť postarať sa o svoje financie, nakupovanie, 

varenie, zvládanie obliekania alebo základná hygiena.“ (Rektorová a kol., 2007, s.10). Napriek 

tomu, že v dnešnej dobe nemôžeme presne vymenovať konkrétne faktory, ktoré spôsobujú 

demenciu, o  rizikových faktoroch spôsobujúcich demenciu, existuje veľa poznatkov. Vo väčšine 

prípadov však nepoznáme príčinu ochorení vedúcich k demencii.  Demencia sa môže vyskytnúť 

v ktoromkoľvek veku, ale s pribúdajúcim vekom prichádza častejšie. Čo sa týka pohlavia, 

väčšina štúdií nepreukazuje rozdiel vo výskyte demencie u jednotlivých pohlaví. Niektoré štúdie 

však poukazujú na to, že ženy sú viac ohrozené Alzheimerovou chorobou než muži. Muži zasa sú 

viac ohrození demenciou cievneho pôvodu. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí: rodinný výskyt, 

vzdelanie, cievne mozgové príhody, fajčenie, alkohol, zranenia hlavy, depresie, telesná a duševná 

aktivita (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007).  

 

1. CHARAKTERISTIKA DEMENCIE ALZHEIMEROVEHO TYPU 

Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou 

Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Podľa 

predpokladov sa počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou  každých 20 rokov zdvojnásobí, 

vo vyspelých krajinách vzrastie počet chorých do roku 2040 o sto percent, v rozvojových 

dokonca až o 300 percent (v týchto krajinách sa ešte len zvyšuje priemerná dĺžka života). Výskyt 

ochorení narastá s vekom, výskumy však potvrdzujú, že toto ochorenie sa v niektorých prípadoch 

začína okolo tridsiateho roku života. V Európe 7,3 miliónov ľudí trpí Alzheimerovou chorobou a 

príbuznými demenciami. V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami 

demencie viac ako 11 miliónov Európanov. Celkové náklady dosiahli v roku 2005 v krajinách 

EU 141 miliárd Eur. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s 

Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ 

nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie 

počet postihnutých na 180 000 prípadov (Alzheimer, 2019). 

Demencia sa rozvíja nenápadne, „ plazivo“, spravidla sa zo začiatku prejavuje a diagnostikuje 

ako mierna porucha kognitívnych funkcií. Prvými príznakmi bývajú poruchy pamäti, a to najmä 

krátkodobej. Pomerne skoro sa v priebehu rozvoja demencie objavujú poruchy orientácie 

v priestore a čase. S postupným prehlbovaním sa demencie začnú pacienti blúdiť. K poruchám 

orientácie sa často pridružuje zníženie až zánik schopnosti logického uvažovania a súdnosti. 

Postupne sa rozvíja porucha pamäti vo všetkých zložkách, ktorá môže viesť v ťažkých štádiách 

demencie až k amnestickej dezorientácii – chorí sú úplne dezorientovaní, pretože si nič nové 

nezapamätajú. V priebehu vývoja ACH dochádza k zabudnutiu mien, pojmov, k podstatnému 

zníženiu slovnej zásoby. Dochádza k podstatnému zníženiu intelektu, myslenie sa spomaľuje. 
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Môžu sa objaviť poruchy fatických funkcií (všetky typy afázií) (Holmerová, 2004). Schématicky 

možno rozdeliť demenciu Alzheimerovho typu do troch stupňov:  

Ľahká demencia sa vyznačuje poruchami pamäti, ktoré sú jednak subjektívne (chorý si 

uvedomuje úbytok pamäti), tak aj objektívne merateľné testovacími metódami. Dochádza 

k poruchám deklaratívnej pamäti, a to predovšetkým v krátkodobej a strednodobej zložke –

dochádza k poruchám zapamätania si nových informácií, ale aj k poruchám aktivít denného 

života, predovšetkým v profesionálnej sfére a zložitejších aktivít. Môžu byť už pozorované 

poruchy orientácie, predovšetkým vo vzdialenejších a pacientom menej navštevovaných 

miestach. Zriedkavé nie sú ani poruchy nálady (hlavne depresia, na ktorej sa vo včasných 

štádiách ACH môže podieľať aj uvedomenie si úbytku pamäti a ďalších funkcií).  

Stredná demencia sa prejavuje výrazným zhoršovaním pamäti vo všetkých zložkách. 

Dezorientácia v čase a priestore je častá.  

Ťažká demencia sa vyznačuje ťažkými poruchami pamäti vo všetkých zložkách. Chorí nie sú 

schopní si zapamätať nové informácie, sú úplne dezorientovaní, nie sú schopní si zapamätať ani 

kde je ich posteľ, izba, WC. Nepoznávajú ľudí okolo seba, a to často ani najbližších príbuzných 

(Holmerová,2004; Klímová, 2011). 

U väčšiny chorých je to pomaly vznikajúca demencia, s postupne zhoršujúcim sa priebehom 

(v individuálnych prípadoch je spomalenie až zastavenie zhoršovania možné). Rýchlejší priebeh 

ochorenia je známy u pacientov so včasným výskytom ochorenia a genetickou predispozíciou. 

Liečebné prístupy Alzheimerovej choroby (ACH) možno rozdeliť do dvoch kategórií: na 

biologické a nebiologické, pričom v praxi je vhodné obidva spôsoby kombinovať. Z biologických 

liečebných postupov je najpoužívanejšia farmakoterapia. Farmakoterapia ACH je kognitívna, 

ktorá ovplyvňuje predovšetkým porušené kognitívne/poznávacie funkcie, a nekognitívna, ktorá je 

zacielená na ovplyvnenie pridružených porúch nálad a afektov, správania, spánku – často sa 

vyskytujúcich u pacientov s ACH. V liečbe ACH má okrem farmakoterapie nezastupiteľné 

miesto nefarmakologický manažment demencie, s množstvom prepracovaných programových 

aktivít, kognitívneho tréningu a kognitívnej terapie a kinezioterapie (Ondriová, 2016). 

 

2. HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIA 

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je terapeutická metóda, pri ktorej sa na určitú krátku dobu 

zvyšuje parciálny tlak kyslíka v tele. Aplikuje sa v špeciálnych pretlakových oceľových 

komorách, kde sa pacientovi podáva kyslík pomocou kyslíkovej masky alebo intratracheálne. Pri 

hyperbarickej oxygenoterapií sa vdychovaná koncentrácia kyslíka blíži k 100 %, čo je päť krát 

viac ako vo vzduchu. Pracovný tlak v hyperbarickej komore je 2,5 - 3 krát vyšší, ako 

atmosférický tlak (Rokyta et al. 2015). Hyperbarická oxygenoterapia využíva kyslík na liečbu  

mnohých stavov, ktoré vznikli poškodením tkaniva na rôznej úrovni. Kyslík, ak je pod zvýšeným 

tlakom ma terapeutické účinky aj na iné časti buniek a spôsobuje pozitívne trvalé zmeny v 

okolitom tkanive (Harch, McCullough 2010). Fyziologické a farmakologické efekty zvýšeného 

atmosférického tlaku a hyperoxie ich mnohopočetné efekty HBOT pramenia z jeho systémového 

účinku. Hyperbarická oxygenoterapia prináša niekoľko desiatok efektov a zmien nielen v oblasti 

transportu a metabolizmu kyslíka, ale tiež na kardiovaskulárnom, respiračnom, neurologickom, 

metabolicko - biochemickom, imunitnom a enzymatickej úrovni (Bartůněk et al. 2016).   

 

Indikácie podávania hyperbarickej oxygenoterapie   

Z hľadiska patogenetického je HBO terapia potrebná k substitúcií kyslíka v hypoxických 

tkanivách s využitím fyzikálneho efektu hyperbarického prostredia na ľudský organizmus. 

Substitúciou kyslíka pri stavoch hypoxie a hypoxémie spôsobených nehodou, ktorej následkom je 
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obmedzenie prísunu kyslíka do tkanív, vrátane život ohrozujúcich situácií ako sú stavy po topení, 

dusení, obesení. Pri generalizovaných stavoch po otrave oxidom uhoľnatým, 

methemoglobinémia, hemoragickom šoku alebo kardiogénnom šoku. Patria tu aj stavy a 

poranenia pri pôrode, ako je mozgová obrna, choroby centrálneho nervového systému, ktoré 

spôsobil nedostatok kyslíka počas pôrodu alebo po ňom. Medzi regionálne poškodenia patrí 

ischémia CNS celková alebo miestna, ischemická choroba dolných končatín či uchovávanie 

orgánov ku transplantácií. Náhle stavy sú indikátorom na HBO terapiu dlhodobé následky po 

úrazoch mozgu a následky mozgovej príhody. Efektom tejto liečby je odstraňovanie 

vzduchových bublín v kombinácií s účinkom hypoxémie, vzduchovej embólie a dekompresnej 

choroby. Táto terapia je indikovaná pri degeneratívnych mozgových chorobách, ako je skleróza 

multiplex, sklerotermia, Parkinsonova a Alzheimerova choroba čí zmiešané typy demencií. 

Kombinácia účinkov má veľký význam pri diabetických nohách, pri zlom hojení rán, a ich plôch 

pri popáleninách a omrzlinách, vrede predkolenia, osteomielitíde (Harch, McCullough 2010).    

 

Kontraindikácie  podávania hyperbarickej oxygenoterapie   

Kontraindikáciou k podávaniu HBO neumožňujú bezpečné podanie liečebnej expozície HBO, čo 

by mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta. Medzi ne patrí neošetrený 

pneumothorax, dlhodobá liečba niektorými cytostatikami (doxorubicin, cinlatina, disulfiran a 

bleomycin), akútne infekcie horných dýchacích ciest, akútna sinusitida. Ťažké ušné infekcie či 

ušné operácie v anamnéze, kardiorespiračné zlyhanie, ťažká astma bronchiale, chronická 

obštrukčná choroba s emfyzémovým stavom po operáciách hrudníka. Patria tu aj diagnosticky 

overená klaustriofóbia, neliečené malígne ochorenie, tehotenstvo, epilepsia, febrilné stavy a pod. 

Kontraindikácie je v niektorých prípadoch potrebné hodnotiť individuálne a s ohľadom na 

indikáciu a urgentnosť liečby je vždy potrebné zvažovať pomer prínosu terapie a potenciálneho 

rizika (Bartůněk et al. 2016).     

 

Priebeh hyperbarickej oxygenoterapie   

HBOT začína poučením pacienta a pozostáva z 3 základných fáz. Prvou fázou je kompresia 

slúžiaca na zvyšovanie tlaku v prostredí komory. Tlak narastá rýchlosťou okolo 200 kPa, ktorý je 

daný schopnosťou pacienta vyrovnávať tlakové zmeny v stredouší. Pri  opakovaných expozíciách 

sa pacienti naučia kompenzovať stredoušné ťažkosti veľmi rýchlo. Izokopresia je druhá fáza pri 

ktorej sa dosiahne liečebný pretlak a začína  okamihu dosiahnutia požadovaného tlaku v komore 

a trvá až do začatia dekompresie. Dekompresia je tretia fáza pri ktorej dochádza k znižovaniu 

tlaku v komore po uplynutí izokompresnej fázy. Pri stredoušných ťažkostiach je dekompresia 

lepšie znášaná ako kompresia. V tejto fáze pri poklese tlaku dochádza aj k poklesu teploty. 

Hyperbarickú oxygenoterapiu je podľa potreby možné opakovať najskôr po 6 - 8 hodinovej 

prestávke (Kapounová 2007). 

 

3. VYUŽITIE HYPERBARICKEJ OXYGENOTERAPIE V LIEČBE DEMENCIE 

ALZHEIMEROVÉHO TYPU 

Rastúce chápanie dôležitosti kyslíka v mozgovej funkčnosti za normálnych a chorých podmienok 

ho označuje za kľúčového hráča v liečbe Alzheimerovej demencie (AD). Ako taký sa HBOT javí 

ako dobre tolerovaná, bezpečná a účinná platforma na zvýšenie okysličenia mozgu. Vzhľadom na 

svoje neuroprotektívne účinky sa HBOT používa na liečbu rôznych neurologických stavov 

spojených s hypoxiou (ako je mozgová porážka, ischémia a traumatické poškodenie mozgu). 

Naše nedávne zistenia položili prvý kameň na použitie HBOT pri liečbe AD. Bohužiaľ, keď je 

AD klinicky diagnostikovaná, pacienti už majú významnú atrofiu mozgu, čo znamená významnú 
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stratu tkaniva, ktorú nie je možné obnoviť. Okrem toho pacienti s AD majú rôzne patologické 

vzorce a závažnosť, čo z nich robí heterogénnu populáciu. Jednou z najdôležitejších výziev pri 

aplikácii HBOT v klinickom prostredí je preto identifikovať subpopuláciu pacientov, ktorí z 

liečby budú mať najväčší úžitok. Klasickým kandidátom na HBOT by bol pacient v počiatočných 

štádiách AD, skôr ako bude úplne rozvinutý. Preto by sa mali hľadať včasné biomarkery AD 

(krv, mozgová miecha, zobrazovacie a kognitívne indikácie) a pravidelne sa merať. Ak sa zistí 

zhoršenie týchto opatrení pred významným funkčným poklesom, mal by sa použiť HBOT. 

Včasná diagnóza AD umožní liečbu, keď je ireverzibilné poškodenie stále minimálne, čím sa 

maximalizuje účinok HBOT (Shapira, 2018). Paul Harch a Edward Fogarty (2019) prezentujú 

prvý prípad zlepšenia dokumentovaný PET skenovaním pri metabolizme mozgu pri 

Alzheimerovej chorobe u pacienta liečeného hyperbarickou kyslíkovou terapiou (HBOT). Autori 

referujú o prípade 58-ročnej ženy, ktorá zažila päť rokov kognitívneho poklesu, ktorý sa začal 

rýchlo zrýchľovať. Počítačová tomografia s jednoduchou fotónovou emisiou (SPECT) 

naznačovala Alzheimerovu chorobu. Diagnóza bola potvrdená pomocou 18-fluórdeoxyglukózy 

(18FDG) pozitrónovou emisnou tomografiou (PET), ktorá odhalila globálne a typické 

metabolické deficity v mozgu typické pre Alzheimerovú chorobu. Pacientka podstúpila celkom 

40 liečby HBOT - päť dní v týždni počas 66 dní. Každé ošetrenie pozostávalo z absolútnej 

atmosféry 1,15 atmosféry / celkového času ošetrenia 50 minút. Po 21 ošetreniach pacientka 

hlásila zvýšenú energiu a úroveň aktivity, lepšiu náladu a schopnosť vykonávať každodenné 

životné činnosti. Po 40 ošetreniach hlásila zlepšenú pamäť a koncentráciu, spánok, konverzáciu, 

chuť do jedla, schopnosť používať počítač, viac dobrých dní (5/7) ako zlé dni, vyriešila sa úzkosť 

a znížila sa dezorientácia a frustrácia. Zlepšila sa motorika. Opakované zobrazovanie PET jeden 

mesiac po HBOT ukázalo globálne zlepšenie metabolizmu mozgu o 6,5 až 38 %.  Ide o najväčšie 

zlepšenie metabolizmu mozgu ako pri akejkoľvek inej liečbe Alzheimerovej choroby. HBOT  

môže byť prvou liečbou, ktorá nielen zastaví, ale aj dočasne zvráti progresiu ochorenia pri 

Alzheimerovej chorobe. Dva mesiace po HBOT pacientka pocítila recidívu jej príznakov. Počas 

nasledujúcich 20 mesiacov bola ustúpená s 56 HBOT (celkom 96) v rovnakej dávke, 

doplnkovým kyslíkom a liekmi so stabilitou jej príznakov a skúškou Folstein Mini-Mental Status.  

 

4. ZÁVER 

Alzheimerova choroba nevratnou progresívnou poruchou mozgu, ktorá pomaly ničí pamäť a 

schopnosti myslenia a prípadne schopnosť vykonávať najjednoduchšie úlohy. Je to najbežnejšia 

príčina demencie u starších dospelých. Alzheimerova choroba je v súčasnosti zaradená medzi 

šieste najčastejšie príčiny smrti v Spojených štátoch, ale podľa najnovších odhadov môže byť táto 

choroba na treťom mieste, hneď za srdcovými chorobami a rakovinou, ako príčina smrti starších 

ľudí.  Prvý úspešný prípad Alzheimerovej choroby liečený HBOT bol uverejnený v roku 2001. 

Zverejnená kazuistika Harchom a Pogartym (2019) je prvou v sérii 11 pacientov liečených 

HBOT s Alzheimerovou chorobou, ktorých symptomatické zlepšenie je dokumentované 

pozitrónovou emisnou tomografiou. Výsledky naznačujú možnosť dlhodobej liečby 

Alzheimerovej choroby pomocou HBOT a farmakoterapie.  

 

Tento príspevok vznikol za podpory grantu KEGA 012PU-4/2018 Podiel ošetrovateľstva pri 

využívaní aktivizačných techník u chorých s demenciou. 
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KOMUNITNÁ STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNE CHORÝCH 

 

COMMUNITY CARE OF MENTAL DISEASES 

 

Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová  

 
Abstrakt 

Komunitná starostlivosť je škála služieb programov a zariadení, ktorých cieľom je pomôcť 

ľuďom s duševnými chorobami čo najviac v podmienkach každenného života. Základom 

komunitnej starostlivosti v psychiatrii je prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

Komunitná starostlivosť okrem oblasti liečby a sociálnej podpory, by sa mala dotýkať oblasti 

práce, bývania, sociálnych kontaktov s rodinou a priateľmi. Komunitné služby je potrebné 

podporovať a rozvíjať, aby sa stabilizovala komplexná starostlivosť o duševne chorých. 

Kľúčové slová: duševná choroba, komunita, starostlivosť, pacient 

 

Abstract 

Community care is a range of program and facility services designed to help people with 

mental illness as much as possible in everyday life conditions. The basis of community care in 

psychiatry is the interconnection of health and social care. Community care, in addition to 

treatment and social support, should cover work, housing, social contacts with family and 

friends. Community services need to be supported and developed to stabilize comprehensive 

care for the mentally ill. 

Key words: mental illness, community, care, patient  

 

 

1 DUŠEVNÉ ZDRAVIE A DUŠEVNÁ PORUCHA 

Pojem „zdravie“ je základnou kategóriou medicíny a ošetrovateľstva. Zdravie predstavuje pre 

jednotlivcov a ich rodiny nemerateľnú hodnotu (Zrubcová, 2011). Biologické, psychologické 

a sociálne aspekty zdravia vyjadrujú spojenie človeka s prostredím, čo znamená, že zdravie je 

dynamický proces. Definícia WHO z roku 1948 formulovala zdravie ako stav plnej telesnej, 

duševnej a sociálnej pohody, nie iba neprítomnosť choroby či poruchy alebo telesnej chyby. 

V roku 1977 sa objavila realistickejšia definícia  zdravia v súvislosti s celosvetovou 

kampaňou „Zdravie pre všetkých“, ktorá znie: „zdravie je schopnosť viesť  sociálne 

a ekonomicky produktívny život“ (Petr, Marková, a kol., 2014).  

Duševné zdravie je vedomie vlastnej hodnoty, uvedomovanie si vlastných možností 

a schopností, schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu. Duševné zdravie je 

cieľom, nie normou. Definovať duševné zdravie je nesmierne ťažké, pretože má veľa 

charakteristík. Vhodnejšie je preto opísať, akí sú duševne zdraví ľudia. Duševne zdraví ľudia 

majú sami k sebe dobrý postoj, nenechajú sa premôcť vlastnými emóciami, ako je strach, 

hnev, žiarlivosť, pocit viny, nepodceňujú, ale ani nepreceňujú svoje schopnosti. Dokážu sa 

povzniesť nad životnými neúspechmi, majú tolerantný postoj tak k sebe, ako aj k iným. 

Dokážu sa na sebe zasmiať, dokážu prijať svoje nedostatky, majú primeranú sebaúctu, dokážu 

sa tešiť z každodenných vecí. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi, dokážu prejavovať lásku, 

majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy, rešpektujú rozdiely medzi ľuďmi, nevyužívajú 

druhých ľudí, ale zároveň nedovolia, aby druhí zneužívali ich. Sú schopní zvládať požiadavky 

života, teda dokážu zvládať problémy, akceptujú myšlienky. Duševne zdravý človek sa 

dokáže adaptovať na primeranú záťaž, ale aj na záťaž, ktorá je istým spôsobom nie celkom 
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normálna, ale prináša ju bežný život, ako je napr. smrť blízkej osoby, neúspechy v zamestnaní 

apod. (Marková, Venglářová, Babiaková a kol., 2006). WHO charakterizuje duševné zdravie 

ako „stav, keď všetky duševné procesy prebiehajú optimálnym spôsobom, harmonicky, 

umožňujú odrážať podnety a riešiť bežné aj neočakávané situácie, stále sa zdokonaľovať 

a mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti“ (Zrubcová, 2011). To, ako budeme duševne 

zdraví alebo stabilní, či budeme zvládať záťaž v dospelosti, o tom sa rozhoduje väčšinou už v 

detstve. Dôležité je obdobie detstva, keď dieťa získava schopnosť komunikovať s okolím, 

keď získava dôveru ľudí naokolo. Zásadnú úlohu hrá výchova v rodine v prvých rokoch, 

vzťahy s rodičmi, súrodencami či starými rodičmi. Duševné zdravie sa udržiava 

prostredníctvom duševnej hygieny. Pre mnohých ľudí je synonymom duševnej hygieny práve 

životospráva. Nie je to pravda, hoci predstavuje základ starostlivosti o zdravie vôbec. To, čo 

prospieva telesnej kondícii, má svoj odraz aj pri upevňovaní duševného zdravia. Ide 

predovšetkým o striedanie telesnej a duševnej činnosti, čiže pohyb, cvičenie, športovanie, 

pravidelný režim spánku a relaxácie. Dôležitou zložkou životosprávy je organizácia času.  

Mentálna hygiena je odbor, ktorý skúma biologické, a sociálne podmienky pôsobiace na 

psychiku, zaoberá sa vývojom a upevňovaním duševného zdravia a jeho prevenciou (Petr, 

Marková, a kol., 2014).  

Pod pojmom duševná porucha rozumieme poruchu psychických funkcií, ktorá bráni 

plnohodnotnej vonkajšej i vnútornej realizácii osobnosti.  

Základnými psychickými funkciami sú:  

 vnímanie, 

 pozornosť,  

 vedomie,  

 pudový život,  

 intelekt,  

 myslenie,  

 vôľové konanie,  

 osobnosť.  

Úlohou ošetrovateľstva v podpore duševného zdravia je správnym postojom a konaním slúžiť 

ako vzor. Povzbudzovať a nabádať ľudí, aby sa spontánne zapojili i do podpory svojho 

duševného zdravia. Radiť im ako sa sami môžu vyrovnať so stresovými situáciami a zlepšiť si 

vzájomné sociálne vzťahy. Ako efektívne riešiť svoje emocionálne problémy. Naučiť ich ako 

efektívne využívať zdravotnú starostlivosť i v oblasti duševného zdravia. Úlohou 

ošetrovateľstva je i prebrať zodpovednosť a pomoc pri podpore a ochrane duševného zdravia 

za klientov, ak tí nevedia, nemôžu  alebo nechcú zodpovednosť prebrať sami. Poradenstvo 

psychiatrickej sestry je pre pacienta  a jeho rodinu nezastupiteľným prvkom ošetrovateľských 

intervencií (Zrubcová, 2011).  

 

1.1 Komunitná psychiatrická starostlivosť 

V súčasnosti je moderným trendom v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a duševne 

chorých  komunitná psychiatrická starostlivosť. Komunitná psychiatrická starostlivosť je 

vyvážená a navzájom prepojená nemocničná aj mimonemocničná starostlivosť, ktorá zahrňuje 

všetky biologické a psychosociálne prístupy. Je poskytovaná v pacientovej prirodzenej 

komunite, čo najbližšie k jeho bydlisku, bez vytrhnutia z pôvodných sociálnych väzieb, s 

možnosťou integrovať sa do pôvodnej komunity s handicapom ako dôsledkom duševnej 

poruchy (Zrubcová, 2011).  

Definície komunít sú rozličné, ale predsa majú spoločné prvky: ľudia, vzťahy, územie, 

základné väzby. Komunitná starostlivosť sa zameriava  na všetky základné potreby klienta, 

nielen na symptómy poruchy. Podpora poskytovaná v komunitnej starostlivosti sa sústreďuje 

na rozvoj toho, čo pacient dokáže, čo je v jeho schopnostiach. Z toho vyplýva skutočnosť, že 
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komunitná starostlivosť má za úlohu pozitívne vplývať na kvalitu života pacienta a jeho 

rodiny. Ľudia s ťažkými duševnými ochoreniami si vyžadujú kontinuálnu a dlhodobú 

starostlivosť. Legislatívne zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti  majú za cieľ presun 

jadra pomoci takto postihnutým pacientom do mimonemocničnej starostlivosti. Mimo ústavná 

starostlivosť tak vhodne doplňuje farmakologickú liečbu. Môže napomôcť vytvoriť 

podmienky pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu, znižuje nepriaznivý dopad choroby. Je 

nápomocná pri obnove sociálnych kompetencií, uľahčuje návrat pacienta do spoločnosti, 

znižuje riziko relapsu choroby a celkovo pomáha znižovať náklady na liečbu. Koncept 

komunitnej starostlivosti, ktorý prepája ústavnú s mimo ústavnou starostlivosťou historicky 

siaha až do 30-tych rokov minulého storočia a vznikol v Holandsku. Významne sa rozvíjal v 

60-tych rokoch v USA a vo Veľkej Británii (Dušek, Večeřová-Procházková, 2010).  

Vo Veľkej Británii existuje rozvinutá sieť komunitných centier. Sestry v nich pracujú 

samostatne, poskytujú ošetrovateľské služby, poradenstvo a používajú spoločenskú úctu a 

prestíž (Höschl, 2006).  

Komunita je slovo odvodené z latinského comunitas, čo znamená spoločenstvo, obec ale aj 

zmysel pre spoločenstvo alebo vľúdnosť. Komunitná starostlivosť je vhodná  nielen pre ľudí 

s duševnými poruchami, ale aj pre ďalšie skupiny zdravotne postihnutých a pre seniorov.  

V literatúre je označovaná ako tretia revolúcia v psychiatrii. Je protikladom ústavnej 

starostlivosti, ktorej znakom je dlhodobé oddelenie chorých či postihnutých od ich 

prirodzených ľudských spoločenstiev. Komunitná starostlivosť by mala poskytovať 

starostlivosť v prirodzenom a blízkom okolí pacienta. Ako komunitná starostlivosť je 

označovaný systém terapie, pomoci, podpory, ktorý je obsahovo i organizačne usporiadaný 

tak, aby bol schopný pomôcť ľuďom i s vážnejším zdravotným (psychickým) postihnutím, žiť 

čo najviac v podmienkach bežného života, subjektívne čo najuspokojivejším spôsobom. 

Komunitná starostlivosť na Slovensku je zastúpená predovšetkým mimovládnymi, 

neziskovými organizáciami a inštitúciami s tendenciou vytvárať ďalšie špecializované 

zariadenia komunitnej liečby. Ich vytvorenie je závislé od ekonomických ukazovateľov 

a spôsobov financovania. Presunutie psychiatrickej starostlivosti z ústavnej do komunitnej, 

vedie nielen k zvýšeniu spokojnosti chorých, k zlepšeniu ich kvality života, ale znižuje tiež 

riziko rehospitalizácie, skracuje celkovú dĺžku pobytu na oddeleniach psychiatrických 

nemocníc a liečební a javí sa ekonomicky výhodnejšia. 

Tradičné prvky psychiatrickej starostlivosti, ktorými sú psychiatrické ambulancie a lôžkové 

zariadenia sú v súčasnosti v komunitnej starostlivosti doplnené o novovznikajúce služby. 

Krízové služby sú určené klientom, ktorí vyžadujú akútnu psychiatrickú či psychosociálnu 

pomoc a to pacienti s akútnou duševnou poruchou,  klienti bez duševnej poruchy v akútnej 

psychosociálnej kríze,  dlhodobo duševne chorí s dekompenzáciou duševného stavu. 

Mobilné krízové centrá – pomáhajúci zasahujú v domácom prostredí u pacienta, ktorý má 

závažné odchýlky v správaní. Klient nemá náhľad na svoj psychický stav a nie je ochotný 

spontánne vyhľadať pomoc. Pri návšteve pracovníkov mobilného centra je nádej, že nedôjde 

k dramatizácii situácie, ako je to často pri zásahoch s asistenciou polície. 

Zariadenia parciálnej hospitalizácie – denné a nočné stacionáre poskytujú terapeutické a 

rehabilitačné služby. Ich snahou je alternácia psychiatrickej hospitalizácie. Podporujú aktívne 

zapojenie klientov do celodenných aktivít, slúžia ako rehabilitačné programy pre pacientov k 

uľahčeniu a plynulému prechodu do bežného života. V nočných stacionároch sú služby 

poskytované v odpoludňajších hodinách a večer (Marková, Venglářová, Babiaková a kol., 

2006). 

Podpora bývania sa zameriava na vytvorenie a posilňovanie samoobslužných zručností, 

hospodárenie s finančnými prostriedkami, komunikáciu so spolubývajúcimi a susedmi, 

vymedzenie a podporu cieľov, podporu samostatnosti a schopnosti zvládať záťažové situácie. 

Orientuje sa na dlhodobú spoluprácu s klientom. Medzi najčastejšie spôsoby podpory bývania 
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sa zaraďujú: byty a domy na pol cesty, asistencia v domácom prostredí, chránené bývanie, 

sociálne byty (Marková, Venglářová, Babiaková a kol., 2006). 

Telefonická pomoc – na Slovensku niekoľko rokov pôsobí Liga za duševné zdravie, 

poskytujúca bezplatné telefonické poradenstvo v oblasti duševného zdravia, pomoc ľuďom v 

náročných životných situáciách. K netradičným formám starostlivosti patria aj občianske 

združenia zamerané na pomoc duševne chorým a ich rodinám. Ich cieľom je pomôcť chorým 

vyrovnať sa s chorobou, poskytnúť emočnú a sociálnu podporu a zlepšiť ich postavenie v 

spoločnosti. V ponímaní duševného zdravia bývajú často rozdiely, ktoré sa môžu meniť 

vplyvom predchádzajúcej skúsenosti, očakávania od seba samého, vnímanie vlastnej identity, 

sebareflexie a sociálneho statusu. Od duševného zdravia v značnej miere závisí schopnosť 

jedinca zapojiť sa do spoločnosti a prispôsobiť sa jej požiadavkám. Záujem o problematiku 

duševného zdravia a duševných ochorení je pre mnohých veľkou neznámou. Tento fakt je 

determinovaný nielen nedostatkom relevantných informácií, ale často krát aj predsudkami a 

stigmatizáciou, ktorá voči duševne chorým v našej spoločnosti nesporne pretrváva.  

Na Slovensku je sieť komunitných zariadení reprezentovaná dennými psychiatrickými 

stacionármi, psychosociálnymi centrami, socioterapeutickými klubmi a svojpomocnými 

skupinami  chorých  a ich príbuzných.  

Denné psychiatrické stacionáre spĺňajú základné funkcie: 

 môžu byť alternatívou akútnej ústavnej starostlivosti v rámci psychiatrických oddelení   

a nemocníc, 

 môžu byť využité ako intenzívnejší variant ambulantnej starostlivosti, 

 sú vhodné pre dlhodobú rehabilitáciu pacientov s chronickou duševnou poruchou 

(Krajčovičová, 2009). 

Spokojnosť pacientov, liečba a kvalita života je vyššia počas liečby v dennom stacionári. 

V súvislosti s dennými stacionármi sa v súčasnosti dôraz kladie aj na ekonomické aspekty 

komunitnej psychiatrickej liečby.  Denný stacionár predstavuje článok medzi ambulantnou 

starostlivosťou a hospitalizáciou. Terapeutické kontinuum  ako základný princíp fungovania 

denných stacionárov je zabezpečený terapeutickým tímom.  

Psychosociálne centrá, ktoré ponúkajú v rámci doliečovania psychiatrické, psychologické 

a sociálne služby, t.j. poradenstvo. Poskytujú možnosť nielen denne sa stretávať, ale aj 

rozvíjať jednotlivé činnosti. 

Socioterapeutické kluby  umožňujú bývalým pacientom pravidelný kontakt v neformálnom 

prostredí. V rámci klubov dochádza k spoločenskému kontaktu bývalých pacientov s aktuálne 

hospitalizovanými. 

Svojpomocné skupiny chorých a ich príbuzných, ktoré sa podporujú a pomáhajú pri riešení 

problémov pacientov so psychickým ochorením. Ich podstatou je spolupráca s rodinami 

pacientov, ako aj kontakty so zdravotníckymi organizáciami a zariadeniami. Plánujú 

voľnočasové aktivity, edukačné akcie.  

Snahou všetkých uvedených organizácii je pomôcť chorým s duševnou poruchou prevziať 

časť zodpovednosti za svoj stav a aktívne sa podieľať na liečení a  doliečovaní psychických 

ochorení (Krajčovičová, 2009).  

 

2 ZÁVER 

Duševné ochorenia významne zasahujú do života jednotlivca ale aj rodiny. Chorý je 

mnohokrát v dôsledku ochorenia invalidizovaný, čo mu neumožňuje viesť plnohodnotný 

osobný, rodinný a v širšom kontexte sociálny život. Liečba je často celoživotná so 

striedajúcimi sa obdobiami relapsov a remisí ochorenia. Komunitná starotlivosť o duševne 

chorých je zameraná na následnú starostlivosť. Pomáha začleniť sa jednotlivcovi do 

pracovného, rodinného života a viesť plnohodnotný život v čo najvyššej možnej miere. 
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Komunitná starostlivosť významne môže prispieť k zníženiu počtu relapsov, preto jej podpora  

a rozvoj v oblasti psychiatrie je neodmyslitelnou súčasťou moderného prístupu. 

 

Príspevok vznikol s podporou projektu Kultúrno edukačnej  a grantovej agentúry KEGA č. 

012PU-4/2018 s názvom: „Podiel ošetrovateľstva pri využívaní aktivizačních techník u 

chorých s demenciou“ 

 

Použitá literatura  

1. DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ – PROCHÁZKOVÁ, A. 2010. Diagnostika a terapie 

duševních poruch. Praha: Grada Publishing, 2010. 632s. ISBN 978-80-247-1620-6.  

2. HÖSCHL, A. 2009. Nové usmernenia a vyhlášky MZ SR (január - jún 2009). In Via 

practica. Roč.6. č.7-8: 322-323. ISSN 1336-4790. 

3. KRAJČOVIČOVÁ, D., ČAPLOVÁ, T. 2011. Problematika spolupráce 

a nespolupráce u pacientov v podmienkach denného stacionára. In Psychiatria pre 

prax. Roč.12. č.3: 116-119. ISSN 1335-9584. 

4. MARKOVÁ, E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M. a kol. 2006. 

Psychiatrická ošetrovatelská péče. Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 352 s. ISBN 

80-247-1151-6. 

5. PETR, T., MARKOVÁ, E., a kol. 2014. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada 

Publishing a. s., 2014. 295 s. ISBN978-80-247-4236-6. 

6. ZRUBCOVÁ, D. 2011. Podpora duševného zdravia v kontexte ošetrovateľstva. 

[online].,[cit. 2016-10-17]. Dostupné na internete: www.ped.muni.cz/z21 

/knihy/2011/41/texty/cze/04_zrubcova_cze.pdf  

 

Kontaktné údaje 

PhDr. Terézia Fertaľová, PhD. 

Odborný asistent 

Katedra ošetrovateľstva 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove 

Partizánska 1  

Prešov  080 01 

Email: terezia.fertalova@unipo.sk 
 

 

 

- 1532 -



POTENCIÁL (1,3 - 1,4) -Β- D- GLUKÁNU AKO OBRANNÁ BARIERA 

PRI ABIOTICKOM A BIOTICKOM STRESE RASTLÍN RODINY 

POACEAE 

 

POTENTIAL OF (1,3 - 1,4) -Β- D-GLUCAN AS A DEFENSE BARRIER 

IN THE ABIOTIC AND BIOTIC STRESS OF POACEAE PLANTS 

 

Veronika Gregusová, Michaela Havrlentová, Ján Kraic  

 
Abstrakt 

(1,3; 1,4) -β-D-glukány sú nesubstituované, nerozvetvené polysacharidy obsahujúce β-D-

glukopyranozylové monoméry polymerizované prostredníctvom obidvoch (1,3) - a (1,4) 

väzieb. Cereálie ako ovos, jačmeň a raž sú bohatým zdrojom tohto polysacharidu a vyskytuje 

sa len v rodine Poaceae. Hlavná funkcia (1,3; 1,4) -β-D-glukánu je zásoba glukózy počas 

rastu rastliny. Ďalším možným dôvodom prečo si cereálie evolučne zachovali (1,3; 1,4) -β-D-

glukány môže byť jeho obranný potenciál na rôzne environmentálne faktory ako je abiotický 

a biotický stres, keďže jeho syntéza sa zvyšuje pri strese suchom a vystavením rastliny 

dlhodobému slnečnému žiareniu. Rastliny z čeľade Poaceae s vyšším obsahom (1,3; 1,4) -β-

D-glukánu sú odolnejšie aj voči infekciám spôsobené hubovými patogénmi Fussarium spp. 

Klíčová slova: (1,3; 1,4) -β-D-glukán , Poaceae, rastlinný stres 

 

Abstract 

(1,3; 1,4) -β-D-glucans are unsubstituted, unbranched polysaccharides containing β-D-

glucopyranosyl monomers polymerized through both (1,3) - and (1,4) bonds. Cereals such as 

oats, barley and rye are rich source of this polysaccharide and occur only in the Poaceae 

family. The main function of (1,3; 1,4) -β-D-glucan is the supply of glucose during plant 

growth. Another possible reason for the cereal evolutionary preservation of (1,3; 1,4) -β-D-

glucans may be its defense potential against various environmental factors such as abiotic and 

biotic stress, as its synthesis increases under dry stress and exposure to prolonged sunlight 

radiation. Plants of the family Poaceae with higher content of (1,3; 1,4) -β-D-glucan are also 

more resistant to infections caused by fungal pathogens Fussarium spp. 

Key words: (1,3; 1,4) -β-D-glucan , Poaceae, plant stress 

 

1  ŠTRUKTÚRA (1,3 1,4) –Β-D- GLUKÁNU 

(1,3; 1,4) -β-D-glukány sú nesubstituované, nerozvetvené polysacharidy obsahujúce β-D-

glukopyranozylové monoméry polymerizované prostredníctvom obidvoch (1,3) - a (1,4) 

väzieb (Fincher 2009) (Obr. 1). Najmä obilniny ako jačmeň, ovos a ražné zrná sú bohatými 

zdrojmi (1,3; 1,4) - β-D-glukánov, zatiaľ čo pšenica, ryža a kukurica majú nižšie koncentrácie 

tohto polysacharidu (Fincher a Stone, 2004). (1,3; 1,4) -β-D-glukány sú relatívne malou 

súčasťou stien vegetatívnych pletív obilnín a tráv (Fincher 2009). Každá z týchto plodín má 

špecifický pomer 1,3 a 1,4 väzieb. Tieto typy väzieb nie sú usporiadané v pravidelných 

opakujúcich sa sekvenciách, ale ani nie sú usporiadané náhodne. (1,3) -β-D-glukozylové 

zvyšky sa vždy vyskytujú ako jednotlivé zvyšky medzi (1,4) -β-D oligoglukozylovými 

jednotkami (Fincher 2009). (1,4) -β-D-oligoglukozylové jednotky obvykle pozostávajú z 

dvoch alebo troch susedných (1,4) -β-D-glukozylových zvyškov. Okrem toho až 10% 

polysacharidového reťazca pozostáva z dlhších blokov a to z piatich až 20 (1,4) -β-D-
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glukozylových zvyškov. V dôsledku toho sa obilné (1,3; 1,4) -β-D-glukány môžu považovať 

za kopolyméry a medzi jednotlivými druhmi sa môžu meniť (Fincher 2009).  

 

 
Obr. 1 chemická štruktúra (1,3- 1,4)-β-D-glukánu, červeno označené časti zvýrazňujú (1,4) a 

(1,3) väzby 

 

Táto konformačná nepravidelnosť (1,3; 1,4) –β-D-glukánov je obmedzená len na 

polysacharidy rodiny Poaceae (Burton a kol. 2010). Konformačná pravidelnosť respektíve 

nepravidelnosť (1,3; 1,4) -β-D-glukánov definuje fyzikálno-chemické vlastnosti v matrici, ako 

je bunková stena. Matrica podobná gélu bunkovej steny je pravdepodobne umožnená touto 

asymetrickou konformáciou zvyškov (1,3; 1,4) -β-D-glukánov. Gélovitá štruktúra umožňuje 

polysacharidu poskytnúť určitú štrukturálnu podporu pre bunkové steny rastlín (Fincher 

2009). Vďaka tomu je stena flexibilná, pružná a dostatočne porézna, aby umožnila prenos 

vody, živín a iných malých molekúl cez stenu počas rastu a vývoja pletív. Rovnaká asymetria 

je zodpovedná za vyššiu viskozitu (1,3; 1,4) -β-D-glukánov vo vodnom prostredí (Redaelli et 

al, 2013).  

1.1 Funkcia ß-glukánu v organizme rastlín 

Jemné rozdiely v štruktúre (1,3; 1,4) -β-D-glukánu môžu byť relatívne dôležité pre celkovú 

konformáciu (1,3; 1,4) -β-D-glukánu a jeho biologickú funkciu (Burton a Fincher 2009). V 

polysacharide prevládajú (1,3) -β-spojenia cellotetraozylových jednotiek. Takto sa vytvoria 

molekulárne medzery uložené medzi (1,3) -β-glukozylovými zvyškami, ktoré sa častejšie 

nachádzajú v polysacharide. Vďaka tomu sú menej rozpustné a menej vhodné na tvorbu gélu 

v matricovej fáze steny. Je pravdepodobné, že nezrovnalosť môže byť kľúčovým prvkom, 

ktorý vedie k rozsiahlemu prijatiu (1,3,1,4) –β-D-glukánov v Poaceae (Fincher and Stone, 

2004). Všeobecne sa zistilo, že (1,3,1,4) –β-D-glukán je asociovaný s rastúcimi bunkami v 

Poaceae a chýba v zrelých pletivách (Gibeaut a kol., 2005). V obilninách sa ß-D-glukány 

vyskytujú prevažne v rozširujúcich sa bunkách orgánov, ako je napríklad koleoptil (Gibeaut a 

kol., 2005). Vo vegetatívnych orgánoch sa uskutočnili rozsiahle štúdie na koleoptile, kde sa 

tento polysacharid akumuluje vo vysokých hladinách počas predĺženej fázy pred hydrolýzou 

pre rast (Vega –Sanchez et al 2013). V stenách škrobu endospermu, ktoré nevykazujú 

sekundárne zahusťovanie, môžu byť (1,3,1,4) –β-D-glukány prítomné vo vysokých 

koncentráciách a môžu prispievať až 18% z celkovej glukózy uloženej v zrne.  

 

1.2 Biosyntéza (1,3-,1,4) – β- D- glukánu v Poaceae 

Viaceré výskumy sa sústredili aj na biosyntézu (1,3; 1,4) -β-glukánu na molekulárnej úrovni, 

aké gény sú zapojené v biosyntéze a či je ich možné nájsť aj v iných rodoch rastlín alebo sú 

špecifické len pre cereálie. Východiskovým bodom pre novú éru genetiky bunkových stien 

bolo sekvenovanie genómu ryže a následná identifikácia superrodiny génov známych ako 

gény typu celulózovej syntázy (Eng. Celullose synthase A - CESA). Členovia tejto 

superrodiny celulózovej syntázy sú zodpovední za syntézu kostry hexózových 

polysacharidov, pričom samotná celulóza je syntetizovaná enzýmami kódovanými rodinou 

(CesA) (Richmond a Somerville, 2000).  
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Po objavení génov celulózovej syntázy (CesA), analýza databáz odhalila superrodinu 

zahŕňajúcu nielen gény CesA ale aj gény podobné celulózovej syntázy (Eng. Cellulose 

synthase like genes - Csl). (Richmond,2000). Táto rodina sa môže ďalej rozdeliť do ďalších 

osem podrodín, a to: CslA , CslB, CslC , CslD , CslE , CslF , CslG a CslH pričom každý z 

nich obsahuje viacero génov (Goubet a kol., 2003). Farrokhi v roku 2006 doplnil ďalšiu 

podrodinu Csl – CslJ (Obr.2) (Farrokhi, Burton a kol. 2006). Tieto CesA a Csl gény sú členmi 

rodiny GT2 glykozyltransferáz (http://www.cazy.org/ ). Všeobecne je akceptovaný názor, že 

gény CesA kódujú enzýmy, ktoré syntetizujú celulózu, zatiaľ čo gény Csl sú zodpovedné za 

biosyntézu hemicelulózových polysacharidov (Richmond a Somerville, 2000), hoci je možné, 

že niektorí členovia Csl sa môžu podieľať aj na biosyntéze celulózy (Richmond a Somerville, 

2000; Doblin a kol., 2003). 

  

 

Obr. 2: Fylogenetický strom génov CesA a Csl. Génové rodiny celulóza syntáz (CesA) 

a celulóze podobné syntázy (Csl) z vyšších rastlín obsahujú 50 a viac členov a boli 

klasifikované Richmondom a Somervillom (2000) (Http://cellwall.stanford.edu/). Skupina 

CslJ je nájdená v určitých obilninách (A. J. Harvey, N. J. Shirley, R.A. Burton a G. B. 

Fincher, neuverejnené údaje 2005). Zatiaľ čo funkcie niektorých gény CesA v biosyntéze 

celulózy boli potvrdené, funkcie génov Csl bolo oveľa ťažšie dokázať. 

 

Vzhľadom na charakteristicky vysoký počet (1,3; 1,4) -β-glukánov v bunkových stenách 

Poaceae je osobitne zaujímavá špecifická rodina CslF, pretože viacero výskumov naznačujú, 

že je rozhodujúca pre syntézu (1,3; 1,4) -β-glukánu (Burton et al., 2006 ). Platí to najmä pre 

CslF6, čo je najviac transkribovaný gén z rodiny CslF vo väčšine pletív jačmeňa (Burton a 
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kol., 2011; Schwerdt a kol, 2015). Veľká časť výskumu uverejnenej na génovej rodine CslF a 

syntéze (1,3; 1,4) -β-D-glukánu sa sústredila na jačmeň a Burton a kol. 2006 presvedčivo 

dokázali, že z klastra génov CslF je práve CslF6 najvplyvnejší v biosyntéze (1,3; 1,4) -β-

glukánu, pričom použili CslF gény z ryže kódujúce β-D-glukán syntázy a exprimovali ich v 

transgénnej Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) a detekciou β-D-glukánu (ktorý sa normálne 

nesyntetizuje v Arabidopsis) s vysoko špecifickou protilátkou. (Burton a kol , 2006). Použitím 

komparatívnej genomiky Burton a kol. (2006) tiež poukázali na to, že klaster špecifických 

génov z jednokličnolistov CslF v ryži je umiestnený v genomickej oblasti zodpovedajúcej 

oblasti obsahujúcej hlavný kvantitatívny znak lokusu (QTL) pre obsah (1,3; 1,4) –β-D-

glukánu v zrnách jačmeňa (Hordeum vulgare) (Burton, 2008). Ďalším presvedčivým 

dôkazom, že práve CslF6 je významný v biosyntéze (1,3; 1,4) –β-D-glukánu, je založení na 

vysokých hladinách transkripcie génov CslF vo väčšine pletív jačmeňa, na štúdiách génovej 

nadmernej expresie, ktoré vedú k zvýšeným hladinám (1,3; 1,4) -β-D-glukánu v 

intratransgénnom zrne jačmeňa, (Dimitroff, 2016). Nadmerná expresia jačmenného HvCslF6 

pomocou konštitutívneho a endospermovo špecifického promótora zvýšila hladinu β-glukánu 

v liste, respektíve v semene, aj keď jeho nadmerná expresia v listoch bola v mnohých 

prípadoch letálna (Burton, Collins a kol. 2011). Aj keď bolo možné pozorovať rozdiely v 

závislosti od toho, aký promotor bol použitý na nadmernú expresiu, na konečný výsledok 

môžu mať vplyv aj iné faktory.  

Hladiny expresie rodiny CslF sa intenzívne študovali v pletivách jačmeňa a počas vývoja 

semien (Burton, Jobling a kol., 2008), pričom členovia génovej rodiny vykazujú značné 

rozdiely v expresii medzi rôznymi pletivami. HvCslF6 je exprimovaný takmer vo všetkých 

pletivách a počas vývoja semien, ale zdá sa, že iní členovia sú špecializovanejší, pričom sú 

exprimovaní v krátkych dávkach počas konkrétnych štádií vývoja semien alebo v špecifickom 

pletive. Patria sem HvCslF3, ktorý sa vyskytuje prevažne v koleoptile a v koreňových 

vláskoch, HvCslF9, ktorý sa nachádza v koleoptile, koreňoch a vyvíjajúcom sa semene 8-10 

dní po opelení, ako aj HvCslF7, ktorý sa nachádza v stonke a stopke (Burton, Joblinga kol., 

2008). Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že expresia CslF génov je 

regulovaná pletivovo špecifickými faktormi, keďže je možné pozorovať rozdiely, ktorý člen z 

podrodiny CslF je exprimovaný a rozdiel je aj v lokalizácii v rámci pletiva a v rámci rastovej 

fázy rastliny. Prísna regulácia expresie génov CslF je obzvlášť viditeľná v priebehu vývoja 

semena, kde najmenej štyri gény sú exprimované vo veľmi špecifických fázach. Tieto závery 

naznačujú viacstupňový proces zostavovania dráhy, pričom sa najskôr sa exprimujú gény na 

začiatku dráhy a potom nasledujú ďalší členovia v biosyntetickej dráhe (Burton, 2008) 

Pozoruhodný je aj fakt, že aj keď sa väčšina génov z podrodiny CslF neexprimuje alebo len 

v malom množstve počas fázy rastu a vývoja rastliny, aj tak existujú funkčné výhody udržania 

si týchto génov aj počas rastu. Jednou z možnosti prečo si zachováva tento klaster génov 

možno pripísať selekčnému tlaku na trávy pre rýchlu syntézu (1,3; 1,4) –β-D-glukánu 

v určitých fázach vývoja alebo ako reakcia na podnety životného prostredia. V tejto súvislosti 

gény jačmeňa CslF3 a CslF10 sú rozdielne transkribované počas infekcie koreňov háďatkom 

(Heterodera avenae), kde je zrejmé, že zmeny v transkripcii CslF génov je odpoveď na 

infekciu a prispieva k rozdielom polysacharidovej kompozície v bunkových stenách medzi 

náchylnými a rezistentnými kultivarmi jačmeňa. Taktiež Chowdhury majú predbežný dôkaz, 

že počas infekcie hubovými patogénmi sa zvyšuje expresia génov CslF4 a CslF10 (J. 

Chowdhury, A. Little, R. A. Burton a G.B. Fincher, nepublikované údaje). 

Ak si biosyntéza (1,3; 1,4) –β-D-glukánu v trávach skutočne vyžaduje pôsobenie viacerých 

enzýmov alebo zahŕňa multenzýmový komplex, v ktorom jednotlivý izoenzým CslF 

predstavuje iba jednu zložku, potom sme ešte ďaleko od podrobne opisujúceho 

biosyntetického procesu (Burton et al., 2008 ). Ukázalo sa, že členovia podrodín CslF , CslH a 

CslJ sprostredkovávajú syntézu (1,3; 1,4) -β-glukánu v heterológnych expresných systémoch 
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(Little a kol., 2018 ), hoci nie je jasné, či každý gén v týchto skupinách riadi syntézu (1,3; 1,4) 

-β-glukánu in vivo (Bulone, 2019). 

1.3 Vplyv vonkajších faktorov na obsah β-D glukánu  

Rozdiely v obsahu (1,3; 1,4) -β - glukánov medzi druhmi, ako sú ovos, jačmeň, pšenica a 

cirok, sú ovplyvnené genetickými a environmentálnymi faktormi. Tiwari a Cummins (2009) 

vyvinuli matematický model, ktorý je schopný neustále hodnotiť dôležitosť niekoľkých 

faktorov, ako sú genetické, agronomické a environmentálne faktory, pre obsah (1,3; 1,4) -β -

glukánov počas pestovania obilnín (Tiwari a Cummins, 2009). Redaelli a kol. (2013) 

zhromaždili údaje z piatich miestnych prostredí počas dvoch rokov (2008, 2009) a štatisticky 

vyhodnotili obsah (1,3; 1,4) -β -glukánu z 11 vzoriek ovsa. Štatisticky významnými faktormi 

boli lokalita, genotyp a environmentálna interakcia (Redaelli et al 2013). Hlavným 

environmentálnym faktorom, ktorý predisponoval obsah (1,3; 1,4) -β -glukánu, je voda počas 

dozrievania semien. Tepelný stres a nedostatok vody pred zberom zvyšujú množstvo (1,3; 

1,4) -β -glukánu v zrne. Zavlažovanie počas rastu ovsa je však zodpovedné za degradáciu 

obsahu (1,3; 1,4) -β -glukánu v zrne (Guller, 2003). Prístup k vode počas dozrievania semien 

ovplyvňuje obsah (1,3; 1,4) -β -glukánu, ako aj suché podmienky počas zberu. Tento faktor sa 

líši medzi rôznymi typmi kultivarov, rastovými podmienkami rastu rastlín, ako aj 

klimatickými zmenami, zrážkami a inými okolitými podmienkami. 

Hnojenie dusíkom sa ukázalo ako faktor ovplyvňujúci hladinu biochemických zlúčenín v zrne 

a vedie k zvýšeniu obsahu (1,3; 1,4) -β -glukánu (Havrlentová et al., 2013). Vyššie hladiny 

dusíka v pôde a používanie dusíkatých hnojív výrazne zvyšujú celkový obsah (1,3; 1,4) -β -

glukánu v ovse, jačmeni alebo obilninách. Počas prvých 15 dní po odkvitnutí sa nahromadilo 

70 - 90% celkového obsahu (1,3; 1,4) -β -glukánu pri rôznych hladinách dusíka (Fan et al., 

2009). Primerané množstvo dusíka je však potrebné pre rast rastlín, ale použitie vyššieho 

množstva hnojiva môže mať za následok nahradenie rastu rastlín (v dôsledku zvýšenia 

objemu) a môže spôsobiť zníženie rastu zŕn. Zistilo sa, že (1,3; 1,4) -β -glukán je ovplyvnený 

zníženou dostupnosťou vody alebo pozitívne koreluje s množstvom zrážok v júli a auguste a s 

vyššími teplotami,(Redaelli a kol 2013). Obsah (1,3; 1,4) -β -glukánov je ovplyvnený 

environmentálnymi faktormi, ako je hladina dusíka a zavlažovanie, variácie spôsobené 

genotypom prevládajú nad environmentálnymi faktormi (Dvončová a kol. 2010). 

1.4 Vplyv biotického stresu na obsah (1,3- 1,4) – β- glukánu 

Na kvalitu obilnín vo všeobecnosti vplýva množstvo faktorov, napríklad agronómia, 

podmienky pestovania v prostredí a zdravie rastlín. Jedným z vážnych problémov zdravia 

rastlín je plesňová infekcia spôsobená Fusarium spp. Aj keď je dobre známe, že ovsené 

kultivary sú vysoko odolné voči patogénom a nevyžadujú vysoké kultivačné vstupy 

predurčujú ovsené kultivary na pestovanie v ekologických farmách (Noworolnik 2008). V 

niektorých prípadoch môžu infekcie ovplyvniť stratu výnosu, a tým aj ekonomické straty, ale 

obilniny môžu byť kontaminované mykotoxínmi spôsobenými hubami, ktoré tieto toxíny 

produkujú v hostiteľských rastlinách (Schoneberg a kol 2018). Hlavnými mykotoxínmi z rodu 

fusárií, ktoré sa môžu objaviť na obilninách, sú deoxynivalenol DON, ktorého konzumácia vo 

vysokých dávkach môže u ľudí spôsobiť nevoľnosť, hnačku a zvracanie a u hospodárskych 

zvierat môžu spôsobiť odmietanie krmiva, ale aj zvracanie a hnačky (Pleadin a kol 2013). 

Toxíny T-2 a HT-2 sú imunotoxíny a silné inhibítory syntézy proteínov.  

Bunková stena je kľúčovým prispievajúcim faktorom k celkovej forme rastlín, rastu a vývoju 

a reakcii rastlín na abiotické a biotické stresové faktory (Farrokhi a kol., 2006). Rastliny 

vystavené fyzikálnym, chemickým alebo biologickým stresovým faktorom musia byť 

schopné reagovať povrchom buniek čo súvisí s toleranciou alebo odolnosťou (Hoson 2002). 
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Fusáriové patogénne huby negatívne ovplyvňujú produkciu a kvalitu zŕn v obilninách kvôli 

kontaminácii zrna trichotecénnymi mykotoxínmi (Faltusová a kol. 2018). Účinky patogénu 

majú negatívny vplyv na kvalitu semien, poškodzujú ukladanie zŕn, negatívne ovplyvňujú 

obsah a kvalitu proteínov aleurónovej vrstvy zrna (albumíny a globulíny), ako aj na aktívnu 

reakciu rastliny na tento patogén (a-amyláza inhibítory, inhibítory xylanázy, serpíny atď.) 

(Kosová a kol. 2017). Polysacharidy bunkovej steny, vrátane (1,3; 1,4) -β -D-glukánu, určujú 

reakcie na rôzne faktory životného prostredia v špecifických štádiách vývoja rastlín. 

(1,3; 1,4)- β-D-glukán by preto mohol súvisieť s reakciou rastliny na environmentálne faktory 

v miernom fyziologickom rozmedzí čo zdôrazňuje jej konkrétnu úlohu aspoň v obilninách. 

Rýchle zosilnenie bunkovej steny môže znížiť úspešnosť prenikania patogénu.. K viacerým 

zlepšeniam dochádza v dôsledku akumulácie β- (1-3) -glukánu18, (1,3; 1,4)-β-D-glukánu 

(Buckeridge a kol., 2004) a proteínov v oblasti medzi bunkovou stenou a bunkovou 

membránou (Havrlentová a kol., 2016). Gélová vrstva tvorená β-glukánmi v stene bunke 

môže tiež pôsobiť ako obranná bariera, ktorá chráni bunku pred inváziou húb, ale tiež 

poskytuje potenciálny signálny systém, ktorý indikuje, kedy takýto útok prebieha. 

Gregusová a kol. 2019 skúmali vzťah medzi obsahom (1,3; 1,4) -β -D-glukánu a umelou 

infekciou vybranými druhmi Fussarium spp. na vybraných genotypoch ovsa pričom 

stanovovali obsah (1,3; 1,4) -β -D-glukánu pred infekciou a po infekcii. Medzi parametre, 

ktoré sme stanovovali boli aj obsah DON v infikovaných rastlinách a obsah patogénnej DNA 

v hostiteľskej rastline. Po infekcii bol trend v obsahu (1,3; 1,4) -β-D-glukánu rozdielny, 

pretože v niektorých genotypoch po infekcii obsah (1,3; 1,4) -β-D-glukánu stúpol 

a v niektorých genotypoh naopak obsah (1,3; 1,4) -β -D-glukánu klesol. Všeobecne však 

priemerná hodnota (1,3; 1,4) -β -D-glukánu po infekcii klesla. Vyhodnotenie jednotlivých 

analýz a štatistické zhodnotenie výsledkov poukázalo na fakt, že ak ma ovsený genotyp vyšší 

obsah (1,3; 1,4) -β -D-glukánu pred infekciou, samotná infekcia sa prejaví miernejšie ako pri 

genotypoch, ktoré mali nižšie hodnoty (1,3; 1,4) -β -D-glukánu. Pri selekcii vybraných 

genotypov boli zahrnuté divorastúce genotypy ako ak kultivary a tie sa líšili podľa toho, či 

boli plevnaté alebo nahé genotypy ovsa. Viacero výsledkov z iných pracovísk naznačujú, že 

nahé genotypy ovsa majú v priemere vyššie obsahy (1,3; 1,4) -β -D- glukánu. Výsledky tohto 

experimentu tiež naznačujú že sú odolnejšie voči infekcii hubovýmí patogénmi rodu 

Fussarium spp., pretože obsah toxínu DON a patogénnej DNA bol v týchto typoch na 

najnižšej úrovni. Výsledky vskutku naznačujú, že (1,3; 1,4) -β -D- glukán je súčasťou 

obranných reakcii alebo ako obranná bariéra voči abiotickému a biotickému stresu 

(Gregusová a kol. 2019) 
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POROVNANIE PIATICH PROTOKOLOV IZOLÁCIE GENOMICKEJ 

DNA Z POMLETÝCH SEMIEN MAKU SIATEHO (PAPAVER 

SOMNIFERUM L.)  

 

COMPARISON OF FIVE GENOMIC DNA EXTRACTION 

PROTOCOLS FROM GROUND SEEDS OF OPIUM POPPY (PAPAVER 

SOMNIFERUM L.)  

 

Šarlota Kaňuková, Ján Kraic 

 
Abstrakt 

Predložená práca opisuje porovnanie piatich metód izolácie DNA z pomletých semien maku 

siateho (Papaver somniferum L.) s ohľadom na ich účinnosť, vyhodnotené stanovením 

výťažkov a čistoty DNA extraktov, ako aj schopnosťou amplifikácie použitím špecifických 

primerov pre mikrosatelity a referenčný gén tubulín. Všetky metódy produkovali DNA 

vhodnú pre PCR reakciu. Najlepšie výsledky vo výťažnosti a čistote DNA boli zistené pri 

protokoloch podľa Bayer BioScience N.V., novom protokole a QIAamp DNA Stool Mini Kit 

(QIAGEN GmbH).  

Klíčová slova: izolácia DNA, pomleté semená , Papaver somniferum L., lipidy, PCR 

 

Abstract 

The present work describes a comparison of five methods of DNA isolation from ground 

poppy seeds (Papaver somniferum L.) with respect to their efficacy, evaluated by determining 

extracts and purity of DNA extracts, as well as the ability to amplify using specific primers 

for microsatellites and the tubulin reference gene. All methods produced DNA suitable for the 

PCR reaction. The best results in DNA yield and purity were found with the Bayer 

BioScience N.V. protocol, the new protocol, and the QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN 

GmbH). 

Key words: DNA isolation, ground seeds, Papaver somniferum L., lipids, PCR 

 

 

1 ÚVOD 

Extrakcia DNA dobrej kvality s vysokým výťažkom je limitujúcim faktorom genetickej 

analýzy rastlín. V súčasnosti existuje veľké množstvo protokolov určených na extrakciu DNA 

z rôznych matríc, avšak ani jeden z týchto protokolov nie je možné aplikovať ako univerzálny 

pre všetky druhy rastlín. Preto musí byť vhodný izolačný postup validovaný a preukázateľne 

optimalizovaný pre výťažok, kvalitu, integritu a účinnosť DNA v PCR. Pred samotnou 

extrakciou DNA často treba modifikovať niektorý z už existujúcich protokolov (napr. Murray 

a Thompson, 1980; Dellaporta a kol., 1983; Doyle a Doyle, 1987 a pod.) alebo vytvoriť nový 

na získanie DNA vysokej kvality a kvantity (Varma a kol., 2007). Extrakcia DNA z olejnatých 

semien je považovaná za náročnejšiu než z listového pletiva, v dôsledku prítomnosti vysokého 

množstva lipidov, z hľadiska komplikovanejšej homogenizácie semien a samotnej extrakcie 

DNA. Avšak extrakcia DNA zo semien má aj svoje výhody, napríklad vykonávaná môže byť 

kedykoľvek (teda aj mimo vegetačného obdobia), a nie je potrebné kultivovať semená v skleníku 

alebo na poli, ako pri listových pletivách. Taktiež semená často krát obsahujú vysoké hladiny 

polyfenolov, lipidov a polysacharidov, ktoré sú schopné sa naviazať na nukleové kyseliny, čo 

vedie k ich degradácií a ko-precipitácií, prípadne k inhibícii enzymatických reakcií (Bewley 
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a Black, 1985; Porebski a kol., 1997; Schlink a Reski, 2002; Sharma a kol., 2002; Dang 

a Chen, 2013). Kvalita a kvantita výslednej extrahovanej DNA je často veľmi nízka, a takáto 

DNA sa považuje za nevhodnú pre mnohé molekulárne štúdie (Bewley a Black, 1985). 

V súčasnosti sa extrahuje DNA z olejnatých semien hlavne za účelom analýzy potravín 

s obsahom geneticky modifikovaných organizmov, detekcie falšovania olejov (miešanie nízko 

kvalitných olejov s vysoko kvalitnými), určenia odrody rastliny (He a kol., 2013), prípadne na 

identifikáciu rastlinných produktov pri určovaní geografického pôvodu. Pri maku siatom sa 

použili analýzy DNA aj pri analýze geografického pôvodu heroínu (Marciano a kol., 2018). 

Analýza DNA je špecifická a presná, pričom nie je ovplyvnená environmentálnymi 

podmienkami ako analýza iných biologických molekúl organizmu (Woolfe a Primrose, 2004; 

Giménez a kol., 2010; Costa a kol., 2012).  

Táto štúdia sumarizuje výsledky porovnania piatich metód izolácie DNA z pomletých semien 

maku siateho (Papaver somniferum L.), s ohľadom na jej koncentráciu, čistotu a možné 

použitie v amplifikačných analýzach. 

 

2 MATERIÁL A METÓDY 

2.1 Rastlinný materiál 

Zrelé semená maku siateho (Papaver somniferum L.) z Výskumno-šľachtiteľskej stanice v 

Malom Šariši Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch (Slovensko). Semená maku 

siateho boli pomleté mlynčekom na mak, a uskladnené pri izbovej teplote až do použitia. 

 

2.2 DNA izolácia 

Päť rôznych metód bolo použitých na izoláciu DNA z pomletých semien maku siateho.  

Spomedzi klasických metód boli vybrané: Bayer BioScience N.V. (2007), Monsanto 

Company (2007) s modifikáciami v pracovnom postupe a jeden nový protokol (Kaňuková 

a Kraic, 2019) pripravený na základe protokolov Bayer BioScience N.V. a Monsanto 

Company. Dva komerčné kity DNeasy
®

 Plant Maxi Kit (24) (QIAGEN GmbH, Nemecko) a 

QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN GmbH, Nemecko) boli použité podľa inštrukcií 

výrobcu. 

 

2.3 Kontrola kvality a kvantity DNA 

Kvalita DNA izolovanej každou z metód bola analyzovaná v 0,8% agarózovom géli 

obsahujúcom etídiumbromid (10 mg/ml). Koncentrácia a kvalita izolovanej DNA sa stanovila 

monitorovaním pomerov A260/280 a A260/230 použitím spektrofotometra Thermo Scientific 

NanoDrop
TM 

1000 (Thermo Scientific, Nemecko).   

 

2.4 PCR amplifikácia 

Genómová DNA z P. somniferum L. bola testovaná pomocou PCR, za použitia 

mikrosatelitného lokusu psSSR69 (Şelale a kol., 2013) a referenčného génu pre beta-7-vlákno 

tubulínu. Sekvencie párov primerov použitých na amplifikáciu sú v Tabuľke 1. 

Amplifikácia pomocou špecifických primerov pre mikrosatelitný lokus psSSR69. PCR reakcia 

sa uskutočnila v konečnom objeme 15 μl obsahujúcom: 11,4 μl H2O, 1,5 μl 10x tlmivý 

roztok, po 0,3 μl oboch primerov (0,20 μM), 0,3 μl dNTP (200 μM), 0,2 μl Taq-polymerázy 

(1 U), 1 μl DNA (25 ng). Podmienky reakcie boli: 94 °C počas 3 min, 45 cyklov: 45 s pri 94 

°C, 1 min pri 54 °C, 1 min pri 72 °C, 1 cyklus pri 72 °C počas 10 min.  

Amplifikácia pomocou špecifických primerov pre referenčný („housekeeping“) gén pre beta-7 

vlákno tubulínu. PCR reakcia sa uskutočnila v konečnom objeme 15 μl obsahujúcom: 11,4 μl 

H2O, 1,5 μl 10x tlmivý roztok, po 0,3 μl oboch primerov (0,20 μM), 0,3 μl dNTP (200 μM), 
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0,2 μl Taq-polymerázy (0,8 U), 1 μl DNA (25 ng). Podmienky reakcie boli: 94 °C počas 5 

min, 35 cyklov: 45 s pri 94 °C, 1 min pri 59 °C, 1 min pri 72 °C, 1 cyklus pri 72 °C počas 5 

min.  

PCR produkty, 25 bp DNA Ladder (Invitrogen) a 100 bp DNA Ladder (Solis BioDyne)  boli 

separované v 0,8% a 2% TBE-agarózovom géli obsahujúcom etídiumbromid (10 mg/ml) pri 

napätí 50-65 V počas 3-4 hodín a následne vizualizované na UV lampe. 

 

Tab. 1: Sekvencie primérov, anelačná teplota a veľkosť amplikónu. 

Primer Sekvencia primerov 
Anelačná 

teplota [°C] 

Veľkosť 

amplikónu [bp] 

psSSR69 F 5´-ATAGATTTATTTTGGCCACCT-3´ 54,6 156 

psSSR69 R 5´-CACCTATTGATTGAGGATGAA-3´ 55,2  

beta-7 vlákno tubulínu F 5´-AATCGGTGCAAAGTTCTGG-3´ 54,5 553 

beta-7 vlákno tubulínu R 5´-GTTCCCATCCCAGATCCTG-3´ 58,8  

Legenda: F- forward primer, R- reverse primer  

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Kvalita každej izolovanej DNA bola kontrolovaná spektrofotometricky pomocou prístroja 

NanoDrop a elektroforézy v 0,8% agarózovom géli. Profil absorbcie NanoDrop je užitočný na 

detekciu kontaminantov, akými sú lipidy, proteíny, RNA, soli, polysacharidy a podobne, 

ktoré môžu inhibovať PCR a ovplyvňovať rôzne molekulárno-biologické štúdie (napr. 

sekvenovanie DNA). Dostatočná čistota DNA nezaručuje úspešnú amplifikáciu génu, 

nakoľko existujú aj ďalšie faktory, napríklad koncentrácia vzoriek, ktorú je potrebné zvážiť 

(Holden a kol., 2003; Abouseadaa a kol., 2015). Na základe našej predchádzajúcej štúdie bolo 

experimentálne testovaných a porovnaných päť z jedenástich protokolov, kvôli čistote a 

vysokej výťažnosti pri izolácii genomickej DNA zo zrelých semien maku siateho (Kaňuková 

a Kraic, 2019). Tabuľka 2 sumarizuje výťažky DNA a  čistotu všetkých vzoriek získaných 

piatimi, vyššie spomínanými izolačnými metódami bez použitia tekutého dusíka, ktorý podľa 

štúdií Sharma a kol. (2002), Ferdous a kol. (2012), Abdel-Latif a Osman (2017), Kaňuková 

a Kraic (2019) nie je potrebný pri homogenizácii biologického materiálu k získaniu 

vysokokvalitnej DNA. Jednotlivé údaje sa líšili v závislosti od použitej izolačnej metódy, čiže 

jej schopnosti eliminovať kontaminujúce molekuly. Holden a kol. (2003); Olexova a kol. 

(2004); Abdullah a kol. (2006); Di Pinto a kol. (2007) vo svojich štúdiách uvádzajú 

izolovanie DNA dobrej kvality aj z mechanicky spracovaných matríc čo je v súlade s našimi 

výsledkami. Pomer čistoty A260/280, v našich experimentoch sa pohybuje v rozmedzí od 1,53 

do 2,13 a celkový výťažok DNA v rozmedzí 1,35 – 175,11 μg na 200 mg pomletých semien 

maku siateho, čo je postačujúce na vykonanie PCR reakcie.  

Pri izolácii DNA „Bayer“ metódou z 0,2 g východiskového materiálu a objemu prepočítaného 

na dané množstvo, bola metóda najskôr neúspešná, z dôvodu nerozpustenia zrazeniny. 

Následné pridanie viacerých krokov premývania zrazeniny s alkoholom, viedlo k rozpusteniu 

zrazeniny, ale taktiež ku zníženiu výťažkov v prípade vzorky 1 a 2 (Obr. 1). Tieto problémy 

nastali pravdepodobne z dôvodu prítomnosti vysokého množstva kontaminantov, s ktorými 

DNA po rozmletí zrelých semien maku siateho interferovala, a taktiež nepostačujúcim 

množstvám chemikálii na ich elimináciu. Z tohto dôvodu bola metóda modifikovaná a to tak, 

že množstvo východiskového materiálu bolo zachované a 2,5x sa zvýšilo množstvo 

chemikálii pri extrakcii. Výsledky získané pomocou elektroforézy a NanoDrop 

spektrofotometra zobrazujú, že uvedená modifikácia vedie k získaniu DNA s vysokou 

molekulovou hmotnosťou a čistejšej, v porovnaní s DNA izolovanou s použitím menších 

množstiev chemikálií (Tab. 2). 
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Nakoľko bol doteraz publikovaný iba jeden protokol na izoláciu DNA zo semien  P. 

somniferum (Sagwan a kol., 2000), ktorý však neposkytuje vysokú kvalitu ani kvantitu DNA 

(Kaňuková a Kraic, 2019), preto bol navrhnutý nový, jednoduchý, nákladovo efektívny a aj 

účinný protokol na izoláciu genomickej DNA zo semien maku siateho, bez použitia 

kvapalného dusíka pri ich homogenizácii. Účinnosť nového protokolu bola potvrdená aj 

v prípade pomletých semien maku siateho, kedy sa získali lepšie výťažky a čistejšie DNA, 

ktoré sú vhodné pre PCR amplifikáciu (Tab. 2). 

Tab. 2: Priemerný výťažok a čistota genomickej DNA izolovanej z pomletých semien maku 

siateho (Papaver somniferum L.) pomocou vybraných extrakčných metód, bez použitia 

kvapalného dusíka. 

DNA extrakčné metódy 
DNA konc.  

[ng/μl] 
Čistota A260/280 Čistota A260/230 

Bayer BioScience N.V.  92,17 1,79 1,12 

Bayer BioScience N.V.*   550,06*   1,90*   2,21* 

Monsanto Company 5,38 1,76 1,86 

Nový protokol 437,77 1,9 2,19 

DNeasy® Plant Kit 35,88 1,53 0,64 

QIAamp DNA Stool Mini Kit  189,79  2,13 2,25 

Legenda: *- DNA izolovaná z 0,2 g pomletých semien s objemom chemikálií pre 0,5 g 

semien 

 

Kvalita extrahovanej DNA zo zrelých semien maku siateho bola po každej extrakcii 

kontrolovaná elektroforézou v 0,8% agarózovom géli (Obr. 1). Keďže koncentrácie DNA 

v jednotlivých vzorkách sa výrazne líšili (Tab. 1), boli vzorky nariedené na rovnakú 

koncentráciu (25 ng/µl). DNA s vysokou molekulovou hmotnosťou bola pozorovaná len pri 

novom protokole a „Bayer“ metóde (Obr. 1). V ostatných prípadoch bola zaznamenaná 

prítomnosť nízko molekulovej DNA prípadne jej absencia, čo je spôsobné nevhodnosťou 

metódy Monsanto Company a DNeasy Plant Maxi Kit na izoláciu DNA z pomletých semien 

P. somniferum L. (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Agarózová gélová elektroforéza zobrazujúca genómovú DNA izolovanú z pomletých 

semien P. somniferum L. tromi klasickými metódami a dvomi komerčnými kitmi.  

Dráha M zobrazuje λ fág a dráha 1-23 vzorky DNA. Legenda metód: Bayer BioScience N.V. 

(dráha 1-7, kde 1-4  DNA izolovaná z 0,2 g a príslušného objemu pre 0,2 g; dráha 5-7 DNA 

izolovaná z 0,2 g a objemu pre 0,5 g), Monsanto Company (dráha 8-11), nový protokol (dráha 

12-15), DNeasy Plant Maxi Kit (dráha 16-19), QIAamp DNA Stool Mini Kit (dráha 20-23). 

 M  1   2   3   4   5   6  7    8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
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K neúčinnej PCR amplifikácii môže dôjsť, ak sa nepoužije dostatočné množstvo DNA s 

vhodnou molekulovou hmotnosťou, alebo môže byť dôsledkom prítomnosti inhibítorov 

v izolovanej DNA (Demeke a Jenkins, 2009). Na potvrdenie účinnosti izolačných metód bola 

genomická DNA testovaná na PCR amplifikáciou so špecifickými primermi (Obr. 2). 

V prípade všetkých extraktov bola zaznamenaná pozitívna amplifikácia, v podobe čistého 

amplikónu detegovaného v agarózovom géli. Tieto výsledky ukazujú, že hoci merania 

pomocou Nanodrop spektrofotometra, v prípade „Monsanto“ metódy a DNeasy Plant Maxi 

Kit, odhalili prítomnosť vyšších množstiev kontaminantov (Tab. 2), obe metódy produkovali 

DNA postačujúcej kvality pre PCR amplifikáciu. Napriek týmto zisteniam je potrebné zvážiť 

vhodnosť týchto metód na izolácii DNA z pomletých semien P. somniferum L. určenú pre 

ďalšie molekulárno-biologické štúdia, z dôvodu prítomnosti kontaminantov, ktoré môžu viesť 

k inhibícii citlivejších metód vyžadujúcich vysokokvalitnú a čistú DNA. Naproti tomu iní 

autori získali uspokojivé výsledky DNA izolovanej metódou DNeasy pre väčšinu 

potravinárskych výrobkov (Di Pinto a kol., 2007; Datukishvili a kol., 2010). Turkec a kol. 

(2015) vo svojej štúdii taktiež uvádzajú nižšie výťažky a kvalitu DNA izolovanú DNeasy 

kitom z mechanicky/tepelne spracovaných produktov. Veľkosti PCR produktov pre 

mikrosatelitné lokusy boli 156 bp a pre tubulín 553 bp. 

 

 

Obr. 2: Agarózová gélová elektroforéza PCR produktov získaných po amplifikácii pomocou 

špecifikých primerov pre (A) mikrosatelitný lokus  a (B) referenčný („housekeeping“) gén 

tubulín. 

Legenda metód: Bayer BioScience N.V. (dráha 1-2, kde 1  DNA izolovaná z 0,2 g 

a príslušného objemu pre 0,2 g; dráha 2 DNA izolovaná z 0,2 g a objemu pre 0,5 g), 

Monsanto Company (dráha 3), DNeasy Plant Maxi Kit (dráha 4), QIAamp DNA Stool Mini 

Kit (dráha 5), nový protokol (dráha 6). M1 predstavuje 25 bp DNA ladder (Invitrogen), M2 

predstavuje 100 bp DNA ladder (Solis BioDyne), NC- negatívna kontrola a PC- pozitívna 

kontrola. 

 

4 ZÁVER 

Všeobecne platí, že DNA s vysokou kvalitou a dostatočným výťažkom sa získa ľahšie 

z menej spracovaných vzoriek v porovnaní s vysoko spracovanými. Výber najvhodnejšej 

metódy je založený na východiskovom materiály, a závisí od prítomnosti a typu inhibičných 

látok, stupňa degradácie a množstva DNA prítomnej vo vzorke. „Bayer“ metóda, nový 

protokol a QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN GmbH) sa ukázali ako najspoľahlivejšie 

metódy spomedzi tých, ktoré boli testované za účelom izolácie DNA z pomletých semien 

maku siateho. V prípade protokolu podľa spoločnosti Bayer BioScience N.V. sa zistilo, že je 

potrebné zvýšiť 2,5x objem aplikovaných chemikálií, za účelom získania vysokokvalitnej 

M1  1    2    3   4    5   6  NC PC      M2  1   2   3    4    5   6  NC PC    

A                                             B 

- 1545 -



a čistej DNA. Napriek tomu, že účinnosť piatich testovaných protokol bola potvrdená 

pozitívnou PCR amplifikáciou s druhovo špecifickými primermi, metóda podľa Monsanto 

Company a komerčný kit DNeasy
®

 Plant Kit (QIAGEN GmbH) neboli zaradené medzi 

efektívne izolačné postupy. Dôvodom je nízka úroveň kvality DNA a jej absencia v dvoch zo 

štyroch paraleliek. 
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PROBLEMATIKA PÁDOV V OŠETROVANÍ PACIENTOV S  

ALZHEIMEROVOU CHOROBOU   

 

FALL ISSUES IN TREATING PATIENTS WITH ALZHEIMERʼS 

DISEASE 

 

Gabriela Kuriplachová, Silvia Cibríková, Andrea Lengyelová   
 

 

Abstrakt 

Alzheimerova choroba je závažné neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktorého podstatou je 

úbytok niektorých populácií neurónov a vznik mozgovej atrofie. S demenciou Alzheimerovho 

typu sa spája celé spektrum klinických príznakov, v popredí ktorého sú kognitívne poruchy, 

poruchy vyššej nervovej činnosti a defekty vizuálno-priestorovej orientácie. V pokročilom 

štádiu ochorenia sa vyskytuje extrapyramídová symptomatológia (motorické poruchy, 

porucha chôdze, posturálna instabilita a znížená schopnosť vykonávať sebaobslužné činnosti). 

Pacienti s demenciou majú zvýšenú náchylnosť k vzniku pádom. Cieľom kvalitnej 

ošetrovateľskej starostlivosti je eliminovať úrazy pacientov v domácom a nemocničnom 

prostredí s využitím preventívnych opatrení.    

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, pády, prevencia, neurologické ochorenia.  

 

Abstract 

Alzheimerʼs disease is a serious neurodegenerative brain disease that is based on the loss of 

some neuronal populations and the development of brain atrophy. Alzheimerʼs type dementia 

is associated with a wide range of clinical signs, with cognitive disorders, disorders of the 

higher nervous system and visual-spatial orientation defects at the forefront. Extrapyramidal 

symptomatology (motor disorders, gait disturbance, postural instability and reduced ability to 

perform self-service activities) occurs in the advanced stage of the disease. Patients with 

dementia have an increased susceptibility to falling. The aim of quality nursing care is to 

eliminate injuries of patients in the home and hospital environment using preventive 

measures.    

Key words: Alzheimerʼs disease, falls, prevention, neurological diseases. 

 

 

1 ÚVOD  

Pád je v priebehu liečby pacienta mimoriadnou a zároveň nežiaducou udalosťou 

v problematike bezpečnosti pacienta (Jarošová et al., 2016). Pokiaľ ide o hospitalizáciu 

pacienta v zdravotníckom zariadení, frekvencia pádov je indikátorom kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti vo viacerých krajinách sveta (Kim et al., 2011). Poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti je podľa platnej legislatívy každej krajiny povinný vypracovať postup 

určovania rizikových pacientov so sklonom k pádom, evidovať výskyt všetkých pádov, 

analyzovať ich príčiny, vytvárať a realizovať nápravné riešenia, pravidelne kontrolovať ich 

dodržiavanie a efektívnosť, s cieľom eliminovať pády (Miertová, 2019).  

Pády podľa etiológie delíme na mechanické a symptomatické. Príčinou mechanických pádov 

môžu byť poruchy koordinácie pohybov, svalová slabosť, znížená reakčná schopnosť 

pacienta, zmyslové poruchy (Topinková, 2005; Miertová, 2019). Symptomatické pády môžu 

vzniknúť z dôvodu poškodenia mozočka, periférneho rovnovážneho ústrojenstva alebo jeho 
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centrálneho analyzátora. Medzi najčastejšie príčiny pádov seniorov s poruchou vedomia patria 

poruchy prekrvenia mozgu z dôvodu stenózy mozgových tepien, srdcových arytmií, útlaku 

vertebrálnych artérií pri spondylóze krčnej chrbtice (Stolze et al., 2004; Jaffee et al., 2016). 

Symptomatické pády spôsobené somatickými ochoreniami tvoria až 70-75% všetkých pádov 

(Miertová, 2019).  

Na pády sú náchylnejší pacienti s ortopedickými, neurologickými ochoreniami a seniori vo 

veku ≥ 65 rokov. V neurológii najviac predikujú pacienta k pádu: stavy po prekonanej cievnej 

mozgovej príhode, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza multiplex, epilepsia, 

polyneuropatia, demencia Alzheimerovho typu, poruchy chôdze a rovnováhy (vestibulárny 

syndróm), bolesť a ochorenia svalov pri myasthenii gravis (Homann et al., 2013; Renfro et al., 

2016).  

 

1.1 Cieľ príspevku 

Cieľom príspevku bolo priblížiť problematiku pádov v ošetrovaní pacientov s Alzheimerovou 

chorobou počas hospitalizácie a liečby v domácom prostredí a poskytnúť preventívne 

opatrenia pre elimináciu pádov.   

Demenciu Alzheimerovho typu sprevádza porucha pamäti a iných intelektových funkcií, 

porucha chôdze, posturálna instabilita a znížená schopnosť vykonávať sebaobslužné činnosti 

(Slezáková, 2014). U pacientov s demenciou sú zaznamenané pády až 8-krát častejšie ako 

u zdravých ľudí. Incidencia pádov sa u nich pohybuje v rozmedzí 70-80% (Allen et al., 2013).  

Nakoľko pacienti s demenciou majú zvýšený sklon k vzniku pádov, navrhnuté opatrenia majú 

svoje praktické opodstatnenie.         

 

2 VÝSKYT PÁDOV VO VZŤAHU K ALZHEIMEROVEJ CHOROBE A INÝM 

NEUROLOGICKÝM OCHORENIAM    

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu. Je najčastejšou príčinou 

demencie v starobe. Vyskytuje sa v dvoch formách, ako sporadická a familiárna choroba. 

U oboch foriem ochorenia sa nachádzajú rovnaké patologické zmeny, formy sa však od seba 

líšia len incidenciou, dedičnosťou a v malom rozsahu aj klinickými príznakmi. Alzheimerova 

choroba zasahuje neuróny všetkých vrstiev mozgovej kôry a v každom laloku. Degeneratívne 

zmenené axóny nervových buniek sú obklopené abnormálnym β-amyloidom, ktoré spolu 

vytvárajú neurotické plaky. K druhej neuropatologickej zmene dochádza priamo v neurónoch. 

V nich sa odohráva degenerácia bielkoviny, ktorú označujeme tau-proteín. Táto vytvára 

vlákna tvaru dvojitej špirály, ktorá je podkladom vzniku útvarov, ktoré sa nazývajú 

neurofibrilárne uzlíky. Neuróny obsahujúce tieto neurofibrilárne uzlíky neplnia svoju funkciu 

a postupne zanikajú (Šanta, Klímová a kol., 2007; Slezáková, 2014).  

Klinickými príznakmi pri Alzheimerovej chorobe sú: strata vizuálno-priestorovej orientácie, 

strata pozornosti, porucha chôdze a zvládania prekážok. Z tohto dôvodu sú vzniknuté pády 

pomerne časté. Je zaujímavé, že pacienti s Alzheimerovou chorobou mávajú menej časté 

komplikácie (v zmysle fraktúr a pod.), ako pacienti s Parkinsonovou chorobou, nakoľko pri 

demencii absentuje rigidita, ktorá k vzniku poranenia prispieva (Kaňovský, 2003). Takmer 

70% pacientov s Parkinsonovou chorobou si spôsobí pád aspoň raz počas jedného roka a viac 

ako 50% spadne za rok opakovane (Valkovič, 2009). 

Vo všeobecnosti je pre správnu koordináciu a racionalitu pohybu veľmi dôležité mentálne 

zdravie človeka. Demencia a delírium predisponujú pacienta k vzniku pádu s vážnejšími 

telesnými následkami (Pendlebury et al., 2015). Delírium je v odbornej literatúre  považované 

za prejav celkovej krehkosti organizmu a môžu byť ním ohrození ľudia vo veku ≥ 70 rokov, 

s akútnym somatickým ochorením, pacienti liečení psychofarmakoterapiou, závislí na 

alkohole a iných látkach a ľudia psychicky labilní. Delírium v liečbe znamená zhoršenie 
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prognózy pacienta v zmysle pomalšej rekonvalescencie s potenciálnym nebezpečenstvom 

výskytu komplikácií a prechodu do demencie u 5-10% chorých (Kalvach et al., 2004).  

Hospitalizácia pacienta zvyšuje riziko pádu sťaženou orientáciou chorého v cudzom prostredí, 

ktorá je umocnená senzorickým deficitom. Prechodná zmätenosť sa môže vyskytnúť aj u 65 

ročných pacientov (1-2%) alebo u pacientov nad 85 rokov (10-13 %) liečených v domácom 

prostredí (Matějovská Kubešová et al., 2018).   

U chorých s Alzheimerovou chorobou sa možno stretnúť napr. s nepokojom (24-61%), 

agresivitou (21%), bezcieľnym blúdením (26%), delíriom (30-50%), poruchou spánku (50%), 

depresiou (40-50%). Ďalšie príznaky, ktoré sa netýkajú kognitívnych funkcií, zahŕňajú zmeny 

osobnosti, stravovania, halucinácie, apatiu, odmietanie pomoci, neúčelnú manipuláciu 

s predmetmi a pod.    

Vaskulárna (sekundárna) demencia môže byť prítomná u pacientov so sklerózou multiplex 

alebo u pacientov po prekonanej cievnej mozgovej príhode. Celkovo sa vaskulárna demencia 

vyskytuje u pacientov vo veku ≥ 65 rokov u 15-20% chorých (Marshall, 2012). Vaskulárna 

demencia u pacientov so sklerózou multiplex sa rozvinie maximálne u 5% z nich (Bartko et 

al., 2012). 

S rizikom pádu sa pri roztrúsenej skleróze multiplex spája porucha citlivosti, chôdze 

a hybnosti, porucha rovnováhy, svalová slabosť, sfinkterové ťažkosti močového mechúra 

a hrubého čreva. U týchto pacientov hrozí riziko pádu z dôvodu narušenej pozornosti a 

vizuálno-priestorovej  schopnosti (Bednářík et al., 2010). 

Incidencia úrazov po páde narastá s kognitívnym deficitom, polymorbiditou (≥ 2 chronické 

choroby), posturálnou instabilitou a poruchou chôdze (Berková, Berka, 2018).  

Vyššie riziko pádu súvisí tiež so spasticitou, spomalenou posturálnou reaktivitou, depresiou 

a sekundárnou epilepsiou (Krobot et al., 2017). Pri tonicko-klonických kŕčoch epileptického 

záchvatu hrozí rôzna závažnosť telesného poškodenia (Mravec, 2013).  

U niektorých pacientov vzniká pád následkom kvantitatívnej poruchy vedomia napr. pri 

cievnej mozgovej príhode. Po tomto incidente majú pacienti zvýšené riziko pádu v súvislosti 

so zmätenosťou, poruchami hybnosti, chôdze, rovnováhy, citlivosti a videnia (Šanta, Klímová 

a kol., 2007).   

Z funkčných syndrómov v neurológii predikuje pacienta k pádom tzv. únavový syndróm, 

ktorý súvisí s nadmerným fyzickým vyčerpaním, poklesom výkonnosti a úplnou stratou 

výdrže. Únavový syndróm sa vyskytuje pri skleróze multiplex v 53-90% (Petrleničová, 2016). 

Myastheniu gravis sprevádza myopatia, dystrofia a myotónia, paraparéza/paraplégia, poruchy 

chôdze, únava, bolesti a slabosti svalov (Marshall, 2012; Slezáková, 2014).  

Aj lézie lumbosakrálnych nervov sprevádza porucha citlivosti, motorický deficit, bolesť, 

porucha chôdze a rovnováhy, ktoré súvisia s rizikom pádu (Homann et al., 2013). 

Neuropatická bolesť sa vyskytuje nielen pri lumboischiadickom syndróme, ale i pri 

diabetickej polyneuropatii,  poúrazových stavoch miechy, po cievnej mozgovej príhode a pri 

nádorových ochoreniach (Slezáková, 2014).           

Pacienti s neurologickým ochorením majú sklon k pádom a vzniku úrazom častejšie vo 

večerných hodinách a v priebehu noci, z dôvodu napr. opakovaného vstávania z postele pri 

vyprázdňovaní močového mechúra (pri Parkinsonovej chorobe) alebo blúdenia po izbe (pri 

demencii).  

Po páde je nevyhnutné pacienta dôkladne vyšetriť z dôvodu možných poranení, ale aj pátrať 

po príčinách pádu. Je to možné len na základe dôkladnej anamnézy, fyzikálneho posúdenia 

a zhodnotenia rizika ďalšieho úrazu s cieľom eliminovať odstrániteľné príčiny (Berková, 

Berka, 2018). Odhaliť dôvody pádu je niekedy veľmi náročné, nakoľko pri demencii 

Alzheimerovho typu sú prítomné amnestické poruchy.   
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2.1 Následky pádov a ich komplikácie  
Pád zhoršuje a predlžuje uzdravovací proces, znižuje fyzickú a psychickú kondíciu, 

kardiopulmonálnu kondíciu, posturálnu stabilitu, zvyšuje riziko vzniku osteoporózy, 

spôsobuje svalovú slabosť a sociálne izoluje pacienta. Výsledkom tohto stavu je zhoršujúca sa 

kvalita života pacienta (Hronovská, 2012; Růžičková, Zeleníková, 2017).  

Pomerne časté sú fraktúry proximálneho femuru, panvových kostí, rebier, kompresívne 

fraktúry stavcov a fraktúry predlaktia. Najzávažnejšie sú poranenia mozgu a ich komplikácie, 

ako je commotio/contusio cerebri, intrakraniálne krvácanie do mozgového tkaniva (Berková, 

Berka, 2018). 

Ďalšími následkami pádov sú psychické problémy v podobe posttraumatickej úzkosti (tzv. 

„Post-Fall Syndrome“). Tento syndróm vedie podvedome pacienta k strachu z ďalšej fyzickej 

aktivity, k limitácii pohybov, čo má za následok prehlbovanie fyzickej neschopnosti,  

zhoršovanie fyzickej zdatnosti a psychického stavu, imobilizácii, a tým zhoršenej celkovej 

kvality života (Berková, Berka, 2018). Pacient z dôvodu vlastného presvedčenia o zlom 

zdravotnom stave, poruche zrakového vnímania, instability postoja alebo neistoty pri chôdzi, 

výskytu prekážok vo svojom okolí výrazne obmedzuje svoju aktivitu. Príčinou pre limitáciu 

pohybov môže byť tiež znížená sebadôvera seniora (Németh, Derňárová, Hudáková, 2011; 

Růžičková, Zeleníková, 2017).  

Následky pádov môžu limitovať vykonávanie bazálnych a inštrumentálnych aktivít denného 

života a sebestačnosť, a tým zvyšovať závislosť na pomoci okolia. Pre pacienta a rodinných 

príslušníkov predstavujú následky pádov závažný ekonomický a sociálny problém, nakoľko 

financie vynaložené na diagnostiku a liečbu zranení spôsobených pádom sú častokrát vysoké. 

2.2 Meracie nástroje pre posúdenie rizika pádu  

V klinickej praxi boli pre posúdenie rizika pádu u pacientov s neurologickým ochorením 

vytvorené a testované tieto meracie nástroje: Škála pre stanovenie rizika pádu podľa 

Conleyovej, ktorú v roku 2007 modifikovala Jurásková, Morse Fall Scale (MFS) a škála  

Hendrich Fall Risk Model (HFRM). Meracia škála HFRM bola v roku 2003 modifikovaná 

autormi Hendrich, Bender, Nyhuis na škálu Hendrich II Fall Risk Model (HFRM II). Ďalšími 

používanými nástrojmi pre posúdenie rizika pádu sú Fall Risk Assessment a Saint Thomas's 

Risk Assessment Tool in Falling Elderly Inpatients (STRATIFY), ktorú vytvorili autori Oliver 

et al. v roku 1997 (Miertová, 2019). 

Uvedené meracie nástroje zahŕňajú multifaktorové posúdenie pacienta: posúdenie rizika pádu 

pred prijatím a po prijatí pacienta do zdravotníckeho zariadenia, anamnézu výskytu úrazu, 

úroveň sebestačnosti, užívanie liekov, psychický stav pacienta, zrakový a sluchový problém, 

oblasť rehabilitačnej starostlivosti, schopnosť spolupráce s ostatnými členmi ošetrovateľského 

tímu. Odporúčajú sa seniorom vo veku ≥ 65 rokov.    

K najviac doporučeným skríningovým meracím nástrojom pre iniciálne posúdenie rizika pádu 

patria škály MFS, HFRM II a STRATIFY.  

Formálny skríning posúdenia rizika pádu možno u pacientov s neurologickým ochorením 

vykonať testom Get Up and Go (Vstaň a choď), čo je štandardizované hodnotenie pohybu 

pacienta vo vyšetrovacej miestnosti v dĺžke 3 metrov. Môže sa hodnotiť kvalitatívne na 

stupnici od l (normálna) do 5 (závažná) alebo kvantitatívne načasovaním každého 

kroku. Tento test upozorňuje na pacientov so slabým výkonom a zvýšeným rizikom vzniku 

úrazu (Vaught, 2001). Vplyv chronických chorôb a užívaných liekov, stav rovnováhy 

a chôdze, výskyt domácich rizík spojených s pádom by sa mal pravidelne hodnotiť. Stav 

chôdze a stupeň rovnováhy možno efektívne vyhodnotiť pomocou testu Get Up and Go 

a testu Balanced Gait Test. Gaitov test vyváženej chôdze je určený na analýzu pacientovej 

chôdze počas rehabilitačného procesu. Je dobre uplatniteľný v traumatológii a neurológii, 

dopĺňa Tinettiho test alebo dynamický test chôdze (Vaught, 2001).   
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V klinickej praxi dlho používanou hodnotiacou škálou pre posúdenie miery sebestačnosti pri 

realizácií základných denných činností je hodnotiaca škála Activities of Daily Living (ADL). 

Ide o činností, ktoré pacient vykonáva v rámci starostlivosti o seba a ktoré predpokladajú jeho 

osobnú samostatnosť a sebestačnosť. Ich samostatné vykonávanie je závislé na aktuálnom 

duševnom a fyzickom stave pacienta. Tento test môže byť nápomocný pri hodnotení 

kognitívnych funkcií pacienta a podľa neho možno diagnostikovať zmeny v oblasti funkčného 

stavu (od samostatného fungovania až po úplnú závislosť) (Németh, Derňárová, Hudáková, 

2011; Miertová, 2019). 

Každé posúdenie by malo zohľadňovať aktuálny a maximálny možný výkon pacienta, 

zručnosť pri používaní pomôcok, pri úprave prostredia a pod. (Németh, Derňárová, 

Hudáková, 2011). Preto pri každom plánovanom prepustení chorého z ústavnej starostlivosti 

je vhodné zrealizovať test inštrumentálnych denných činností, ktorého výsledok by mal slúžiť 

ako podnet k vzájomnej spolupráci členov rodiny, príp. terénnych pracovníkov.   

K zisteniu kognitívneho výkonu pacienta so zameraním na orientáciu v osobe, priestore a čase 

sa odporúča použiť Standardized Mini-Mental State Examination (SMMSE) alebo 

Addenbrookský kognitívny test (Berková, Berka, 2018). V súčasnej dobe, ktorá zaznamenáva 

narastajúci počet seniorov s kognitívnym deficitom Alzheimerovho typu je zdôrazňovaný 

význam testu kreslených hodín, tzv. Clock Drawing Test a Montrealský kognitívny test 

(Nasreddine et al., 2005). 

SMMSE je doporučený skríningový nástroj k posúdeniu zmien v kognitívnych funkciách 

u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a ľahkou formou demencie Alzheimerovho typu 

pre potreby ošetrovateľskej diagnostiky a realizácie ošetrovateľských intervencií. 

Pri ťažšej forme demencie sa vyskytujú u pacientov stavy úzkosti a depresie. Preto v rámci 

posudzovacích škál je v klinickej praxi používaná geriatrická škála depresie, tzv. Geriatric 

Depression Scale (GDS), ktorá je schopná včas odhaliť pacienta s miernou až závažnou 

formou depresie. Depresívne stavy predikujú pacientov k zvýšenej úrazovosti.       

 

2.3  Preventívne opatrenia výskytu úrazov u seniorov s Alzheimerovou chorobou 

Štandardizovaná metodika posúdenia rizika pádu identifikuje kľúčové rizikové faktory na 

individuálnej úrovni pacienta. Rizikové faktory sú východiskom pre naplánovanie a realizáciu 

individualizovaných cielených ošetrovateľských intervencií. 

Edukácia pacienta a jeho rodiny/rodinných príslušníkov je integrálnou súčasťou 

multifaktorových ošetrovateľských intervencií pri minimalizácii rizika pádu v priebehu 

hospitalizácie alebo domácej liečby (Growdon et al., 2017).   

V prevencii pádu seniorov s Alzheimerovou chorobou sa venuje zvýšená pozornosť plánu: 

vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, spôsobu komunikácie so zdravotníckym 

pracovníkom, príp. opatrujúcou  osobou, prehodnoteniu užívaných liekov, úprave prostredia, 

cvičeniu, monitorovaniu bolesti, noseniu vhodnej obuvi, sledovaniu rizík v prostredí a ich 

odstráneniu.  

Sestra zisťuje používanie kompenzačných pomôcok pri chôdzi, pri korekcii zraku a sluchu. 

V tejto súvislosti posudzuje správnosť nosenia a funkčnosť pomôcky.  

Pokiaľ získané informácie za pomoci posudzovacích nástrojov ukážu, že pacient má riziko 

pádu, náležite by mal byť edukovaný o prevencii pádu spolu s rodinnými príslušníkmi. 

Pravidelné hodnotenie rizika pádu u hospitalizovaného pacienta by sa malo vykonávať raz 

týždenne, príp. pri zmenách hodnotiacich faktorov (napr. vzniknutý pád, zmena v medikácii, 

zhoršujúci zdravotný stav a zmyslové funkcie a pod.) (Miertová, 2019).   

Vo väčšine prípadov vzniknutých pádov dochádza v neprítomnosti inej osoby. Obvykle sú 

pacienti po páde nájdení na podlahe a 80% z nich nedokáže vstať bez pomoci (Fleming, 

Brayne, 2008). Pacienti ležiaci na podlahe dlhšie ako jednu hodinu, sú ohrození hypotermiou 

a ďalšími komplikáciami  (Hronovská, 2012). Riziko zotrvania na podlahe bez schopnosti 
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postavenia sa zvyšuje so závažnosťou poranenia a kognitívnym deficitom. Signalizačné 

zariadenie, pomocou ktorého pacient môže privolať pomoc je efektívnejšie, pokiaľ je 

umiestnené na tele pacienta (záchranný náramok s tlačidlom privolania pomoci). Signalizačné 

zariadenie upevnené v miestnosti (napr. nad posteľou chorého) je v prípade potreby ťažko 

dosiahnuteľné. Nové technológie detekujú pohyb pacienta automaticky a kontinuálne, senzory 

vnímajú pohyb, zmenu rýchlosti i smer pohybu, dokážu rozlíšiť pád od bežného pohybu 

a v prípade pádu privolajú pomoc (Berková, Berka, 2018).         

V súvislosti s prevenciou vzniku rizík sa pátra aj po príčinách poruchy spánku, úzkosti, 

depresívnych nálad, monitorujú sa žiaduce a nežiaduce účinky farmakoterapie. V rámci 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa odporúča fyzické cvičenie vrátane úpravy prostredia 

pre túto aktivitu, úprava medikácie a príprava edukačného materiálu s obrazovou prílohou a  

zoznamom cvikov.  

Potrebná je tiež úprava domáceho prostredia, ktorá môže byť niekedy finančne nákladná.      

Vyžaduje sa zabezpečiť priestranné prostredie, ktoré uľahčuje seniorovi pohyb.                              

Najjednoduchším spôsobom, ktorým je možné vytvoriť voľný priechod cez celý dom je                

odstránenie prekážok, napr. stolíkov, stoličiek a kresiel. Dôležité je zbaviť sa kobercov, o    

ktoré môže senior doma zakopnúť. Podlaha by mala byť vždy suchá a osvetlenie dostatočne 

výkonné vo všetkých miestnostiach. V súčasnosti sa ponúka veľa možností pre vytvorenie                

bezpečného prostredia a elimináciu rizika pádu. Na schodiskách je vhodné onačiť prvý 

a posledný schod farebne (žltou farbou), zabezpečiť obojstranné zábradlia, ktoré zabezpečujú 

pocit bezpečného držania. Vhodné sú stoličkové výťahy pre imobilných pacientov. Na                

toaletách, v sprche a vo vani sú potrebné držadlá a madlá, stolička a protišmykové podložky, 

ktoré znižujú riziko pošmyknutia a vzniku pádu (Németh, Derňárová, Hudáková, 2011).   

Vhodné je zvoliť obuv s protišmykovou podrážkou bez šnúrok a pri obúvaní používať obu-

vák. Obúvanie sa odporúča v sede, nie v stoji. Nevhodná je voľná, vychodená a poškodená 

obuv, pridlhé pyžamové nohavice, voľné v páse alebo poškodený odev (Schwarz, 2008).  

Pády môžu viesť k závažným poraneniam alebo zlomeninám, ktoré môžu následne vyvolať u                         

seniorov strach z vykonávania pohybu. Riziko pádu sa zvyšuje najmä vtedy, keď sa príznaky 

ochorenia začnú zhoršovať, napr. ak nastanú problémy s udržiavaním rovnováhy alebo                        

problémy s koordináciou pohybov.  

Pokiaľ pacient používa kompenzačné pomôcky pre korekciu percepčných porúch, sestra mu 

vysvetlí, aby si najprv nasadil okuliare, priložil načúvací aparát, posadil sa, obul sa a vzal si 

kompenzačnú pomôcku a až potom sa pomaly presunul napr. na toaletu alebo do inej                 

miestnosti (Hronovská, 2012).     

Veci, ktoré pacient denne používa (potraviny, lieky, nádoby, uteráky) je dobré umiestniť na                      

dostupné miesta v úrovni jeho pásu. V priebehu nočného spánku sa odporúčajú umiestniť                          

a používať nočné lampy, reagujúce na akýkoľvek dotyk. Vhodná je občasná kontrola spiaceho 

pacienta sestrou alebo rodinným príslušníkom. Pokiaľ pacient nespí, je potrebné pátrať po                            

príčinách nespavosti a vo vzťahu k riziku pádu identifikovať bolesť, potrebu vymočenia/                       

defekácie a zmenu polohy. U pacientov s poruchami vyprázdňovania močového mechúra sa 

odporúča pravidelné vyprázdňovanie v priebehu dňa každé 2-3 hodiny a vyprázdnenie pred 

spaním. V priebehu noci sa interval vyprázdňovania predlžuje na každé 4 hodiny.  

Pacientov a rodinných príslušníkov je vhodné poučiť o význame používania močovej fľaše 

alebo prenosného toaletného vozíka v dobe nočného odpočinku a podľa potreby zaistiť                          

pacientovi pomoc pri vyprázdňovaní.  

Používanie kompenzačných pomôcok pri chôdzi (rolátory alebo vozíky), používanie                              

bezpečných a pevných postelí v spálni pacienta znižujú riziko vzniku pádu. Bezpečné lôžka 

by mali mať nastaviteľnú výšku, automatickú brzdu, bočnice a doplňujúce príslušenstvo              

(držiak na močovú fľašu, podložnú misu, noviny a pod.). Ako uvádzajú autori Jarošová et al. 

(2014), úprava výšky postele podľa individuálnych potrieb pacienta sa javí efektívnejšou  
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intervenciou ako používanie bočných zábran na posteli chorého. Správne nastavená výška 

postele je taká, ak pacient pri posádzaní a vstávaní z postele dosiahne celou plochou chodidla 

na zem, nielen špičkami.  

V rámci bezpečnosti prostredia, sestra by mala monitorovať lôžko pacienta a priestor v jeho 

okolí, dohliadať na dostatočný priestor okolo postele a bezbariérovosť. Stolička alebo stolík 

sú častou príčinou zakopnutia a vzniku pádov. Nočný stolík by mal byť umiestnený v tesnej                 

blízkosti pacienta, aby rukou mohol dosiahnuť na veci a mal byť dvierkami otočený k                       

pacientovi. Stolička má mať operadlo na chrbát a ruky. Nadbytočné a nepoužívané veci 

a pomôcky je potrebné odstrániť z izby a prechodových miestností. Častokrát sú prekážkou 

pri pohybe pacienta a príčinou vzniku pádu.                 

Pri používaní farmakoterapie bez ohľadu na spôsob jej podávania, sestra monitoruje 

pravidelnosť užívania liekov a účinky liečby v súvislosti v možnosťou vzniku pádu 

u polymorbídnych pacientov (Marshall, 2012).  

Súčasťou minimalizácie rizík pádu je dohliadanie sestrou na pitný režim pacienta, prevenciu 

únavy. Dostatočný pitný režim je prevenciou dehydratácie a ortostatickej hypotenzie pri 

vzájomnom užívaní antihypertenzív a psychofarmakoterapie. Udržiavanie konštantnej teploty 

v interiéri, vyhýbanie sa prudkým teplotným výkyvom medzi interiérom a exteriérom je tiež 

prevenciou únavy. Fyzické vyčerpanie spôsobené neprimeranými aktivitami počas dňa 

zvyšuje únavu, neschopnosť koncentrácie a provokuje bolesť, čím sa tak zvyšuje riziko pádu.            
  

3  ZÁVER 

Efektívnou metódou prevencie pádov sa javí aplikácia preventívnych opatrení zameraných na 

vyhľadávanie rizikových pacientov, individuálne zhodnotenie celkového zdravotného stavu 

pacienta s Alzheimerovou chorobou prostredníctvom hodnotiacich škál a podľa zistenej miery 

rizika individuálne nastavenie príslušných preventívnych opatrení.  
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DETECTION OF ANGIOGENIC MARKERS IN ENDOMETRIOSIS 

AND ENDOMETRIAL CARCINOMA OF THE UTERUS 

 

Zuzana Biščáková, Miroslava Rabajdová, Rastislav Dudič, Mária Mareková 

 
Abstract 

Endometriosis is an estrogen-dependent disease characterized by the ectopic appearance of 

endometrial tissue. Pro and anti-angiogenic markers appear to be major factors influencing the 

development of inflammatory endometriosis. Vascular endothelial factor (VEGF) and 

placental growth factor (PlGF) belong to the group of pro-angiogenic factors. The class of 

anti-angiogenic markers includes e.g. soluble FMS-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) and soluble 

endoglin (sEng). The aim of the present study was to detect changes in the expression of 

selected proteins for and anti-angiogenic factors in the blood, studying to changes the 

expression of miR-17-5up levels and molecular changes on the DNA and chromatin level of 

the women with diseases of the female reproductive system. 

Key words: endometriosis, endometrial carcinoma, microRNA, angiogenic markers 

 

1 INTRODUCTION 

Oncological diseases of the female reproductive system are currently among the most 

common diseases. These are genetic diseases caused by uncontrolled cell proliferation - 

malignant tissue transformation. There are changes in the organization and sequence of the 

genome and mutations of important regulatory genes. 

In various types of cancer, some cells of the body begin to divide without stopping and are 

transported by the blood or lymphatic system to the surrounding tissues where they create a 

new tumor distant from the original tumor. The prevalence of cancer has a long-term growing 

nature. The causes of gynecological tumors are oftentimes dependent on many factors, such as 

the individual's genetic predisposition. 

Currently, the selection of the appropriate treatment type is based on the type, stage, and 

extent of the tumor. The patient's general health and age also play an important role. Only 17 

to 20% of women in Slovakia undergo regular gynecological examinations per year. Recently, 

there has been a significant increase in gynecological malignancies (Pleško et al., 2012). 

Most oncological diseases are diagnosed only in advanced stages of the disease, so today's 

research focuses on identifying new biochemical and molecular markers that are needed for 

early diagnosis of cancer and non-cancer. 

 

2 ENDOMETRIOSIS AND ENDOMETRIAL CANCER  

Endometriosis is also a common gynecological inflammatory disease. It is an estrogen-

dependent benign disease. It is characterized by the implantation of endometrial tissue in the 

pelvic area, which is sensitive to estrogen and significantly reduces the quality of life of 

women (Bulleti, 2010). Most often endometriosis affects the ovaries, fallopian tubes or tissues 

around the uterus. Typical symptoms of this inflammatory disease include recurrent pelvic 

pain, pain during the menstrual period, painful intercourse, urgent and sometimes painful 

emptying, and physical pain present during exercise, standing or walking. The inflammatory 

process that is caused by endometriosis can affect the fertility of women. Among the common 

causes of infertility are large pelvic bruising or peritubal adhesion, impairment of the 

fallopian tubes, or reduced oocyte release from the ovaries (Schenken RS., 1984). In women 

with endometriosis, there is an increased volume of peritoneal fluid with a high concentration 

of activated macrophages, prostaglandins, IL-1, TNF, and proteases. These changes are likely 
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to have adverse effects on oocyte, sperm, embryo or oviduct function. The failure of fimbriae 

to capture eggs is the responsibility of an inhibitor of egg capture in the peritoneal fluid 

(Suginami H., 1988). Endometriosis is an inherited disease affected by environmental and 

genetic factors. Although it is a benign disease that does not endanger women's lives, it is 

increasingly reducing the quality of life. 

The most common female malignancies are uterine cancer. In the uterus, malignant 

proliferation occurs, which is endometrial cancer and less common uterine sarcoma. 

Endometrial cancer is a malignant tumor of the lining of the uterine cavity (endometrium) that 

results from abnormal growth of cells capable of attacking and spreading to other parts of the 

body. The incidence of this disease increases and increases with age. Most women suffering 

from the disease are menopausal, with approximately 5% of patients under 40 years of age. 

Other risk factors include long-term estrogen therapy or obesity. Endometrioid carcinoma is 

one of the most common types of endometrial cancer and accounts for more than 80% of all 

cancers. The most common symptoms include abnormal uterine bleeding, vaginal discharge, 

haematuria, anemia, thrombocytosis, elevated blood glucose or abdominal pain (Walker S., 

2013). Tumors originate from atypical hyperplasia, grow exophytically into the uterine cavity 

or infiltrate the uterine wall. Metastasis occurs later, when the lymph nodes of the pelvis are 

infected, but also distant organs. 

 

3 ANGIOGENIC MARKERS 

Angiogenesis contributes to the development of the vascular system during endometriosis but 

also in the vascular system of the reproductive organs. In the developing embryo, it plays an 

important role in creating a functional circulatory system. Angiogenic markers and their 

receptors are involved in the regulation of placental vascular development (Park, Shim, Cha, 

2015). The most studied are the placental growth factor (PlGF) and vascular endothelial 

growth factor (VEGF). Their antagonists include soluble endoglin (sEng) and soluble FMS-

like tyrosine kinase (sFLT-1). The placental growth factor in humans is encoded by the PlGF 

gene (Maglione D., 1993) and located on chromosome 14q24. It is an important pro-

angiogenic factor (Binder N., 2016). The placental trophoblast is the major source of PlGF 

during pregnancy, which plays an important role in the growth and differentiation of 

trophoblasts. It is expressed in many other tissues, including villous trophoblasts (Khalil A. et 

al., 2008). High expression is observed during pregnancy in the placenta as well as in the 

peritoneal fluid in patients with endometriosis (Binder N., 2016). 

Vascular Endothelial Growth Factor VEGF (vascular permeability factor VPF) is a signaling 

protein produced by cells, the role of which is to stimulate blood vessel formation. It plays an 

important role in the process of vasculogenesis as well as angiogenesis. The primary site of 

action is the vascular endothelium. It is involved in the stabilization of endothelial cells in 

blood vessels - in kidney, brain and liver. The receptors for this protein are on glomerular 

endothelial cells. Endoglin, known as CD105, is a TGF-β growth factor receptor. Its 

expression is upregulated in endothelial cells (Fonsatti E., 2001). It regulates cell 

proliferation, adhesion, migration, and differentiation (Wong SH., 2000). This glycoprotein 

acts as a tumor suppressor, inducing inflammation and the release of angiogenic factors from 

inflammatory cells in vivo (Hata A. et al., 1998). 

Vascularization is required for tumor growth and metastasis, i. formation of new vessels. In 

the absence of blood, the tumor cell undergoes apoptosis (cell death) / necrosis. The main 

objective of endoglin therapeutic therapy in cancer is to target highly proliferating endothelial 

cells. This would inhibit metastasis and shrink tumors. 
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4 MICRO RNA 

MicroRNA is a small non-coding RNA molecule, 19-25 nucleotides single-stranded RNA. It 

occurs in most eukaryotes, including humans. MicroRNAs are involved in the regulation of 

gene expression, controlling a large number of physiological and pathological processes in the 

body, including malignant transformation. It is produced in the cytoplasm or nucleus from a 

long primary transcript (pri-miRNA) and hairpin precursor structure (pre-miRNA) by 

ribonucleases. 

MicroRNA has an important function in the post-transcriptional regulation of gene expression 

of multiple oncogenes and tumor suppressors. These short, non-coding RNA molecules 

exhibit, in addition to specific tumor tissue expression profiles, other properties that make 

them an ideal tumor biomarker. These are high stability, easy detection, wide dynamic range 

and correlation with known clinical-pathological characteristics (Chan et al., 2011). 

Circulating microRNAs in the diagnosis of various tumor types demonstrate good analytical 

properties (Brase et al., 2010). It proves very stable in body fluids, remains stable despite 

exposure to harsh conditions - high temperature, extreme pH, long-term storage (Li et al., 

2015). 

 

5 MATERIAL AND METHODS 

The biological material of the experimental group in the study consisted of peripheral blood 

and urine of patients examined at the Gynecology and Obstetrics Clinic of UNLP in Košice. 

Patients in the experimental group (n = 15) were diagnosed with the frozen pelvis (FP), 

endometriosis, sacrouterine ligament (ESUL), and carcinoma of the endometrium of the 

uterus. The mean age of the patients was 41 years. The control group (n = 5) consisted of NTS 

UNLP blood donors. 

Patients were collected biological material in the form of whole blood collected by a closed 

collection system Vacutainer with the addition of K3EDTA. Analysis of angiogenic marker 

expression was performed using an immuno-enzymatic ELISA method. A cell-based lysis kit 

was used to isolate miRNA from urine samples. Subsequently, RNA precipitation, 

degradation, specific purification and elution of small miRNAs occurred. 

Specific RT reverse primers specific for the analyzed miRNA (miR-17-5up) were used to 

reverse transcribe miRNA into cDNA. Analysis of specific miRNA expression levels was 

performed by Real-Time PCR using a Rotor-Gene Quadruplex Qiagene Cycler and TaqMan 

Gene Expression Assays. This laboratory technique monitors the amplification of the targeted 

DNA molecule during PCR. Subsequently, fluorescence radiation was detected by the 

detector during each cycle and its intensity correlated with the amount of amplicon in the 

reaction mixture. AFM was used to diagnose molecular changes in DNA and chromatin in 

patients with the frozen pelvis and endometrial carcinoma. 

 

6 RESULTS 

6.1 MicroRNA analysis – qRT-PCR 

Changes in the expression of specific miR-17-5up levels were analyzed in patients suffering 

from endometriosis sacrouterine ligament and frozen pelvis. From the measured values with 

respecting Ct and 2
-ΔΔCT

 levels, it can be concluded that the target miR-17-5up is up-

regulated. Significant changes in expression levels were detected (Figure 1). The expression 

level of miR-17-5up in the experimental group in patients with endometriosis sacrouterine 

ligament was increased by 93% compared to the control group. The expression level of mir-

17-5up in the experimental group in patients with frozen pelvis was increased by 712% 

compared to the control group. 
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Figure 1. Change in miR-17-5up expression levels in patients with endometriosis sacrouterine 

ligament and frozen pelvis compared to control group 
 

 
 

6.2 Analysis angiogenic markers - method ELISA 

Expression of endoglin and FLT-1 anti-angiogenic marker proteins was detected using an 

ELISA method. Endoglin as a glycoprotein function as a tumor suppressor that induces 

inflammation and release of angiogenic factors from inflammatory cells. Its increased value 

was observed in patients with endometriosis (inflammatory disease) compared to patients with 

endometrial cancer. Increased anti-angiogenic marker FLT-1 was observed in patients with 

endometrial cancer. 

 

Figure 2. Expression of endoglin and FLT-1 anti-angiogenic marker proteins in patients with 

various types of endometriosis and endometrial carcinoma 

 

 
 

Vascular endothelial growth factor VEGF plays an important role in stimulating blood vessel 

formation. It is one of the main inducers in the process of vasculogenesis as well as 

angiogenesis. Increased expression of pro-angiogenic VEGF marker proteins was observed in 

patients with endometrial cancer. 
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Figure 3. Expression of proteins of the pro-angiogenic VEGF marker in patients with different 

types of endometriosis and endometrial cancer 

 
 

6.3 DNA and chromatin analysis - method AFM 

Atomic Force Microscopy AFM is a technique that is used to display three-dimensional 

surface properties of samples. It is used to investigate the dispersion and aggregation of 

materials such as size, shape, sorption and structure.  

The AFM method was used to compare the structure of ss and dsDNA, the size of individual 

nucleosomes, and the amplitude of the RMS spectrum, which expresses the roughness of the 

nuclear material in the sample. AFM was used to diagnose molecular changes in DNA and 

chromatin in patients with the frozen pelvis and endometrial cancer compared to the control 

group. The results show that the width of ss, dsDNA, and nucleosome width was highest in 

endometrial cancer compared to the control. Isolated single-strand and double-strand DNA 

systems in patients and control blood samples showed significant differences in nucleosome 

alignment and concentration and interconnections. In the DNA analysis of tissue isolated from 

a patient diagnosed with endometroid adenocarcinoma of corpus uteri, the ssDNA width 

showed a significant difference from the control sample (73 ± 5% higher, p <0.001), but the 

ssDNA height was at the control level. The width of the dsDNA showed similar values to that 

of the dsDNA, the maximum width of the dsDNA being approximately 77.8 ± 4% higher 

compared to the control (p <0.001). The isolated DNA showed an increased nucleosome 

width (of 73.4 ± 5% compared to the control sample (p <0.001).) The measured values 

showed that the width of ssDNA and dsDNA had a significant increase in endometrial cancer 

compared to controls. endometriosis, wherein the height of the ssDNA and dsDNA expressed 

a maximum value (Urdzík P. et al., 2019). 

 

Figure 4. Results of ss and dsDNA and nucleosomes in patients with endometriosis and 

endometrial cancer compared to the control group 
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The second part was focused on the structure and compactness of chromatin (fig. 5). In 

endometriosis and endometrial cancer, the nucleosome width was lower compared to the 

control (33.3 ± 5%, p <0.01 and 23.8 ± 4%, p <0.05). The height of nucleosomes in the frozen 

pelvis sample showed the lowest value (Urdzík P. et al., 2019). 

 

Figure 5. Results of isolated chromatin in patients with endometriosis and endometrial cancer 

compared to the control group 

 

 

7 CONCLUSION 

Endometriosis and endometrial cancer are among the most common female diseases that have 

an increasing incidence at present. The study of new biomarkers and laboratory procedures is 

important because cancer treatment has a higher success rate in the early stages. MicroRNA 

functions as an oncogene or tumor suppressor and the expression of these small molecules in 

tissue is tumor-specific. In addition, that miRNA have specific expression profiles in tumor 

tissue, have too other important properties that make them a interesting as a tumor 

biomarkers. Study of specific markers at the molecular level could assist in the development 

of new diagnostic procedures that would be useful not only in early diagnosis but also in 

monitoring the treatment of patients suffering from endometriosis and endometrial cancer. 

 

This work was supported by the VEGA projects 1/0873/16 and 1/0372/17. 
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AUTOFLUORESCENCE OF BODY FLUIDS IN EARLY DIAGNOSTICS 

OF CERVICAL INFLAMMATORY DISEASES 

 

 Petra Lamancová, Katarína Dubayová, Peter Urban, Anna Birková, 

Anton Karabinoš, Mária Mareková 
 

Abstract 

Ureaplasma urealyticum is one of the most common sexually transmitted infections. 

Untreated infection caused by this bacteria in women leads to inflammatory diseases of the 

cervix. Women with a higher age have probably a higher risk of incidence of inflammatory 

problems and cervical dysplasia. Fluorescence profiling analysis is a fast and sensitive method 

that is also suitable for the analysis of complex mixtures. Urine monitoring based on 

synchronous fluorescence spectra processed into concentration matrices shows differences in 

the urine composition of healthy individuals and patients with different diseases. It has been 

found increased fluorescence intensity in the 400-420 nm excitation wavelength region in 

patients with different diagnoses of cervix. This findings has been studied in correlation with 

the positivity for the presence of Ureaplasma urealyticum in the sample of cervix swab. 

Key words: Ureaplazma urealyticum, Cervicitis, Cervical dysplasia. Fluorescence 

spectrophotometry, synchronous spectra, concentration matrices. 

 

 

1 INTRODUCTION 

Mycoplasmas are the smallest wild organisms capable of reproducing themselves. Sixteen of 

the more than 200 species known to mycoplasias are found in the human body, but only six of 

them are pathologically important: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, 

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma ferments, Ureaplasma parvum, and Ureaplasma 

urealyticum. Because of their increased affinity for mucosal epithelial cells, they occur mainly 

in the mouth, upper airways and distal parts of the urogenital tract. The most widespread 

potentially pathogenic mycoplasma isolated from the urogenital tract of men and women is 

ureaplasma. It is a spherical or cocobacillary bacteria with a diameter 0.2 - 0.3 µm, occurring 

mostly extracellulary, although they can also penetrate inside the cells and spread through the 

bloodstream to organs and tissues. Among prokaryotes, they excel in the absence of a cell 

wall (Lanao and Pearson-Shaver, 2019). 

 

2 UREAPLASMA UREALYTICUM  

Ureaplasma urealyticum is one of the most common sexually transmitted infections, 

associated with urogynecological diseases and infertility, non-gonococcal urethritis, orchitis, 

epididymitis, prostatitis and bronchopulmonary dysplasia in neonates. However it can be also 

isolated in asymptomatic patients. Ureaplasma by its action in the female urogenital tract can 

cause inflammatory diseases of the cervix and cervical dysplasia. Elderly women and 

immunocompromised patients with untreated ureaplasma are at a higher risk. In most cases, 

their role in any particular pathology cannot be predicted, due to the high degree of 

colonization among healthy individuals. An infection by this bacteria also affect the formation 

of kidney stones and may increase the risk of premature birth. They may occur as commensals 

or as pathogens, depending on their parasitic uptake of essential metabolites from their hosts, 

such as fatty acids, amino acids, cholesterol, and nucleic acid precursors (Combaz-Söhnchen 

and Kuhn, 2017). The treatment of ureaplasma infection is complicated because of the high 

level of resistance to many commonly prescribed antimicrobials. Due to the absence of cell 

wall, they are resistant to all beta-lactam and glycopeptide antibiotics and the lack of de novo 
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synthesis of folic acid causes resistance to sulfonamides and diaminopyrimidines. Antibiotics 

belonging to the classes of fluoroquinolones, tetracyclines, chloramphenicol, and macrolides 

are best suited for the treatment of this infection (Beeton and Spiller 2016). Ureaplasma is 

known in laboratory diagnostics as a strain that is difficult to cultivate due to its size, absence 

of cell wall and very slow growth. Since it is not possible to distinguish between Ureaplasma 

and Mycoplasma hominis in the culture itself, further methods are needed. In practice, 

Ureaplasma DNA amplification by PCR (Polymerase Chain Reaction) is used to detect 

Ureaplasma urealyticum, which is more sensitive to ureaplasma diagnosis than culture. 

Currently, PCR is the most widespread method for its detection. Real-time PCR (qRT-PCR), 

which detects and quantifies products simultaneously with amplification, is preferred to 

classical PCR. The improved specificity of qRT-PCR is due to the use of a third 

oligonucleotide probe that binds to the target sequence. The use of a labeled probe minimizes 

the detection of unwanted amplicons. Since it is not necessary to maintain a viable organism 

for nucleic acid detection, sampling, handling, and transport are easier than in the case of 

cultivation because no special transport medium is needed (Waites et al., 2012). 

 

3 FLUORESCENCE SPECTROSCOPY 

Fluorescence spectroscopy is a fast and sensitive method that enables non-contact and non-

destructive data to be obtained quantitatively (according to the intensity of radiation) and 

qualitatively (according to wavelengths) of the analyzed system and its components. The cells 

contain molecules whose structure, after excitation by UV or Vis radiation of a suitable 

wavelength, emits radiation - fluorescence. Substances that possess the property of 

autofluorescence are endogenous fluorophores. The most important endogenous fluorophores 

are aromatic amino acids, flavin or pyridine coenzymes. The changes that occur in cells and 

tissues during physiological and/or pathological processes are also reflected in the amount and 

distribution of endogenous fluorophores. Therefore, analytical techniques based on 

autofluorescence monitoring can provide information about the morphological and 

physiological state of cells and tissues. Fluorescent monitoring defines the metabolic profile 

of the system. Profiling and fingerprinting belong to strategies without the need to identify 

specific compounds. The system is monitored as a whole and the profiles are compared to a 

defined standard (blood, urine of a healthy individual). Since fluorescence methods can detect 

changes at the molecular level even at low concentrations, they are suitable screening and 

diagnostic methods. For autofluorescence analysis, specimens do not need to be specially 

prepared or modified. Autofluorescence differs from fluorescent signals caused by exogenous 

fluorophores, which are found in the body either as a product of a pathological process, a drug 

or intentionally applied fluorescent probes (Monici, 2005). Different types of spectra can be 

used for fluorescence sensing, most commonly emission, excitation and synchronous, with 

constant wavelength difference, expressed as the dependence of fluorescence intensity on the 

excitation wavelength. The three-dimensional fluorescence analysis allows an analysis of the 

multifluorescent system. Urine is an inviting diagnostic material due to non-invasive 

collection and reflects the health of the organism. A disadvantage is the concentration 

variability of the individuals and the influence of exogenous factors such as diet or drugs. The 

problem of concentration urinary diversity was solved by the introduction of fluorescent 

concentration matrices (Kušnír et al., 2005). Urine is a multifluorescent system in which the 

individual fluorophores occur in orders of varying concentrations. Non-linear dependence of 

fluorescence intensity on fluorophore concentration and quenching of fluorescence intensity 

due to high fluorophore concentration will cause undiluted urine not to collect the highest 

concentration fluorophores in a given sample, therefore the urine sample must be diluted by 

geometric order. The spectra, when aligned in space according to increasing dilution, create a 

contour map (concentration matrix). The concentration matrix is a perpendicular projection to 

- 1566 -



the plane bounded by the excitation wavelength and the negative decimal logarithm of the 

volume fraction of the urine sample pφ (as pH). The 3-D graph thus generated represents the 

relationship between fluorescence intensity, excitation wavelength, and urine dilution. 

Concentration matrices provide information on total urine concentration, urinary fluorescence 

intensity, and fluorescence of individual fluorophores. The excitation wavelength (x 

coordinate) characterizes the qualitative composition of the fluorophores, pφ reports the urine 

density (y coordinate) and the fluorescence intensity (z coordinate) is a quantitative 

characteristic of the fluorophores. The contour shape shows the interactions between 

fluorophores. The value of one contour line characterizes 5% of the total fluorescence. The 

mean pφ of urine in healthy subjects is 2.1-2.4. Values above 2.4 indicate concentrated urine 

(Figure 1A) and values below 2.1 correspond to diluted urine (Figure 1B) (Birková et al., 

2007; Dubayova et al., 2015; Píš et al., 2011). Fluorescent concentration matrices illustrate 

the quantitative and qualitative composition of urine. 

 

 
 

Figure 1. Comparison of urine concentration matrices of different concentration. A 

concentrated urine (pφ = 3); B very low density urine (pφ = 1.5) 

 

4 AIMS 

The aim of this work is to apply fluorescence profiling analysis to identify changes in its 

composition of patients with various cervical pathologies that are associated with Ureaplasma 

urealyticum infection. 

 

5 MATERIAL AND METHODS 

5.1 Set of patients 

The experimental group consisted of patients diagnosed with inflammatory diseases of the 

cervix (cervicitis), and in some of them already with cervical dysplasia, diagnoses N72, N87, 

N87.2, N87.9 and a patient with cervical cancer. The group consisted of 58 women aged 16 - 

55 years, the average age was 33 years. Of the experimental group, 44 patients had dg. N72, 

15 were positive for Ureaplasma urealyticum, 18 negative and 11 positive for other 

pathogens. Set of patients with dg. N87 consisted of 7 women, 3 positives for Ureaplasma 

urealyticum, 1 negative and 3 positive for other pathogens. In the file with dg. N87.9 were 5 
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patients, 2 positives for Ureaplasma urealyticum and 3 positives for other pathogens. With 

severe cervical dysplasia, we had one patient negative for Ureaplasma urealyticum. In our 

study, we used healthy women as controls to find no sexually transmitted diseases or their 

agents. The patients expressed their consent to the anonymous use of the results for scientific 

purposes by their signature. 

 

5.2 Biological material 

Cervical swab and morning urine of patients who have been diagnosed with inflammatory 

diseases of the cervix. 

 

5.3 Detection of Ureaplasma urealyticum 

The cervical smear DNA was isolated with a QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) with an 

automatic QIAcube isolator (Qiagen). DNA was analyzed by real - time PCR for the presence 

of Ureaplasma urealyticum and Ureaplasma parvum kit AmpliSens® Ureaplasma spp.-FRT 

on a Rotor Gene 3000 (Qiagen). Positive samples were verified by PCR for the presence of 

Ureaplasma urealyticum. 

 

5.4 Urine analysis 

Strip analysis of urine: semi-quantitative detection of pathological constituents of urine by 

Decaphan strips. 

Fluorescent urine analysis: urine samples were centrifuged at 10,000 rpm for 10 min. Samples 

(1 ml) were diluted 1: 3 with distilled water in a geometric series, from undiluted to 1000 

dilution. The samples were measured in a quartz cuvette (1 cm) with a volume of 3.5 ml. For 

fluorescence analysis, we used a Perkin Elmer Model LS 55 fluorescence spectrophotometer. 

We measured the following parameters: excitation/emission slit 5/5 nm, scanning speed of 

monochromators 20 nm/s. We recorded a simple synchronous spectrum with a constant 

wavelength difference Δ λ = 30 nm expressed as a dependence of fluorescence intensity on 

excitation wavelength in the range of 250 - 550 nm in the FLWinlab program. Concentration 

matrices were generated from the measured spectra. 

 

6 RESULTS 

The urine concentration matrix reflects its composition not only in terms of the amount of 

water (urine concentration) but also in the presence of fluorescent metabolites. To compare 

the spectra of the individual urines, it is necessary to select the dilution in which the analyzed 

fluorophore has a maximum or is located in a linear zone. A patient with cervical cancer had a 

significantly altered concentration matrix in the 400-420 nm range. To compare the 

fluorescence profiles (Figure 2), we selected the spectra at the dilutions shown in figure 3 

marked with a blue line. Pterins, kynurenine, folic acid fluoresce in this zone.  
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Figure 2. Comparison of fluorescence profile of a healthy woman and a patient with cervical 

cancer 

 

 
 

Figure 3. Comparison of concentration matrices of healthy woman and cervical cancer 

patient. The blue line shows the dilution at which fluorescence profile were compared 

 

The fluorescence profile is more illustrative for comparison than the matrix, so in the 

following, we only compare the fluorescence profiles of urine dilutions that correspond to the 

fluorescence maximum of a given region. We focused on this area and compared the 

fluorescence profiles of patients diagnosed with N72 (Inflammatory Cervical Disease), N87.0 

(Mild Cervical Dysplasia), N87.2 (Severe Cervical Dysplasia), N87.9 (Unspecified Cervical 

Dysplasia) related to the (in) presence of Ureaplasma urealyticum. This bacterium has urease 

activity, i.e. it produces ammonia and increases the pH of the environment. For this reason, 

we also focused on the pH value of urine. A patient diagnosed with N87.2 also has increased 

fluorescence intensity in the area (Figure 4). 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

250 300 350 400 450 500 550 

f 

nm 

Fluorescent profile 

Cervix carcinoma Healthy 

- 1569 -



 
Figure 4. Comparison of the fluorescence profile of a healthy woman and a patient with 

severe cervical dysplasia 

 

From the group of patients with dg. N87.9 we selected a patient that was positive for Candida 

albicans. The patient used folic acid, which fluoresces in the monitored zone of 400-420 nm. 

We wanted to avoid increased intensity due to exogenous fluorophore. As shown in Figure 3, 

the fluorescence profile does not differ from that of a healthy woman. The urine pH was 6. In 

Figure 5 there is also a profile of a patient who, in addition to positive for Candida albicans, 

also positive for Ureaplasma urealyticum, a urine pH of 7. The fluorescence profile has a 

peak at 405 nm. A patient with a positive effect only on Ureaplasma urealyticum has a similar 

profile, urine pH is also 7. 

 
Figure 5. Comparison of fluorescence profile of patients with dg. N87.9 

 

In the diagnosis of N72, we compared the fluorescence profiles of patients that were positive 

for Ureaplasma urealyticum, but we focused on the different ages of the patients. The 

fluorescence profile at 400 nm is very similar, except for a slight change (Figure 6). Although 

the same pathogen is present in both patients, the effect of Ureaplasma urealyticum in the 

elderly patient was already reflected in the pH change (pH = 7), whereas in the younger 

patient the increase in pH did not occur (pH = 6). The risk of developing inflammatory 

diseases and precancerous conditions is significantly higher in elderly patients since the 

negative effect of Ureaplasma urealyticum is believed to persist in the body longer than in 

younger women.  
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Figure 6. Comparison of fluorescence profile of patients with dg. N72. 

 

7 CONCLUSION 

Fluorescent techniques are suitable for producing metabolic profiles because of their speed, 

efficiency, and sensitivity. Metabolic profiling is one of the modern techniques for the 

analysis of biological fluids. By comparing the fluorescence profiles of the healthy and the ill, 

it is possible to define certain differences that could be used for screening or diagnosis. The 

coordinates of the fluorescence spectra, the intensity of the fluorescence and the course of the 

contour lines create a unique fingerprint image. Fluorescence analysis revealed interesting 

fluorescence changes in inflammatory diseases of the cervix and precancerous conditions at a 

wavelength of 400 nm. We will continue with identification of other compounds that emit 

fluoresce in this zone. The size of the experimental set was not sufficient for statistical 

processing as the aim of the work was to point out the monitoring of urine by fluorescence 

analysis.  

 

This work was supported by the VEGA projects 1/0372/17 and OPVaV-2009/2.2/05-SORO 
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CHRONIC LOW GRADE INFLAMMATION AND PCOS 

 

Marta Dobakova 
 

Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) with its prevalence 6-25% is a frequent endocrinopathy 

among women at reproductive age. Many comorbidities associated with PCOS have the 

importance for the public health. The chronic low grade inflammation is one of the cause of 

morbidity in women in PCOS, generated by the white adipose tissue. The way how to express 

the risk of developing the diseases, caused by adipose tissue, is to use a various types of 

mathematical calculations. We realized a small study in the autumn 2019 in Slovakia with 

aim to find a relationship between any of these new indexes and biochemical markers of 

CLGI. The results will be published at the end of January 2020. 

Keywords: PCOS, chronic inflammation, weight, WAT, CLGI, biomarker, adipokines, VAI, 

LAP, WTI 

 

 

1 INTRODUCTION 

1.1 Polycystic ovary syndrome (PCOS) 

PCOS is considered  a public health  important endocrinopathy in women at reproductive age. 

Its prevalence varies from 6% to 25% according to used criteria (1). The diagnosis is made 

per exclusionem because of heterogeneous clinical symptoms. The importance of PCOS is 

given by its connection with frequent abortions (30%), overweight or obesity (50 – 60%), 

hypertension (40%), clinical manifestation of diabetes mellitus (16%) and social isolation 

(due to hirsutism and acne) (2).  

Looking at the hormonal profile of PCOS it shows many opportunities to build bridge among 

changed level of particular hormone and the development of chronic inflamation. Low levels 

of binding proteins in connection with high levels of active free forms of hormones create the 

conditions for such pathological shift.  

Sex hormone-binding globulin (SHBG) is a serum protein with anti-inflammatory effects – it 

suppresses mRNA for inflammatory cytokines such as IL-6, TNFα, and MCP-1, which are 

typically expressed in adipocytes, with major effects on the chronic low grade inflammation. 

IGF-I is an effector element in cellular responses mediated by IL-4, leading to M2 

macrophage polarization. Mechanisms underlying these effects are dependent on the 

PI3K/Akt pathway (3). 

 

1.2 Inflammation 

Inflammation is helpful mechanism allowing to fight with foreign agents and minimize the 

damage of self tissues. Today it is distinguished acute and chronic inflammation. In respect to 

chronic non-communicable diseases (like diabetes mellitus, cardiovascular diseases, cancer 

etc) the chronic low grade inflammation (CLGI) represents the basis of them. This type of 

low-level inflammatory answer forms persistent activation of immune system with all 

consequences. 

 

1.3 White adipose tissue 

The main role in the connection of chronic inflammation and PCOS (besides the hormones) 

plays white adipose tissue (WAT). WAT is the important source of cytokines, chemokines 

and adipokines thanks to which is covered energy metabolism, insulin sensitivity and normal 
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functions of endocrine, reproductive and bone metabolism in human body. This knowledge 

shows WAT is considered the important endocrine system too. The human body with the 

optimal weight has the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory agents. In 

chronic diseases, like PCOS, we considered dysbalance and the chronic inflammation (4). 

 

1.4 Nutritional surplus, obesity and immunity 

Innate immunity is an intrinsic, cell-autonomous response representing the first barrier of fast-

acting defense against pathogens, while adaptive immune response stimulates antigen-specific 

receptor molecules expressed by T and B lymphocytes. Excess lipid in obese individuals is 

the main cause of chronic inflammation. Likewise, it may also influence the ability of the 

immune system. Lipid or saturated fatty acids can act directly on cells of the innate system to 

promote the development of Th2-type responses associated with allergy or through CD1 to 

capture and present lipid antigen restricted to T lymphocytes, which can promote allergic 

reactions. Macrophages are important for lipid sensing and induction of the inflammatory 

programming from an anomalous activation of the innate immune system. After that the 

production and secretion of cytokines such as tumor necrosis factor (TNF) and interleukin 6 

(IL-6), which are overexpressed in the adipose tissue of obese individuals providing the first 

clear link between obesity and induced metabolic disorder. The lipid accumulation tissues 

which are populated by macrophages and other immune cells give rise to chronic activation of 

inflammatory pathways in the setting of obesity (Figure 1) (5) 

 

 
 

Figure 1: Inflammation pathways induced by lipid. Lipid can be recognized by multiple 

molecules resident in cellular membrane, such as TLRs (Toll-like receptors), NLRs (Nod-like 

receptors), and CD1, to activate different signal pathways and ultimately induce 

inflammation. TLRs are responsible for IKKβ/NF-κB and ER (endoplasmic reticulum) stress 

augment, while NLRs activate Caspase1 expression and induce ROS (reactive oxygen 

species) production. Besides, lipid captured by CD1 can be presented to T lymphocytes 

directly. All these signals participate in translating lipids to inflammatory response (5) 
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2 CHRONIC LOW GRADE INFLAMMATION 

2.1 Measurement of inflammation 

The main cause we are not able to treat CLGI is missing available biomarker (or panel of 

biomarkers) for routine use. Today we really have no the biomarker of CLGI with adequate 

sensitivity and specificity. It means the inflammation (acute, chronic) is measured by various 

types of laboratory tests, e.g. the white blood cell count, cytokines like interleukine 6 (IL-6) 

or acute phase proteins like C-reactive protein (CRP) and many others. Such measurement has  

several questions:  

1) whether such static measurement is correct for the inflammation (the very dynamic 

process) 

2) whether measurement of biomarker in the blood has the adequate sensitivity (the 

situation in the inflamed tissues can be completely different) (6) 

 

2.2 Adipokines 

Adipokines are proteins secreted from adipose tissue. They act both locally and systemically.  

Examples of adipokines are: leptin, adiponectin, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6, 

plasminogen activator inhibitor-1, visfatin, chemerin and many other. In the obese state, the 

excess growth in adipose tissue has been shown to alter the adipokine profile, thereby 

initiating a detrimental cascade of metabolic disturbances. This change is said to be influential 

in the development of hyperglycemia, insulin resistance, dyslipidemia, and an increased risk 

of cardiovascular diseases seen typically in obesity (7) 

 

2.3 Effective tools for assessing the risk 

The waist circumference measurement  or body mass index are the well known parameters 

how to measure body fat. But there are some other tools recognised as helpful (8, 9). 

Visceral adiposity index (VAI) is a sex-specific numeric index for measurement of visceral 

adiposity. It is the simple marker of visceral adipose tissue dysfunction and a good predictor 

of insulin resistance, prediabetes and diabetes. In women in PCOS it makes the link between 

hyperinsulinemia, hyperandrogenism and anovulation (10)  

Another one is lipid accumulation product (LAP), used for the screening of metabolic 

syndrome in healthy persons and also in women with PCOS.  

It is also used the waist circumference-triglyceride index (WTI), a good predictor of 

cardiovascular diseases. 

 

2.4 Study 

Our study was realised in the autumn 2019. We measured VAI, LAP, WTI, CRP, IL-6, 

HOMA-IR in 2 groups: women with PCOS and group with healthy female controls. Our aim 

is to show relationship between each of the used index and the level of chosen parameters. 

The results will published at the end of January 2020. 

 

3 CONCLUSION 

There is an evidence PCOS is an example of female metabolic syndrome with its 

inflammatory part. One of the main contributor to inflammation in women with PCOS is 

thought to be the white adipose tissue. That´s why such type of chronic inflammation is 

sometime called „WAT-generated inflammation“ or „metaflammation“. It is defined as a 

specific type of inflammation or metabolic answer to overload nutrients in the way of pro-

inflammatory mediators production (4), with another name like „sterile inflammation“ or 

„metabolic inflammation“. This type of inflammation acts like a double edged sword: at 

optimal level it confers protection against pathogens; at the suboptimal level it leads to 

immunodeficiency; at supraoptimal level it leads to inflammation. (11) 
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METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY 

 

Marta Dobakova 
 

Abstract 

Metabolic health means active cross-talk between the immune system and the metabolic 

pathways. This sight is new and changes the traditional concept of immune system role only 

in the protection against the infections and the development of the cancer. The activated 

immune system can be found in many metabolic diseases connected with oxidative stress and 

low grade inflammation. The question is whether there is a specific pattern for each individual 

disease or something common at molecular level.   

Keywords: metabolic disease, immune system, cytokine, gut microbiota, dysbiosis, 

atherosclerosis, diabetes mellitus, coronary artery disease 

 

 

1 INTRODUCTION 

Metabolic disease or metabolic disorder is defined as disruption of normal metabolism. It can 

be caused by various types of errors on biochemical level accompanying the conversion of 

food to energy. The metabolic diseases are well known like obesity, diabetes mellitus, fatty 

liver disease, atherosclerosis, cancer etc. Most of them has an increasing prevalence today in 

the developed countries all over the world. It is a life-style with chronic stress, nutritional 

excess and absence of exercise. that contributes to developing such diseases. 

The immune system is the very important system in humans. It interacts with most of body 

systems and can be modified with various factors (genetic, environmental).  In human body 

the immune system makes an integrated network predominantly with endocrine and central 

nervous systems. This communication is covered and controlled by enormous amount of 

signal molecules and their receptors. There are hormone receptors on immune cells, immune 

response in females is more vigorous than in males and many molecules act in different 

manner at central and peripheral level. There is also important role of the gut microbiota (1). 

 

2 IMMUNITY 

2.1 Nonspecific, specific, cellular and humoral immunity – basic facts 

Immune response is divided into two categories: nonspecific and specific. Nonspecific 

immune response is the innate or natural immune response that acts as the first line of defense 

against infections. The cells of nonspecific immune response are monocytes, macrophages, 

natural killer (NK) cells, dendritic cells, and granulocytes (neutrophils, eosinophils, and 

basophils). These cells uses phagocytosis (neutrophils, monocytes, macrophages), lysis of 

infected cells (NK cells), or producing a number of cytokines. Dendritic cells together with 

monocytes and macrophages act as antigen presenting cells (APCs). They take up foreign 

antigens (including viruses or pathogens), process them, and present antigen peptides on their 

surface for specific immune system mainly helper T lymphocytes. 

The specific immune response is divided into two types: cell mediated and humoral immune 

response. Cell mediated immune response uses active immune cell population, namely, 

phagocytes, antigen specific T lymphocytes, and various cytokines. Humoral immune 

response is mediated by macromolecules found in extracellular fluid such as antibodies. T 

lymphocyte population is divided into cytotoxic T lymphocytes (Tc cells) that kill foreign or 

infected cells and helper T lymphocytes (Th cells) that provide help to other immune cells by 

producing cytokines. These Th cells are further divided into subtypes, that is, the Th1 subset 
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producing interferon (IFN) gamma that promotes cellular immune responses, the Th2 subset 

producing mainly interleukin-4 (IL-4), IL-13, and IL-5 to aid humoral immune responses, and 

the Th17 subset producing IL-17, which plays a crucial role in autoimmunity and allergen-

specific immune responses. The third division of T lymphocytes is regulatory T cell (Treg) 

that is centre of immunoregulation and is capable of suppressing both Th1- and Th2-mediated 

specific immune responses (1) 

 

2.2 The gut microbiota, dietary patterns 

A collection of 100-400 × 10
12

 of bacteria lives in mutualistic relationships in the human 

gastrointestinal tract. Most of the bacteria of the colon are tightly attached to the outer mucus 

layer, and the inner layer forms a physical barrier that limits bacterial contact with the 

epithelium. Bacterial density from the jejunum/ileum (<10
5
) to the colon (10

9
-10

12
 colony-

forming units per ml) progressively increases. They are anaerobes such Bacteroides, 

Porphyromonas, Bifidobacterium, Lactobacillus, and Clostridium (2).  

The gut microbiota of healthy individuals is composed of permanent and transitory microbial 

species and subspecies of over 17 candidate bacterial phyla belonging to Firmicutes (>70%), 

Bacteroidetes (>30%), Proteobacteria (<5%), Actinobacteria (<2%), Fusobacteria and 

Verrucomicrobia (<1%), and other phyla. A common set of prevalent microbial species found 

in normal human stools includes the Clostridiales species such as Coprococcus, 

Ruminococcus, Eubacterium, Bacteroides dorei and fragilis, and Alistipes finegoldii and 

onderdonkii. Caloric load and nutrient absorption have served to cluster species-level 

phylotypes into major human enterotypes. The prevalent human enterotype type 1 is 

characterized by high levels of Bacteroides (they ingest high content of animal protein) and 

type 2 by high levels of Prevotella (they ingest high content of carbohydrates) (2). It means 

dietary patterns can also influence the composition of intestinal microbiome and the products 

of bacterial metabolism. And also there is a permanent cross-talk between the gut microbiota 

and the immune system. 

The gut microbiota plays a critical role in the immune system. Microbes and their products 

are necessary for the immune system to distinguish self from nonself (invaders) at early life 

and activation and maintenance of innate hematolymphoid cells (ILC1, 2, and 3), natural 

killer (NK) cells, and cytotoxic and noncytotoxic and helper lymphoid cells. NK cells and 

ILC1 produce large amounts of interferon γ (IFN-γ), antimicrobial peptides (AMPs), 

granulysin, defensins, lysozyme, which together regulates microbial ecology and immune 

surveillance. For instance, polysaccharide A, α-galactosylceramide, and tryptophan 

metabolites produce by microbial communities stimulate immune cells to produce interleukin-

22, immunoglobulin A (IgA), and interleukin-17. IgA is one important component of innate 

response to prevent invasion of the microorganisms into circulation. T helper (Th) 17 cells 

and regulatory T cells (Treg) are antigen-specific populations that respond to transforming 

growth factor-β and retinoic acid and control immune tolerance. This control of whole body 

immune system by gut bacteria appears to be a delicate framework since loss of a specific 

species can lead to overreaction or suppression of the innate immune response (2). 

 

3 METABOLIC DISEASES 

3.1 Gut dysbiosis, FMT 

Disruption of the dynamic interrelation between the host and the microbial communities 

causes dysbiosis.  It is a bacterial imbalance between aerobic and facultative anaerobic 

bacteria ratios.  The rupture of gut barrier provoked by dysbiosis (with high level of oxygen 

and nitrates) leads to local and systemic inflammation. Many diseases, including 

inflammatory bowel diseases, irritable bowel syndrome, diabetes, obesity, and cancer, have 

been associated with specific bacterial dysbiosis. The reduction of anti-inflammatory species, 
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such as Faecalibacterium prausnitzii and Akkermansia muciniphila which predominate in 

healthy individuals, or the proliferation of potentially proinflammatory bacteria such as 

Bacteroides and Ruminococcus gnavus, can promote the disease progression and chronicity 

(2).  

The composition of the gut microbiota differs between obese and lean individuals in humans. 

For that reason a new therapeutic method for various microbiota-associated pathological 

conditions is used. This method is termed „fecal nicrobiota transplantation (FMT)“. The 

process involves the collection of filtered stools collected from either a healthy donor or from 

the recipient himself (autologous FMT) at a time point prior to initiation of disease and 

associated dysbiosis and its instillation into the intestinal tract of a patient suffering from a 

certain medical condition. FMT is not free of adverse effects, and mild temporary adverse 

effects are quite common. These include mild diarrhea (reported in up to 94% of cases in 

some series), abdominal pain (31%), abdominal bloating, nausea, headaches, and fatigue. 

Although most patients' complaints resolve within a few hours from treatment administration, 

some patients suffer from prolonged symptomatology. Additionally, as stool contains 

thousands of bacterial strains, viruses, fungi, parasites, and a vast array of metabolites, FMT 

poses a constant risk of microbial transfer to donors that may harmfully impact them (3) 

 

3.2 Atherosclerosis 

Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of large and medium-sized arteries. It is a 

silent disease with increased intimal thickening, blocking blood flow, inducing ischemia in 

downstream tissues, or triggering thrombosis after atherosclerotic plaque rupture, resulting in 

myocardial infarction or stroke (4). 

 Extravasation and accumulation of macrophages under the tunica intima, wherein they engulf 

the oxidized lipids and become foam cells, leading to the formation of atherosclerotic plaques 

(atherogenesis). Metainflammation augments atherogenesis by directly promoting arterial 

lipid deposition and inducing the proliferation and migration of smooth muscle cells (5). The 

very important cellular part of atherosclerotic lesions are macrophages. Macrophages in 

atherosclerotic plaques maintain local inflammation by producing reactive oxygen species 

(ROS) and secreting inflammatory cytokines and chemokines, including TNF-α, IL-1β, IL-6, 

IL-8, and TGF-β, which promote chemotaxis of B and T-cells and macrophages toward the 

plaque. Atherosclerotic lesions contain several phenotypes of macrophages like M1 

(considered as proinflammatory cells), M2 (divided into four different subsets, M2a, M2b, 

M2c, and M2d, depending on the activating stimulus), Mox macrophages (inflammatory 

cells) show reduced phagocytic and chemotactic abilities and the production of IL-1β and 

cyclooxygenase-2 (COX-2) in an oxLDL-rich microenvironment, M4 macrophages act 

through the promotion of plaque instability and have a lower capacity for phagocytosis than 

M1 and M2 macrophages. Adaptive immunity is mainly mediated by T and B cells, which 

precisely recognize antigens through the specific receptors expressed on their surfaces, the T-

cell receptor (TCR) and B-cell receptor (BCR)  (4) 

Some studies in mice indicate that the inhibition of inflammatory processes in advanced 

atherosclerotic lesions allows atheroprotective immune responses to promote plaque 

regression. In humans, the CANTOS trial of the anti-IL-1β blocking antibody canakinumab in 

patients with a history of myocardial infarction and elevated serum hsCRP (high-sensitivity 

C-reactive protein) demonstrates that inflammation is a direct cause of the onset and 

development of atherosclerosis. This clinical trial also highlights the importance of 

inflammation as a target for future treatments to reduce atherosclerosis (5). 
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3.3 Diabetic CAD (DM-CAD) 

There are 4 important mechanisms that majorly contribute to the development of 

hyperglycemia induced cardiovascular damage: (A) increased sorbitol production due to 

activation of polyol pathway, (B) increased O-GlcNAcylation of cytosolic proteins, (C) 

activation of protein kinase C,and (D) increased formation of Advanced Glycation 

EndProduct (AGE). The underlying common element in all these mechanisms is the increased 

production of reactive oxygen species (ROS) in endothelial cells under diabetic condition. 

Recently redox stress has also been linked to neoangiogenesis as seen in microvascular 

complications (HIF-1  activation) and metainflammation (NF- B activation) (6). DM 

induced hyperglycemia accelerates the process of atherosclerosis, with greater infiltration of 

inflammatory macrophages and T lymphocytes and increased inflammation of the coronary 

artery (7). 

Diabetic Coronary Artery Disease is a new entity with excessive morbidity and mortality. 

Factors like genetic predisposition and environmental factors like high fat diet, sedentary life 

style, and chronic stress contribute in the pathogenesis of DM-CAD. The synergistic 

interaction between these two comorbidities, type-2 diabetes mellitus (T2DM) and coronary 

artery disease (CAD) is through sterile inflammation which is now being addressed as 

metabolic inflammation or metainflammation, which plays a pivotal role during both early 

and late stages of T2DM and also serves as a link between T2DM and CAD (6). 

DM-CAD is characterized by increased serum levels of proinflammatory cytokines like TNF-

 , IL-6, and IL-1  and anti-inflammatory cytokines like IL-10 and Transforming Growth 

Factor-beta (TGF- ). DM associated hyperglycemia and hyperlipidemia might also fuel 

metainflammation. Nonenzymatic glycation of proteins and oxidised lipids can bind to innate 

immune receptors and can activate them. Inappropriate activation of these receptors in various 

organs is believed to be a major contributory factor towards the increased secretion of these 

cytokines. Apart from this, increased ROS production could also bean under lying cause for 

the increased proinflammatory cytokine secretion through enhanced NF- B activation. 

Recently, several novel T cell cytokines like IL-33, IL-17, and IL-9  have been described. 

While IL-12 has long been known as the master regulator of Th1 polarization, IL-33 has 

recently emerged as a master regulator for Th2 polarization. Upon activation, T lymphocytes 

differentiate into T-helper 1 (Th1) and Th2 subsets secreting either Th1 (Interferon- (IFN-)   

and IL-2) or Th2 cytokines (IL-4, IL-5, and IL-13), respectively. Th17 and Th9 cell types are 

newly discovered Th subtypes which secrete IL-17 and IL-9 and play an important role in 

neutrophil recruitment and mucosal immunity,respectively. (6) 

 

3.4 Study 

Our study was realised in the autumn 2019. We measured complete hormonal profile in 2 

groups: women with PCOS and group with healthy female controls. Our aim is to find  

relationship between any of the measured hormone and the parameters of cellular and 

humoral immunity. The results will be published at the end of January 2020. 

 

4 CONCLUSION 

As we can see many examples of metabolic diseases show very strong participation of innate 

and adaptive immunity. In the future detailed profiling of immune markers, host genetics, 

epigenetics, and microbiome configurations could be used for prophylaxis and early diagnosis 

in individuals susceptible to metabolic diseases. Likewise, interventions targeting key hubs in 

immune-metabolic interactions may be utilized to modify immune contributions to metabolic 

diseases. (8)   
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INFLUENCE OF COFFEE AND IT’S CONSTITUENTS ON MOOD AND 

COURSE OF NEURODEGENERATIVE DISEASES ASSOCIATED 

DEPRESSION AND COGNITIVE DECLINE - REVIEW 

 

Olaf Chmura, Jan Koper 
 

Abstract  

Coffee is one of the most often consumed beverages around the world. This work is set to 

systematize recent findings concerning influence of caffeine and other substances found in 

coffee on mood and cognitive skills of neurodegenerative diseases(ND). We analyzed records 

of EMBASE and MEDLINE databases and we have selected 16 high quality papers regarding 

correlation between coffee/caffeine consumption and elevated mood, and additional, 5 papers 

regarding coffee in ND. We noticed positive correlation between elevated mood/cognitive 

skills improvement in ND group and coffee consumption. The most notable substances 

include caffeine and polyphenols, with their influence being strongly dependent on dosing 

scheme. 

Keywords: coffee, caffeine, neurodegeneration, mood, depression, cognitive skills 

 

 

1. INTRODUCTION 

Many of us cannot imagine waking up in the morning and not consuming a cup of warm, 

freshly brewed coffee. The world consumption of coffee is equal to 1/3rd of world 

consumption of water, with worldwide production capacity reaching over 9 million tones of 

coffee beans. The biggest coffee bean producers are Brazil(35%), Vietnam(13%) and 

Columbia(8%) [1]. It equally consumed by both young and elderly people at various time – as 

a first thing after waking up, during the breakfast, as an dessert or even late in the night so it 

keeps us company during our work. There are various brewing methods available, ranging 

from espresso, bold, intense, small cup of coffee to various flavored offerings with vast 

amounts of sugar and milk. The beloved smell and taste of coffee are generated during the 

thermal treatment of green coffee beans, due to creation of various volatile compounds. Their 

composition is responsible for the subtle differences in coffee taste, and, with over 1000 

different fragrances being present in coffee, it is quite an complicated matter[2]. 

First reports of coffee reach XV century, when the story of a shepherd named Kaldi was 

described. He noticed, that after the consumption of coffee cherries goats became more and 

more hyperactive. The first reports regarding thermal treatment of coffee beans and the 

preparation of coffee brew more or less is the way we do it today come from Yemen, where 

coffee was used by Islamic priests as an stimulant during long praying sessions[3]. During 

XVI century coffee reached Persia, Turkey and north Africa. First coffee seeds were stolen 

from middle east and planted on the territory of modern India by a priest called Baba Budan. 

Before that happened, all of the green coffee beans being exported from middle east were 

boiled beforehand, so that it was not possible to plant them elsewhere. After the coffee 

reached other continents the coffee became popular in Italy, and then the coffee culture spread 

across rest of Europe, Indonesia, North America and South America[4].  

The first report regarding health properties of coffee come from year 1583, when the German 

doctor Leonhard Rauwolf described coffee bush as an antidote used by various tribes to treat 

various stomach problems. Since then our knowledge regarding influence of coffee beans on 

our organism greatly improved. Most of the studies performed in past century focused on 

caffeine, an natural alkaloid present in over 70 different plant species including Cocoa beans, 

Tea leaves and guarana[5]. While past researched neglected other constituents of coffee brew, 
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newest scientific studies report high concentrations of other bioactive molecules such as 

polyphenols. In vitro studies indicate their antioxidative properties as well as a subtle 

antineoplastic potential. What is more, wide cohort studies have shown decreased risk of 

development of various diseases such as Diabetes type 2, Alzheimer’s disease, Parkinson’s 

disease and overall improvement of blood lipids levels in group of coffee consumers when 

compared to the rest of population[6]. The fact that same trend was not observed in studies 

looking at caffeine alone, we can assume that the coffee is a complex blend of various 

bioactive substances. Even though the influence of caffeine on depression and cognitive 

decline in PD patients as well as in healthy adults is well documented[7], many reports 

wrongly identify caffeine solution as pretty much same thing as coffee brew. 

This work set out with a goal to analyze currently available knowledge regarding coffee 

consumption influence on the mood reported by healthy consument as well as on prevalence 

of depression and cognitive decline in a group of patients suffering from neurodegenerative 

diseases.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

We have performed a literature search of works published up to September 2019 in 

MEDLINE, EMBASE and Web of science databases. We have focused mostly on 

observational studies as well as clinical trials which looked at influence of coffee/caffeine 

consumption on mood of healthy adults as well as at influence of such consumption on 

prevalence of depression and cognitive decline in neurodegenerative diseases patients. We 

included studies that used one of the following tools to assess abovementioned parameters: 1. 

behavioral tests; 2. cognitive tests; 3. self-evaluation questionnaires. We have included works 

written in English and decided to exclude studies that did not report the doses of 

coffee/caffeine which were used. We have also performed a search through citations of works 

we have selected. During our search we isolated 412 records, 249 without duplicates, and we 

ended up with 40 studies meeting our inclusion criteria. Due to vast discrepancies in 

methodologies of those studies, we were not able to perform metanalysis of the results. 

 

3. RESULTS 

We have identified 40 studies containing data regarding influence of coffee/caffeine on mood 

levels, depression prevalence and cognitive decline in both PD patients and healthy adults. 

 

3.1 Caffeine 

Caffeine(1,3,7-trimetyloxantine) is, pharmacologically speaking, the most bioactive molecule 

of those present in coffee beans[8]. It is also the most widely consumed psychoactive 

substance around the world, with over 80% of worldwide population, no matter the age, 

culture or sex, consuming it daily. The most common sources of caffeine include coffee, tea, 

and energy drinks[9]. Mean daily caffeine consumption in adults reaches from 2,4-4,0 mg/kg 

in North America and Great Britain to 7,0 mg/kg in Scandinavian countries. Among the 

people below the age of 18, mean daily caffeine intake ranges from 1,0 mg/kg in United 

states, to almost 2,5 mg/kg in Denmark[10]. Coffee consumption takes place mostly in the 

morning(Graph 1.) with downward trends regarding the rest of the day. The pharmacological 

properties of caffeine have been studied for many years now. The most prominent pathway 

through which it influences our bodies is connected to adenosine receptors A1 and A2A[7], 

which are widely expressed in the striatum, olfactory bulbs[11], as well as in places such as 

amygdala, hippocampus and frontal cortex[12]. Due to that, it is able to regulate various 

complex processes, such as cognitive functions, motivation and emotional functioning[13]. 
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3.1.1 Cognitive functions 

One of fairly new indexes of cortical activity is an cerebral entropy. It is characterized as 

variety of states, which can be reached by neural network[14]. In one particular study[15] the 

measured entropy highly correlated with IQ and verbal intelligence. Caffeine is one of many 

substances that uplift the brain entropy, mainly in the regions of prefrontal cortex, lateral parts 

of striatum and motor cortex. Stimuli of those regions of the brain is responsible for increased 

mindfulness, vigilance and reaction speed, which tells us why caffeine is widely connected to 

such states[16]. 

Other stimulative properties of caffeine can be explained by it’s influence on the cortisol 

metabolism. When consumed in the morning, the caffeine decreases the levels physiological 

cortisol secretion, but is also responsible for prolonged prevalence of this hormone in the 

evening[17]. When stress factors are present, the peak of cortisol concentration in peripheral 

blood is much higher in people consuming caffeine, with men being more prone to this 

effect[18]. Cortisol levels are not only connected to increased sensitivity to stress stimuli, but 

also can also serve as an index of vigilance[19]. 

The positive effect of caffeine consumption on memory functioning has also been described. 

While this effect on the short-term memory was established earlier[20], only recent studies 

performed by Johns Hopkins University look at the long-term memory. This study revealed, 

that the caffeine consumption may also improve long-time memory of memories acquired 

before this consumption[21], with other study suggesting that the dose of caffeine consumed 

in the morning substantially increased student’s recall capabilities during exam[22]. 

 

3.1.2 Caffeine and physical activity 

The consensus on the role of caffeine in physical activity gradually fluctuated throughout the 

past 3 decades, in one moment leading to the ban of caffeine by International Olympic 

Committee(IOC). Thanks to wide range of studies, the caffeine is currently allowed as a legal 

doping agent[2]. Such high quality, systematic studies stress out the positive role of caffeine 

across various properties such as reflex and general fitness improvement, increasement of 

maximal strength, as well as, with long-term consumption of caffeine, increased muscle 

endurance in both anaerobic and aerobic exercises[23]. 

 

3.1.2 Caffeine and mood 

One of reviews we have decided to include in our work suggests, that the administration of 

75mg of caffeine each 4 hours may induce prolonged mood uplift throughout the day[24]. 

The people reporting tiredness benefit more from such action, than people which did not 

report to be tired[25]. Many studied tried to assess the most optimal dosing scheme of 

caffeine. One of them found out, that the single dose of 60mg of caffeine was characterized 

by the most prominent increase in awareness and mood improvement[26]. What is more, 

when the dose of caffeine increased, patients reported increased enthusiasm to perform their 

work[27], with such effect being most prominent when the coffee was consumed right before 

noon[28]. The effect of caffeine we described above was more pronounced in people who 

were not daily caffeine consuments[29-30]. The effect of caffeine is higher in adults than in 

younger people[10]. 

 

3.2 Coffee 

The complexity of coffee brew differentiates it from pure caffeine solution, not only when it 

comes to it’s taste. There are several substances characterized in beans of plants from Coffea 

family which exhibit procognitive properties[31]. What is interesting, they seem to work in 

synergy with caffeine[32]. Those substances, for example chlorogenic acid derivates may 

reduce the negative effects of caffeine admission which include tremor and anxiety[33], as 
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well as improve mood after physical effort[34]. In studies looking at long-term effects of 

coffee consumption, coffee exhibited higher neuroprotective potential than pure caffeine [35-

36]. 

One of the most popular in the pop culture side effects of coffee consumption is it’s negative 

effect on blood pressure. While this may be true in patients with untreated hypertension which 

did not consume coffee regularly throughout their lives, the pro-hyperactive effect of coffee in 

healthy adults is short, and with regular consumption the amplitude of blood pressure changes 

were abysmal[36]. Current studies do not support claim that the coffee increases the incidence 

of hypertension, with some reports stating that coffee consumption is an protective factor 

against hypertension development[37]. Coffee brew is rich in antioxidants, with their 

concentration being as high, if not higher, than those of vegetables and whole-grain 

products[38]. Antioxidants increase the survival time of neurons, with their admission 

increasing long and short-term memory[39]. Their concentrations in coffee brew depend on 

the type of bean(Arabica vs Robusta, with Robusta having higher antioxidants 

concentrations), roast degree[40], and the method of preparation[41]. 

 

3.2.1 Coffee consumption and depression 

The influence of coffee consumption does not stop on the temporary change in the mood. 

Available data indicates protective properties of coffee when it comes to depressive states 

prevalence in various age groups[42]. Despite the negative correlation between coffee 

consumption and prevalence of depression[43], coffee can not be treated as an effective 

treatment option. We advise it to be treated as ancillary factor, for example due to the fact that 

the coffee is often consumed during casual meetings, and thus could decrease sense of 

loneliness[44]. 

 

3.3 Coffee consumption and neurodegenerative diseases 

Many different factors, including post-harvest processing[45], roast degree[46], preparation 

method including coffee grind setting[47-48]and brewing technique[49]has an impact on the 

biochemical composition of the final cup[50]. Mentioned conditions may also affect 

methylxanthine and polyphenol profiles, with CGAs concentration being inversely correlated 

with the quality of coffee. This might undermine the taste differences between Arabica and 

Robusta beans, closely related to perceived astringency, bitterness and aroma of coffee 

brew[51].  

Focusing the attention on central nervous system and neurological processes, the positive 

effect of coffee intake is mainly associated with lowered risk of age-related cognitive 

disorders including cognitive dysfunction, mind cognitive impairment, dementia, Alzheimer’s 

disease and Parkinson’s disease, all of which have great impact on worldwide scale 

health[52]. Epidemiological studies have suggested that coffee or rather its constituents may 

serve as an an effective therapeutic against Alzheimer's disease[53]. 

Different substances are detectable in raw and roasted coffee samples, due to reactions taking 

place during thermal processing. Even with temperature reaching 250°C, particular 

components remain stable, from which well-known caffeine leads the way of scientific 

interest. It’s levels in Coffea Robusta are about twice as much as Coffea Arabica. 

Caffeine has multiple targets in the brain such as adenosine, γ-aminobutyric acid receptors, 

ryanodine and cyclic nucleotide phosphodiesterase isoenzymes[54]. Its action on adenosine 

A2a receptors may explain the psychomotor stimulant effect, mediated by dopaminergic 

mechanisms. Caffeine has been shown to play a role in improving memory performance and 

exerts protective effects against Alzheimer Disease by increasing the expression or activity of 

Na+-K+-ATPase and increasing cerebral blood flow[55]. Moreover, caffeine attenuated the 
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number of activated microglia, therefore lowering neuroinflammatory state in animal model 

of age-related inflammation[56]. 

Coffee contains numerous components other than methylxanthines that may also contribute 

significantly towards its neuroprotective effects. Organic acids are presented in green coffee 

beans among which 5-CQA is the main component followed by diCQAs, triCQAs, FQAs, 

diferuloylquinic acids, p-coumaroylquinic acids, di-p-coumaroylquinic acids, 

dimethoxycinnamoylquinic acid, feruloylcaffeoylquinic acids, p-coumaroylferuloylquinic 

acids, dimethoxycinnamoylcaffeoylquinic acid, dimethoxycinnamoylferuloylquinic acid, p-

coumaroylcaffeoylquinic acids, and coumaroyldimethoxycinnamoylquinic acids[57]. 

EHT (which stands for eicosanoyl-5-hydroxytryptamide) has been demonstrated to ameliorate 

the phenotype associated with decreased protein aggregation and phosphorylation, while 

improving neuronal integrity[58]. Chlorogenic acid, a major polyphenol contained in coffee, 

is known to inhibit α-synuclein-related phenomena, including the oxidation of dopamine, the 

interaction of oxidized dopamine with α-synuclein and the oligomerization of α-

synuclein[59]. Chlorogenic acid was also impacting decrement in microglia-mediated 

neuroinflammatory response associated with many neurodegenerative conditions, especially 

depression[60]. 

Epidemic studies have shown that risk of depression decreased with an increase of coffee 

intake, with effect reaching peak just below 4 cups a day, with  correlation getting skewed 

after that[61]. Several studies have shown, that the caffeine is not the only substance with 

anti-depressive effect[62]. 

 

4. CONCLUSIONS 

When looking at the current state of knowledge regarding coffee influence on mood, 

depression and cognitive decline we may conclude that one of the most important substances 

in coffee is indeed caffeine. It is mostly due to their effect on adenosine receptors – it blocks 

them, alleviating symptoms of tiredness. Coffee, due to high concentrations of caffeine and 

antioxidants(polyphenols) is responsible for positive stimuli regarding cognitive functioning 

as well as both short and long term memory. It has also proven itself as an sports supplement, 

especially during aerobic exercises. Regular coffee consumption lowers risk of development 

of various diseases including hypertension, neurodegenerative diseases and depression which 

makes it great as an diversifying constituent of healthy diet. Studies performed up to date do 

not allow us to draw conclusions regarding the most optimal dosing scheme of coffee. The 

presence of other cofounding factors such as different coffee varieties, differences in roasting 

and brewing techniques may also be the reason why the results differ between various studies. 

Further studies, focused on molecular aspects of coffee brew preparation from the seed to our 

cup are needed in order to draw clear conclusions regarding the most optimal way of coffee 

consumption 
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KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA 
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DIABETIC FOOT 
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Abstrakt 

Častou komplikáciou diabetu je syndróm diabetickej nohy (SDN), ktorý môžeme úspešne 

zvládnuť profesionálnym ošetrovaním nôh multidisciplinárnym tímom aj v domácom 

prostredí. Hlavným cieľom príspevku bolo porovnať ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov 

so SDN v domácom prostredí. Skúsenosti s ošetrovaním diabetickej nohy boli prezentované 

metódou kazuistiky. Prvý pacient bol v starostlivosti ADOS, u ktorého boli defekty zhojené. 

Bol mobilný a chcel žiť plnohodnotným životom. Druhý pacient bol dispenzarizovaný na 

chirurgickej ambulancii, o ošetrení defektov bola edukovaná manželka. Jeho prognóza na 

zhojenie amputovaného 4. a 5. prsta PDK bola horšia, opakovane bol hospitalizovaný na 

chirurgickej klinike. K efektivite ošetrovania diabetickej nohy v domácom prostredí  prispieva 

vzájomná spolupráca všetkých členov ošetrovateľského tímu a medicínska pedikúra.  

Kľúčové slová: Diabetická noha. Ošetrovateľská starostlivosť. ADOS.  Kazuistika. 

 

Abstract 

Diabetic foot is a common complication of diabetes. This complication can be managed even 

at home thanks to a multidisciplinary team. The main goal of this work was to compare home 

nursing care for patients with a diabetic foot. Experience from diabetic foot treatment was 

presented in case studies. The first patient was treated by home nursing agency whose wounds 

successfully healed. He became mobile and had no major limitations in the daily life. The 

second patient had regular follow-ups at a surgery clinic; his wife was also instructed about 

the diabetic foot treatment. His prognosis, after amputation of the 4th and 5th toe, was worse 

and he was periodically hospitalized at the surgical department. Home nursing care for a 

diabetic foot is effective thanks to a multidisciplinary team approach and professional 

pedicure. 

Key words: Diabetic foot. Nursing care. Home nursing agency. Case study. 

 

 

1 RIZIKOVÉ FAKTORY, PRÍZNAKY, DIAGNOSTIKA A LIEČBA  SYNDRÓMU 

DIBETICKEJ NOHY (SND) 

V roku 2015 bolo na Slovenku 9,9 % diabetikov, predpokladá sa, že do roku 2040 sa počet 

diabetikov zvýši o 14 % v závislosti od predlžovania veku, obezity a sedavého spôsobu života 

(Bukovská, 2015). Chronická ulcerácia distálne od členka, vrátane členkového kĺbu 

v spojitosti s ischémiou, neuropatiou a infekciou mäkkých tkanív môže viesť k amputácii 

časti končatiny, čo ovplyvňuje život pacienta fyzicky, psychicky aj  ekonomicky. Včasným 

rozpoznaním rizikových faktorov u diabetikov, zahájením preventívnych opatrení a liečbou 

komplikácií môžeme znížiť počet amputácií a náklady na ich liečbu (Krahulec, 2013). Medzi 

ďalšie rizikové faktory radíme vyšší vek, fajčenie, alkohol, úrazy nôh, nedostatočnú hygienu 

a mykotické infekcie (Vatehová, 2013). Na vzniku defektu sa v 45 až 62 %  podieľa 

diabetická neuropatia a ischemické zmeny. Dlhotrvajúca hyperglykémia, spolu 
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s metabolickými, vaskulárnymi, autoimunitnými a neurohormonálnymi poruchami patrí 

k faktorom ovplyvňujúcim vznik neuropatie. Ischemické zmeny sa prejavujú klaudikačnou 

bolesťou, ktorá môže pri senzorickej neuropatii absentovať. Pre neuropatickú nohu je 

charakteristická suchá koža, tvorba hyperkeratóz, ubúdanie svalovej hmoty, rozšírenie žíl 

a neprítomnosť bolesti v oblasti rany.  V prípade diabetickej neuropatie pokojové bolesti 

ustupujú pri chôdzi, naopak pri ischémii sa bolesti chôdzou zhoršujú (Krahulec, 2013; 

Jirkovská, 2006). Tmavočervená až livídne sfarbená noha alebo naopak veľmi bledá, čiže 

nedokrvená býva pri ischémii končatiny. Pri atrofii podkožného tkaniva je koža tenká, lesklá 

a bez ochlpenia. Často vidieť deformity, napríklad pazúrovité postavenie prstov, kladivkový 

prst, hallux valgus, prepadnutie klenby nohy a iné (Krahulec, 2013). Diagnózu SDN 

potvrdzujú najmä diagnostické vyšetrenia a anamnestické údaje. Fyzikálnym vyšetrením 

vyhmatáme pulz na chrbte nohy a za vnútorným členkom, sledujeme kapilárny návrat, edém, 

variácie teploty a kožné zmeny, čím posúdime vaskulárny systém. K hodnoteniu nervového 

systému radíme testy ladičkou a monofilamentovým vláknom. Na muskuloskeletálnom 

systéme sledujeme kostné prominencie, kontraktúry, rozsah a kvalitu pohybu kĺbov nohy ako 

aj chôdzu a postoj pacienta (Garcia-Diaz, 2006). Laboratórnymi testami hodnotíme  

glykémiu, glykovaný hemoglobín, diferenciálny krvný obraz, sedimentáciu erytrocytov, 

biochemické parametre, CRP, kultiváciu sterov a rozbor moču. Natívny RTG snímok nohy 

slúži ako orientačné úvodné zhodnotenie suspektnej patológie v teréne SDN. Môže potvrdiť 

osteomyelitídu, fraktúry, plynovú gangrénu, dislokácie kĺbových štruktúr, odhaliť 

neuropatickú artropatiu. Mediokalcinóza môže byť dobre viditeľná ako tzv. „príznak 

koľajníc“. V prípade negativity nie je vylúčená osteomyelitída, preto k dodiagnostikovaniu  

sú potrebné presnejšie zobrazovacie metódy ako scintigrafia a magnetická rezonancia. 

Klinicky je možné diabetickú nohu klasifikovať podľa Edmondsa a Fosterovej do 6 štádií 

(Krahulec, 2013): 

Stupeň 1  normálny klinický stav znamená - pacient nemá žiadne znaky abnormality,  noha 

nie je riziková;  

Stupeň 2 vysoko riziková noha – prítomné sú znaky neuropatie, ischémie;  

Stupeň 3  ulcerácia - sa hodnotí ako otvorená rana na nohe;  

Stupeň 4 infekcia - je pridružená infekcia ako komplikácia;  

Stupeň 5  nekróza - infekcia vedie k vývoju nekrózy;  

Stupeň 6  nezahojiteľný stav vyžadujúci amputáciu končatiny - časť končatiny nie je možné 

zachrániť.  

Na klasifikáciu stupňa postihnutia sa často používa Wagnerova klasifikácia, ktorá sa  

zameriava na ulcerácie a prítomnosť infekcie. Akceptovanejšia je novšia Texaská klasifikácia, 

ktorá zohľadňuje anatomické pomery, hĺbku rany, prítomnosť infekcie a ischémie. Je 

rozdelená do 4 stupňov lézií, pričom každý stupeň má aj skupinu, ktorá určuje neprítomnosť 

alebo  prítomnosť infekcie, ischémie a ich kombináciu. Najnovší klasifikačný systém PEDIS 

(Tabuľka 1) komplexne charakterizuje rany. Je popisný a hodnotí sa v ňom perfúzia tkanív, 

veľkosť,  hĺbka rany, infekcia a citlivosť (Plášil, 2007; Krahulec, 2013). 

 

Tabuľka 1: Klasifikácia diabetickej nohy podľa systému PEDIS  

Kategória Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

Postihnuté 

tkanivo/ 

hĺbka 

Povrchový 

defekt, 

nepenetrujúci 

hlbšie ako do 

dermis 

Hlboký defekt, 

penetrujúci pod 

dermis do 

subkutánnych 

štruktúr vrátane 

fascií, svalov 

alebo šliach 

Postihnuté sú 

všetky tkanivá 

nohy vrátane 

kosti a/alebo 

kĺbu (odkrytá 

kosť, sondáž 

kosti) 

NA 
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Infekcia Bez prejavov 

infekcie 

Infekcia 

obmedzujúca sa 

na kožu 

a subkutánne 

tkanivo (bez 

postihnutia 

hlbších štruktúr) 

Bez celkových 

prejavov infekcie 

Prítomné sú 

aspoň 2 

z nasledujúcich 

prejavov: 

Lokálny opuch 

alebo indurácia 

Erytém 0,5 – 2cm 

okolo defektu 

Lokálna citlivosť 

alebo bolesť 

Lokálne 

preteplenie 

Purulentná 

sekrécia (hustá,  

belavá alebo 

sanguinoletná 

sekrécia) 

Erytém > 2cm 

plus jeden 

z nálezov 

opísaných 

v stupni 2 

(opuch, teplo, 

bolesť, výtok) 

alebo infekcia 

hlbších tkanív 

než koža 

a subkutánne 

tkanivo (absces, 

osteomyelitída, 

septická 

artritída, 

fasciitída). 

Bez prejavov 

systémovej 

zápalovej 

reakcie 

Akákoľvek infekcia 

nohy so systémovou 

zápalovou 

odpoveďou s aspoň 

dvoma 

z nasledujúcich 

prejavov: 

- Telesná teplota > 

38°C alebo <36°C 

- Tachykardia > 

90/min 

- Tachypnoe > 20 

dychov/ min. 

- PaCO2 < 

32mmHg 

- Leukocytóza > 

12000 

- 10 % nezrelých 

foriem 

Zdroj: (Plášil a Martinka, 2007) 

 

Samosledovanie a ošetrovanie chodidiel pacientom, prípadne príbuznými v spolupráci so 

všeobecným lekárom, diabetológom, pedológom vedie k úspešnej liečbe SDN. Lokálna liečba 

je zameraná na ošetrenie defektu. Podtlakové uzatváranie chronickej rany (Vacuum Assisted 

Closure - V.A.C.) patrí k ďalším spôsobom ošetrenia, kedy špeciálna pumpa odsáva vzduch, 

ktorý je prenášaný protéznou elastickou penou alebo antiseptickou gázou, ktorá je aplikovaná 

do rany a je prekrytá nepriepustnou fóliou, čo zaisťuje intermitentný alebo kontinuálny 

podtlak. Mechanizmus spočíva v uzavretí prostredia, kde sa zvýši kapilárny prietok, zlepší 

prekrvenie spodiny a je bariérou vstupu sekundárnej infekcie, a tiež odvádza exsudát mimo 

rany (Krahulec, 2013; Kopal, 2010). Larválna terapia najčastejšie larvami bzučivky zelenenej 

(Lucilia sericata) spočíva najmä vo vyčistení a v dezinfekcii rán. Uplatňujeme ju, keď nie je 

väčšie riziko porušenia tkaniva alebo keď je zlá prístupnosť nekróz pre chirurgický 

debridement (Jirkovská, 2006). Chirurgická liečba je charakterizovaná odstránením 

ischemického tkaniva, primárnym zahojením rany pričom dôležité je aj zachovanie funkcie 

končatiny a eliminácia bolesti. V prípade, že konzervatívna terapia je nedostačujúca, 

pristupuje sa k život zachraňujúcim operáciám, akou je amputácia končatiny (Jirkovská, 

2006). Protetická liečba SDN je špecificky považovaná za samostatnú metódu. Je 

preventívnou protetickou, terapeutickou, konzervatívnou, následnou kompenzačnou ochranou 

nohy a zlepšuje mobilitu. V liečbe sa používajú ortopedické tvarované vložky, diabetologická 

obuv podľa rizikových skupín a stupňa deformity, ortézy, protézy, adjuvatiká, ktoré 

zabezpečujú stabilitu a mobilitu pacienta.  Pre diabetikov existujú typy profylaktickej obuvi 

podľa I - III. stupňa. V prvej skupine je obuv preventívna, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady 

zdravotnej obuvi. Do druhej skupiny spadá obuv terapeutická s najľahším stupňom 
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postihnutia a je určená na odľahčenie a pomoc nohe pri chôdzi. Tretia skupina zahŕňa zložitú 

obuv, ktorá je upravovaná individuálne pri deformitách nohy s neuropatickými, 

angiopatickými zmenami alebo po operačných výkonoch. Dôležitými vlastnosťami 

profylaktickej kalceotickej ochrany nohy je zníženie extrémnych lokálnych tlakov, tlmenie 

nárazov, zníženie strižných horizontálnych síl, prispôsobenie sa deformitám, alebo ich 

stabilizácia, opora, cielené obmedzenie hybnosti pre zníženie bolestivej kĺbovej deformity 

a funkčné náhrady amputovaných častí. Obuv má mať tuhú podrážku bez zvýšeného 

podpätku, pružnú sendvičovú vložku, dobrú fixáciu nohy, dostatočnú šírku a dĺžku, aby prsty 

mali voľný pohyb bez vnútorného tlaku. Odľahčenie rany a odstránenie tlakov na ulcerácie 

zabraňuje ischemizácii ložiska a dovoľuje granuláciu a epitelizáciu kožného defektu. Na 

odľahčenie sa používajú tlakové odľahčenia zo samolepiaceho materiálu, špeciálna 

ortopedická vložka, individuálna ortopedická odľahčujúca obuv, kontaktný sadrový obväz 

s fenestráciou pod defektmi, ortézy, barle a pojazdné kreslá (Krahulec, 2013). 

 

1.1 Preventívne opatrenia vzniku diabetickej nohy  

Základným prvkom v prevencii diabetickej nohy je pravidelné špecializované vyšetrenie 

rizika syndrómu diabetickej nohy, ktoré spočíva vo vyšetrení neuropatie, kožnej teploty 

a zhodnotení obuvi. Pravidelná kontrola nôh pri návšteve ošetrujúceho lekára je spojená 

s jednoduchou edukáciu (Pelikánová, 2011). Ku komplexnej starostlivosti o pacientov so 

SDN patrí ich sústredenie do podiatrických ambulancií, ktoré sa zaoberajú štúdiom, 

diagnostikou, prevenciou a liečbou nohy. Je zameraná aj na preventívne opatrenia a edukáciu 

pacienta a rodinných príslušníkov. Pri vyšetrení v podiatrickej ambulancii sa pýtame na 

problémy dolných končatín, nepríjemné pocity, na iné pridružené ochorenia a rodinnú 

anamnézu. Je dôležité pacienta vyzuť a vidieť prípadnú zmenu farby kože, suchosť, deformity 

alebo  edematózne prasknutie. Starostlivosť v podiatrickej ambulancii je účinnou prevenciou. 

O pacienta sa starajú spoločne diabetológ, sestra v podiatrickej ambulancii, chirurg, cievny 

chirurg, intervenčný rádiológ, protetik a rehabilitační pracovníci (Jirkovská, 2006; Krahulec, 

2013). Sestra v podiatrickej ambulancii sa venuje edukácií diabetikov a ich rodín o prevencii 

SDN, ošetreniu ulcerácií, lokálnej terapii nekomplikovaných lézií, konzultačným činnostiam 

a edukácii zdravotníkov v danej oblasti. V súvislosti s prevenciou diabetickej nohy sestra 

edukuje pacientov o nosení správnej obuvi, aby nechodili bosí,  o dennom kontrolovaní nôh 

alebo aby o kontrolu nôh požiadali blízku osobu, o udržaní správnej hygieny, o odstránení 

tvrdej kože, o pravidelnom natieraní nôh krémom a cievnej gymnastike. Dôležité je poukázať 

na zníženú citlivosť, eliminovať poranenia, otlaky, nosiť vhodnú obuv, denne kontrolovať 

nohy, udržiavať zvýšenú hygienu, navštevovať odbornú pedikúru a o zmenách na nohách 

informovať odborníkov (Jirkovská 2006; Pelikánová, 2011). 

 

1.2 Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s diabetickou nohou 

v domácom prostredí  

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť o chronické rany v domácom prostredí poskytuje 

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Pri ošetrení rán sestra postupuje 

individuálne, šetrne, sleduje pravidelnosť kontrol a ošetrení, podporuje psychickú pohodu 

pacienta a rodinných príslušníkov a motivuje ich v starostlivosti o nohu. Edukuje pacienta 

a podporné osoby o špeciálnych pomôckach. Pri preväze sestra posúdi charakter, lokalizáciu, 

rozsah, spodinu, okolie, exudát a  vykoná jednoduchý debridement, kedy sa eliminuje 

množenie baktérií a patogénov v rane. Používanie vlhkého krytia je štandardný postup pri 

ošetrovaní chronických rán. Exsudát, ktorý je z rany vylučovaný, obsahuje výživné látky a 

rastové faktory. Udržiavaním vlhkého prostredia v rane podporujeme granuláciu, 

nepoškodzujeme novotvoriace sa tkanivo, chránime ranu pred infekciou, zmierňujeme bolesť, 

zabraňujeme šíreniu sekrécie do okolia, eliminujeme zápach, predlžujeme frekvenciu 
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preväzov, skracujeme hojenie rán a tým znižujeme ekonomické náklady na ich liečbu. 

V prípade potreby realizuje ster na kultivačné vyšetrenie. V prípade komplikácií informuje 

lekára. Použitý materiál separuje a realizáciu preväzu zaznamená do  ošetrovateľskej 

dokumentácie. Sestra barierovým spôsobom ošetrenia, vľúdnym prístupom, dodržiavaním 

štandardných postupov pri ošetrovaní chronických rán  zabezpečuje kvalitu ošetrovateľskej 

starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Na základe subjektívneho a objektívneho posúdenia 

potrieb pacienta si sestra stanoví  sesterské diagnózy o jeho aktuálnej alebo potenciálnej 

potrebe. Medzi dominantné sesterské diagnózy patrí - chronická bolesť, narušená integrita 

kože, narušený obraz tela, deficit vedomostí, strach, obmedzená pohyblivosť, riziko infekcie 

a iné (Krahulec, 2013; Botíková, 2016).   

 

2  PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE U PACIENTOV SO SYNDRÓMOM DIABETICKEJ  

NOHY (SND)  

Analyzovali sme dve kazuistiky pacientov so SDN. Adaptácia na toto ochorenie so sebou 

prináša ťažkosti vo fyzickej ako aj  psychickej oblasti. Pacientovi sa mení vzhľad tela ale 

i jeho funkčnosť. Preto je dôležité dbať na jeho celkové vnímanie choroby a povzbudiť ho 

v liečbe. 

 

2.1 Cieľ príspevku 

Cieľom kazuistík bolo porovnať ošetrovateľskú starostlivosť u pacientov so SND v domácom 

prostredí so zreteľom na stupeň mobility, ošetrenie diabetickej nohy a psychické prežívanie 

pacienta.   

 

2.2 Súbor, metodika 

Kritériom výberu bol pacient s diagnózou diabetes mellitus 2. typu s komplikáciou SDN 

ošetrovaný v domácom prostredí. Zámerným výberom bol vybraný pacient so SDN, ktorý bol 

v starostlivosti ADOS a pacient, ktorý bol dispenzarizovaný na chirurgickej  ambulancii  

a domácu starostlivosť mu poskytuje manželka. Informácie sme získavali z rozhovorov 

s pacientmi a sestrami, pozorovaním a objektívne dáta sme doplnili preštudovaním zdravotnej 

a ošetrovateľskej dokumentácie. Podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov pacienti a ich rodinný príslušník  súhlasili s ich spracovaním, čo potvrdili podpisom. 

Posúdenie potrieb pacienta bolo realizované podľa konceptuálneho modelu M. Gordonovej. 

Zistené údaje sme porovnávali so štúdiami a odbornou literatúrou z domácich a zahraničných 

zdrojov. 

 

2.3 Výsledky 

Počas štyroch stretnutí v mesačných intervaloch bola porovnávaná ošetrovateľská 

starostlivosť o pacientov so SDN v domácom prostredí. Obaja pacienti toho času fajčenie 

a pitie alkoholu negujú. Kávu pijú. Alergické reakcie neudávajú. Ide o polymorbidných 

pacientov, liečených na diabetes mellitus druhého typu na inzulínoterapii. 

V kazuistike 1 - 62 ročný pacient s narušenou celistvosťou kože na prstoch DK, liečený na 

ICHS a po dvoch prekonaných CMP absolvoval liečbu v hyperbarickej komore v rozsahu 15 

sedení v priebehu troch týždňov. Po liečbe chodil osem mesiacov na pravidelné kontroly raz 

za týždeň do ordinácie hyperbarickej oxygenoterapie. Defekty na dolných končatinách sa 

ťažšie hojili preto na odporúčanie diabetológa a návrhu všeobecného lekára bol pacient prijatý 

do starostlivosti ADOS. V kazuistike 2 - 74 ročný pacient bol dispenzarizovaný na 

chirurgickej ambulancii a v domácom prostredí ho ošetrovala manželka, ktorá vedela 

dôsledne zopakovať postup, no posúdenie rany a riziko zhoršenia stavu nebolo efektívne. 

Následne sa lieči na hypothyreózu, hypertenziu,  aterosklerotickú srdcovocievnu chorobu ako 

komplikáciu SDN a prekonal CMP.   
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Prvý cieľ bol zameraný na stanovenie stupňa mobility podľa Barthelovej testu denných 

sebaoblužných činností. Prvý pacient bol aktívny, mierne závislý na pomoci druhých najmä 

pri chôdzi po schodoch a obliekaní. V kazuistike 2 bol pacient stredne závislý vo všetkých 

sebaobslužných činnostiach od manželky. Pohyblivosť obmedzená na vozíčku.  

V druhom cieli sme porovnávali hojenie diabetickej nohy. Pri starostlivosti o rany bol 

používaný klasifikačný systém NIC (Nursing Interventions Classification). V kazuistike 1 mal 

pacient rany na druhom prste ĽDK veľkosti cca 2 x 2 cm a na palci PDK veľkosti cca 1,5 x 

1,5 cm, ktoré mierne secernovali, prítomný bol fibrínovo-hnisavý povlak, bez zápachu, 

v okolí viditeľný zápal. Dolné končatiny sú suché, studené, cyanotické, v širšom okolí opuch,   

mykotická infekcia a kladivkové postavenie prstov nohy. Denne realizovaný kúpeľ DK cca 15 

min. s pridaním antiseptického tekutého mydla Cytéal, po osušení oplachy Mykrodacynom, 

následne sterilné krytie Sterillux ES 10 x 10 cm a ľahká bandáž. Hyperkeratózy boli ošetrené 

medicínskou pedikúrou. Po štyroch mesiacoch bola koža intaktná. V kazuistike 2 pre 

zhoršenie stavu bol pacient opakovane hospitalizovaný na chirurgickej klinike. Chodidlo bolo 

výrazne opuchnuté, začervenané, koža suchá a jednotlivé vrstvy epidermis sa odlupovali. 

Rana mala hnilobný zápach. Na plánovanej chirurgickej kontrole bol podľa Wagnera 

hodnotený 3. stupeň diabetickej nohy, čo svedčí pre flegmónu nohy a ulcerácie siahajúce až 

ku kosti. Defekt bol o veľkosti 5 x 4 cm. Manželke pacienta sme  názorne predviedli 

ošetrovanie rany, oplach Microdacynom, následne aplikácia Aquacelu Ag extra plus 15 x 15 

do rany, prekrytie kompresom Zetuvit plus 15 x 20 cm a fixácia hydrofilovým ovínadlom. Pre 

komplikácie bol pacient opäť prijatý na chirurgickú kliniku, kde bola realizovaná nekrektómia 

planty a amputácia 4. a 5. prsta. Po prepustení bolo ošetrenie realizované manželkou po jej 

edukácii sestrou. Na štvrtom stretnutí bola veľkosť rany cca 10 x 5,5 cm, secernovala.  

V treťom cieli sme porovnávali psychické prežívanie pacienta. V kazuistike 1 sa pacient 

správal milo, nosí obuv so špeciálnymi profylaktickými vložkami a obuv pre diabetikov. 

Odporučili sme mu raz za 4 týždne  podologickú kontrolu. Má vieru vo vyliečenie a chce sa 

vrátiť do plnohodnotného spôsobu života. Druhý pacient zvládal liečbu s pokorou 

a zármutkom, že sa mu nedá pomôcť. Bol zmierený s chorobou a bral ju ako svoj údel.  

Po analýze zistených údajov sme stanovili nasledujúce diagnózy (Tabuľka 2): 

 

Tabuľka 2: Sesterské diagnózy 
Kazuistika 1 Kazuistika 2 

Aktuálne sesterské diagnózy 

00046 Narušená integrita kože v súvislosti so zmenou 

cirkulácie krvi prejavujúca sa kožnými 

defektmi, suchou a začervenanou kožou. 

00046 Narušená integrita kože v súvislosti s amputáciou 

4.– 5. prsta PDK prejavujúca sa hlbokým 

kožným defektom, opuchom a začervenaním. 

00118 Narušený obraz tela v súvislosti s ranami 

prejavujúci sa neochotou ísť do spoločnosti 

a sledovaním svojho tela. 

------------------------------------------------------ 

00088 Narušená chôdza v súvislosti s defektmi 

na dolných končatinách prejavujúca sa krívaním 

a strnulým pokyvkávaním pri chôdzi. 

00085 Zhoršená pohyblivosť v súvislosti s amputáciou 

4.– 5. prsta PDK  prejavujúca sa neschopnosťou 

účelného pohybu a pocitom nestability. 

00126 Nedostatok vedomostí o nosení správnej obuvi 

prejavujúci sa tlakom na chodidlo a defektami 

na nohe. 

 

00126 Nedostatok vedomostí a zručností v starostlivosti 

o ranu na pravej dolnej končatine, prejavujúci sa 

záujmom o informácie a predvedenie správneho 

postupu ošetrenia. 

00109 Deficit sebaopateri pri obliekaní a úprave 

zovňajšku v súvislosti so zhoršenou motorikou 

prejavujúci sa neschopnosťou obliecť a upraviť 

sa.  

00109 Deficit sebaopateri pri obliekaní v súvislosti 

s amputáciou 4 -5 prsta PDK prejavujúci sa 

neschopnosťou samostatne sa obliecť, obuť  a 

pocitom zaťažovania manželky.  

00051 Zhoršená verbálna komunikácia v súvislosti 

s cievnou mozgovou príhodou prejavujúca sa 
----------------------------------------------------- 
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prehnanou gestikuláciou a žiadaním pomoci od 

manželky. 

--------------------------------------------------------------- 

00078 Neefektívny liečebný režim v súvislosti so 

zhoršeným hojením prejavujúci sa nezáujmom 

a apatiou. 

Potenciálne sesterské diagnózy 

00155 Riziko pádu v súvislosti s obmedzeným pohybom 

00004 Riziko infekcie v súvislosti s otvorenými ranami na nohách 

         Zdroj: Čelková, 2018  

 

3 DISKUSIA 

V príspevku sme posudzovali dve kazuistiky u pacientov so SDN s cieľom porovnať 

ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Skorý presun pacientov zo zdravotníckych 

zariadení do primárnej a komunitnej starostlivosti pozitívne vplýva na ich zdravotný stav  

(Dobríková, Slamková, 2009, s. 142, Botíková, 2016).  

Prvý cieľ bol zameraný na stanovenie stupňa mobility podľa Barthelovej testu denných 

sebaoblužných činností. Farooqi (1999) vo svojej štúdii pozoroval pozitívnu koreláciu 

mobility pacienta s postupom jeho celkovej liečby. Väčšia mobilita pacienta súvisela s lepším 

prístupom k terapii a zároveň viedla k dôkladnejšej diagnostike. V kazuistikách potrebovali 

pacienti pomoc pri chôdzi po schodoch a obliekaní. Prvý pacient zvládal sebaobslužné 

činnosti bez pomoci, snažil sa viesť plnohodnotný život. Druhý pacient bol stredne závislý pri 

sebaobslužných činnostiach od druhej osoby, plne sa spoliehal na pomoc manželky. 

O voľnočasové aktivity nejavil záujem. Tie ako uvádza Sone (2013) redukujú možnosť 

komplikácií a aj celkovú mortalitu u diabetikov. K týmto aktivitám japonský tým zaradil 

bežnú chôdzu, svižnú chôdzu, plávanie a golf. Ako uvádza Matoulek (2015) pacient môže 

oddialiť progresiu komplikácií ochorenia podporou sebestačnosti a udržiavaním si aspoň 

základného pohybu, čo sú zistenia korešpondujúce i s výsledkami našich kazuistík.  

V druhom cieli porovnávame ošetrenie diabetickej nohy. Prvého pacienta sme navštevovali 

a ošetrovali v jeho prirodzenom sociálnom prostredí a sledovali sme jeho správanie. Ranu 

sme ošetrovali Microdacynom po dôkladnom umytí Cyteálom. Mycrodacyn má selektívny 

účinok a napomáha vytvárať vlhké prostredie, čím umožňuje rozvinúť vlastný proces hojenia. 

Následné sterilné krytie a fixácia zabezpečovali udržiavanie rany v čistom a vlhkom prostredí. 

Po dvoch mesiacoch bolo denné ošetrovanie zredukované na 3 x týždenne. V súvislosti 

s priaznivým výsledkom hojenia bolo ošetrovanie počas starostlivosti ADOS rovnaké, až 

dokedy nebola koža intaktná. Zníženie tlaku na chodidlo a odstránenie zhrubnutej kože 

medicínskou pedikúrou pomohlo k zhojeniu. Pre porovnanie hojenia rany bola 

v ošetrovateľskej dokumentácii ADOS použitá fotodokumentácia. V Nórsku sa Smith-Strom 

(2016) vo svojej štúdii pri ošetrovaní pacientov v domácom prostredí zameral na využitie 

telemedicíny. Pacient sa cítil bezpečne, keď na fotkách videl progres hojenia rany. Psychickú 

pohodu pacientovi prinieslo i periodické posielanie fotografií lekárovi, ktorý ošetrenie 

následne zhodnotil a v prípade komplikácií mohol rýchlo zareagovať. U druhého pacienta 

fotodokumentácia nebola realizovaná, hojenie rán bolo porovnávané pri plánovaných 

kontrolách na chirurgickej ambulancii. Počas ošetrení bol pacient spolu s manželkou 

edukovaný o správnom postupe ošetrenia. Aplikovaný bol Microdacyn a Aquacel Ag extra 

plus, Zetuvit plus a fixácia obväzom. Denné  preväzy realizovala manželka podľa edukácie 

sestry. Po opakovaných komplikáciách bola realizovaná amputácia 4. – 5. prsta PDK. Smith-

Strøm (2016) vo svojej štúdii uvádza, že  pacient pociťuje väčšiu bezpečnosť liečby, keď sa 

o neho stará kompetentný profesionál, kedy sa zvýši dôvera pacientov ako aj efektivita liečby. 

Vyššia profesionalita ošetrenia teda podporuje diagnostiku, efektivitu hojenia rán aj vieru 

pacienta o vyliečenie, čo sme potvrdili aj v našej kazuistike.  
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Ďalším cieľom bolo posúdiť psychické prežívanie pacientov počas ošetrenia. Tak ako tvrdí 

Michňová (2012), pre pacienta môže byť zapáchajúca rana problém, ktorý vedie k jeho 

ostychu. Časté preväzy a dôkladná hygiena mu môžu prekážať. V prvej kazuistike mal pacient 

záujem o hojenie rán. Chcel chodiť do spoločnosti, nemeniť svoj život aj napriek chorobe. 

Druhý pacient na chirurgických kontrolách pôsobil vyrovnane, málo rozprával.  Pacient spolu 

s manželkou bol edukovaný o správnom postupe ošetrenia. Bol zmierený s ochorením. Ako 

uvádza Sebire (2018) nájsť vnútornú motiváciu a nielen nabádanie pacienta inou 

zainteresovanou osobou, môže byť cesta k úspechu. Vedhara (2008) poukazuje na filtrovanie 

stresu u pacientov, ktorý negatívne ovplyvňuje hojenie. Diabetici so SDN majú vo 

všeobecnosti väčšie ťažkosti v sociálnej interakcii a sú náchylnejší na psychické problémy. 

V našej štúdii sme najmä u pacienta v kazuistike 2 pozorovali sociálnu izoláciu. Naopak, 

pacient v kazuistike 1 mal silnú vôľu spoločensky žiť.  Na základe vzájomnej komparácie 

kazuistík s už  existujúcimi štúdiami, uvádzame nasledovné odporúčania pre prax: 

 Zvýšiť partnerskú komunikáciu sestry z ADOS a lekárom s využitím fotodokumentácie.  

 Sestry v ADOS podporiť v sebavzdelávaní so zreteľom na medicínsku pedikúru a 

zdôrazniť dôležitosť rozvoja podiatrickej ambulancie na Slovensku.  

 Podporiť psychickú pohodu pacientov so SDN profesionálnym prístupom, vzájomnou 

spoluprácou sestier z ADOS, lekárov a  rodinných príslušníkov.  

Syndróm diabetickej nohy sa týka celej osobnosti človeka, ovplyvňuje jeho fyzické aj 

psychické zdravie. Je dôležité holistickým prístupom podporovať pacienta v liečbe 

a motivovať ho k samostatnej progresii v liečbe a ošetrovaní.   

 

4 ZÁVER  

Štúdie potvrdzujú, že hospitalizácia nie je potrebná po celú dobu hojenia chronických rán a  

domáce prostredie prospieva k psychickej pohode pacienta. V kazuistikách bola porovnávaná 

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so SDN. Profesionalita v ošetrení a posúdení rán pri 

každodennom preväze prostredníctvom ADOS priniesla lepšie výsledky ako ošetrovanie 

laikmi. Psychická pohoda a motivácia pacienta prospieva k efektívnejšej liečbe diabetickej 

nohy. Preventívne opatrenia, dodržiavanie predpísanej liečby, kontrola dolných končatín, 

pravidelný pohyb a dostatok informácií o ochorení a liečbe zohráva dôležitú úlohu pri hojení 

diabetickej nohy. 
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OF ROAD INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 
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Abstract 

Today's society is confronted with the need to apply innovation to the widest possible extent. 

This also includes primary areas such as the mobility sector and the related infrastructure 

management. The aim is to achieve a higher level of sustainability in the segments. This is 

ideally done by improving the selected processes, introducing new approaches and re-

evaluating the efficiency of spending. The article presents partial activities of the research 

team, which, through its own research and development activities, seeks to obtain 

recommendations for more efficient road management in the context of increasing the cost-

effectiveness of the allocated financial resources. 

Key words: pavement, maintenance, economy, diagnostics, degradation 

 

 

1 INDTRODUCTION 

A functioning transport system is one of the key factors in the development of any modern 

society. It is not appropriate to regard it as an objective, but as an instrument of economic 

development, which is a prerequisite for achieving social and regional cohesion. For this 

reason, the most important strategic plans for the development of regions, states, but also of 

the European Union deal with the conditions of ensuring sustainable development of mobility. 

With optimal settings, the latter should ensure that the company's ever-increasing transport 

needs are met. Emphasis is placed on the timeliness and quality of the measures (ie not 

responding to situations, but being prepared for the future) and reducing the ever-increasing 

negative environmental impact. 

The role of the responsible authorities within the Slovak Republic is to create suitable 

conditions to support the economic activities of the entities present and to respond to the 

needs associated with the elimination of regional disparities between their own and cross-

border regions. At the same time, these authorities are responsible for generating tools that 

can contribute to the modernization of the road network in the context of increasing its 

capacity and quality characteristics. These tasks stem mainly from the context of raising the 

standard of living of society and the resulting increase in road transport performance 

(especially individual transport). The table below illustrates the development of traffic 

volumes in recent years. Against this background, it is clear that performance is expected to 

increase, which is directly related to the higher load on the road network. 

 

Tab.1 Selected data on transport volumes in transport 
Year 

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Gross domestic product of Slovak 

Republic 
mil. Eur 88 620 84 985 81 153 78 896 76 087 74 169 72 703 

Transport of goods in freight 

transport 

thousand 

tone 
177 222 176 790 156 279 147 275 142 622 128 855 132 074 

Transport of persons in public 

passenger transport 

thousand 

people 
242 733 245 731 259 164 252 175 262 262 270 123 289 228 

Performances in public passenger 

transport 

mil. seat-

kilometres 
5 394 5 060 4 996 4 499 4 495 4 388 4 584 

Performances in freight transport 
freight 

ton-
35 589 35 361 36 106 33 525,30 31 304 30 005 29 503 
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Year  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Gross domestic product of Slovak 

Republic 
mil. Eur 70 627 67 577 64 023 65 941 56 231 45 513 39 354 

Transport of goods in freight 

transport 

thousand 

tone 
132 568 143 071 163 148 199 218 179 296 181 422 195 405 

Transport of persons in public 

passenger transport 

thousand 

people 
299 579 312 717 323 142 365 519 384 637 403 270 449 456 

Performances in public passenger 

transport 

mil. seat-

kilometres 
4 611 4 436 4 538 6 446 7 596 7 665 7 525 

Performances in freight transport 

freight 

ton-

kilometers 

29 044 27 410 27 484 29 093 27 049 22 114 22 550 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic 

 

An important part of the infrastructure management tools must also be a set of tasks devoted 

to creating new and improving existing approaches in the management and systematic 

renewal of road infrastructure. The aim of this must be to ensure the necessary standard in 

terms of scope (ie to realize the allocated performance to the extent necessary), but in direct 

concurrence with the targeting of the intervention and its economic efficiency. Within the 

Slovak Republic, there is a clear trend associated with an increase in the volume of financial 

resources that are allocated to the needs of administrators in the form of investment resources 

and current expenditure on maintenance, repairs, winter service, restoration of buildings, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of roads: how is the quality (extensiveness and condition) of road infrastructure [1= 

extremely poor—among the worst in the world; 7= extremly good - among the best in the 

world]. Source: World Economic Forum, Executive Opinion  

Fig. 1 a) Amount of expenditure on road infrastructure in the Slovak Republic b) ranking of 

quality of road infrastructure 
 

The deteriorated state of the road network in Slovakia is not only responsible for a long-term 

undersized budget, but also for a poor set-up of processes that allocate these resources to 

individual activities. All this in combination with frequent overpricing of performed work 

beyond the real needs. With regard to improving the cost-effectiveness of the funds spent, it 

has to be added that in recent years a number of measures have been introduced in the process 

of increasing the transparency of public procurement and closer monitoring of the quality of 

work performed, in order to limit work beyond the scope of the original contracts. This 

gradually makes the pricing that brings savings and realizes the possibility of reallocating 

finances to other investment and operating actions on the part of managers. Currently, as one 

of the most significant negative factors responsible for the state of the road network, it 

Overall 

ranking 
Country Rating 

9. Austria 6,0 

15. Germany 5,5 

62. Hungary 4,1 

65. Poland 4,1 

73. Slovakia 4,0 

74. Czech R. 4,0 

130. Ukraine 2,4 
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represents the poor targeting of the money spent. It is conceived as an intersection of two 

decision algorithms. The first is the allocation of funding for transport infrastructure 

management through subjective political decision-making. The second decision algorithm is 

based on the urgency of repair, maintenance, reconstruction or modernization. Its results 

should be generated from the evaluation of the existing and predictive state of roads in 

combination with the importance of a particular section on the transport network (in particular 

through the traffic load factor, i.e. the intensity). Determining priorities through this indicator 

is the fulfillment of the so-called. The concept of 'value for money', which represents a clearly 

defensible approach by the controller in its planned steps towards efficient management of 

transport infrastructure. In the overview below, it is possible to present what should be a 

priority outside the development of the superior road infrastructure (construction of 

motorways and expressways). This is to improve the condition of lower-class roads, which 

have not been designed to withstand the traffic load they currently have to withstand. 

 

Tab.2 Condition of road infrastructure in SR 
1ST CLASS ROAD km % 

Rutting RUT EXC. G SAT. UNSAT. EM EXC. G SAT. UNSAT. EM 

2018 1419 933,9 459,3 430,8 155,3 41,8% 27,5% 13,5% 12,7% 4,6% 

2015 1294,6 947,8 483,2 446 151,8 39,0% 28,5% 14,5% 13,4% 4,6% 

2013 1234,9 988,1 532,9 484 158,1 36,3% 29,1% 15,7% 14,2% 4,7% 

2011 788,4 1201,5 652,8 568,8 185 23,2% 35,4% 19,2% 16,7% 5,4% 

2010 874,5 1206,1 661,1 572,6 174,4 25,1% 34,6% 18,9% 16,4% 5,0% 

1ST CLASS ROAD km % 

LONGITUDINAL 

UNEVENNESS /IRI/ 
EXC. G SAT. UNSAT. EM EXC. G SAT. UNSAT. EM 

2018 522,8 1020,3 589,8 858,7 136,8 16,7% 32,6% 18,9% 27,4% 4,4% 

2015 492 1076,2 913,6 766,9 75,4 14,8% 32,4% 27,5% 23,1% 2,3% 

2013 430,1 1066,7 970,5 846,9 83,8 12,7% 31,4% 28,6% 24,9% 2,5% 

2011 253,2 970,3 1093,9 986,4 92,8 7,5% 28,6% 32,2% 29,0% 2,7% 

2010 277,8 1022,5 1137,3 965,8 85,1 8,0% 29,3% 32,6% 27,7% 2,4% 

2ST CLASS ROAD km % 

Rutting RUT EXC. G SAT. UNSAT. EM EXC. G SAT. UNSAT. EM 

2018 1397,7 1323,6 524,9 332,3 63,1 38,4% 36,3% 14,4% 9,1% 1,7% 

2015 1237,1 1192,6 466 284,1 60,2 38,2% 36,8% 14,4% 8,8% 1,9% 

2011 1056,8 1132,8 440,8 256,4 47,7 36,0% 38,6% 15,0% 8,7% 1,6% 

2ST CLASS ROAD km % 

LONGITUDINAL 

UNEVENNESS /IRI/ 
EXC. G SAT. UNSAT. EM EXC. G SAT. UNSAT. EM 

2018 141,1 793,1 1108,2 1347,4 251,9 3,9% 21,8% 30,4% 37,0% 6,9% 

2015 85,6 585,9 951,5 1307,8 309 2,6% 18,1% 29,4% 40,4% 9,5% 

2011 168,5 720,1 981,3 948,9 115,6 5,7% 24,5% 33,4% 32,3% 3,9% 

EXC=EXCELLENT; G=GOOD, SAT=SATISFACTORY, UNSAT=UNSATISFACTORY, 

EM=EMERGENCY 

Source: Slovak Road Administration 

 

In addition, as far as third-class roads are concerned, the proportion of unsatisfactory 

kilometers has been around 30% (ie around 3 000 km) over the last ten years and, on an 

emergency basis, around 4.2% roads (approx. 400 km). Road managers therefore face serious 

decisions in the form of prioritization, so as to slow down the trend of infrastructure 
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degradation. These decisions should be based on high-quality diagnostics and subsequent 

analysis of the existing situation, according to relevant professional bodies. All this in parallel 

with the introduction of innovations based on advanced research tasks. An example is 

activities within the Slovak and foreign research teams, which bring the necessary change of 

view of the issue. An example of innovation in the prioritization process is given in [9]. In an 

attempt to address the limitations of standards methods, is possible to present a Reliability 

Centered Maintenance and Analytical Hierarchy Process based hybrid model for trunk road 

network maintenance prioritization. It is worth noting knowledge improving the material 

research associated with roads, which focuses on the topic microtexture of asphalt pavement 

surface [3]. The results show that microtexture an essential parameter from the traffic safety 

point of view and it closely relates to a geometrical, petrological and physical properties of 

aggregate particle used in asphalt pavement. Microtexture has a significant influence for 

assurance basic friction values between tire and pavement in relation to a skid resistance 

properties. [4], [5] The following example is the relatively significant knowledge in the field 

of application of recycled asphalt mixtures applicable mainly to lower road categories [12]. 

Even interesting values are recorded in terms of the application of new additives to asphalt 

mixtures. The tests have shown a positive impact of additives (ground rubber, hydrate lime 

component) on the results of these mixtures. [13]. A relatively sensitive topic on the side of 

administrators is the condition of bridge structures as objects on the road network. The high 

number of bridges that are at the edge of their lifetime is gradually being overrun to an 

unsatisfactory or an emergency state. This often leads to the need to close roads, define detour 

routes with a negative impact on the economy of transport processes, as well as the quality of 

life and the environment of the regions concerned. In this respect, however, new knowledge 

can be observed which can bring direct effects in order to extend their lifetime and introduce 

higher resistance to excessive traffic load. An interesting example is the possibility within 

reinforced concrete (RC) beams strengthened with CFRP lamellas in bending areas were 

investigated [1] or implementing increasingly detailed diagnostic systems [2]. The application 

of IoT and ICT elements in combination with traditional measurement systems is increasingly 

involved in the process of infrastructure diagnostics.The measuring method applied in RCT is 

essentially based on analysis of the relationship between linear accelerations recorded while 

vehicles move in the given road network elements. The results obtained in measurements of 

traffic dynamics make it possible to estimate indicators of the road infrastructure condition 

assessment [11]. The resulting quality of evaluation outputs is also based on the wider 

application of mathematical theories. According to [10] is applicable the self-correcting 

neural network in the process of road pavement diagnostics to deliver more relevant results 

for administrators. 

The University of Žilina is one of the most competent organizations in this field through the 

Faculty of Civil Engineering and the Research Center. Within this article they present a 

partial part of their own research and development activities aimed at improving the quality of 

the diagnostic infrastructure and related processes. 

 

2 SCIENTIFIC OBJECTIVE AND RESULTS OF EXPERIMENTAL 

MEASUREMENTS 

An internationally recognized and applied approach to road management is the system tool 

named Pavement Management System (PMS). In Slovak conditions, it is known as the Road 

Management System, which focuses on a comprehensive assessment of the road condition, its 

roadworthiness and the design of strategies for its maintenance and restoration. It also 

includes the so-called. Pavement Performance Models, a toolkit that helps the management of 

the road network determine the best (optimal) strategy for restoring, rehabilitating or 

reconstructing the road to maintain its good condition. The approach of thorough analysis and 

- 1604 -



prediction of the behavior of the road structure body is utilized using diagnostics and 

mathematical operations. It is present in the development of degradation models that represent 

a key element in road management systems. In general, it can be understood as the actual 

course of road degradation within the individual monitored parameters. 

From the perspective of adherence to the correctness of the procedure associated with the 

determination of the degradation dependencies in question, it is necessary to ensure that the 

approaches to the creation and modification of road performance models are supervised. 

These are used to achieve the highest accuracy of forecasts associated with the decision-

making process for road management and maintenance. Several roadway prediction models 

are designed and applied worldwide. Many of these models are developed for use in a 

particular region or country, with modifications for their own specific traffic and climatic 

conditions. In this context, it is established that they cannot be directly applied in countries 

where significantly different marginal conditions apply. Although a large number of research 

tasks are devoted to modeling the road performance, it is necessary to continually work to 

improve it and continually improve the process of obtaining / creating a comprehensive model 

that can accurately predict the performance. 

By mathematically expressing the degradation model, it is possible to obtain a degradation 

function. Its notation is generally defined by the relation following the time dependence of the 

parameter: 

           
 

 
   

This relationship is usually modified to depend on traffic load without time specification. 

           
 

 
   

where: 

P_x (t)- parameter value at time t, 

P_x (n)- parameter value under load n, 

T- residual lifetime of the parameter in years 

N- residual service life of the parameter in the design load 

A.B- degradation curve shape parameters 

 

In determining the degradation functions of the individual parameters, 3 basic limit values are 

applied as standard by the assessment process, which are applicable when using models 

within the Road Management System in Slovakia: 

 The limit value is a threshold value that is not exceeded for the parameter 

 Parameter warning value indicates the expected time at which the parameter reaches 

the degree of violation requiring repair. 

 Critical value of a parameter indicates that the monitored parameter is no longer  

 
 

Fig. 2 General shape of degradation function [6] 
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From the point of view of correctness of the procedures, it is important to focus also on the 

information that enters the subsequent mathematical theories of degradation modeling. They 

are represented by the obtained values of the surface properties of pavements, data on the 

bearing capacity of pavements and on the traffic load, climatic conditions, technical solution 

and databases of technological and economic elements. Surface properties are defined by 

parameters of roughness (microtexture and macrotexture of the surface), longitudinal 

unevenness (IRI), transverse unevenness (track depth, water depth, permanent deformation), 

cover failure state (IPSV parameter, respectively PSI). As also stated [7] one of the 

requirements concerning pavement quality is the evenness of its surface. Pavement 

unevenness has a random character and has an adverse influence to rolling resistance, tyre–

pavement coherence, safety and the driving com-fort. 

 

The bearing capacity is a parameter classified on the basis of measured road deflection, by 

means of which we can determine the residual road life. 

One of the most reliable methods to determine the road structure is the use of non-destructive 

diagnostics. They have two major advantages over destructive methods. The first is that 

destructive testing disrupts the underlying road layers. It requires physical collection of road 

construction materials, which are subsequently tested under laboratory conditions. The second 

big advantage is the speed of the road test performance. In most cases, it can also be done 

without major traffic restrictions or any traffic restrictions. At the same time, it is possible to 

obtain a large amount of different data with one diagnostic passage and thus test the road from 

several points of view at the same time [8]. The research team at the University of Žilina has 

its own laboratory through which the procedures for more accurate diagnostics of the state of 

transport infrastructures are gradually improved. In particular, the following devices may be 

included: 

Deflectometer FWD 150 - In the test, the roadway is impacted by a shock-absorbing rubber 

pad, and the timeline usually measures the change in the impact force and deformation at and 

off the point of impact in the vertical direction, referred to as deflection. 

Georadar GPR consisting of a radio transmitter and receiver that cooperate with GPR 

antennas. The principle of the georadar method consists in repeatedly transmitting high-

frequency electromagnetic pulse by a transmitting antenna to the examined environment. In 

places where there is a change in the electromagnetic properties of the environment, some of 

the energy of the transmitted electromagnetic pulse is reflected, which is registered by the 

receiving antenna. This impulse is obtained from different kinds of layers, material continuity 

disturbances caused by moisture or other causes. The time of sending and receiving the pulse 

is monitored. In the case of frequent repetitions at short intervals, it is possible to obtain 

results in a continuous display. GPR analysis involves evaluating the thickness of the bonded 

layers, the underlying layers, and determining the interface of the structural plan. The 

accuracy of the thickness of individual structural layers based on georadar measurements is in 

the range of 5 - 10%. Part of the analysis is a video record with the results of measured 

parameters in one graphical interface and localization of the surveyed sections via GPS. 

Using a laser scanner and an accelerometer, it can be used to assess the depth of track 

traveled, transverse and longitudinal irregularities. At the same time, they can be used to 

evaluate the transverse slope of the roads and to graphically display the cross-section of the 

road (the transverse alignment of the road, roadside and roadway body) and the international 

IRI. 

 

The research team continuously carries out several experimental measurements on the road 

network. Here are partial results that show the progress of the acquisition at different points in 

the road. 
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Fig. 3 a) Evaluation of deformation depth and IRI b) Evaluation of road bearing capacity 
 

The road section in question served to verify the accuracy of the evaluation of the thickness of 

the asphalt layers as well as the overall thickness of the road construction. The figures below 

show real roadway thickness measurements. The table shows the deviations from the 

measurement of the thickness of the asphalt-concrete pavement layer and the total thickness 

of the pavement structure by GPR. 

 

Tab. 3 Comparison of road construction 

thicknesses determined by GPR technology and 

found thicknesses during reconstruction 

 

Fig. 4 a) Total construction thickness 535mm b) asphalt layer thickness in place** 

 

By comparing non-destructive measurements with non-destructive measurements and real 

measurements (road disrupted during its reconstruction), valuable knowledge has been gained 

that can again improve the knowledge base associated with the use of modern diagnostic 

approaches. There is scope not only for R&D progress in the development of such devices 

(through not enough accuracy in measurements), but also for the introduction of new 

economic tools that could calculate the risks associated with diagnostic imperfections. 

 

3 CONCLUSION 

Existing road infrastructure will increasingly be exposed to increasing traffic load trends. It is 

the task of administrators to adequately reflect on this situation. The still relatively high rate 

of unsatisfactory and emergency road sections represents the need to invest relatively high 

financial volumes. This is due to the time required, which is directly reflected in the pricing of 

Asphalt layer thickness (m) Thickness of road construction(m) 

GPR 
Measured 

thickness 

Difference 

in % 
GPR 

Measured 

thickness 

Difference 

in % 

0.22** 0.24 10% 0.49 0.53 9% 

0.23 0.25 7% 0.56 0.52 -9% 

0.22 0.24 8% 0.58 0.56 -4% 

0.25 0.26 1% 0.65 0.64 -3% 

0.23 0.27 15% 0.63 0.56 -10% 

0.23 0.25 10% 0.48 0.58 21% 
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supply companies and the extent of construction and technological work to be carried out. 

One of the tools to eliminate this situation is to perform quality diagnostics of the road surface 

and obtain relevant data on the technical condition of its construction. With careful mapping, 

administrators would be able to capture the need to spend financial resources on individual 

sections in a state that would not require such extensive costs. Against this background, it is 

appropriate to exert pressure on improving the quality of road condition monitoring and 

diagnosis, which in part has to be delegated from managers to R&D organizations such as 

research institutes or universities concerned with the subject. Lessons learned by the research 

team of the University of Žilina in the course of experimental measurements presented in this 

paper can significantly improve the approaches of monitoring the state of transport 

infrastructure. In combination with this, it is possible to obtain more valuable inputs into 

degradation models. And it is through these models that the decision-making algorithm can be 

improved to help transport infrastructure managers manage their intervention more 

effectively. This will gradually eliminate the frequent inconsistency in managing the assigned 

assets. 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝKOPECH – 

PŘIHLÉDNUTÍ KE ZKUŠENOSTEM INTEGROVANÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 

OSH SYSTEM IN EXCAVATION AND EARTHWORKS - TAKING 

INTO ACCOUNT THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM 

EXPERIENCE 

 

Josef Senčík, Václav Mráz, Jan Suda, Martin Havlice, Libor Čtrnáctý, Jiří 

Bláha, Petr Syrný 

 
Abstrakt 

Vzhledem ke skutečnosti, že výkopové a zemní práce patří mezi nejrizikovější práce  

na staveništích, je potřeba se tomuto tématu věnovat nejen na úrovni praktické (dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) přímo v místě výkonu práce), ale i na úrovni 

právních předpisů, tzn. věnovat více pozornosti současně platným předpisům a normám. 

Výkopové práce se nemusí týkat pouze stavebnictví, příkladem může být třeba práce 

archeologů, práce při geologickém či geotechnickém průzkumu atd. Z doposud provedených 

činností vyplynulo, že změny předpisů by se měly týkat minimálně dvou hlavních oblastí: 

parametry rozměrů výkopů, kam vstupují fyzické osoby a odpovědnosti za BOZP na 

staveništi. Zásady bezpečného provádění výkopů mají zpětně vliv i na kvalitu stavebních 

prací. 

Klíčová slova: bezpečnost práce na staveništi, výkopové práce, staveniště, analýza rizik 

 

Abstract 

Excavation and earthworks are among the most risky works on construction sites. This topic 

is important for practice (compliance with health and safety at work at the place of work), but 

also for legislation. Greater attention should be paid to the currently valid legislation and 

standards for the detection of their shortcomings, controversies, reflection on the development 

of new technologies and the emergence of new work activities, etc. The excavation work is 

not only in the construction industry, but also in archeology. Excavation work in archeology 

is construction work (according to the control authorities of the Czech Republic). The legal 

position on this is not clear. Excavation work in geological or geotechnical exploration must 

also be taken into account in legislation. 

Key words: occupational safety at the construction site, excavation works, construction site, 

risk analysis 

 

 

1 ÚVOD 

Téměř žádná stavba se neobejde bez zemních prací. Vždy je nutné provést zásah do 

stávajícího terénu a tím narušit jeho stabilitu. Přitom záleží na hloubce a rozsahu zemních 

prací, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrech a obtížně předvídatelném 

počasí. Přítomnost vody, její charakter, agresivita, proudění a kolísání hladiny ovlivňuje 

zásadně podmínky provádění zemních prací. 

Dalším důležitým kritériem je typ a vlastnosti základové půdy (zrnitostní, pevnostní 

a deformační vlastnosti zemin či hornin). Dále pak záleží na charakteru stávajících stavebně-
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technických parametrů okolí (navážky a násypy, existence stávajících nebo předpokládaných 

podzemních prostor na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti atd.). Dalším důležitým 

faktorem, který nesmí být opomenut při návrhu a provádění zemních prací je vliv zatížení. 

Zatížení můžeme rozdělit dle doby trvání a podle změn velikosti, polohy nebo smyslu na 

zatížení zemními tlaky, přírůstky zemních tlaků od ostatního stálého i nahodilého (např. 

doprava) zatížení, vlivy podzemní a případně i volné vody. 

Z hlediska technických parametrů záleží především na půdorysných rozměrech výkopu 

a možnostech přístupu a manipulačního prostoru pro pracovníky a stavební stroje, na velikosti 

využitelného prostoru pro vytvoření pažící konstrukce, na požadavku na charakter pažící 

konstrukce, na požadavku na vodotěsnost pažící konstrukce, popř. požadavku na využití této 

konstrukce jako ztracené bednění, na požadavku na rovinnost této konstrukce, využité např. 

jako podklad pod svislou izolaci, na požadavku na likvidaci pažící konstrukce, nebo jejích 

prvků (zápor, pažin, kotev), na požadavku na tuhost pažící konstrukce s ohledem na její 

přípustné deformace a deformace vyvolané výkopem na sousední objekty či stavby (Masopust 

2012). Samostatnou kapitolou je svahování stěn u dočasných či dlouhodobých výkopů, to 

však není předmětem tohoto příspěvku. 

S rostoucí hloubkou výkopu roste riziko kolapsu okolní půdy, jehož důsledkem může být 

například vážné poškození přilehlé zástavby a samozřejmě zavalení výkopu a tedy ohrožení 

zde pracujících zaměstnanců. 

Pro pažící systémy platí norma ČSN EN 13331-1, která stanovuje požadavky na kovové 

pažící systémy pro výkopy, které jsou kompletně sestaveny z předem zhotovených dílců. 

Obsahuje požadavky na materiály, konstrukční a stavební provedení. Dále platí pro pažící 

systémy norma ČSN EN 13331-2, která stanovuje postupy pro výpočet a zkoušky pro 

posouzení shody pažících systémů pro výkopy s požadavky normy EN 13331-1. 

Doporučení týkající se provádění trvalých nebo dočasných konstrukcí štětových jsou uvedeny 

v ČSN EN 12063. 

Rovněž podmínky pro pažení jsou popsány v předpisu Ministerstva dopravy TKP 4, kde se 

mimo jiné uvádí, že za stabilitu výkopu zodpovídá zhotovitel. Řádně provedené pažení má 

jednak ochránit pracovníka ve výkopu před zavalením zeminou a současně ochránit stěnu 

výkopu proti vypadávání bloků zeminy a tvorbě kaveren a to hlavně pod trvalou stmelenou 

konstrukcí. 

Pokud se mění stabilitní poměry v průběhu zemních prací (např. zvýšením hladiny podzemní 

vody, přitížením, dynamickými vlivy apod.) je třeba upravit pažení podle skutečných poměrů 

na staveništi. 

S bezpečnou prací ve výkopech nesouvisí pouze zajištění stability svahu výkopu, kterého lze 

dosáhnout též pomocí svahování, ale také volný prostor pro provádění potřebných úkonů. 

 

2 ROZMĚROVÉ PARAMETRY VÝKOPŮ 

Minimální rozměrové parametry výkopů by měly být nastaveny tak, aby zaměstnancům 

umožňovaly bezpečné provádění potřebných činností. V českém prostředí jsou minimální 

rozměrové parametry výkopů a vstup fyzických osob do výkopů uvedeny v Příloze č. 3, části 

V., bodu 4. a 5. NV č. 591/2006 Sb. 

Problematickými částmi jsou především absence specifikace hloubkové kóty strojně 

hloubeného výkopu (resp. rýhy), od které musí být stěny výkopu zajištěny pažením, 

a nejmenší světlá výška výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby. 
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Některé zahraniční požadavky vztahující se k této problematice jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Přehled minimálních šířek výkopů zjištěných v některých evropských 

státech. 

Stát 
stanovena 

min šířka 

min. šířka v závislosti na 

hloubce výkopu 

min. šířka výkopu 

při hloubce 1,25 m 

rozlišení pažení 

strojní/ruční 

výkop 

ukotvení 

Rakousko ANO 

1. do 1,75 m - 60 cm 

2. 1,75 - 4 m - 70 cm 

3. nad 4 m - 90 cm 

60 cm 

respektive DN + 40 

cm do DN 350 

NE norma1 

Belgie ANO 
80 cm k zajištění 

bezpečné evakuace 

80 cm k zajištění 

bezpečné evakuace 
NE právní předpis2 

Finsko NE jen doporučení 80cm --- NE právní předpis3 

Holandsko NE --- --- --- 

návod od 

kontrolního subjektu 

ABOMA 

"Abomafoon 2.06" 

(placený) 

Irsko NE --- --- --- právní předpis4 

Kypr NE --- --- --- právní předpis5 

Litva ANO 

1. do 1,25 m - 50 cm 

2. do 1,75 m - 60 cm 

zajištěný výkop 

3. do 1,75 m - 70 cm 

nezajištěný výkop 

50 cm NE 

pravidla BOZP 

vydané 

inspektorátem6 

Polsko ANO 

do 1,25 m - 60 cm 

v případě pokládání 

potrubí 30 cm na obě 

strany 

60 cm NE norma7 

Řecko NE --- --- --- právní předpis8 

Slovensko ANO 80 cm 80 cm ANO právní předpis9 

Česko ANO 80 cm 80 cm ANO právní předpis 

Německo ANO 

1. do 0,7 m  - 30 cm 

2. 0,7 - 0,9 m - 40 cm 

3. 0,9 - 1.0 m - 50 cm 

4. 1,0 - 1,25 m - 60 cm 

5. 1,25 - 1,75 m - 70 cm 

6. 1,75 - 4 m - 80 cm 

3. nad 4 m - 100 cm 

60 cm  

respektive DN + 40 

cm do DN 400 

NE norma10 

                                                 
1Norma ONORM B2203-1 z r. 2001 revidována v 2008. 
2Platí Směrnice 92/57/EHS. 
3Vyhláška vlády o bezpečnosti stavebních prací (205/2009) část 34 - výkopové práce a podpora výkopů. 
4Nařízení o bezpečnosti, zdraví a dobrých životních podmínkách při práci (stavbách) z roku 2013, část 5. 
5Harmonizace se Směrnicí 92/57/EHS. V legislativě není šířka výkopu uvedena. Platí obecné ustanovení týkající 

se vhodných rozměrů výkopů a bezpečnostní prohlídky denně u hloubky výkopu větší než 2 m. 
6Zákon o bezpečnosti a zdraví při práci ze dne 1. července 2003 č. IX-1672 Vilnius (naposledy pozměněný dne 

2. prosince 2010 - č. XI-1202); Zákon o konstrukcích ze dne 19. března 1996 č. I-1240Vilnius (naposledy 

pozměněný dne 3. května 2007 č. X-1111). 
7Nařízení ministra infrastruktury ze dne 6. února 2003 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebních 

pracích; Nařízení ministra hospodářství ze dne 20. září 2001 o bezpečnosti a ochraně zdraví při provozu strojů a 

jiných technických zařízení určených pro pozemní, stavební a silniční práce; Norma PN-B-06050 Geotechnika, 

zemní práce - všeobecné požadavky. 
8Zákon 3850/2010, zákoník pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců. V právních předpisech není ustanovení o 

výkopech. V předpisech jsou dohledatelné hloubky pro povinné pažení. 
9Nařízení Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR č. 147/2013 Sb. o náležitostech zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na stavbách a souvisejících pracích;     STN 73 3050 Zemní práce (zakoupit). 
10Norma DIN 4124. 
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Z praxe i ze zahraničních zkušeností je zřejmé, že není potřeba tyto parametry stanovovat 

pomocí dnes dané jediné hodnoty (světlá šířka 80 cm). Především v městském prostředí, 

v případě pokládky kabelů je neproveditelné realizovat výkopy dané šířky, což mohou firmy 

doložit též vlastní statistikou. 

Šířka výkopu by měla zohledňovat ergonomii člověka a činnosti, které jsou ve výkopu 

vykonávány (chůze, práce na armaturách apod.). V závislosti na hloubce výkopu by měla jeho 

šířka zohledňovat následující hodnoty (Bridger 2018): 

 průměrná šířka mužských ramen (percentil 95): 58,4 cm (USA
11

); 

 průměrná šířka mužských boků (percentil 95): 42 cm (USA
12

); 

Výkop, do kterého vstupují fyzické osoby o hloubce cca 1 m by tak měl být široký 50 - 60 

cm. 

3 METODICKÝ POSTUP 

Byla provedena terénní šetření a studium podkladových materiálů k vybraným stavbám, které 

byly konzultovány s odborníky např. stavebníky provádějícími občanskou výstavbu, výstavbu 

sítí, veřejné silniční a železniční infrastruktury apod. Prostudovány a porovnány byly také 

požadavky několika zahraničních předpisů jak vybraných zemí EU, tak jiných, jako jsou 

například Austrálie či Nový Zéland. 

Studováno bylo také několik případů zavalení osob ve výkopech, respektive dotazy směřovaly 

taktéž na Hasičský záchranný sbor a Zdravotní záchrannou službu. 

Na základě zjištění z těchto šetření, komplexního prostudování současné legislativy, diskuzí 

s kontrolními orgány a dalšími odborníky z oboru, byl zpracován možný obsahový návrh 

změn právních předpisů určený k další diskusi a další návrhy na zvýšení BOZP (brožura, 

systém analýzy rizik u výkopových prací). V tomto článku jsou uvedeny výsledky 

dotazníkového šetření na pracovištích ZZS a HZS. 

4 DISKUZE VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V tabulce č. 2 jsou sumarizovány výsledky dotazníkového šetření, které provedla T. 

Jendřejasová v rámci své bakalářské práce. Dotazy zodpovídaly osádky zdravotnické 

záchranné služby (ZZS). Autorka bakalářské práce sbírala data na pracovištích ZZS 

v Jihočeském a Středočeském kraji. Celkem bylo osloveno 186 respondentů z řad osádek 

ZZS. Z tohoto počtu mělo zkušenost s možným crash syndromem celkem 38 respondentů. 

Z uvedeného počtu bylo autorkou vybráno celkem 6 případů. Z tohoto počtu souvisely 4 

případy s výkopy. V tabulce jsou dále doplněny data ze statistiky Hasičského záchranného 

sboru Jihočeského kraje za období 2009 až 2019. 

Tabulka č. 2: Základní charakteristiky popisovaných případů. (Případy I až IV 

Jendřejasová 2012, případ V CMKOS 2011, případy VI až X statistiky HZS JCK za 

období 2009 až 2019) 

Případ Hloubka výkopu Část těla, po kterou byl postižený zasypán 

I 2,2 m v kleče, po pás 

II 3 m do pasu 

                                                 
11 Americká populace má průměrné hodnoty větší, než evropská. V české populaci byly na menším vzorku 

naměřeny hodnoty 48,2 cm (75 percentil) (viz http://www.n-i-s.cz/cz/antropometrie/page/34/). 
12 V české populaci byly na menším vzorku naměřeny hodnoty 32 cm (75 percentil) (viz http://www.n-i-

s.cz/cz/antropometrie/page/34/). 
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Případ Hloubka výkopu Část těla, po kterou byl postižený zasypán 

III 2 m ve stoje, do pasu 

IV 2,5 ve stoje, po bradavky 

V 3,1 m do pasu 

VI 3 m do pasu 

VII 2 m bez bližších informací 

VIII 1 m na postiženou osobu se zřítila kaplička 

IX 
vodovodní vrt, bez 

uvedení hloubky 
do pasu 

X 2 m vyproštění mrtvého 

I přesto, že uvedený vzorek případů není dostatečně statisticky vypovídající, lze přesto dojít 

k závěru, že problematické z hlediska míry ohrožení zdraví jak zaměstnanců zhotovitele nebo 

jiných osob vstupujících do výkopu (archeolog, geolog), tak v případě nehody pracovníci ZZS 

a HZS, jsou především hlubší výkopy. K tomuto závěru lze dojít i na základě provedených 

rozhovorů se zástupci HZS. 

Dle IZS nelze jednoznačně stanovit přesný rozměr výkopů. Každý nezabezpečený výkop je 

vzhledem k tlaku zeminy nebezpečný a i zasypání osoby "pouze" v oblasti dolních končetin 

může vést k úmrtí. Tato skutečnost je ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří zejména typ 

podloží, tzn. jíly, kaly, štěrky, písky apod. a také obsah vody v podloží. Z pohledu taktiky 

a rychlosti záchrany zavaleného člověka, IZS považují za nebezpečnou hloubku výkopu se 

svislými stěnami (pokud není uvažována možnost svahování) od pasu pracovníka a hlubší 

a vysoce nebezpečnou od hrudníku pracovníka a hlubší. Zároveň však upozorňují, že ke 

zranění může dojít v jekkoliv hlubkém výkopu. Toto mimo jiné souvisí s crush syndromem. 

Popřípadě s nedostatkem kyslíku, kdy od dvacáté minuty po zástavě dýchání (udušení po 

zavalení ve výkopu) rapidně klesá možnost přežití. Právě akutní asfyxie (dušení) je velkou 

komplikací v případě, že dojde k zavalení celého těla včetně obličeje a dýchacích cest. 

K problémům s dýcháním může dojít také v případě, kdy dojde k zavalení těla včetně 

hrudníku – zde je podstatné, že i pokud postiženému zůstanou volné dýchací cesty – hlava 

není zavalena - hrozí riziko udušení znemožněním dýchacích pohybů tlakem na hrudní stěnu. 

Z komunikace (potvrzeno v Moravskoslezském, Jihomoravském a Karlovarském kraji) 

vyplynulo, že větší část výjezdů k událostem, které souvisejí s výkopy se týká událostí 

v civilním sektoru. Jde především o události související se svépomocnou výstavbou, 

popřípadě s čištěním studní a podobně, kdy práce provádějí například otec se synem. 

Dotazovaní zároveň potvrdili to, co bylo zjištěno v rámci terénního šetření a v rámci studia 

dostupných podkladů. Problémem je především porušování předpisů, tj. selhání a 

podceňování nebezpečí člověkem. Upozorněno bylo napřípady, kdy k zavalení došlo po tom, 

co tato osoba šla po hraně výkopu a utrhla se s ním celá stěna. Ke smrtelným úrazům pak 

dochází například za situace, kdy postižený neplánovaně vstupuje do nezapažené části 

výkopu, například pro spadlou lopatu. 

Z provedeného šetření zároveň plyne, že nutnost zajištění stěny výkopů proti sesutí by se 

měla řešit vždy od hloubek (0,7) 1,2 až 1,5 m. V mělčích hloubkách je pak potřeba zohlednit 

geologické podmínky. Toto vychází nejen ze zkušeností HZS, ale také z řady zahraničních 

zdrojů, které uvádějí, že v rozmezí hloubek 1,5 až 3 m dochází nejvíce ke smrtelným úrazům 

zavalených osob ve výkopech (viz např. statistiky NIOSH – National Institute for 

Occupational Safety and Health nebo OSHA – Occupational Safety nad Health 

Administration). Při školeních jednotek požární ochrany je zdůrazňováno, že pokud nejde o 
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nebezpeční zprodlení při záchraně zasypané osoby z výkopu, tak od hloubky 1,5 m by se měl 

výkop předem stabilizovat. 

Ze zjištěného zároveň plyne, že by neměly být řešeny pouze rozměrové parametry či systém 

řízení a zodpovědnsoti za zajištění bezpečnsoti práce ve výkopech, ale také zákaz 

osamoceného provádění prací. Již od 15 minut po zavalení se začíná zvyšovat 

pravděpodobnost zásadního ohrožení zdraví postiženého. 

5 ZÁVĚR 

Současný systém zajištění BOZP u zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech se 

jeví jako pro praxi nevyhovující, proto se hledají cesty k jeho zlepšení. 

Jedním z nástrojů je změna vybraných předpisů (především NV č. 591/2006 Sb.). K diskusi se 

týkají změny především minimálních rozměrových parametrů výkopů (rýh), vstupu fyzických 

osob do výkopů a odpovědnosti za dodržování BOZP při realizaci výkopů. Problematickou 

částí je např. absence specifikace hloubkové kóty strojně hloubeného výkopu, od které musí 

být stěny výkopu proti sesuvu zajištěny pažením.  

Pokud jsou geologické podmínky takové, že je třeba pažit výkop již od menší hloubky, nebo 

dokonce celý, mělo by to být stanoveno ve zprávě o geologickém průzkumu, nebo 

v prováděcím projektu stavby/staveniště. Pokud takové podklady z jakéhokoliv důvodu 

nejsou, musí toto být určeno přímo na stavbě/v terénu, a to způsobilou osobou. Tou je 

zejména inženýrský geolog, nebo geotechnik. 

Na základě údajů získaných od HZS je patrné, že rizikovost výkopů záleží nejen na jeho 

hloubce, ale i dalších faktorech, jako např. na struktuře zeminy, objemu vody v této zemině, 

ale i na zatěžování hrany výkopu, výskytu inženýrských sítí.  
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ANALIZA I PROGNOZA 

BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO NA RYNKU POLSKIM 

 

ANALYSIS AND FORECAST 

SUSTAINABLE CONSTRUCTION ON THE POLISH MARKET 

 

Mohamed Ahmad 
 

Abstrakt 

Zrównoważony rozwój stanowi kwantyfikator podejmowanej działalności politycznej, 

społecznej, ekologicznej i gospodarczej w skali światowej, krajowej, jak i lokalnej. W 

związku ze swoją specyfiką, sporymi możliwościami perspektywicznymi oraz podatnością na 

innowacje znaczącą pozycję w działaniach zmierzających do realizacji przesłanek 

zrównoważonego rozwoju zajmuje budownictwo. Branża ta wpływa na trzy zasadnicze 

wielkości zrównoważonego rozwoju: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Dla realizacji 

projektu zrównoważonego rozwoju ważny jest rozwój budownictwa, ukierunkowany na 

wprowadzanie racjonalizacyjnych technologii, nowoczesnych rozwiązań wystarczających 

ekonomicznie, dbających o zdrowie oraz komfort samych użytkowników oraz 

pomniejszających ujemny wpływ budynków na środowisko naturalne. W referacie 

przedstawione są podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego 

budownictwa i jego rozwoju, rozwiązania stosowane w budownictwie zrównoważonym, ich 

uzasadnienie oraz rezultaty zrównoważonego rozwoju, ukazano aspekty prawne 

zrównoważonego budownictwa oraz analizę i prognozę stanowiącą istotną część 

zrównoważonego budownictwa w Polsce.  

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, budownictwo zrównoważone, aspekty 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe  

Abstract 

Sustainable development is a quantifier of political, social, environmental and economic 

activities undertaken on a global, national and local scale. Due to its specificity, considerable 

prospects and susceptibility to innovation, construction occupies a significant position in 

activities aimed at implementing the premises of sustainable development. This industry 

influences the three key dimensions of sustainable development: economic, social and 

environmental. For the implementation of the sustainable development project, it is important 

to develop construction focused on the introduction of rationalization technologies, modern 

solutions sufficient economically, caring for the health and comfort of users themselves, and 

reducing the negative impact of buildings on the natural environment. The paper presents the 

basic theoretical issues related to sustainable construction and its development, solutions used 

in sustainable construction, their justification and results of sustainable development, shows 

the legal aspects of sustainable construction, as well as analysis and forecast constituting an 

important part of sustainable construction in Poland. 

Key words: sustainable development, sustainable construction, economic, social and 

environmental aspects 

1. POJĘCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
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Koncepcja zrównoważonego rozwoju stała się istotnym pojęciem w debacie politycznej 

dotyczącej kierunków oraz celów światowego rozwoju gospodarczego i społecznego 

po publikacji raportu „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji do Spraw Środowiska 

i Rozwoju, tzw. raportu Komisji Brundtland, w 1987 r. [36]. Komisja opracowująca raport 

miała zbadać możliwości pogodzenia globalnego wzrostu gospodarczego z ochroną 

środowiska naturalnego, zagrożonego katastrofą na skalę globalną. Z raportu Brundtland 

pochodzi najczęściej cytowana definicja, zgodnie z którą rozwój zrównoważony umożliwia 

zaspokojenie potrzeb współczesnych społeczeństw, bez szkody dla możliwości zaspokojenia 

potrzeb przyszłych generacji. Przyczyn problemów środowiskowych (ekologicznych) 

i jednocześnie możliwości ich rozwiązania raport upatruje w działaniach człowieka, 

zwłaszcza gospodarczych, stąd wzrost gospodarczy powinien się stać podstawowym 

obszarem zmian, wdrożenia nowego wzorca rozwoju i wzrostu – rozwoju zrównoważonego. 

Raport Brundtland w kontekście gospodarczym wskazuje przede wszystkim na porażkę 

społeczną i ekologiczną obowiązujących doktryn, według których nieustający wzrost 

gospodarczy oraz wzrost produkcji i międzynarodowego handlu miały doprowadzić do 

dobrobytu i do poprawy jakości życia ludzi na świecie. Zamiast tego „osiągnięto” znaczącą 

degradację środowiska naturalnego, ubóstwo ogromnej części ludzkości oraz narastające 

rozwarstwienie między biednymi i bogatymi. Natomiast koncepcja rozwoju zrównoważonego 

to nie tylko dbałość o zasoby naturalne i środowisko oraz zrównoważony rozwój 

społeczeństw – sprawiedliwość społeczna jest jednym z elementów, filarów, tej koncepcji [2]. 

Najważniejsze w koncepcji rozwoju zrównoważonego są pojęcia „granice wzrostu” (limits to 

growth) oraz „trzy filary” (triple bottom line) rozwoju zrównoważonego. Granice wzrostu są 

wyznaczane przez możliwości technologiczne i organizacji społeczeństw w  wykorzystaniu 

zasobów środowiska naturalnego oraz zdolności biosfery do absorpcji efektów 

(negatywnych) działalności człowieka. Pojęcie triple bottom line dotyczy konieczności 

uwzględniania we wszystkich decyzjach i działaniach dotyczących rozwoju 

zrównoważonego aspektów społecznych (kulturowych, instytucjonalnych), ekonomicznych 

(rozwoju gospodarczego) i ekologicznych (oddziaływania na środowisko) równocześnie, 

czyli tzw. trzech filarów zrównoważonego rozwoju: społeczeństwa, gospodarki, środowiska. 

Konieczność uwzględniania wszystkich trzech filarów łącznie wynika ze wzajemnego 

powiązania ludzi, środowiska i systemów gospodarczych, dla osiągnięcia zaś rozwoju 

(wzrostu) zrównoważonego nie można działać wyłącznie w sferze gospodarczej, ekologicznej 

czy społecznej. Istotne dla osiągnięcia rozwoju zrównoważonego w skali globalnej jest 

przekraczanie granic zarówno w sensie dosłownym, jak i geograficznym 

czy instytucjonalnym. Koordynacja działań na skalę międzynarodową oraz między różnymi 

instytucjami, programami sektorowymi itp. jest koniecznością [28]. W nawiązaniu do 

ewolucji koncepcji rozwoju zrównoważonego warto skupić uwagę na potrzebach człowieka, a 

nie tylko środowiska. Środowisko i zasoby naturalne są ważne, ponieważ umożliwiają 

realizację potrzeb człowieka, dlatego rozsądnie należy je wykorzystywać – również z myślą o 

potrzebach przyszłych pokoleń. Nie są one ważne „same w sobie”. Upowszechnienie 

koncepcji rozwoju zrównoważonego jest wyraźną zmianą w rozumieniu i postrzeganiu relacji 

między człowiekiem a naturą oraz między ludźmi i stoi w wyraźnej opozycji do dominującej 

przez stulecia, wzmocnionej zwłaszcza po rewolucji przemysłowej, koncepcji oddzielenia 

zagadnień społeczno–gospodarczych od środowiska oraz „prometejskiej wizji” zwycięstwa 

wiedzy, rozumu i technologii stworzonej przez człowieka nad natur [12]. Rozwój 

zrównoważony można ująć jako koncepcję, w której dąży się do znalezienia równowagi 

między ograniczeniami wzrostu gospodarczego i potrzebą rozwoju, między gospodarczą 

efektywnością, ochroną środowiska naturalnego i poprawą jakości życia ludzi. Pojęcie 

rozwoju zrównoważonego było – zarówno ze względu na pierwotną jego ogólność, jak i 

szeroki zakres koncepcji – definiowane w różny sposób, zwłaszcza w kontekście relacji 
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rozwoju zrównoważonego do wzrostu gospodarczego i zakresu tego pojęcia [7]. Istotnym 

elementem koncepcji rozwoju zrównoważonego jest podnoszenie i utrzymywanie jakości 

życia ludzi, jak również zapewnienie trwałej jakości życia. Jakość życia rozumiana jest jako 

zaspokajanie potrzeb życiowych ludzi współczesnych generacji, bez nadmiernej eksploatacji 

przyrody, tak aby również jakość życia przyszłych pokoleń nie doznała uszczerbku. Szacunek 

dla przyrody, harmonizacja działań gospodarczych i rozwoju społecznego z potrzebą 

zachowania zasobów przyrody i nienadmiernej jej eksploatacji to w koncepcji rozwoju 

zrównoważonego także warunek odpowiedniej jakości życia [2,7]. Koncepcja rozwoju 

zrównoważonego stała się przedmiotem teoretycznej analizy ekonomicznej jako 

fundamentalne zagadnienie w relacjach oraz interakcjach między ekonomią (gospodarką) a 

środowiskiem (otoczeniem) biofizycznym. Zagadnienie to stało się przedmiotem badań i 

rozważań zwłaszcza w ramach ekonomiki środowiska i ekonomiki ekologii [2]. Idea rozwoju 

zrównoważonego odnosi się także do urbanizacji i znajduje odzwierciedlenie we 

współczesnych koncepcjach planowania miast, rozwoju obszarów zurbanizowanych. Sektor 

budowlany jest wyjątkowo istotnym obszarem wdrażania koncepcji zrównoważonego 

rozwoju ze względu na jego znaczenie w gospodarce kraju oraz udział we wzroście 

gospodarczym i w emisji zanieczyszczeń (zwłaszcza tlenku węgla), zużyciu energii czy 

produkcji odpadów [10]. Głównym źródłem szkodliwych oddziaływań budownictwa na 

środowisko – emisji tlenków węgla i nieefektywności energetycznej – są metody budowy i 

energochłonne metody eksploatacji [6].  

 

2. PODSTAWY BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO  

Początków terminu budownictwa zrównoważonego należy szukać w powstawaniach 

nowoczesnej drogi w rozwoju świata, a także drogi rozwoju zrównoważonego. Przez lata 

wynalazczość odbywała się bez względu na następstwa. Skutki, jakie tak nagły rozwój 

gospodarczy niósł ze sobą, stopniowo były dostrzegane i wskazywane jako niedopuszczalne. 

O ile jednak świadomość społeczna rosła, o tyle dużo trudniej było wyegzekwować 

jakiekolwiek zmiany w działalności człowieka [3]. Dopiero wraz z rozpropagowaniem 

dowodów niszczycielskiego oddziaływania wykorzystania dóbr natury, pojawiła się nowe 

pojęcie rozwoju, w którym znalazło się miejsce na określenie wymagań związanych z 

ochroną środowiska. Powstała inicjatywa ekorozwoju, w której obok względów 

ekonomicznych znalazły się dezyderaty związane dokładnie z zagadnieniem wpływu 

działalności człowieka na środowisko naturalne [4]. Graficzne umiejscowienie budownictwa 

zrównoważonego, jako wypadkowa wiedzy o środowisku, człowieku i budynku 

zaprezentowano na rysunku 1 [3]. W Polsce dopiero po gwałtownych przemianach 

ustrojowych problem rozwoju zrównoważonego mógł zostać na dobre poddany dyskusji. 

Stopniowe zwiększanie się współpracy władz kraju z organizacjami europejskimi 

doprowadziło do pierwszych krajowych ustaw. Kluczowy był rok 1997, w którym to 

dokonano zmian w Konstytucji RP. W artykule 5 znalazł się zapis o tym, iż „Rzeczpospolita 

Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolność i prawa 

człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” [29]. Trzy lata 

później sejm RP podjął uchwałę określającą „Długotrwałą strategię trwałego i 

zrównoważonego rozwoju – Polska 2025”, co należy uznać za pierwsze jasne określenie 

strategii zrównoważonego rozwoju dla kraju. W zapisach tej ustawy położono nacisk na 

eliminację procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 

promowanie sposobów gospodarowania „przyjaznych środowisku” oraz przyśpieszenie 

procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło 

naruszenie równowagi przyrodniczej. Zgodnie z trójfilarowością rozwoju zrównoważonego, 

znalazły się jednak również zapisy dotyczące potrzeby realizacji powyższych postulatów w 
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taki sposób, by nie powodować niepożądanego zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego, 

ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli pogłębiania lub tworzenia nowych napięć 

społecznych i zagrożeń ekonomicznych. Istotnym stymulantem wprowadzania zmian 

związanych z procesem wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce, było wstąpienie do 

Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.  

 

 
Rys. 1. Graficzne umiejscowienie budownictwa zrównoważonego, jako wypadkowa 

wiedzy o środowisku, człowieku i budynku 

Źródło: Błaszczyński T.: Trwałość budynków i budowli, DWE, Wrocław 2012 

 

Spowodowało ono konieczność ratyfikacji obowiązujących w krajach członkowskich 

traktatów oraz zobowiązało do czynnego udziału w dyskusji na temat przyszłego rozwoju 

Europy i Świata. W roku 2006 Rada Unii Europejskiej przedstawiła istotny dokument – 

odnowioną strategię UE trwałego rozwoju, w której wyodrębniono zostały główne wyzwania 

(7 wyzwań) oraz przypisano do nich cele ostateczne i operacyjne oraz działania [29]. 

Największe dokonania w tym zakresie ma Instytut Techniki Budowlanej (ITB), który jako 

pierwszy zdefiniował procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie [27], 

ocenił materiałowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju [20] i przygotował kryteria 

oceny zgodności budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju [9]. Zmianę paradygmatu 

uwzględnieniem podstawowych aspektów związanych z pojęciem rozwoju zrównoważonego 

w odniesieniu do budownictwa pokazano na rysunku 2 [34]. Wyodrębnienie w celach 

związanych z rozwojem zrównoważonym obszarów związanych ściśle z budownictwem było 

tylko kwestią czasu. Jako jeden z pierwszych zdefiniować budownictwo zrównoważone 

postarał się profesor Charles Kibert [24]. Klarownie zaznaczył on różnicę pomiędzy 

budownictwem tradycyjnym, w którym wszelkie działania są skupione na kosztach, 

wydajności oraz jakości, a budownictwem zrównoważonym, w ramach, którego należy 

zwracać szczególną uwagę także na eksploatację zasobów naturalnych, degradację 

środowiska oraz budowanie zdrowego środowiska. W ten sposób powstał nowy paradygmat 

uwzględniający znaczenie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do budownictwa [34]. 

Idea budownictwa zrównoważonego wniosła do przemysłu wiele zmian, a każda z nich 

została uzasadniona wynikami wieloletnich badań. Rosnąca świadomość z ingerencji 

produkcji budowlanej w środowisko oraz zobrazowanie wartościami liczbowymi ilości 

zużywanej energii musiało wpłynąć na zmianę postrzegania problemu rozwoju w przemyśle 

               człowiek  
          i społeczeństwo 

budownictwo            środowisko 

budownictwo 

zrównoważone 
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budowlanym. Niezwykle ważnym i bardzo pozytywnym krokiem było nowe zdefiniowanie 

pojęcia ekonomii w budownictwie. Proste pojmowanie kosztów i krótkowzroczność niosły za 

sobą wiele zagrożeń. 

 
Rys. 2. Zmiana paradygmatu wywołana uwzględnieniem podstawowych aspektów 

związanych z pojęciem rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do budownictwa 

Źródło: Vanegas J. A., DuBose J. R., Pearce A. R.: (1995).  Sustainable Technologies for the 

Building Construction Industry,” Proceedings of the Symposium on Design for the Global 

Environment, Atlanta, GA. November 2–3. 

http://web.mac.com/urbangenesis/iWeb/Products/Publications_files/DGEPaper-CP001.pdf 

 

Dopiero spojrzenie na obiekt budowlany, jako na efekt procesu inwestycyjnego, który przez 

cały, relatywnie przecież długi, czas funkcjonowania w środowisku, generuje jakieś koszty, 

które wcześniej nie były należycie uwzględniane, pozwoliło dostrzec szansę, jaką daje rozwój 

budownictwa zrównoważonego. Koszty, zarówno te bezpośrednie, związane z eksploatacją 

obiektu budowlanego, jak i pośrednie, które ponoszone są przy niwelowaniu negatywnych 

skutków funkcjonowania obiektów budowlanych (zanieczyszczenia, degradacja środowiska). 

Kluczem do znalezienia rozwiązań w tej idei korzystnych ekonomicznie, było zarówno 

zdiagnozowanie istniejących problemów, jak i znalezienie możliwości ich rozwiązania oraz 

określenie efektów, jakie te rozwiązania przyniosą na wszystkich płaszczyznach: 

ekologicznej, ekonomicznej oraz społecznej. Dopiero tak szerokie spojrzenie na problematykę 

pozwoliło zdefiniować cele i rezultaty planowego działania, a także te działania należycie, w 

sposób racjonalny uzasadnić. Dość gwałtowne działania w kierunku rozwoju budownictwa 

zrównoważonego nastąpiły w drugiej połowie lat 90. Pierwszym bardzo ważnym krokiem 

było przyjęcie deklaracji Agenda 21 on Sustainable Construction 1998 roku podczas World 

Building Congress w Szwecji. W tym samym roku w Vancouver, w Kanadzie, odbyła się 

pierwsza międzynarodowa konferencja podejmująca temat budownictwa zrównoważonego: 

Green Building Conference, natomiast w Europie, w stolicy Irlandii, Dublinie, światło 

dzienne ujrzała Europejska Karta Zrównoważonego Projektowania i Budownictwa [3]. W 

roku 1999 CIB (International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction) opublikował raport pt. Agenda 21 on Sustainable Construction. W tym 

podstawowym dokumencie w zakresie budownictwa zrównoważonego można odnaleźć 

definicję budynku zrównoważonego, który ma chronić zdrowie i zapewniać komfort 

mieszkańcom, ochraniając jednocześnie środowisko i gwarantując efektywne zużycie energii. 
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Raport to wynik wieloletnich prac, a teoria związana z budownictwem zrównoważonym 

została poparta w nim przez przykłady z Finlandii, Japonii, Francji, Holandii czy Południowej 

Afryki. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pojawiła się konieczność dostosowania 

istniejących procedur, by możliwe było podążanie tą samą drogą, którą obrały sobie Państwa 

Członkowskie Wspólnoty. W październiku 2004 roku w Warszawie, odbyła się pierwsza 

w Polsce międzynarodowa konferencja na temat budownictwa zrównoważonego: Regional 

Central and Eastern European Conference on Sustainable Building. Natomiast w grudniu 

2008 roku Polski Komitet Normalizacyjny powołał komitet techniczny do spraw 

Zrównoważonego Budownictwa (KT307), którego głównym zadaniem jest opracowanie 

metod oceny nowych i istniejących obiektów budowlanych zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w pełnym cyklu życia, wraz z metodyką oceny właściwości 

użytkowych dotyczących zdrowia i komfortu oraz środowiskowych deklaracji wyrobów 

budowlanych [1]. Tematyka budownictwa zrównoważonego w Europie została ponownie 

poruszona w raporcie okresowym Inicjatywy Rynków Pionierskich z dnia 9 września 2009 

roku. Większość Inicjatyw Rynków Pionierskich instrumentów zaczęło sprawnie 

funkcjonować i dawać wymierne efekty. Jest to niezwykle istotne w perspektywie dalszych 

zmian polegających głównie na zwiększeniu sprawności energetycznej już istniejących 

budynków [11]. Nową zmianę ustawodawczą w Polsce wprowadziło Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 roku, w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, w którym zapisano, iż przedmiotowa 

pomoc ma na celu wspieranie rozwoju zrównoważonego obszarów zdegradowanych, 

polegające w szczególności na nadaniu im nowych funkcji gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych. Kolejnym z celów miała być modernizacja określona w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, jako trwałe ulepszenie istniejącego budynku lub urządzenia, w wyniku 

którego zwiększa się jego wartość użytkowa [25]. Zapowiedzi dalszych zmian, dotyczących 

oczywiście również Polski, pojawiły się w opublikowanym 11 sierpnia 2010 roku przez 

Europejski Komitet Normalizacji (CEN – Comite Europeen de Normalisatioń) dokumencie: 

Strategie zapewniające spełnienie wymagań w budownictwie. Była to odpowiedź na unijną 

koncepcję budownictwa zrównoważonego w ramach Inicjatywy Rynków Pionierskich. W 

dokumencie Europejskiej Komisji Normalizacji znalazły się główne zalecenia wynikające z 

zaprezentowanych strategii raz określone zostały ramowe potrzeby zrównoważonych 

standardów umożliwiających spełnienie podstawowych wymogów, jakim powinny 

odpowiadać wyroby budowlane [1,25]. Pojawiła się także zapowiedź nowych Norm 

Europejskich z zakresu budownictwa zrównoważonego. Wprowadzanie nowych ustaw, 

rozporządzeń, dyrektyw czy przepisów budowlanych, spowodowało intensywne przemiany 

na rynku budowlanym. Zmiany dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych, które wraz z 

upowszechnieniem budownictwa zrównoważonego zaczęto wprowadzać, zostały szeroko 

opisane w literaturze. Wiele z pomysłów pojawiło się jeszcze na długo przed zdefiniowaniem 

pojęcia „budownictwa zrównoważonego”. Rozwój budownictwa zrównoważonego postawił 

nowe cele przed producentami materiałów budowlanych. To właśnie ten rynek jako pierwszy 

zaczął reagować na postulaty związane z rozwojem zrównoważonym, a później kontynuował 

rozwój zgodnie z celami budownictwa zrównoważonego. Wraz z nową ideą pojawiła się 

potrzeba rozpatrywania przydatności materiałów budowlanych w dużo szerszej perspektywie. 

Aby działalność budowlana odbywała się w ramach zrównoważonego rozwoju, musi ona 

spełnić szereg oczekiwań ekonomicznych i wymogów środowiskowych, brać pod uwagę nie 

tylko społeczną i fizyczną bazę danego obszaru, ale także wpływ na dalsze losy lokalnej 

społeczności. Korzyści z programu minimalizacji odpadów i energii prezentuje rysunek 3 [5]. 
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Rys. 3. Korzyści z programu minimalizacji odpadów i energii 

Źródło: Bromberek Z.: Eco-resorts, planning and desing for the tropics, Architectural Press, 

Oxford 2009 

 

3. UNORMOWANIA PRAWNE ROZWOJU BUDOWNICTWA 

EKOLOGICZNEGO W POLSCE 

W polskim systemie prawnym termin zrównoważonego rozwoju zdefiniowano 

po raz pierwszy w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 roku [13], określając 

go jako „rozwój społeczno–gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu 

do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, 

jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych” [32]. Uwzględnienie koncepcji rozwoju 

zrównoważonego w założeniach polityki rozwoju społecznego i gospodarczego Polski 

znalazło swój wyraz także w okresie transformacji ustrojowej kraju. Już uchwałą Sejmu z 10 

maja 1991 roku przyjęto dokument „Polityka ekologiczna państwa”. Założenia tego 

dokumentu uzgodniono w 1989 roku w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Użyto w nim 

określenia „ekorozwój”, wyjaśniając go jako rozwój gospodarczy i społeczny 

podporządkowany możliwościom środowiska naturalnego. W okresie integracji z Unią 

Europejską oraz ze względu na uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych (między 

innymi ONZ) i łączące się z tym zobowiązania polityka środowiskowa i gospodarcza kraju 

musiała uwzględniać wymogi rozwoju zrównoważonego, a więc integracji i koherencji 

aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych w procesie rozwoju kraju [3,32]. 

Najważniejszą regulacją prawną wprowadzającą koncepcję rozwoju zrównoważonego  

do porządku prawnego kraju jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [16], w której 

w art. 5 określono, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 

swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

zasadą zrównoważonego rozwoju”. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym 

wprowadzającym koncepcję zrównoważonego rozwoju jest ustawa – Prawo ochrony 

środowiska [31], w której zapisano,  że zasady ochrony środowiska oraz korzystania z jego 

zasobów powinny uwzględniać wymagania zrównoważonego rozwoju. Ustawa określa 

obowiązki organów administracji  w tym zakresie oraz odpowiedzialność i sankcje związane 

z ochroną środowiska  i korzystaniem z jego zasobów. Definicja rozwoju zrównoważonego w 
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ustawie określa go jako rozwój społeczno–gospodarczy, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W 

ustawie brak wytycznych odnoszących się wprost do budownictwa zrównoważonego. 

Zdefiniowano natomiast wiele pojęć związanych z takim budownictwem i wiele zasad 

korzystania ze środowiska, które do budownictwa zrównoważonego mają zastosowanie. 

Istotny dla realizacji budownictwa zrównoważonego może być zapis o kompensacji 

przyrodniczej, czyli działaniach obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty 

ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, 

prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej, lub tworzenie skupień roślinności 

prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania 

szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 

krajobrazowych. Ramy prawne i koncepcyjne wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce 

tworzą też dokumenty programowe, takie jak polityka ekologiczna państwa czy strategia 

zrównoważonego rozwoju. Regulacja Sejmu RP z 1999 roku [23] zobowiązała Radę 

Ministrów do przygotowania i przedstawienia do czerwca 2000 roku „Strategii 

zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025”. Dokument taki został opracowany – z 

uwzględnieniem istoty koncepcji rozwoju zrównoważonego, uwarunkowań i regulacji 

międzynarodowych obowiązujących Polskę. Zawarto w nim rekomendacje dla działań na 

rzecz rozwoju zrównoważonego kraju w sferze społecznej, ekonomicznej i ekologicznej oraz 

uwzględniono rodzaje instrumentów koniecznych do wdrożenia strategii. Strategia 

zrównoważonego rozwoju Polski została opracowana z uwzględnieniem uwarunkowań 

międzynarodowych, a zwłaszcza [2]: 

 wytycznych dla rozwoju zrównoważonego zawarte w przyjętej przez Polskę deklaracji 

z Rio de Janeiro i w Agendzie 21 z czerwca 1992 roku; 

 założeń określonych przez V Program w zakresie ochrony środowiska i rozwoju 

zrównoważonego Unii Europejskiej; 

 zaleceń Programu transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

 decyzji Komisji Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(UN CSD). 

Te dokumenty stały się podstawą międzynarodowych aktów prawnych, obowiązujących także 

w Polsce, koniecznych do uwzględnienia w opracowywanej strategii. Tymi aktami są między 

innymi [2,3]: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [22]. 

 Konwencja w sprawie różnorodności biologicznej [18]. 

 Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie społecznego dostępu 

do informacji, podejmowania decyzji i sądownictwa w sprawach środowiska [2]. 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 

(Espoo Corwention 1991) [15,17]. 

Wytyczne Agendy 21 były fundamentem do opracowania V Programu Unii Europejskiej 

w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, wielu unijnych dyrektyw (które 

Polska uwzględniła w swoim systemie prawnym), programu rozwoju zrównoważonego 

OECD (dokument Sekretarza Generalnego OECD z 1998 roku) i licznych rekomendacji tej 

organizacji. Rozwój zrównoważony został wysunięty na plan pierwszy jako czynnik 

integrujący aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w rokowaniach porozumień 

Światowej Organizacji Handlu (WTO) [3]. Zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo ochrony 

środowiska sporządza się w Polsce dokument „Polityka ekologiczna państwa”. Pierwszy taki 
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dokument został opracowany na lata 2003–2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007–2010. Kolejny akt to „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą 

do roku 2016” [37]. W tym dokumencie zwracano szczególną uwagę na konieczność 

stymulacji przez państwo działań pożądanych ze społecznego i ekonomicznego punktu 

widzenia, tak aby była realizowana konstytucyjna zasada rozwoju zrównoważonego. Aktem 

prawnym bezpośrednio regulującym kwestie techniczne w budownictwie i proces budowlany, 

a więc najważniejszym, jeśli chodzi o możliwość realizacji budownictwa zrównoważonego, 

jest ustawa – Prawo budowlane [33], która normuje działalność obejmującą sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. W ustawie 

obowiązuje wymóg sporządzenia dla budynków oddawanych do użytkowania oraz budynków 

i lokali mieszkalnych będących przedmiotem transakcji przeniesienia praw własności oceny 

charakterystyki energetycznej, zawierającego określenie wielkości w kWh/m2/rok. Jest to 

niezbędne do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, które 

mogą poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.  Dopiero 

zmiany w tej ustawie, które weszły w życie 1 lipca 2012 roku, wprowadziły pojęcia 

„odnawialne źródło energii” oraz „ciepło użytkowe w kogeneracji”. Do instrumentów 

wykorzystywanych w całościowej ocenie budynków, uwzględniających warunki ekologiczne, 

finansowe oraz społeczne zrównoważonego rozwoju, zaliczyć można certyfikaty, wśród 

których najbardziej powszechnymi są: LEED (Leadership in Energy and Enviromental 

Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 

DGNB (sporządzony przez Deutsches Gesellschaft fuer Nachhaltiges Bauen) a także EU 

Green Building [3,26].  

 

4. ZIELONE BUDOWNICTWO NA RYNKU POLSKIM I PERSPEKTYWY JEGO 

ROZWOJU 

W naszym kraju zielone budownictwo dopiero się rozwija wręcz staje się priorytetowe, 

podczas gdy w wielu państwach zachodnich proekologiczny tendencja kultywowana była już 

od dziesięcioleci. W Europie pierwsze mody pasywne eksploatowano już w XIX wieku  

w budownictwie niemieszkalnym w Wielkiej Brytanii – Londynie czy we Włoszech  

w Mediolanie [31]. W Polsce większa część deweloperów w określeniu osiedla używa pojęcia 

„zielony”, lecz czy rzeczywiście znamionują je rozwiązania używane w budownictwie 

ekologicznym, energooszczędnym czy pasywnym? Wiadomym jest, że nie zawsze. 

Rzeczywisty udział budownictwa zielonego w zakresie mieszkalnictwa jest stosunkowo 

niewielki. Jeszcze w 2013 roku uważano, że ani klienci, ani deweloperzy nie są na to 

przygotowani [35]. Jak utrzymują deweloperzy, opracowanie budynków z zielonymi dachami 

oraz przeszklonymi atriami w polskich warunkach może być zbyt kosztowne. Uważa się 

jednak odrębne rozwiązania proekologiczne, które w miejscowej strefie klimatycznej mogą 

mieć użycie, na przykład wykorzystanie wody deszczowej w sanitariatach, kolektory 

słoneczne czy elementy fasad, które dostosowują swoje położenie do intensywności promieni 

słonecznych [19]. Pomimo to są one niekiedy stosowane. W 2011 roku utrzymywano, 

że jedynie 6% analizowanych inwestycji mogło poszczycić się ekologicznymi rozwiązaniami. 

Nie należy tegoż jednakże percypować w ideach nieprzychylności do ekologii. Jest to raczej 

rezultat tego, że ewentualni nabywcy biorą pod uwagę wysokość kredytu, jaki muszą 

zaciągnąć na kupno mieszkania, a nie na długofalowe koszty utrzymania danego 

mieszkania [30]. W rezultacie deweloperzy, obawiając się podwyższenia kosztów budowy, 

które przełożą się na potrzebę podniesienia ceny, opornie używają rozwiązania 

proekologiczne. Deweloperzy zagraniczni utrzymują jednak, że zielone budownictwo nie 

musi być kosztowne. Cokołem jego planowania powinny być grunt oraz jego otoczenie. To 

one powinny ustalać pierwszy krok w wykonaniu zielonego budownictwa. Oznacza to, że nim 

przystąpi się do kreowania pomysłu, wpierw niezbędne jest precyzyjne rozważanie 
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lokalizacji, jej mocnych a także słabych stron. Wnioskowanie to powinno pomóc dostosować 

projekt do otoczenia oraz klimatu, tak aby co najwyżej wykorzystać ich atuty takie jak: 

naturalne zacienienie, duży dostęp do światła, wiatry, wody gruntowe czy ukształtowanie 

terenu i inne [14]. W Polsce do końca 2020 roku wszelkie nowopowstałe domy, jak i lokale 

wystawione na sprzedaż, będą musiały spełniać dwa pryncypialne wymagania: po pierwsze 

małe, „niemal zerowe” zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, a po drugie wysoki udział 

energii służącej do tych celów pochodzić będzie musiał ze źródeł odnawialnych, a do tego 

znajdujących się na miejscu lub w pobliskiej odległości od niego. Takie wymagania są 

zbieżne z przesłankami budownictwa pasywnego i można zaryzykować stwierdzenie, iż po 

roku 2020 wszystkie nowopowstające w Polsce obiekty będą budynkami pasywnymi, choć 

nie całkiem certyfikowanymi, a raczej powstającymi w ich standardzie [21].  Warunki 

środowiska przyrodniczego nie stanowią w Polsce ograniczenia do budowania oraz 

eksploatacji domów o standardzie pasywnym. Powstają one a także funkcjonują z 

powodzeniem w krajach o zbliżonych lub nieznacznie lepszych możliwościach 

klimatycznych, jak też na terenach o surowszych wymaganiach. Budynki o walorach 

pasywności charakteryzuje wybitna szczelność oraz izolacyjność, które to własności plantują 

potencjalne niepomyślne czynniki temperaturowe. Liczbę wydanych certyfikatów w Polsce za 

marzec 2017 przedstawia rysunek 4 [8] 

 

 

Rys. 4. Liczba wydanych certyfikatów w Polsce (marzec 2017) 

Źródło: Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – Raport 2017, PLGBC 

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w-

liczbach-2017.pdf 

 

5. PODSUMOWANIE 

Zrównoważony rozwój stanowi jeden z filarów strategii europejskiej „Europa 2020”. Oznacza 

to,że wciąż dla Unii Europejskiej ważne jest zmierzanie w kierunku harmonijnego 

współdziałania trzech wielkości ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej. Budownictwo 

jest taką branżą gospodarki, która w znaczący sposób (bezpośredni i pośredni) oddziałuje na 

stan środowiska naturalnego, stąd też istotne jest zwrócenie specjalnej uwagi na zdolności 

technologiczne pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu tego sektora na stan 

środowiska. Do najważniejszych zalet zrównoważonego budownictwa można zaliczyć: 

ochronę cennych zasobów, ograniczenie zużycia energii, mniejsze obciążenie środowiska 

naturalnego. Użytkownicy ekologicznych budynków zyskują przez to: lepsze zdrowie, 

komfort mieszkania w ładnych i estetycznych budynkach z naturalnych materiałów, właściwy 
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ekoklimat w pomieszczeniach. Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa są 

obiecujące. Działania, jakie można podjąć w zakresie budownictwa na rzecz ochrony 

środowiska to przede wszystkim: rozwijanie budownictwa ekologicznego, pasywnego, 

zeroenergetycznego uzależnionego od materiałów nisko przetworzonych a także 

pochodzących z recyklingu. 

 

Literatura  

1. AFFELT, W.,J., Budownictwo zrównoważone. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno–

materiałowo–technologiczne, Budownictwo ogólne, t. 1, WPPK 2011, s. 39–64.  

2. BELNIAK, S., GŁUSZAK, M., ZIĘBA, M., Budownictwo ekologiczne. Aspekty 

ekonomiczne, WNPWN, Warszawa 2013.  

3. BŁASZCZYŃSKI, T., KSIT, B., DYZMAN, B., Budownictwo zrównoważone z 

elementami certyfikacji energetycznej, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 

Wrocław 2012.  

4. BŁASZCZYŃSKI, T., Trwałość budynków i budowli, DWE, Wrocław 2012. 

5. BROMBEREK, Z., Eco-resorts, planning and desing for the tropics, Architectural Press, 

Oxford 2009.  

6. BRONIN, S.,C., The Quiet Revolution Revived: Sustainable Design, Land Use 

Regulation, and the States, Minnesota Law Review, 93, November: 231. 

7. BURCHARD–DZIUBIŃSKA, M., (red.): Integracja Polski z Unią Europejską w 

dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia, t. 1, Wydawnictwo 

Biblioteka, Łódź 2000.  

8. Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – Raport 2017, PLGBC 

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w 

liczbach-2017.pdf  

9. CZARNECKI, L., Materiałowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju budownictwa: 

Sprawozdanie końcowe, ITB, Warszawa 2007. 

10. DALY, H., TOWNSEND, K., (red.): Valuing the Earth: Economics, Ecology Ethics, 

MIT Press, Cambridge 1993.  

11. Executive summary Lead Market Initiative mid-term progres report; 

http://www.zb.itb.pl/flles/zb/dokumenty/lm_mid_term_rep.pdf   

12. HOPWOOD, B., O’BRIEN, G., Sustainable Development: Mspping Different 

Approaches, Sustainable Development nr 13(1), s. 38–52. 

13. http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&t

opic_id=2&page_id=212  

14. http://www.eco-business.com/news/Busting-myth-costly-green-buildings/  

http://www.unece.org/env/eia/eia.html  

16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – DZ.U. 1997, nr 78, poz. 483 

z późniejszymi zmianami.  

17. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. – Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1110 ze zmianami.  

18. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 

1992 r. – Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532 ze zmianami.  

19. KWASIBORSKA, W., Energooszczędne osiedle Park Ostrobramska w Warszawie. Czy 

ekologia w budownictwie jest potrzebna?  

https://archirama.muratorplus.pl/architektura/energooszczedne-osiedle-park-

ostrobramska-w-warszawie-czy-ekologia-w-budownictwie-jest-potrzebna,67_2101.html# 

20. PIASECKI, M., Wybrane kryteria oceny zgodności budynku z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, Rozprawa doktorska, ITB, Warszawa 2009.  

- 1627 -

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w%20liczbach-2017.pdf
https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w%20liczbach-2017.pdf
http://www.zb.itb.pl/flles/zb/dokumenty/lm_mid_term_rep.pdf
http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=2&page_id=212
http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=2&page_id=212
http://www.eco-business.com/news/Busting-myth-costly-green-buildings/
http://www.unece.org/env/eia/eia.html
http://www.unece.org/env/eia/eia.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/energooszczedne-osiedle-park-ostrobramska-w-warszawie-czy-ekologia-w-budownictwie-jest-potrzebna,67_2101.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/energooszczedne-osiedle-park-ostrobramska-w-warszawie-czy-ekologia-w-budownictwie-jest-potrzebna,67_2101.html


 

 

21. PŁAZIAK, M., Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona jako przyszłość 

budownictwa w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, Kraków 2013, s. 173–188. 

22. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 

Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. – Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238 ze zmianami.  

23. Rezolucja Sejmu RP z 2 marca 1999 r. w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów 

strategii zrównoważonego rozwoju Polski, MP 1999, nr 8, poz. 96. 

24. Rozporządzenie (We) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 19 marca 

2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania 

środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS) – Dz.U. 2012 poz. 166.  

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – Dz.U. 2010 

nr 117 poz. 787 z późniejszymi zmianami.  

26. RZYMRZAK, M., MADERA, M., Rozwój budownictwa zrównoważonego na przykładzie 

powierzchni biurowej w Trójmieście, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and 

Finance Vol. 12, No. 4/2014, s. 357–371.  

27. STAWICKA–WAŁKOWSKA, M., Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w 

budownictwie, ITB, Warszawa 2011.  

28. STRANGE, T., BAYLEY, A., Sustainable Development Linking economy: Linking 

economy, society, environment, OECD Insights, OECD  

www.oecd.org/insights/sustainabledevelopmentlinkingeconomysocietyenvironment.htm  

29. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, 

http://snep.edu.pl/sms/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%

20do%20roku%202025.pdf   

30. TUREK, B., Ekologia lubiana, ale na rynku nieruchomości niepraktykowana, 

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/ekologia-lubiana-ale-na-rynku-

nieruchomosci-niepraktykowana,1644160,4206  

31. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – DZ.U. 2008, nr 25, poz. 150 

z późniejszymi zmianami.  

32. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska – DZ.U. 1994 nr 49, 

poz. 196 ze zmianami.  

33. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze 

zmianami.  

34. VANEGAS, JORGE, A., DUBOSE, JENNIFER, R., AND PEARCE, ANNIE, R., 

(1995). “Sustainable Technologies for the Building Construction Industry,” Proceedings 

of the Symposium on Design for the Global Environment, Atlanta, GA. November 2–3. 

http://web.mac.com/urbangenesis/iWeb/Products/Publications_files/DGEPaper-

CP001.pdf   

35. WIAK, Z., Nietrafiona zielona prognoza. Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe 

pozostaje niszą, Eurobuild CEE, nr 6/2013, 

http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1269&id_article=2284  

www.channelingreality.com/Documents/Brundtland_Searchable.pdf  

37. www.positivarchi.com  

 

Kontakt: 

Dr inż. Mohamed Ahmad 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechwskiego 

w Kaliszu, Katedra Budownictwa, ul. Poznańska 201–205, 62–800 Kalisz 

Tel: +48 696-044-155 

email: kbpwsz@op.pl 

- 1628 -

http://www.oecd.org/insights/sustainabledevelopmentlinkingeconomysocietyenvironment.htm
http://www.oecd.org/insights/sustainabledevelopmentlinkingeconomysocietyenvironment.htm
http://snep.edu.pl/sms/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf
http://snep.edu.pl/sms/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/ekologia-lubiana-ale-na-rynku-nieruchomosci-niepraktykowana,1644160,4206
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/ekologia-lubiana-ale-na-rynku-nieruchomosci-niepraktykowana,1644160,4206
http://web.mac.com/urbangenesis/iWeb/Products/Publications_files/DGEPaper-CP001.pdf
http://web.mac.com/urbangenesis/iWeb/Products/Publications_files/DGEPaper-CP001.pdf
http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1269&id_article=2284
http://www.channelingreality.com/Documents/Brundtland_Searchable.pdf
http://www.channelingreality.com/Documents/Brundtland_Searchable.pdf
http://www.channelingreality.com/Documents/Brundtland_Searchable.pdf
mailto:kbpwsz@op.pl


I N T E R N A T I O N A L  M A S A R Y K  C O N F E R E N C E  F O R  P H . D .  S T U D E N T S  A N D  Y O U N G  R E S E A R C H E R S  
��
�
��

 
 
M E Z I N Á R O D N Í  K O N F E R E N C E  |  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  

�

�

�

- 1629 -



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-80-87952-31-3 

  

 

vol. X., 2019 

 
Příspěvky publikované v tomto sborníku vyjadřují názory a stanoviska 

nezávislých autorů. | Papers published in this conference proceedings 

express the viewpoints of their independent authors. 

 

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou. 

 

 
 


	01
	texty
	1_5
	01
	000A01
	3101
	INTRODUCTION
	1 DIGITIZATION, DIGITALIZATION, DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL ECONOMY

	3196
	1 CZYM JEST KARIERA ZAWODOWA
	2 POTRZEBA KONSTRUOWANIA KARIER ZAWODOWYCH
	3 ZARząDZANIE KARIERĄ

	3305
	3325
	Abstrakt
	Abstract
	1 Úvod
	2 CAP theorem
	3 Formy databázových štruktúr
	3.1 Relačná databáza alebo SQL
	3.2 Nerelačná databáza alebo NoSQL
	3.3 In-memory databáza

	4 Blockchain
	5 Záver

	3332
	1 Introduction
	2 methodology
	3 RESULTS
	1
	2
	3
	3.1 Factor analysis of corporate culture
	3.2 Reliability of the research instrument
	3.3 Data analysis, classification of the first level

	4 CONCLUSION

	3334
	1 introduction
	2 quality management
	2.1 A management system based on the ISO standard

	3 methodology and research design
	3.1 Empirical study
	3.2 Research setting

	4 research results
	4.1 What kind of systems and tools focused on quality are used within the organization?
	4.2 To which extent are these systems and tools influenced by digital transformation?

	5 conclusions

	3341
	1 INTRODUCTION
	2 RESILIENCE
	3 RESILIENCE-PHASE-MODEL (RPM)
	Phase 1: stable - fragile
	Phase 2 fragile – stable (recovery)


	02
	000A02
	3143
	1 life cycle cost analysis
	2 Metodology
	2.1  Rolling stock basic systems product breakdown structure
	2.1  Process of LCC analysis creation - flowchart

	3 Conclusion

	3240
	1 ÚVod
	2 Metodológia
	3 Výsledok práce
	4 Záver

	3271
	1  krízové situácie v letectve
	2 Krízová komunikácia v letectve v online priestore

	3275
	1 ÚVOD
	2 región
	2.1 Mikroregión

	3 regionálna značka
	3.1 Slovenské regionálne označovanie produktov
	3.2 Propagácia regionálneho označovania produktov Slovenska

	4 ZÁVER

	3290
	1 consumer shopping behavior
	2 internet marketing and online purchasing
	3 analysis of online purchases in Slovakia


	03
	000A03
	3089
	1. ÚVod
	2. Výsledky
	2.1 Struktura žen podle počtu dětí a základních demografických charakteristik
	2.2 Příjmová struktura žen s dětmi a bezdětných

	3. Závěr

	3175
	1 KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ  A CESTOVNÝCH AGENTÚR
	2 KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ  A CESTOVNÝCH AGENTÚR NA SLOVENSKU
	3     KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR V EURÓPE
	4 ZAVER


	3190
	1 Úvod
	2 Metodika
	3 výsledky
	3.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu

	Graf č. 3: Vývoj rentability celkového vloženého kapitálu podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017 (v %)
	Graf č. 4: Indexy vývoje rentability celkového vloženého kapitálu v letech 2008-2017
	3.2 Obrat celkových aktiv

	Graf č. 5: Vývoj obratu celkových aktiv podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017
	Graf č. 6: Indexy vývoje obratu celkových aktiv v letech 2008-2017
	3.3 Celková zadluženost

	Graf č. 7: Vývoj celkové zadluženosti podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017 (v %)
	Graf č. 8: Indexy vývoje celkové zadluženosti v letech 2008-2017
	3.4 Běžná likvidita

	Graf č. 9: Vývoj běžné likvidity podniků potravinářského průmyslu v letech 2008-2017
	Graf č. 10: Indexy vývoje celkové zadluženosti v letech 2008-2017
	4 závěr a diskuze

	3197
	1 Introduction
	2 methodology
	3 results
	4 conclusions
	Appendix


	3198
	1 VÝCHODISKOVÝ MODEL EKONOMIKY RASTU
	2 PRODUKČNÁ FUNKCIA
	2.1 Základné vlastnosti produkčnej funkcie
	2.2 Vlastnosti intenzívnej formy produkčnej funkcie
	2.3 Vplyv vstupu na produkciu

	3 Kapitál na jednotku efektívnej práce
	3.1   Rovnica pre kapitál na jednotku efektívnej práce
	3.2 Konvergencia k rovnomernému rastu

	4 Dopad zmeny investovaného kapitálu
	4.1  Zmena bodu rovnovážnej investície
	4.2   Správanie sa spotreby pri zmene investícií

	5 Odhad zmeny rastu pri zmene podielu investovaného kapitálu
	5.1   Elasticita výstupu vzhľadom k podielu investovaného kapitálu 𝒔
	5.2   Odhad rýchlosti konvergencie 𝒌(𝒕) ku ,𝒌-∗. v okolí bodu ,𝒌-∗.
	5.3  Empirická aplikácia – vyspelosť ekonomiky

	6 PRÍRODNÉ ZDROJE A PÔDA
	6.1   Obmedzené zdroje pôdy a prírodných surovín
	6.2 Neobmedzené zdroje pôdy a prírodných surovín


	3199
	1 INTRODUCTION
	2 EARNED MEASURES IN P&C INSURANCE
	2.1 Earned premium and earned exposure
	2.2 Matching exposure with loss experience
	2.3 Methods of calculation of earned premium
	2.4 Earning pattern

	3 EMPIRICAL STUDY
	4 CONCLUSIONS AND DISCUSION

	3202
	3209
	1 Úvod
	2 Metodológia
	3 Možnosti využitia externých služieb
	4 vznik a vývoj centier zdieľaných služieb
	5 Prínosy a riziká outsourcingu finančných služieb
	6 záver

	3213
	3237
	1 INTRODUCTION
	2 STATISTICAL models
	3 artificially intelligent expert system models
	4 Theoretical models
	5 Predictor variables
	6 conclusions

	3270
	1. INTRODUCTION
	2. SURVEY AND LITERATURE REVIEW
	3. MATERIAL AND METHODS
	4. RESULTS
	5. DISCUSSION
	6. CONCLUSIONS
	Long-term scientific studies in the EU show that the ETS introduction has led to a drop in CO2 emissions for large polluters, while emissions from small stationary sources of pollution transport and households have increased. The data signal a need of...
	However, the future development in the EU territory can be predicted as the increasing importance and involvement of environmental taxes in the mix of instruments designed to reduce greenhouse gas emissions, particularly so-called carbon taxes. The Cz...

	3282
	3283
	1 introduction
	2 methodology
	3 Analysis results
	4 Conclusion and discussion details

	3288
	1 úvod do problematiky
	2 Kľučové zložky podnikového intelektuálneho kapitálu
	3 Vybrané prístupy k meraniu intelektuálneho kapitálu
	4 Záver

	3313
	1 hodnotenie investícií a ukazovatele investičnej analýzy
	1.1 Diskontovanie a diskontné úrokové sadzby

	2 Záver

	3317
	1 Úvod
	2 Teoretické východiská
	2.1 Bariéry zavádzania manažmentu znalostí

	3 Metodika
	4 Výsledky a diskusia
	4.1 Bariéry zavádzania manažmentu znalostí

	5 Záver

	3327
	TVORBA REZERV V RÔZNYCH OBLASTIACH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK
	CREATION OF PROVISIONS IN DIFFERENT TYPES OF ENTITIES
	2 REZERVY VO VŠEOBECNOSTI
	Rezervy môžeme tvoriť na:
	3 ODHADOVANIE REZERV VO VŠEOBECNOSTI
	3.1 Metódy oceňovania rezerv
	Tabuľka č. 1: Matematicko-štatistická metóda oceňovania rezerv
	Tabuľka č. 2: Úprava rezerv na jubileum
	4 ODHADOVANIE REZERV V ODVETVÍ VÝROBE OCELE
	4.1 Odmeny pri pracovných a životných jubileách
	4.2 Rezervy na odstupné
	4.3 Významné účtovné odhady a predpoklady
	5 REZERVY V ODVETVÍ VÝROBY OCELE
	5.7 Pracovné a životné jubileá


	04
	000A04
	3086
	1 hospodárska a menová únia
	1.1 Konvergenčné kritériá
	1.2 Výhody a nevýhody stupu krajiny do eurozóny

	2 Hospodárska a menová únia ako úspešný európsky projekt?
	3 Záver

	3107
	3165
	18. ZÁKON NRSR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In www.zakonypreludi.sk  [online]. 2004, [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: htt...
	19. ZÁKON NRSR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. In www.slov-lex.sk [online]. 2004, [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete...

	3201
	1 aktuální stav
	2.1 Historie urgentních příjmů

	2 využívané třídící systémy
	2.1 Aktuální stav v České republice

	3 Metodika
	4 Diskuze – posuzování fukčnosti urgentních přijmů
	5 Závěr

	3247
	INTRODUCTION
	2 THE REFERENDUM IN SLOVAK PRACTICE
	Sources

	3252
	1 Úvod
	2 Udelenie povolenia
	3 Odňatie povolenia
	4 Odstúpenie od dohody s oprávnenou organizáciou
	5 Neuzavretie dohody s oprávnenou organizáciou
	6 Zhrnutie
	Použité zdroje

	3284
	1 Úvod
	2 Zákon o svobodném přístupu k informacím
	2.1 Právo na informace
	2.2 Omezení poskytování informací
	2.3 Nečinnost správního orgánu

	3 Opravné prostředky
	4 Odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
	5 Závěr

	3320
	1  Introduction
	3 METHODOLOGY

	3340
	1. ÚVOD

	3344
	3350
	Prokuratúra z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky a súčasnej slovenskej legislatívy

	3359
	3361
	1 ÚVOD
	2 SÚČASNÝ STAV VYUŽÍVANIA IKT NA SLOVENSKU
	3 INFORMATIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY
	3.1 Informatizácia v daňovej oblasti

	4 PROBLÉMOVÉ OBLASTI ROZVOJA INFORMATIZÁCIE VEREJNEJ – DAŇOVEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU
	5 ZÁVER


	05
	000A05
	3208
	1 INTRODUCTION
	2 METHODOLOGY AND DATA
	3 RESULTS AND DISCUSSION
	4 CONCLUSION

	3210
	1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
	2 METODOLÓGIA PRÁCE
	3 Výsledky PRÁCE a diskusia
	3.1 Definícia kritického myslenia v nadväznosti na profesionálny skepticizmus
	3.2 Oblasti štatutárneho auditu vyžadujúce uplatňovanie kritického myslenia štatutárnym audítorom
	3.3 Determinanty uplatňovania kritického myslenia štatutárnym audítorom
	3.4 Vplyv aplikácie kritického myslenia na konkrétne audítorské postupy pri činnosti štatutárneho audítora

	4 ZÁVER

	3250
	3251
	1 ÚVOD
	2 Definice
	3 POuŽÍVANÉ OBCHODNÍ MODELY
	3.1 Členění autorů z MIT
	3.2 Členění Billa Ribauda
	3.3 Členění Patrika Budského a Jana Dvořáka

	4 Diskuze
	5 Závěr

	3253
	1 Úvod
	2 hitorické výnosy a ich nedostatky
	2.1 Akciový trh a historické výnosy
	2.2 Dlhopisový trh a historické výnosy

	3 záver

	3254
	1 Energetická efektívnosť v podmienkach SR
	2 Program SlovSeff
	3 dopady využitia programu Slovseff v podnikovej praxi
	3.1 Charakteristika podniku
	3.2 Realizácia projektov energetickej účinnosti

	4 Záver

	3258
	1 INTRODUCTION
	2 BITCOIN SURVEY AND THE AGGREGATE “SENTIMENT” INDICATORS
	3 DETERMINING THE FACTORS THAT AFFECT INDIVIDUAL-LEVEL FORECASTS OF BITCOIN
	4 CONCLUSION
	Acknowledgments

	3273
	1 ÚVOD a teoretické vymezení
	2 Metodologie
	3    Výsledky a diskuze
	4 Závěr

	3277
	3308
	1 Introduction
	2 Methodology
	2.1 Classification Analysis using Artificial Neural Networks – Model Creation

	3 Results
	4 Discussion
	5 Conclusion



	6-12
	6_9
	06
	000A06
	3072
	1 úvod a cíl výzkumu
	2 Výzkumná oblast
	2.1 Výzkumný soubor

	3 Metodika analýzy
	1.1
	2.1
	3.1
	4.1
	3.1 Výzkumné otázky a dílčí výsledky vědeckého výzkumu

	4 Závěry z provedeného srovnání normativní a skutečné funkce vzdělávání

	3076
	1 rizikové správanie adolescentov
	2 METODOLOGICKÝ RÁMEC výskumu
	3 vybrané výsledky výskumu
	4 záver

	3083
	1 úvod a teoretická východiska
	1.1 Obecný konceptuální rámec výkonové motivace
	1.2 Profese učitele z hlediska motivace k výkonu

	2 metodologie
	3 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A JEJICH DISKUSE
	4 závěr

	3087
	1 Úvod
	2 Problematika šoa v kontextu edukace
	3 Metodologie výzkumného šetření
	3.1 Vzorek respondentů
	4 Výsledky a diskuse
	5 závěr

	3096
	1 Úvod
	2 Obraznosť v odbornom jazyku ako spôsob komunikácie
	3 Jazyková kompetencia ako nevyhnutný predpoklad úspechu a jej implementácia v rámci  štúdia na vysokých škôl nefilologického zamerania
	4 Záver

	3117
	1 ÚVOD
	1.1 Školské prostredie

	2 METÓDY
	3 VÝSLEDKY
	4 DISKUSIA

	3124
	1 ÚVOD
	2 LEGISLATÍVNY RÁMEC A DOSTUPNOSŤ DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA V SR
	2.1 Legislatívny rámec druhošancového vzdelávania v SR

	4 záver

	3145
	3151
	1 ÚVOD
	2 SOUČASNÝ STAV
	2.1 Legislativní rámec povodní v podmínkách České republiky
	2.2 Krizová připravenost zdravotnictví na zvládání povodňových stavů

	3 ZDRAVOTNÍ RIZIKA POVODNÍ
	4 ZÁVER

	3152
	1 úvod
	2 detské prekoncepty
	2.1 Vývoj detských prekonceptov a ich význam v edukačnom procese
	2.2 Súčasný stav riešenej problematiky prekonceptov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
	2.3 Prekoncepty detí o škole a školskom prostredí na prahu vzdelávania

	3 diagnostika AKO VÝCHODISKO PRÁCE UČITEĽA na prahu vzdelávania
	4 ZÁVER

	3155
	1 ÚVOD
	2 k metódam a formám druhošancového vzdelávania
	3 záver

	3160
	1 úvod
	2 vyučovací predmet prvouka
	Ako uvádzame vyššie, v príspevku venujeme pozornosť  komparácii obsahov vzdelávania vyučovacieho predmetu Prvouka, ktorý žiaka mladšieho školského veku oboznamuje s dianím v prírode a spoločnosti. Komparácii podrobujeme obsahy vzdelávania Prvouky vybr...
	Pre primárne vzdelávania na území Slovenskej republiky je záväzným dokumentom Inovovaný štátny vzdelávací program pre primárne 2015 (ďalej len iŠVP) a v ňom obsiahnutý Vzdelávací štandard predmetu Prvouka. Spomínaný vzdelávací štandard tohto predmetu ...
	Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2017 (ďalej len RVP ZV) je záväzným kurikulárnym dokumentom Českej republiky, ktorý vzdelávaciu oblasť Človek a jeho svet, teda aj vyučovací predmet Prvouka charakterizuje ako oblasť pojednávajúcu o č...
	Legislatívne záväzný kurikulárny dokument Maďarska definuje Prvouku ako vyučovací predmet primárneho vzdelávania, prostredníctvom ktorého žiak spoznáva najskôr svoje najbližšie prírodné a spoločenské prostredie a postupne sa tiež oboznamuje so vzdiale...
	V uvedených charakteristikách môžeme vidieť zhodu v nazeraní na Prvouku, ako na vyučovací predmet elementárneho vzdelávania, ktorého obsah tvoria učivá o prírode a spoločnosti. Súhlasne opisujú Prvouku aj autori Doušková (2003), Podroužek (2003), Tupý...
	Po analýze jednotlivých kurikulárnych dokumentov nachádzame tiež určitú homogénnosť v spôsobe vyučovania tohto predmetu. Dôraz je kladený na žiaka ako na aktívneho aktéra výučby, ktorý získava nové poznatky prostredníctvom vlastného hľadania, bádania,...
	1.1 Prírodovedný obsah vzdelávania Prvouky
	1.2 Spoločensko - vedný obsah vzdelávania Prvouky

	3 Obsah Vzdelávania vyučovacieho predmetu prvouka v slovenskej republike
	4 Obsah Vzdelávania vyučovacieho predmetu prvouka v českej republike
	Záväzný obsah vzdelávania Prvouky pre základné školy na území Českej republiky stanovuje dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). V tomto dokumente nie je učenie sa žiaka mladšieho školského veku o prírode a spoločnosti ukot...
	Graf 3  Pomer očakávaných výstupov žiaka na konci 1. obdobia (3. ročník ZŠ)
	5 Obsah Vzdelávania vyučovacieho predmetu prvouka v maďarsku
	Ministerstva ľudských zdrojov, pod ktoré patrí rezort školstva, vydalo v roku 2012  legislatívne záväzný kurikulárny dokument pod názvom „Nemzeti alaptanterv“. Súčasťou tohto dokumentu sú tzv. „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára“, ktoré...
	Graf 4      Graf 5 Pomer výchovno-vzdelávacích cieľov Pomer výchovno-vzdelávacích cieľov žiaka na konci 2. ročníka ZŠ    žiaka na konci 4. ročníka ZŠ
	/           /
	V percentuálnom rozlíšení uvedených grafov je viditeľné, že výchovno-vzdelávacie ciele žiaka, ktoré má dosiahnuť na konci 2. ročníka a na konci 4. ročníka sú vo vzťahu k rozvíjaniu jeho prírodovednej a sociálnej gramotnosti v relatívne vyváženom pomer...
	6 Závery z analýzy a komparácie vzdelávacieho obsahu vyućovacieho predmetu prvouka v slovenskej republike, českej republike a v maďarsku
	Analýzou legislatívne záväzných kurikulárnych dokumentov krajín Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska, konkrétne vzdelávacích obsahov vyučovacieho predmetu Prvouka sme dospeli k záveru, že v jednotlivých krajinách sa štruktúra vzdelávacích...
	Tabuľka 1: Komparácia vzdelávacích obsahov Prvouky vo vybraných krajinách
	Z uvedených tabuliek je zjavné, že najvyváženejším obsahom vzdelávania vo vzťahu k rozvoju prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku je kurikulum Prvouky v Maďarsku. Vo svojom obsahu vzdelávania zahŕňa učivá, ktoré vytvárajú...
	Obsah vzdelávania Prvouky v Českej republike oproti obsahu vzdelávania Prvouky v Maďarsku, akcentuje viac na spoločensko-vedný obsah, prostredníctvom ktorého je na vyučovacom procese prvouky v prvých 3 ročníkoch základnej školy možné u žiaka vo vyššej...
	7 Záver
	Analýzou a následnou komparáciou obsahu vzdelávania predmetu Prvouka sme prispeli k záveru, že jeho štruktúra vo vzťahu k rozvíjaniu prírodovednej a sociálnej gramotnosti žiaka mladšieho školského veku je najvyváženejšia v Maďarsku. V Českej republike...

	3161
	3162
	1 teoretická východiska konceptu bazální stimulace a multismyslového prostředí
	2 odraz konceptu bazální stimulace a multismyslového prostředí v praxi
	3 Závěr

	3163
	Úvod
	1 Filozofia pre deti a rozvoj úrovne myslenia
	1.1 Angažované myslenie

	2 VÝSKUMNÁ ROVINA ANGAŽOVANÉHO MYSLENIA
	2.1 Návrh skúmania angažovaného myslenia
	3 Záver

	3166
	3170
	2.1 Anamnéza
	2.2 Katamnéza

	3171
	1.2 Indikátory kvality života
	2.1 Charakteristika respondentov, metodológia a realizácia prieskumu
	2.3 Diskusia

	3172
	3173
	VYUŽITIE V. A. C. TERAPIE V KLINICKEJ PRAXI
	USING V. A. C. THERAPY IN CLINICAL PRACTICE
	1. CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA CHRONICKÝCH RÁN
	1.2 Liečba chronických rán
	1.4 Charakteristika vlhkej terapie
	2.4 Komplikácie podtlakovej terapie
	3.1Charakteristika respondentov, metodológia a realizácia prieskumu
	Analýza výsledkov prieskumu

	3174
	1 úvod
	1.1 Teoretické východiská edukácie cudzincov


	3176
	1 osobnostný rozvoj žiaka

	3177
	1 RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
	2 Motivácia v pracovnom procese
	3 Výskum v oblasti motivácie zdravotníckych pracovníkov
	4 Záver

	3179
	Abstract

	3181
	ÚVOD
	1 CHOROBNOSŤ SENIOROV
	1.1 Funkčný stav a funkčný pokles jedinca

	2   Hodnotiace a meracie škály
	2.1   Hodnotiace a meracie škály sebestačnosti u seniorov
	2.2  Hodnotiace a meracie škály mobility u seniorov

	3 ZÁVER

	3185
	1 Prostredie a kultúra školy
	2 Pravidlá v edukačnom prostredí
	V školách sú pravidlá tried a ďalšie pravidlá školy často určené na reguláciu správania žiakov s cieľom vytvoriť a udržať prostredie vedúce k učeniu a zabráneniu všetkým druhov správania žiakov, ktoré môžu narušiť činnosti, spôsobiť zranenie alebo poš...
	Proces vyučovania a učenia je zásadne relačný. Vzory noriem, cieľov, hodnôt, interakcií a vzťahov v školách predstavujú hlavnú oblasť školskej klímy. Jedným z najdôležitejších aspektov vzťahov v školách je, ako sa ľudia správajú  k sebe navzájom. Ak j...

	3186
	1 Úvod
	2 Realizácia  a priebeh výskumu
	2.1 Vyhodnotenie

	3 Záver

	3187
	3191
	1 DEKUBITITy jako LIEČEBNÝ A OŠETROVATEĽSKÝ PROBLÉM
	1.1 Etiológia dekubitov
	1.2 Stupne  dekubitov

	2 Záver

	3192
	2. BONITO, SR. The usefulness of case studies in a Virtual Clinical Environment (VCE) multimedia courseware in nursing. J Med Invest. 2019; 66(1.2): 38-41.

	3194
	2.1 Prehľad metód a pomôcok edukácie

	3203
	1 Úvod
	1.1 Streetwork a prvý kontakt s užívateľmi drog

	2 Metódy a interpretácia výsledkov
	3 Záver

	3204
	6. CONTI, C. 2019. Palliative and/or Hospice Care for Elderly Patients being Considered for Device Therapy. Cardiovascular Innovations and Applications, Volume 3, Number 4, 1 February 2019, pp. 449-450(2). Compuscript https://doi.org/10.15212/CVIA.201...

	3207
	1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
	1.1 Špecifiká komunikácie detí a žiakov s poruchou sluchu
	2.1 Diagnostické nástroje na hodnotenie jazyka a komunikácie u detí a žiakov s poruchou sluchu

	Použitá literatúra

	3214
	1 úvod
	2 Etická výchova na Slovensku
	3 Príbeh vo výchove
	4 Záver

	3216
	1 literárna kritika v 21. storočí
	1.1 Funkcie literárnej kritiky
	1.2 Vzdelávacia funkcia literárnej kritiky
	1.3 Reálny stav vzdelávacej funkcie literárnej kritiky

	2 jazyková stránka literárnej kritiky
	1
	2
	2.1 Vzťah jazykovej kultúry a literárnej kritiky
	2.2 Sociálne siete
	2.3 Štylizovanie
	2.4 Lingvistická pragmatika

	3 Zhrnutie

	3219
	1 ÚVOD
	2 VÝZKUMNÁ ČÁST
	3  METODOLOGIE
	3  Výsledky
	3  závěr

	3224
	1 Duševné ochorenia
	2 Stigma
	3 Delenie stigmy
	4 Záver

	3229
	1 úVOD
	2  Metódy vzdelávania v klinickej ošetrovateľskej praxi
	Trendom vysokoškolského vzdelávania predstavuje v súčasnosti nesporne zvyšovanie kvality. Základom a nevyhnutnosťou je systematická a permanentná inovácia podmienok, procesov a výstupov vzdelávania. V súčasnosti sa vytvára dopyt po nových a aktuálnych...
	2.1  Klinická supervízia
	2.2 Mentoring
	2.3 E-learning

	3 ANALÝZA PARCIÁLNYCH VÝSLEDKOV PRIESKUMU
	4 ZÁVER

	3231
	3233
	3234
	1 úvod
	Zima bola pre našich predkov preplnená rôznymi zvykmi, obradmi a úkonmi. Zahŕňala predvianočné obdobie, adventný pôst, začiatok cirkevného roka i obávané stridžie dni. Vo vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného slnovratu s náboženskými sv...
	1.1 Delenie pranostík

	2 Zima ako ročné obdobie a pranostiky s ňou spojené
	Zimné obdobie sa na našom území nezačínalo rovnako. V severnejších oblastiach prichádzala zima s Martinovým bielym koňom, v južnejších s Katarínou na ľade. Odpradávna bol koniec jesene a začiatok zimy, keď sa  noci výrazne predlžovali na úkor denného ...
	3 vianoce a vianočné pranostiky
	3.1 Pranostiky spojené so Štedrým dňom

	4 Záver

	3235
	1 INtroduction
	2 theoretical background
	2.1 Language for Specific Purposes
	2.2 Collocations and n-grams

	3 methodology
	3.1 Research sample and tools
	3.2 Collocation and n-gram extraction

	4 RESULTS AND DISCUSSION
	4.1 The most frequent nouns and collocations
	4.2 Trigrams and tetragrams

	5 CONCLUSION
	Acknowledgments

	3238
	VPLYV KVALITY VZŤAHOVÝCH VAZIEB NA EMOČNÚ REGULACIU U ADOLESCENTOV

	3243
	1 Introduction
	2 METHOD
	2.1 Participants
	2.2 Methods

	3 Results
	4 Discussion
	5 Conclusion

	3244
	1 Úvod
	Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Po dokonalém nacvičení umožňuje autosugestivní ovlivňování některých tělesných funkcí a může pomoci i při odstraňov...
	2 PŘÍČINY STRESU
	2.1 Stres v pojetí fyziologie a neurofyziologie
	3 VLIV STRESU NA STUDENTY

	3256
	Interdisciplinárne prístupy pri analýze partnerských dialógov
	1 dialogická komunikácia
	2 Dialógy z hľadiska psychológie
	3 Dialógy z hľadiska matematiky
	4 Dialógy z hľadiska lingvistiky


	3257
	1 Introduction
	1.1 Motivation as a Dynamic Part of a Personality
	1.2  Sources and Causes of Motivation
	1.3  Research of Factors Influencing Students´ Motivation to Study
	1.4  Research of Motivation Factors in Secondary Engineering Schools’ Students

	2 Research Methodology
	2.1  Results of the Descriptive Analysis
	2.2  Results of the Statistical Analysis

	3 Discussion and conclusion
	Acknowledgements
	Sources
	11. OECD (2019). Educating 21st Century Children: Emotional Well-being in the Digital Age. Centre for Educational Research and Innovation. [online]. [quot. 2019-06-12]. Accessible from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2d4352c2-en/index.htm l?itemI...


	3266
	KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
	COMMUNICATION SKILLS FOR SOCIAL WORKERS
	Seznam zdrojů

	3267
	1 KRITICKÉ MYSLENIE
	1.1 Edukačné prostredie rozvíjajúce kritické myslenie

	2 TVORIVÉ MYSLENIE
	2.1 Edukačné prostredie rozvíjajúce tvorivé myslenie

	3 Záver

	3274
	3276
	1 Úvod
	2 KATEGORIZACE Klíčových kompetencí v české republice
	2.1 Komunikativní kompetence

	3 mobilní technologie ve vzdělávání
	4 VARK model
	5 metodologie
	6 Současný stav zkoumání
	7 Výsledky výzkumu
	7.1 iMovie
	7.2 ChatterPix
	7.3 Nearpod
	7.4 Chanty
	7.5 Speech Blubs

	8 Závěr

	3278
	1 ÚVOD
	2 Sociálno-ekologická perspektíva
	3 Záver

	3281
	1 INTRODUCTION
	2 METHOD AND METHODOLOGY
	1.1 Research sample

	3 Results
	4 DISCUSSION AND CONCLUSION

	3286
	1 Zmeny v oblasti rodinného a demografického správania
	2 DEFINÍCIA SINGLES
	2.1 Prehľad prístupov k definovaniu singles

	3 VÝSKUM SINGLES NA SLOVENSKU
	3.1 Možnosti a limity využitia sekundárnej analýzy při výskume singles na Slovensku


	3287
	1 ÚVOD
	2 Analýza vybraných problémov fyzikálneho vzdelávania a jeho  Modernizácia
	3 IMplementácia IKT do fyzikálneho vzdelávania
	4 metodika a Výsledky pedagogického prieskumu
	5 záver

	3289
	1. Úvod
	2. CIEĽ
	3. METODIKA A CHARAKTERISTIKA SÚBORU
	4. VÝSLEDKY
	5. DISKUSIA
	6. ZÁVER

	3293
	1 Sociální práce
	2 Spiritualita
	2.1 Význam pro praxi

	3 ČESKÉ PROSTŘEDÍ
	3.1 Význam pro sociální práci

	4 Závěr

	3295
	ÚVod
	1 charakteristika obdobia predškolského veku

	3296
	1 Úvod
	2 charakteristika vývinovÉho obdobia dospelosti
	3 Paralela akčného umenia a dospelosti
	5 ZÁVER

	3297
	1 akčné umenie
	2 pohľad na vývinové OBDOBIE ADOLESCENCIE
	3 KRÍZA VÝTVARNÉHO VYJADROVANIA V OBDOBÍ ADOLESCENTA
	4 Modely art-action v živote adoilescenta
	5 Záver

	3298
	1 Všeobecná charakteristika staršieho školského veku (11-15 rokov)
	2 Charakteristika obdobia z horizontu krízy detského výtvarného prejavu
	3 Možnosti a limity akčního umenia v období staršieho školského veku (11-15 rokov)

	3299
	Človek bez ohľadu na vek, skúsenosti je tvorom kreatívnym a akčným. Počas svojej životnej cesty človek prekonáva svoje limity, prekračuje vlastné hranice, ktoré získal počas rôznych vstupov do rôznych prostredí a spoločenstiev. Primárne dôležitým pros...
	Samotný pojem akčné umenie je súhrnným termínom pre integráciu rôznorodých foriem intermediálneho umenia. Využívané druhy umenia v akčnom procese prekračujú hranice a vzájomne sa miešajú. Horáček, Havlík (1991) tvrdia, že akčné umenie predstavuje nová...

	3300
	Úvod

	3301
	1 ÚVOD
	2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
	2.1 Charakter vzdělávacího oboru OSZ
	2.2 Univerzitní výuka

	3 inovace profesní přípravy konrkétně
	3.1 Vyvíjející se společnost – nová témata
	3.2 Vzdělávací politika – pestré výukové metody
	3.3 Učitel – uvědomění si sám sebe

	4 SHRNUTÍ A závěr

	3303
	3304
	1 Špecifiká mentálneho postihnutia vo vzťahu k riziku užívania návykových látok
	1.1 Užívanie návykových látok u osôb s ľahkým mentálnym postihnutím


	3306
	3309
	2.1 Proces sociálneho poradenstva
	2.2 Postavenie sociálneho poradcu v poradenskom procese

	3314
	1 Vybrané aspekty Rawlsovej teorie spravedlnosti
	2 Teorie spravedlnosti jako součást reformní paradigmatu sociální práce
	3 Nahlížení na problematiku alkoholové závislosti v kontextu teorie spravedlnosti.

	3318
	1 Paulo Freire
	2 Pedagogika utláčaných
	3 Záver

	3321
	1 úvod
	2 databáza
	3 analýza a výsledky
	4 záver

	3323
	1 ÚVOD
	2 Nové rodičovstvo ako výzva
	1.1 Vnímanie dieťaťa ako východisko
	1.2 Postrehy k premene materstva a otcovstva

	2 Spoznávanie nového rodičovstva v každodennosti
	2.1 Každodennosť
	2.2 Konštruovanie nového rodičovstva v každodennosti

	3  Záver

	3328
	3331
	3336
	1 systém vzdelávania v írskej republike
	2 SYSTÉM PRÍPRAVY PEDAGÓGOV PRE PREDPRIMÁRNY STUPEŇ
	3 MATEMATIKA V PRÍPRAVE PEDAGÓGOV PREDŠKOLSKEJ EDUKÁCIE
	4 Záver

	3337
	1 Introduction
	1.1 Dynamics of communication and teaching changes
	1.2 PISA Project and reading literacy

	2 THE VALUE of EDUCATION AS PERCEIVED BY FOREIGNERS LIVING IN THE CZECH REPUBLIC
	3 READER-ORIENTED BACKGROUND
	4 METHODOLOGY OF QUANTITATIVE RESEARCH ON FIFTEEN YEARS OLD PUPILS IN UKRAINE AND THE CZECH REPUBLIC
	4.1 Research metodology
	4.2 Evaluation of selected items of the questionnaire
	4.2.1 Reading experience
	4.2.2 Selected reading strategies
	4.2.3   Reading at school
	4.2.4   Reflection of the text
	4.3 Evaluation of hypotheses

	5 DISCUSSION
	6 CONCLUSION
	10. Kobzová, P. (2019). The Value of Education for Pupils from Ukraine.  In Vyhnálková, P., Plischke, J. (eds.). Current Problems of Pedagogy in Research of Doctoral Students XIII: Beginning Teacher in a Changing Society, 1st ed. Olomouc: Palacký Univ...


	3338
	THE IMPACT OF MUSIC MAKING ON MUSIC PREFERENCES OF STUDENTS OF TEACHING
	1 INTRODUCTION
	2 METHOD
	3 RESULTS
	4 DISCUSSION
	Sources

	3342
	6. GROSS, M. Profesní dráha ředitele základní školy poskytující povinné základní vzdělávání. Disertační práce. Wroclaw: Dolnoslezská vysoká škola, Pedagogická fakulta, 2019.

	3364
	Even during 2015, unemployment changed only by 1.4%. “Of the 37.6% of the population that is economically active, 32.9% (145,776 persons) are unemployed. This means that 67.1% (296,940) of the economically active are employed, creating a 25.2% employm...
	1.3 THE POLITICAL CONTEXT IN 2014-2015
	Early parliamentary elections are held in Kosovo On June 8, 2014.
	Table 2. Some of the results of early elections in Kosovo according to the Central Election Commission (CEC)  (KQZ, 2014).
	The parties that came in second (See Table 2), third, fourth and sixth, respectively the LDK, the Self-Determination Movement, the Alliance for the Future of Kosovo, the Initiative for Kosovo, became an opposition bloc, wanting to form a government. B...
	The survey is based on the answers of 350 respondents from a total of 7 major municipalities in Kosovo such as: Pristina, Prizren, Ferizaj, Gjakova, Gjilan, Peja and Mitrovica. In each municipality, 50 questionnaires were implemented, each with 14 que...
	The Likert-scale questionnaire consisted of 14 questions, where respondents were asked to attribute and explain the circumstances, motives and causes of massive illegal migration of Kosovars, precisely in the period 2014-2015. Each response also holds...
	Table 3. Respondent’s Responses to the Reasons for Massive Migration of Kosovars (2014-2015)


	07
	000A07
	3091
	1 úvod do problematiky
	2 metodika konzervace a restaurování
	2.1 Etický kodex: Konzervátor-restaurátor

	3 Náhled do Případové studie

	3097
	1 ÚVOD
	2 URBEX NA SLOVENSKU
	3 URBEX BEZ NÁLEPKY URBEXU

	4 ZÁVER

	3164
	3180
	3189
	3206
	3211
	W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza porównawcza gwary podhalańskiej, jako jednej z odmian dialektu języka polskiego i literackiej normy języka rosyjskiego. Oba badane obiekty należą do tej samej rodziny języków Słowiańskich, jednak ró...
	Język prasłowiański, wywodzący się z rodziny praindoeuropejskiej, istniał już od początków 1500-1300 r. p.n.e. Jego rozpad na poszczególne grupy językowe mógł nastąpić w VI-VII w. n. e. (niektórzy językoznawcy przesuwają ramy czasowe rozpadu prasłowia...
	Badając dialekty poszczególnych języków z tej samej rodziny językowej możemy znaleźć coraz więcej wspólnych cech pomiędzy nimi i próbować odtworzyć słowa, które mogły być wspólne dla obu języków mimo, że współcześnie różnią się one od siebie.

	3215
	3222
	1 juraj špitzer
	2 Alexander mach
	3 vzťahy a kontakty alexandra macha a juraja špitzera
	3.1 Machova vina na deportácii Židov


	3245
	3246
	1 INTRODUCTION
	2 BASIC ATTRIBUTES OF PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT
	3 CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS IN POLITICAL SYSTEMS OF V4 COUNTRIES

	3248
	1 INTRODUCTION
	2 The essence and objectives of federalism
	3 Post-war development of the common state of Czechs and Slovaks
	4 THE re-opening of the Slovak question in the atmosphere of the sixties
	5 CONCLUSION

	3249
	1 vymedzenie územia zemplinského regiónu
	2 Židovské cintoríny – kultúrne dedičstvo menšín
	3 neznámi hrdinovia medzi nami – výpoveď POSLEDNEJ žIDOVKY Z ULIčSKEJ DOLINY
	3.1 FRAGMENTY ŽIDOVSTVA
	3.2 ARMIN HOFFMANN – SKUTOČNÝ OBJAVITEĽ PENICILÍNU?
	3.3 ARNOŠT ROSIN – JEDEN Z MÁLA, KTORÝ PREŽIL ÚTEK Z OSVIENČIMU


	3259
	1 sociálne podmienky na území slovenska v medzivojnovom období
	2 Počiatky rozvoja sociálnej starostlivosti o deti a mládež na území Slovenska v medzivojnovom období
	2.1 Sociálna starostlivosť o deti a mládež zo sociálne slabých pomerov
	2.2 Sociálna starostlivosť o deti opustené a siroty

	3 Záver

	3263
	1.1 Každodenní přežívání Čechu a Němců v Protektorátu
	O tom, že vztahy mezi Čechy a Němci nemusely být nutně jen na bodě mrazu svědčí některé z vybraných filmových počinů v této kapitole. Výjimečným dílem v této oblasti je drama Kočár do Vídně (1966), kde všichni tři hlavní představitelé pocházejí ze zce...
	Karel Kachyňa v roce 1988 natáčí další povedený příběh o lásce, a to mezi českým dělníkem (Lukáš Vaculík) a Ulrikou – členkou Hitlerjugend a dívkou s německou krví (Markéta Hrubešová). Ač se oba chtějí vzít, tak rodiče obou stran svazku nepřejí. Otec ...
	Láska mezi Němkou a Čechem je také námětem Hrabalova neméně slavného díla – Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Číšník Jan Dítě je sice malého vzrůstu, ale honosí se hřívou jasně plavých vlasů a modrýma očima, které okouzlí fanatickou nacistku Lí...
	Z novějších filmů se česko-německé otázce znamenitě věnuje Habermannův mlýn (2010). Žádný z předcházejících filmových počinů neregistruje tak pestře měnící se lidské charaktery během války. Děj nás zavádí do severomoravské pohraniční oblasti, kde sídl...
	O situaci v pohraničí netradičním a poněkud mlčenlivým způsobem vypráví i Démanty noci (1964), které popisují setkání dvou uprchlíků z vlakového transportu se sudetskými Němci. Oba hoši sice zdárně uprchnou z jedoucího vlaku, když v nastalém zmatku vy...
	1.4 Příklady odbojové činnosti
	V této poslední části studie přihlédneme k odbojovým aktivitám českého obyvatelstva v rámci protektorátního soužití. Do odboje se totiž zapojila celá řada ,,obyčejných“ českých občanů. Často se dokonce museli snížit k tomu, že v očích ostatních  blízk...
	Skryté i otevřené podoby odboje zachycuje film Muži bez křídel (1946). Příběh filmu vypráví osudy mechanika Loma a jeho synovce Jirky. Schopný mechanik přijme práci na ruzyňském letišti s cílem škodit nacistům, ale svým přímým jednáním zapříčiní smrt ...
	V souvislosti se zahájením sovětsko-německé války narůstá optimismus a spolu s ním také počet sabotáží. Poruchy se objevují na signalizačních zařízeních a na lanových drahách v dolech a ve skladech pohonných hmot. Záškodnictví se vztahuje i na záměrné...
	Dělníci často vyráběli i vadné součástky a občas se jim podařilo nějaký vagón zapálit, popř. přímo vyhodit do vzduchu. Hrabalův hrdina Miloš Hrma sice selhal v milostném životě, ale ostře sledovaný spoj si ujít nenechal. Kostomlatským nádražím, kde se...
	V rámci předloženého odborného textu jsme představili analýzu osmnácti filmů vycházejících z české či československé filmové produkce a dotýkající se problematiky vzájemné česko-německé symbiózy převážně zobrazené v kontextu společenského a historické...
	Nejrozmanitější aspekty české filmové tvorby jsou dostupné v souvislosti se zobrazením protektorátní každodennosti, která je přítomna v každém z analyzovaných snímků, byť často jen velmi povrchně. V konkrétních filmových pasážích se ale jedná o zásadn...
	Historický kontext bývá v českých filmech naznačován v dialogu, a nebo formou vysílání tendenčních zpráv ze zvukových filmových týdeníků. Zajímavou sondu do světa protektorátní každodennosti přináší také dvojice filmů Vyšší princip a Romeo, Julie a tm...
	Otázka germanizace je v českém filmovém zpracování podrobně rozpracována v romantickém dramatu Pramen života (2000), a to formou nastínění klíčových zásad a myšlenek ideologického programu Lebensborn, jehož tajemství je postupně odhalováno. Jen velmi ...
	Pro romanticky laděné české filmy bývá typická zápletka vyplývající z jejich milostných poměrů, které jsou odrazem smíšených manželství. Milostný poměr Čecha s Němkou je předmětem dvou českých dramat, a to Oznamuje se láskám vašim a Obsluhoval jsem an...
	Motiv vzdoru v české poválečné filmografii, za předpokladu pominutí realizace atentátu na Reinharda Heydricha, je ve velké míře součástí československé filmové produkce budovatelských padesátých let, kdy je cíleně zdůrazňováno hrdinství komunistických...
	Událostmi v pohraničí se zabývají na poli české filmografie pouze snímky jako Habermannův mlýn a Démanty noci, přičemž obě filmová díla se od sebe výrazně odlišují ve způsobu zpracování. Vzájemné diference vyplývají také z rozdílné doby vzniku. Prvně ...
	Uvedené tématické celky jsou v českých filmech zastoupeny napříč různými časovými obdobími. Nejvíce filmových děl ke sledované problematice vzniklo v české filmografii v letech 1959-1971 a z velké části se zabývají protektorátní každodenností, různými...
	1. BRANDES, D. Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Praha: Prostor, 1999. ISBN 978-80-7260-409-8.
	2. CLAY, C. Panská rasa: Nacistické Německo, experiment Lebensborn. Praha: Columbus, 1996. ISBN 80-85928-43-4.
	3. HETTNEROVÁ, M. Kniha živých. Hovory s pamětníky 2. světové války. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 8071927260.
	4. HOUŽVIČKA, V. Czech and Germans 1848 – 2004 The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe. Praha: Karolinum,  2015. ISBN 978-8024621449.
	5. HRABAL, B. Obsluhoval jsem anglického krále. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 80-204-1574-2.
	6. KOPAL, P. Film a dějiny. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-667-2.
	7. KOPAL, P. Film a dějiny II.: Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha: Casablanca, 2009. ISBN 978-80-8729-201-3.
	8. KURAL, V. Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945). Praha: ÚMV, 1994. ISBN 80-85864-04-5.
	9. MARŠÁLEK, P. Pod ochranou hákového kříže. Nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-20-9.
	10. MICHLOVÁ, M. Protentokrát aneb Česká každodennost 1939-1945. Praha: Čas, 2012. ISBN 978-80-7475-150-9.
	11. PASÁK, T. Pod ochranou Říše. Praha: Práh, 1998. ISBN 80-85809-88-5.
	12. ŠEBEK, J. Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve. Praha: Karmelitánské nakladatelství,  2013. ISBN 978-80-7195-687-7.

	3264
	1 cesta k „mníchovu“
	2 právny vývoj na Slovensku
	2.1 Autonómia a jej právne zakotvenie

	3 Legitimita slovenského štátu

	3265
	1 Kráľovstvo Srbov, chorvátov a slovincov
	1.1 Rozklad Juhoslávie

	2 USTAŠA
	3 vzťah NEZÁVISlÉHO ŠTÁtu chorvátsko k štátom „osy“
	4 Koniec NEZÁVISlÉHO ŠTÁtu chorvátsko
	5 Celkový charakter režimu

	3268
	3279
	ÚvoD
	1 Burkina faso
	1.1 DOMÁCÍ MOTIVACE
	1.2 REGIONÁLNÍ MOTIVACE
	1.3 MEZINÁRODNÍ MOTIVACE
	1.4 ROZTRŽKA S TCHAJ-WANEM

	2 ZÁVĚR

	3280
	1 Starostlivosť o dušu u Sokrata a PlatÓna
	1.1 Platónova výchova duše – παιδεία


	3307
	3319
	1 ÚVOD
	2 Panoptizmus, synoptizmus, polyoptizmus A DOHĽAD
	3 ONLINE MEDIÁLNY DOHĽAD
	4 Záver

	3324
	1 Definície slobodnej vôle
	2 Kauzalita, determinizmus a indeterminizmus
	3 Existencia alternatívnych možností
	4 Morálna zodpovednosť

	3326
	3333
	3339
	1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
	2 Historicko-geografický aspekt migrácie

	3357
	3362

	08
	000A08
	3077
	1 Podstata výrobného procesu
	2 Katalyzátor
	3 pracovný Cyklus
	4 Vyhodnotenie pracovného cyklu katalyzátora
	1
	2
	3
	4
	4.1 Vážený priemer teploty katalyzátora [WABT]
	4.2 Rozdiel vstupných a výstupných teplôt na jednotlivých lôžkach
	4.3 Výťažok hydrogenovaného plynového oleja
	4.4 Rozdiel hustôt suroviny a produktu
	4.5 Porovnanie všetkých pracovných cyklov katalyzátora

	5 Záver

	3078
	1 TEORETICKÝ ÚVOD
	1.1 Riadenie rektifikačných kolón
	1.2 Princíp riadenia tlaku obtokom horúcich pár

	2 ANALÝZA PROBLÉMU
	2.1 Súhrn parametrov vplývajúcich na zmenu tlaku
	2.2 Vyhodnotenie vplyvu meraných veličín na sledovanú veličinu
	2.3 Sledovanie vplyvu zmeny tlaku na otvorenie regulačného ventilu

	3 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
	3.1 Návrh dočasného riešenia
	3.2 Návrh definitívneho riešenia


	3079
	3080

	09
	000A09
	3292
	3312
	1 ANALYSIS OF THE ECONOMIC STATUS AND LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT ENTERPRISES
	1.1 An integrated evaluation approach
	1.2 Application of multicriterial vector analysis to industrial enterprises


	2 Conclusion

	3349
	1 HISTORY AND PRESENT USE OF ANIMAL FIBERS
	1.1 Natural fibre composite materials
	1.2  Application of sheep wool in health care, cosmetics and agriculture

	2 CONCLUSION

	3360
	1 Introduction
	2 CONTROLLER OF A DRIVE
	3 IDENTIFICATION OF PARAMETERS
	3.1 Classification of parameter identification methods
	3.2 Identification method used for test
	3.3 Results of simulation

	4 CONCLUSION



	10_12
	10
	000A10
	3081
	ÚVOD
	1 PROCES OUTSOURCINGU
	1.1 Strategická analýza funkčných oblastí
	1.2 Určenie funkčných oblastí pre outsourcing
	1.3 Definícia rozhrania podnik – poskytovateľ

	2  OUTSOURCING IS/IKT
	2.1 Charakteristiky outsoursingu IS/IKT
	Outsourcing zodpovednosti

	2.2 Varianty outsoursingu
	2.2.1 Outsourcing podnikového procesu
	2.2.2  Outsourcing komplexného IS/IKT
	2.2.3  Čiastočný outsourcing IS/IKT


	3 VÝHODY A NEVÝHODY OUTSOURCINGU
	3.1 Základné výhody outsoursingu
	3.2 Nevýhody a možné riziká  outsoursingu

	ZÁVER

	3082
	ÚVOD
	1 Koncept Big Data
	1.1 Volume
	1.2  Velocity
	1.3  Variety
	1.4    Veracity

	2 VYBRANÉ Možnosti spracovania Big Data
	1
	2.1  In-memory
	2.2   Hadoop a MapReduce
	2.3   Twitter Storm
	2.4   Platforma IBM Big Data
	2.5   Knowledge Discovery in Database

	Záver

	3241
	1 ÚVOD
	2 SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
	3 METODY, DATA A POUŽITÉ VYBAVENÍ
	4 VÝSLEDKY A DISKUSE
	5 ZÁVĚR

	3242
	1. Introduction
	2. Classification of Mobile Ad Hoc Networks (MANET) Routing Protocols
	3. SIMULATION METHODOLOGY
	4. Results
	5. CONCLUSION

	3262
	1. Pojem informácie, ich druhy a účely ich ochrany
	2. Pojem informácie
	3. Druhy informácií a ich ochrana
	4. Informácie osobnej (súkromnej) povahy
	5. Informácie ekonomickej povahy
	6. Informácie súvisiace s počítačovou kriminalitou
	7. Utajované skutočnosti
	8. Iné druhy informácií a ich ochrana

	3272
	1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
	1.1 Umělá inteligence
	1.2 Strojové učení
	1.3 Kyberbezpečnost a kritická informační infrastruktura

	2 přínos A hrozba pro kritickou informační infrastrukturu
	2.1 Pozitivní aplikace umělé inteligence
	2.2 Rizika plynoucí z nevhodné implementace nebo zneužití umělé inteligence

	3 závěr

	3310
	1 Introduction
	2 Materials and Methods
	1
	2
	2.1 Group Size Recognition
	2.2 Gender and Age Recognition
	2.3 Color Recognition of Clothes
	2.4 Output Information about Customer

	3 Results
	3
	3.1 Correlations

	4 Discussion and Conclusion

	3311
	1 Introduction
	1.1 Goal
	1.2 Selling potential
	1.3 Oﬀerability
	1.4 Successful sales
	1.5 Current market situation (2018)

	2 Methodology and data
	2
	2.1 Approach

	3 Results
	3
	3.1 Customer structure
	3.2 Products structure
	3.3 Conjunction with additional data
	3.4 Basic design

	4 Discussion and Conclusions

	3322
	1 Úvod
	2 KOHABITÁCIA – FORMA RODINNÉHO ŽIVOTA
	2.1 Kohabitácia a sociálna ochrana

	3 Rozvod manželstva
	3.1 Rozvod manželstva a sociálna ochrana

	4 ZÁVER

	3329
	3330
	1 Introduction
	2 SOURCES OF information
	3 Automatic handwriting recognition
	4 Major projects
	1
	2
	3
	4
	4.1 READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents)
	4.2 Microsoft Computer Vision a Google Cloud Vision Detect Handwriting in Images

	5 EXPERIMENTS
	6 CONCLUSIONS


	11
	000A11
	3178
	1 Nozokomiálne nákazy
	1.1 Definícia a typy nozokomiálnych nákaz

	2 Záver

	3200
	1 Introduction
	2 The air filters: The main principle of their function
	3 Material and methods
	4 Results
	4.2 Nanotextile

	6 Discussion
	7 Conclusion

	3217
	3218
	1.1 Definícia a formy paliatívnej starostlivosti

	3220
	3221
	3223
	1 duševné zdravie a duševná porucha
	1.1 Komunitná psychiatrická starostlivosť

	2 Záver

	3225
	1  štruktúra (1,3 1,4) –β-D- glukánu

	3239
	1 úvod
	2 materiál a metódy
	2.1 Rastlinný materiál
	2.2 DNA izolácia
	2.3 Kontrola kvality a kvantity DNA
	2.4 PCR amplifikácia

	3 výsledky a diskusia
	4 záver

	3285
	3291
	1 INtroduction
	2 endometriosis and endometrial cancer
	3 angiogenic markers
	4 Micro RNA
	5 MATERIal and methods
	6 results
	6.1 MicroRNA analysis – qRT-PCR
	6.2 Analysis angiogenic markers - method ELISA
	6.3 DNA and chromatin analysis - method AFM

	7 conclusion

	3294
	1 INtroduction
	2 uREAPLASMA UREALYTICUM
	3 FLUORESCENCE sPECTROSCOPY
	4 AIMS
	5 MATERIal and methods
	5.1 Set of patients
	5.2 Biological material
	5.3 Detection of Ureaplasma urealyticum
	5.4 Urine analysis

	6 results
	7 conclusion

	3345
	1 INtroduction
	1.1 Polycystic ovary syndrome (PCOS)
	1.2 Inflammation
	1.3 White adipose tissue
	1.4 Nutritional surplus, obesity and immunity

	2 chronic low grade inflammation
	2.1 Measurement of inflammation
	2.2 Adipokines
	2.3 Effective tools for assessing the risk
	2.4 Study

	3 conclusion

	3346
	1 introduction
	2 immunity
	2.1 Nonspecific, specific, cellular and humoral immunity – basic facts
	2.2 The gut microbiota, dietary patterns

	3 metabolic diseases
	3.1 Gut dysbiosis, FMT
	3.2 Atherosclerosis
	3.3 Diabetic CAD (DM-CAD)
	3.4 Study

	4 conclusion

	3352
	1. Introduction

	3355

	12
	000A12
	3261
	1 Indtroduction
	2 SCIENTIFIC OBJECTIVE AND RESULTS OF EXPERIMENTAL MEASUREMENTS
	3 COnCLUSION

	3335
	1 Úvod
	2 Rozměrové parametry výkopů
	Tabulka č. 1: Přehled minimálních šířek výkopů zjištěných v některých evropských státech.
	3 Metodický postup
	4 Diskuze výsledků dotazníkového šetření
	Tabulka č. 2: Základní charakteristiky popisovaných případů. (Případy I až IV Jendřejasová 2012, případ V CMKOS 2011, případy VI až X statistiky HZS JCK za období 2009 až 2019)
	5 Závěr

	3365




	03



