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Abstract
 The work deals with various mechanisms of autobiographical memory in the context of women’s 
biographical narratives. The theoretical approaches used in the analysis of empiric material are drawn from 
the cognitive anthropology and cognitive psychology. The author aims to demonstrate the functions of the 
selected mechanisms of autobiographical memory belonging to the system of episodic memory. She investi-
gates the structure of autobiographical memory; time-percepting mechanisms in autobiographical memory; 
self-perception in autobiographical memory and impact of the context on the reconstruction of events, in-
cluding emotional influence. Biographical narratives come from women who worked in heavy industry dur-
ing socialistic industrialization of Bratislava.  
Key words: autobiographical memory; biographical narratives; industrialization; female workers
Kľúčové slová: autobiografická pamäť; biografické rozprávania; industrializácia; robotníčky
Úvod
 Hlavným cieľom mojej práce je analyzovať biografické rozprávania z perspektívy súčasných teórií 
autobiografickej pamäti. V práci testujem platnosť vybraných teoretických konceptov kognitívnej antropoló-
gie a kognitívnej psychológie pojednávajúcich o konkrétnych mechanizmoch fungovania autobiografickej 
pamäti na vybranej vzorke, ktorou sú v tomto prípade ženy pracujúce v období socialistickej industrializácie 
v aspoň jednej z tovární v meste Bratislava. Pri spomínaní zohráva kľúčovú rolu práve obdobie socialistickej 
industrializácie, kedy tieto skupiny obyvateľstva boli preferované, vyzdvihované. Výber takejto špecifickej 
vzorky a získanie špecifického empirického materiálu umožňuje skúmať, do akej miery teoretické koncepty 
platia v rozdielnych komunitách, respektíve, či vôbec platia. 
 Hlavným zámerom bolo odpovedať na otázku, ako sa prejavujú kognitívne mechanizmy autobio-
grafickej pamäti v biografických rozprávaniach žien. Zamerala som sa na štruktúru autobiografickej pamäti, 
sebauvedomovanie v rámci autobiografických spomienok, vplyv emócií na autobiografické spomienky a 
mechanizmy vnímania času v autobiografickej pamäti.
Analýza empirického materiálu v mojej práci vychádza z perspektívy kognitívnej antropológie a kognitívnej 
psychológie. Tieto prístupy som zvolila, pretože práve teórie týchto disciplín vysvetľujú fungovanie mecha-
nizmov autobiografickej pamäti na úrovni psychologických procesov. Výsledky experimentálnych výsku-
mov kognitívnej psychológie a kognitívnej antropológie sú relevantným teoretickým východiskom pri 
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skúmaní ľudskej pamäti na individuálnej úrovni.
 V súčasnosti sa v rámci spoločenských vied málokedy stretneme s koncepciou pamäti v jej primárnom 
význame, a teda vo význame systému psychologických procesov; skôr sa spomína kolektívna pamäť. Pojem 
kolektívnej pamäti zaviedli Maurice  Halbwachs a Jan Assmann (Assmann 1995; Halbwachs 1992). Kolek-
tívnu pamäť chápali v zmysle uchovávania poznatkov počas mnohých generácií (kolektívne zdieľané infor-
mácie). Tento pojem je dôležitý pri biografických rozprávaniach, napríklad, vo vzťahu k procesom etnickej 
a národnostnej identifikácie a klasifikácie. Ako analytický termín má však viaceré nedostatky. Kolektívna 
pamäť je neurčitý, vágny termín a pohľady naň sa rôznia v závislosti od disciplíny či chápania jednotlivých 
bádateľov. Práve z tohto dôvodu som považovala za prínosné pozrieť sa na pamäť na úrovni psychologick-
ých pamäťových mechanizmov.
 Ženské naratívy sa skúmali z hľadiska rodových štúdií v rámci feministickej knižnej edície Aspekt, 
ako aj v projekte Pamäť žien. V tomto smere spomeniem Janu Cvikovú, Janu Juráňovú, Zuzanu Kizckovú 
(Kiczková 2006; Cviková – Juráňová – Koboňová 2006). Biografické rozprávania sa skúmali aj v rámci 
celkom odlišnej paradigmy: autorské, literárne spracovania, biografie ako dôkazy reflektujúce spoločenské 
zmeny, a pod. Naproti tomu, výskumy v oblasti kognitívnej antropológie nemajú dlhodobú tradíciu v rámci 
slovenskej antropologickej a etnologickej obce. Pamäťou v zmysle psychologických mechanizmov sa zao-
berala spomedzi slovenských antropológov Tatiana Bužeková. 
 Podotýkam, že sa nezaoberám samotnými kultúrno-spoločenskými zmenami. V mojej práci bio-
grafické rozprávania neslúžia ako prameň reflektujúci isté skutočnosti, ale ako prameň reflektujúci fungov-
anie psychologických mechnizmov. Členenie mojej práce zodpovedá teoretickému aparátu, ktorý používam. 
Jadro práce je rozdelené vo vzťahu k jednotlivým teoretickým problémom na päť častí. V prvej časti sa 
zaoberám štruktúrou autobiografickej pamäti; v ďalšej časti si overujem problematiku sebauvedomovania 
v rámci autobiografickej pamäti; ďalej rozoberám vzťah autobiografickej pamäti a emócií a pojednávam o 
vplyve kontextu na rekonštrukciu prežitých udalostí, ako i o fungovaní mechanizmov vnímania času v au-
tobiografickej pamäti. 
Popis teoretickej perspektívy
 V tejto práci sa sústreďujem na autobiografickú pamäť, ktorá sa zaraďuje do systému epizodickej 
pamäti. Existuje množstvo teoretických konceptov vo vzťahu k autobiografickej pamäti. Vzhľadom na ro-
zsah a povahu práce nie je možné obsiahnuť všetky kognitívne teórie týkajúce sa autobiografickej pamäti. 
Zameriavam sa preto len na vybrané mechanizmy. Predtým, než pristúpim k  analýze empirického materiálu 
z pohľadu štyroch vybraných teórií autobiografickej pamäti, pokúsim sa autobiografickú pamäť definovať.
 William Brewer definuje autobiografickú pamäť ako druh pamäti, ktorý sa vzťahuje na vlastnú osobu, 
alebo, jednoducho povedané – pamäť pre seba. Jedinec musí spomínať v zmysle vzťahu seba k spomienkam 
vo vlastnej minulosti. Podľa Brewera autobiografická pamäť sa dá rozdeliť na menšie čiastky: prežívanie 
ega (experiencing ego); predstava seba-schémy (self-schema) a autobiografické fakty, ktoré sú súčasťou au-
tobiografických spomienok. Ego podľa Brewera je vedomý aspekt mysle, ktorý prežíva osobné skúsenosti 
jedinca „zvnútra“. Seba-schému definuje ako kognitívnu štruktúru pozostávajúcu zo všeobecných vedo-
mostí o sebe.
 Pre riešenie hlavnej výskumnej otázky, a teda: „Ako sa prejavujú mechanizmy autobiografickej 
pamäti v konštrukciách biografických rozprávaní žien?“ som zvolila perspektívu kognitívnej antropológie a 
kognitívnej psychológie. Inak povedané, na základe výskumného empirického materiálu, ktorý predstavujú 
biografické rozprávania žien, som si overovala platnosť konkrétnych kognitívnych teórií o mechanizmoch 
autobiografickej pamäti. V tejto krátkej kapitole stručne popíšem teoretickú perspektívu vybranú pre potre-
by práce.
 Práca je celkovo koncipovaná vo vzťahu k testovaným teóriám. Podrobnejšie sa jednotlivým teóriám 
venujem v každej kapitole zvlášť.
 V prvej kapitole si overujem štruktúru autobiografickej pamäti. Podľa teórie Helena Healyho a Mar-
ka Williamsa, pre autobiografickú pamäť je príznačné hierarchické vrstvovité usporiadanie autobiografick-
ých spomienok. Prístup k jednotlivým vrstvám je umožnený tzv. accesom, a stimulom v tomto prípade je
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 istá špecifická spomienka – kľúč. Túto teóriu som si overila na konkrétnych doménach biografických roz-
právaní (detstvo; spomienky na blízke osoby; atď.).
 V súvislosti s výskumom sebauvedomovania sa v rámci autobiografických spomienok ma zaujal 
teoretický koncept Paula Ekmana o seba-uvedomovaní sa v rámci prežívania emócií. Konkrétne, v tomto 
prípade ma zaujímal predovšetkým „globálny“ spôsob nazerania na seba v prípade osobného zlyhania. 
Globálny spôsob spätného pohľadu na svoje konanie Ekman charakterizoval ako spôsob „striasania“ pocitu 
viny, alebo výčitiek. Hľadanie takých východísk pri seba-hodnotení napomáha udržiavaní dobrej kondí-
cie mentálnej vitality jedinca. Práve na tento problém seba-legitimácie takého konania jedinca, ktoré sa 
v spoločnosti označuje za nesprávne/nemorálne/nevhodné, som sa v rámci realizácie terénneho výskumu 
zameriavala.
 Na overovanie prežívania emócií v rámci autobiografických rozprávaní som zvolila teóriu Lindy J. 
Levine. Tvrdí, že spomienky na udalosti ako také sú spracované inými štruktúrami a inými procesmi mozgu, 
ako na prežívané emócie. Tento fakt spôsobuje rôzne nepresnosti v spomínaní na emocionálne udalosti. V 
mojom empirickom materiáli sledujem generalizovanie emocionálnych spomienok, problematiku položky 
(item) a prameňa (source).
 V kapitole o rekonštrukcii prežitých udalostí sa zaoberám problematikou vplyvu momentálneho 
kontextu v čase spomínania na prežité udalosti. Zvolila som teoretický prístup Ellisa a Moora, ktorí pojed-
návajú o vplyve nálady jedinca na rekonštrukciu prežitých skúseností/udalostí.
 Na otestovanie teórií chápania času v rámci autobiografických spomienok aplikujem teóriu Johna 
Campbella o cyklickom a lineárnom vnímaní času, zároveň o tzv. „dočasných demonštratívnych štruktúrach“ 
pri orientovaní sa v čase v autobiografickej pamäti. Taktiež overujem si teoretický koncept Williama Fried-
mana o časových úsekoch (distances), lokáciách a schopnosti určovania poradia.
Zvolené metódy a techniky
 Pri realizácii terénneho výskumu k tejto práci som uplatnila predovšetkým výskumnú metódu oral 
history. Vychádzajúc z metodiky Vaněka vyplýva, že existujú dva základné spôsoby výskumnej metódy oral 
history, a síce, životné (biografické) rozprávania a interview.
 Biografické rozprávanie. Cieľom v tomto prípade je objasniť určitý historický proces, či etapu zo 
zorného uhla narátora. Pri životných rozprávaniach sa uplatňujú dva prístupy: chronologický a štruktúrovaný. 
Chronologický prístup sa uplatňuje u respondentov napríklad s nižším vzdelaním, ja som tento prístup ap-
likovala predovšetkým u starších respondentiek (výber však nekorešpondoval len s vekom, ale najmä s 
mentálnou vitalitou respondentky). Tento prístup spočíva v prerozprávaní života chronologicky od detstva 
až po súčasnosť. Štruktúrovaný prístup životných rozprávaní som uplatňovala predovšetkým až po druhom, 
treťom stretnutí, vychádzajúc z predpokladu, že prvé stretnutia by mali byť viac spontánne a prevažne zoz-
namovacie.
 Druhú metódu v rámci oral history, ktorú som využívala, bolo interview. Jedná sa o asymetrický 
vzťah medzi výskumníkom a narátorom. Snažila som sa získať „maximum relevantných informácií“, teda 
rozhovor bol špecifickejší, kontrolovanejší, než biografické rozprávanie. Táto metóda mi najviac pomohla 
v záverečnej fáze doplnkového výskumu. Pri interview som venovala zvýšenú pozornosť vyvarovaniu sa 
chýb, ktoré Vaněk uvádza ako najčastejšie chyby výskumníka, a síce bagatelizovaniu, diagnostikovaniu 
problémov respondentiek, skúšaniu (výsluchu), interpretáciám, moralizovaniu a intelektualizácii. Taktiež 
som sa  vyhýbala vnucovaniu svojich nápadov a názorov informátorkám (Vaněk, 2004).
Štruktúra autobiografickej pamäti 
 Autobiografická pamäť je štruktúrovaná a členitá. Jej základom je tzv. báza autobiografickej pamäti a 
pozostáva z nasledujúcich súčastí: životné periódy/obdobia (lifetime periods), obyčajné/všeobecné udalosti 
(general events) a vedomosti o špeciálnych udalostiach (event-specific knowledge).
 Pri rekonštrukcii spomienok zohráva prvoradú úlohu prístup k spomínanej základni autobiografickej 
pamäti. Autobiografické spomienky by sa dali predstaviť ako hierarchicky usporiadané vrstvy; prístup k 
jednotlivým vrstvám je postupný, a teda, obrazne povedané, prístup k tretej vrstve autobiografických spomi-
enok je možné „získať“ až po tom, čo je umožnený úspešný prístup k druhej vrstve týchto autobiografických
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 spomienok. Dochádza teda k cyklickému sledu vybavovania si špecifickej spomienky (Heally – Williams 
1999). Tento fakt môže byť dôvodom, prečo u respondentov dochádza k postupnému zužovaniu biografick-
ého spomínania z,určitého životného úseku na špecifické udalosti z toho konkrétneho úseku života. Na tento 
prístup je potrebná už spomínaná špecifická vyvolávacia spomienka, ktorá naštartuje vyvolanie špecifických 
spomienok, inak povedané, je akýmsi vstupom (accesom) do ďalšej autobiografickej spomienkovej vrst-
vy. Tento pohľad som si overila na výskumnom materiáli biografických rozprávaní žien. Moje výsledky 
potvrdzujú túto teoretickú koncepciu. V spomínaní platil takýto postup: respondentky začali hovoriť o 
nejakom životnom úseku, alebo osobe, alebo práci, čomkoľvek; tieto „začiatky“ spomínania boli veľmi 
zovšeobecnené, dokonca začínali typickými klišé. Napríklad, „Detstvo bolo najkrajším obdobím môjho 
života […]“ (Ž10, 60), alebo „Bol to veľmi dobrý človek [...]“ (Ž6, ?); „Teraz to už nie je to, čo to bývalo 
[...]“ (Ž11, 58) , atď. Po tejto fáze si však respondentka zvykne spomenúť na nejakú konkrétnu, špecifickú 
skúsenosť. Prejde teda z vysoko zovšeobecňujúcej roviny do roviny špecifickej. Príčinou takéhoto postupu 
je už spomínaný kľúč, ktorý umožní prienik respondentky do hlbšej vrstvy spomienok týkajúcej sa načatej 
domény rozprávania. 
 Ako prvý príklad môžem uviesť spomienky respondentky (Ž10, 64) na svojho biologického otca. Z 
priloženej doslovnej citácie vyplýva, že najskôr formulovala vety všeobecne, opisujúc charakter tohto jej 
blízkeho človeka – všetko stále na všeobecnej úrovni – neskôr prešla k zúženej, a teda špecifickej spomienke 
– udalosti, ktorá sa priamo viaže na osobu jej otca: „ […] Otec bol veľmi dobrý. Na otca mám veľmi dobré 
spomienky. On bol vždy ku mne dobrý a ani si nepamätám, že by mi niečo škaredé povedal vôbec niekedy, 
alebo že by mi chcel ublížiť. On nedal na mňa dopustiť. Ja som bola vždy jeho Jozefínka. No a keď mamu 
raz, mala vypité a ju zrazilo auto, tak volali ako záchranárov, nie. A že kto? Že Barabinová. Čo? Moja Alena? 
Kolega, choď pre ňu, ja by som ju tam musel zabiť. No, ona mala vtedy dolámanú panev. Vletela pod auto 
proste. Bola opitá, mala balanc a to ju zachytilo, tak mala zlomenú panev. No a volali a otec povedal, že on 
pre ňu nejde, že choď ku kolegovi – že ja by som ju prešiel autom. Hehe. No a tak […]. “ (Ž10, 64). Tento 
krátky úsek z výpovede respondentky sa preklenul po tom, ako vyslovila vetu o „Jozefínke“. Dalo by sa teda 
domnievať, že spomienka na oslovenie vlastné tejto respondentke - „Jozefínka“ je špecifickou vyvolávacou 
spomienkou na následnú udalosť. Všeobecné spomienky na osobu otca v tomto prípade možno označiť za 
jednu vrstvu autobiografickej pamäti, špecifickú udalosť spájanú s osobou otca ako druhú, „hlbšiu“ vrstvu 
autobiografickej pamäti. 
 Druhý príklad „zužovania“ spomienok, ktorý vyvstáva z môjho výskumného materiálu, je nasledu-
júci: „...Ja som žila v dobe aj zlej, aj dobrej a stále som mala šťastie na dobrých ľudí. Mám spomienky veľmi 
dobré. No najviac mám najkrajšie spomienky na detstvo. Lebo sme chodili aj po pýtaniu, aj do kaštieľa ku 
grófovi Karolyimu popod okná. Tam sme dostali konvu mlieka, raz kakaa, raz čaju a taký obrovský peceň 
chleba nám dávali, v škole nám tiež dávali svačinky, viete, ako to bolo voľakedy. (Ž1, 76)“ Informátorka 
v uvedenom odseku odpovedá na otázku súvisiacu s jej spomienkami na obdobie detstva. Najskôr začína 
všeobecne formulovaním myšlienok o dobrom, „kvalitnom detstve“, neskôr však táto všeobecná rovina 
prekĺzne do roviny špecifickej. To, že respondentka tvrdí, že jej detstvo je dobré, neznamená, že je to tak 
len kvôli „konve mlieka, kakaa, alebo čaju“, či kvôli „obrovskému pecňu chleba“. Je to len vtiahnutie do 
špecifickej „hlbšej “roviny spomienok týkajúcich sa detstva. Keď si respondentka spomenie na „dobré det-
stvo“, dostane prístup k ďalším, špecifickým myšlienkam, a teda vybavia sa jej dary od grófa Karólyiho. 
 Uvedené príklady potvrdzujú, že jednou z vlastností autobiografickej pamäti je jej vrstvovitosť, 
či hierarchická povaha usporiadania. Okrem vrstvovitosti/hierarchizácie,  spomínanie v rámci autobio-
grafickej pamäti  funguje aj podľa pravidla: od všeobecného k špecifickému. Toto smerovanie závisí od 
konkrétneho kontextu, z ktorého vyplynie, aká konkrétna špecifická spomienka vyvolá ďalšiu špecifickú 
alebo špecifickejšiu spomienku zo života, respektíve, aký je charakter tejto vyvolávacej spomienky. Od tejto 
konkrétnej vyvolávacej spomienky závisí vyvolaná špecifická spomienka.
 Na záver tejto časti práce by som však rada predostrela ďalší postreh ohľadom štruktúry spomienok: 
pre respondentky bolo veľmi zložité udržiavať niť počas pre/rozprávania svojich spomienok. Ak som totiž 
do rozprávania nezasiahla, respondentka dokázala v krátkej chvíli preskočiť k novým a novým témam, ktoré
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sa podľa teórie Healyho a Williamsa prehlbovali do špecifických a ešte špecifickejších vrstiev spomienok. 
Ja som v súvislosti s touto teóriou predpokladala, že ak je témou rozprávania trebárs „detstvo“, nastane v 
rozprávaní plynulé spomínanie na detstvo akýmsi lineárnym spôsobom, a teda že sa spomienky síce budú 
zužovať, ale nie, že budú témy rozprávania ďaleko presahovať spomienky na detstvo. Tento postup sa 
jednoznačne javí ako nenadväzujúci, hoci vo svojej podstate z pohľadu respondentky nadväzuje, avšak nie 
vždy z pohľadu počúvajúceho môže vyznieť toto nadväzovanie logicky. 
Autobiografická pamäť a sebauvedomovanie
 Táto krátka časť práce je akýmsi vstupom do kapitoly o vnímaní emócií v rámci autobiografickej 
pamäti. Považovala som však za dôležité spomenúť problematiku vedomia o sebe (sebauvedomovania), 
ktoré je bezpodmienečnou súčasťou autobiografickej pamäti jedinca. Brewer definuje vedomie o sebe (self) 
ako komplexnú mentálnu štruktúru, ktorá zahŕňa ego, „seba-schému“ alebo schému o sebe; ako aj auto-
biografické fakty v rámci autobiografických spomienok (Brewer 1988). Pamäť vo vzťahu k vnímaniu seba 
vytvára obojsmerný, navzájom sa podporujúci vzťah. Spomienky zo života jedinca vytvárajú kontext pre 
vnímanie seba samého ako ich neoddeliteľnú súčasť a zároveň seba je kontrolované v čase vyvolania týchto 
spomienok (Conway 2008). 
 Významnou zložkou vedomia o sebe v rámci autobiografickej pamäti je spojené so seba-uvedo-
movaním pri prežívaní emócií. Aspekty vnímania seba v čase prežívania emócií nie sú prítomné už od 
narodenia jedinca. Keď sa dieťa narodí, vyjadruje len základné emócie (basic emotions).  Postupom času 
však dochádza k nadobúdaniu vedomia o sebe, až pokým sa nestane akýmsi základom pri prežívaní emócií. 
Lewis ďalej tvrdí, že základné emócie sú bez vedomia o sebe, alebo bez vlastnej introspekcie počas celého 
života jedinca. Jedná sa teda o ne-vedomé emócie (non-self-conscious emotions). Naopak, komplexnejšie 
emócie ako žiarlivosť, závisť, empatia, hanba, hrdosť alebo vina, sú vedomými emóciami (self-consious 
emotions). Prežívanie vedomých emócií sprevádza súčasne hodnotenie týchto emócií, introspekcia, atď. 
Lewis vyzdvihuje prítomnosť seba-vedomia najmä v prípadoch emócií hanby, viny a hrdosti. Pri seba-hod-
notení vo vzťahu k týmto emóciám, dochádza k porovnávaniu s akýmsi balíčkom istým štandárd, pravidiel a 
rolí (standards, rules and roles = SRGs), ktoré sú kultúrne skonštruované a v rámci primárnej socializácie si 
ich jedinec osvojuje. Akoby dieťa získava a osvojuje si, ako ostatní jedinci vnímajú seba a začne sa pozerať 
na seba rovnakým meradlom (Ekman 1999).
 Keď sú SRGs istým spôsobom nedodržané, alebo porušené, má to vždy odozvu v seba-vedomí 
jedinca. Záleží však na postoji, ktorý jedinec zaujme. Ak zaujme postoj, že napríklad neakceptuje svoje 
zlyhanie, zastáva „globálny“ pohľad na seba, nepociťuje hanbu, ako ten, čo zaujme „špecifický“ pohľad na 
seba a pociťuje hanbu. Tento „globálny“ pohľad na seba by sa dal predstaviť ako ospravedlňovanie seba 
tým, že sám pre seba si obviní niečo alebo niekoho ako dôvod/y svojho zlyhania. Naopak, špecifický pohľad 
na toto zlyhanie znamená, že sa zameriava na príčiny spôsobené ním samým. (Ekman 1999). 
 Príklad: Nasledujúca ukážka respondentky (Ž2, 58) predstavuje tzv. globálny pohľad na seba v 
zmysle zlyhania. Respondentka si uvedomuje, že jej konanie, teda, že v 46 a 47 rokoch svojho života poro-
dila rok po roku deti, zakaždým od iného muža a riešila situáciu adopciou, je „nesprávne“. Inak povedané, 
že porušila isté pravidlá, štandardy správania sa, ktoré boli skonštruované a platia v istom socio-kultúrnym 
prostredí, v ktorom respondentka žije.  Respondentka odmietla prevziať zodpovednosť nad svojím konaním 
a chcela sa zbaviť zodpovednosti adopciou a pomýšľa aj nad tým, že tieto deti ju nikdy nebudú poznať 
ako biologickú matku. Preto sa chcela nejakým spôsobom ospravedlniť za toto konanie, a síce tým, že roz-
povedala príbeh dieťaťa, ktoré tragicky zahynulo práve kvôli tejto záležitosti, a teda, že mu bola povedaná 
pravda o biologických rodičoch: „To som ale chcela, že E. bola posledná, ale pred ňou som mala ešte P. A 
oboch som ich dala do jednej rodiny ako na adopciu. Ten sa narodil jedenásteho septembra. Oni ako bývajú 
v Žiline – taký mladý a pár a nemohli mať deti. Ako, hocikedy tam môžem prísť akože, to nie je problém. 
Ale vždy aj, ako oni mi napísali list, že keď mám záujem, že mám prísť pozrieť. Len aby som nepovedala, 
že som matka, len tak akože na návštevu, no. Ale, radšej, radšej nie. Možno neskôr no. Ale oni tak by mali 
povedať, teraz sú malinkí na to, ale keď už budú mať tých dvanásť – trinásť rokov, tak by to mali povedať. 
Lebo som sa stretla s takými prípadmi, že keď sa to dozvedeli od iných, tak to oblo horšie. Utekali deti z 
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domu. Tak treba to povedať, treba si s deťmi sadnúť a treba povedať, ako to je. Lebo ja som sa už s takýmto 
prípadom stretla. V paneláku, čo bývali a to bola katastrofa. To bolo asi tak pred piatimi rokmi. Chla-
pec strašne to zobral, on chcel hľadať tých rodičov, akože, kde bývajú, čo bývajú, tí susedia mu nevedeli 
povedať, kde bývajú.“ Respondentka vlastne takýmto spôsobom preniesla ťarchu tohto problému a našla si 
spôsob, aby sa nemusela za takéto konanie odsudzovať.
 Kým prejdem ku kapitole pojednávajúcej o emóciách a autobiografickej pamäti, zhrniem vedomie 
o sebe v autobiografickej pamäti do troch bodov: 1. Pre správne fungovanie autobiografickej pamäti je 
potrebná schopnosť jedinca reflektovať vlastný mentálny stav – vedieť o jeho existencii; 2. chápanie seba 
ako tvorcu vlastných myšlienok a konaní; 3. chápanie času v medziach vlastných prežitých udalostí (sub-
jektívny čas) (Klein et. al. 2004).  
Autobiografická pamäť a emócie
 Emocionálne prejavy zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji a regulácii interpersonálnych vzťahov. 
Treba však poznamenať, že ľudskí jedinci nadobudli v procese evolúcie schopnosť emócie aj potláčať, teda 
častokrát prežívané emócie sú prežívané bez evidentného signálu, alebo dôkazu o tom, že sú prežívané. 
Funguje to však aj naopak, za výrazom tváre sa nemusí „odohrávať“ žiadna z emócií, ktorú sa výraz tváre 
snaží symbolizovať (Ekman 1999).
 Z pohľadu kognitívnych vied, emócie ovplyvňujú rôzne kognitívne procesy: tvorbu úsudkov; dedu-
kovania; atď. Napríklad, emócia šťastia napomáha v kreatívnejšom spôsobe riešenia problémov; strach ale-
bo nervozita zabraňuje dôkladnému sústredeniu sa na problém; smútok navodzuje vyvolávanie spomienok 
na nejakú smutnú skúsenosť z minulosti v rámci autobiografickej pamäti jedinca, a pod. (Oathly 1999).
Vo všeobecnosti, výskumy kognitívnej psychológie a kognitívnej antropológie svedčia o tom, že myseľ si 
skôr zapamätá takú udalosť, ktorá je spojená s výraznými emóciami, ako sú napríklad emócie negatívne-
ho charakteru: odpor; zlosť; hanba; rozpačitosť; strach či žiaľ, alebo naopak výrazné emócie pozitívne-
ho charakteru: radosť; prekvapenie; extáza; žiadostivosť či vzrušenie (Srongman – Kemp 1991). Navyše, 
emocionálne spomienky sú v rámci  pamäti dôkladnejšie klasifikované, rozčlenené a hierarchizované, sú 
vyvolávané častejšie a ich obsah je objemnejší a konzistentnejší, ako spomienky na neutrálne skúsenosti 
(Davidson et. Al. 2006). Rozpomínanie sa na tieto emocionálne skúsenosti v živote jedinca sa sústreďuje na 
príčinu týchto emócií, na myšlienky, pocity, reakcie. Tieto prvky vedú k personalizácii jedinca. Spracovanie 
emocionálnych spomienok spočíva v tom, že v pamäti sa ako základ istej emocionálnej spomienky za-
kódujú práve tie myšlienky, pocity a reakcie, na ktoré sa jedinec v čase prežívania a v období krátko po ňom 
sústredil. Zároveň, informácie o detailoch udalosti bývajú kategorizované ako irelevantné, a teda nebudú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri vyvolávaní spomienok tejto emocionálnej skúsenosti (Christianson – Endelberg 
1999).
 Podobne, Rubin (2002) tvrdí, že „ľahšie“ vyvolávanie spomienky na emocionálne „nabitú“ skúsenosť 
naproti emocionálne neutrálnou skúsenosťou v živote jedinca je spôsobené procesmi, ktoré sprevádzajú 
obdobie krátko po prežití emocionálnej skúsenosti (teda obdobím konsolidácie, snahe dostať sa do „nor-
málneho“ stavu). A sú to tieto: zvýšená snaha o pochopenie tejto udalosti a chápanie tejto udalosti v zmysle 
niečoho charakteristického/typického pre túto udalosť. Taktiež, pri vyvolaní takejto udalosti v rámci auto-
biografickej pamäti, je zapojený integračný pamäťový systém (integrative memory system), do ktorého patrí 
trebárs vizuálna predstavivosť, priestorová predstavivosť, atď. (Rubin 2002). 
 Z pohľadu výsledkov výskumu vo vzťahu k dôkladnejšiemu klasifikovaniu emocionálnych spomie-
nok naproti spomienkam na neutrálne skúsenosti a jednoduchšiemu zapamätaniu si emocionálne „nabitých“ 
spomienok, je ťažké vyvodiť nejaké striktné závery. Ak chcem porovnávať procesy spomínania na neu-
trálne a emocionálne „nabité“ spomienky u respondentiek, musím vedieť určiť, či sú vôbec tieto spomienky 
emocionálne nabité, alebo nie. Potrebné je dodať, že neexistujú LEN neutrálne a emocionálne nabité spo-
mienky. To je príliš „čierno-biely“ pohľad. Spomienky a ich náboj by sa z pohľadu výskumného materiálu 
dal predstaviť ako na nejakej stupnici. Presnejšie, dalo by sa to predstaviť ako priraďovanie emocionálnej  
hodnoty na sémantickom diferenciáli, kde jeden pól by predstavoval „neutrálnosť“ a druhý „maximálny 
emocionálny náboj“ (bez ohľadu na povahu tohto náboja – kladného či záporného).
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 Ďalším momentom, ktorý sa dá v týchto biografických rozprávaniach postrehnúť je, že v podstate 
všetky spomienky na konkrétne skúsenosti (!) sú emocionálne. Z empirického materiálu teda vyplýva, že ak  
ide o spomínanie na neutrálne spomienky, jedná sa o všeobecné charakterizovanie trebárs istého životného 
úseku. Ak sa však spomína na konkrétnu skúsenosť, z môjho výskumu vyplýva, že tieto spomienky na určitú 
konkrétnu skúsenosť sú vždy emocionálne.
 Celkovo, existujú viaceré faktory ovplyvňujúce podobu spomienok na emocionálne skúsenosti. 
Prvým z činiteľov je už samotný fakt, že emócie sú spracovávané inými mozgovými štruktúrami ako tie, čo 
spracúvajú skúsenosti samotné, pri vyvolaní emocionálnych spomienok môže teda dôjsť k istým nepresnos-
tiam (McGaugh 1992). Respondentky si môžu vybaviť, aké emócie prežívali, no nemusia ich v spomien-
kach správne časovo zaradiť.
 V empirickom materiáli biografických rozprávaní žien došlo k takýmto prípadom viackrát, kedy 
sa respondentky „pomýlili“ a priradili istým emocionálnym spomienkam irelevantné časové vymedzenie. 
Verifikovať to bolo možné len v tých prípadoch, kedy respondentky hovorili o tej skúsenosti druhý, alebo 
tretíkrát, pričom zakaždým uviedli iné časové vymedzenie týmto spomienkam. Otázkou však je, koľko 
takýchto časových nepresností sa v transkripciách týchto výpovedí stále nachádza, keď len časť z nich je 
verifikovaná opakovaným rozprávaním udalosti? Treba však poznamenať, že ani frekvencia rozprávaní o 
tej istej skúsenosti nezaručuje, že časové vymedzenie bude respondentkou opravené, a teda správne. Dalo 
by sa v krátkosti zhrnúť, že vo výpovediach mojich respondentiek sa rozprávanie o prežitých emóciách 
ako takých javilo ako omnoho podstatnejšie než správne časové zaradenie. Vymedzenie času rozprávanej 
skúsenosti zväčša predstavoval len akýsi vstup, úvod do emocionálnej skúsenosti, ktorú respondentka 
zažila. Domnievam sa teda, že okrem spomínaného faktu odlišných mechanizmov autobiografickej pamäti 
spracúvajúcich prežité skúsenosti a emócie zvlášť, aj prisúdenie „nepodstatnosti“ časovému vymedzeniu 
emocionálnej skúsenosti respondentkami spôsobilo prítomnosť nesprávnych časových prisúdení.
 Taktiež, vyvolanie spomienky na emocionálnu skúsenosť vždy prebieha v závislosti od momentál-
neho hodnotenia jedinca vo vzťahu k tejto skúsenosti. Ak by sa teda postoj jedinca v čase spomínania na 
istú emocionálnu skúsenosť zmenil, či už by išlo o skúsenosť samotnú, alebo celkovo kontext a aspekty tejto 
skúsenosti, jedinec by charakterizoval prežívané emócie ako nadhodnotené, či neprimerané, atď. Podobne, 
aj emocionálne skúsenosti bratislavských robotníčok boli hodnotené vo vzťahu k súčasným cieľom a sta-
noviskám, spomínajúc však aj to, ako alebo prečo sa tieto ciele zmenili, vnímajúc to ako pozitívny posun v 
rozvoji vlastnej osobnosti. A teda, spomínanie si na konkrétnu prežitú emocionálnu skúsenosť sa vo výsled-
koch môjho výskumu sústreďovalo skôr na aspekty rozvoja osobnosti respondentiek, cieľov a životných 
„ponaučení“ z týchto pôvodne „nesprávne“ prežitých emócií ako skúseností samotných. Týkalo sa to najmä 
emócií, ktoré respondentky spájali s niečím negatívnym, s negatívnymi emóciami, opisujúc trebárs, ako sa 
v takých situáciách zachovali, atď. Ponaučením v týchto prípadoch boli buď úsudky, ako by sa v takýchto 
situáciách mali zachovať, alebo ako by sa zachovali pri znovu prežití podobnej emocionálnej skúsenosti, 
zdôrazňujúc spomínaný osobnostný posun.
 Ďalším faktorom ovplyvňujúcim obsah emocionálnych spomienok na istú emocionálnu skúsenosť je 
tzv. generalizovanie týchto spomienok na základe iných prežitých skúseností jedinca, emocionálne podob-
ných tej skúsenosti, na ktorú sa jedinec snaží spomenúť. To znamená, že ak sa jedinec snaží rozpamätať na 
konkrétnu emocionálnu skúsenosť, jej obsah môže byť pozmenený akoby zmiešaním viacerých spomienok 
na viaceré emocionálne skúsenosti, ktoré sú si navzájom podobné (Levine 1997). Vzhľadom na povahu 
výskumného materiálu, a teda biografických rozprávaní žien, nebolo možné dostatočne spozorovať gener-
alizovanie týchto spomienok. Dalo by sa to len v tom prípade, ak by sme všetky emocionálne spomienky 
respondentiek označili a priori za „zgeneralizované“ predpokladajúc, že tieto respondentky už vo svojich 
životoch (o.i. aj vzhľadom na ich vek) zažili všetky druhy emócií, a teda kompletne všetky výpovede o emo-
cionálnych zážitkoch by sme zaradili do tohto „priečinka“. Vychádzalo by sa teda z tvrdenia, že sú zgeneral-
izované, ale ktoré emócie sú generalizované ktorými konkrétnymi emocionálnymi skúsenosťami, by sa dalo 
zisťovať len veľmi zložito (napr. pýtajúc sa respondentiek explicitne na vysvetlenie každej emocionálnej 
skúsenosti). Tu totiž vyvstáva ďalší problém, a síce, že ani sama respondentka si nemusí pamätať, ako tieto 
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generalizácie emocionálnych spomienok prebiehali alebo prebiehajú. Druhou možnosťou by bolo 
vyčerpávajúce poznanie  životných príbehov respondentiek – to znamená, poznať ich životy natoľko, 
že by bolo možné vydedukovať, ktoré emocionálne skúsenosti boli „upgradované“ ktorými konkrétny-
mi skúsenosťami. Predpokladám však, že takýto postup je nemožné zrealizovať. Jednak z hľadiska in-
vestovaného času bez bezpečnej záruky relevantných výsledkov, ako aj kvôli rôznym nevedomým 
pamäťovým procesom respondentiek, o ktorých teda nevedia ani ony samé, nieto iná osoba – napríklad ja. 
Ako výnimky v tomto prípade možno chápať už spomínané emocionálne skúsenosti, z ktorých si respon-
dentky vzali „ponaučenie“ a explicitne o nich rozprávali. O tomto aspekte emocionálnych spomienok som 
však už pojednávala vyššie. 
 Pri spomínaní na určitú emocionálnu skúsenosť sa rozlišujú dva významné aspekty: položka (item) 
a prameň (source). Pri spomínaní respondent skôr spomína na jednotlivé položky, s ktorými sa stretol, ako 
na prameň, odkiaľ, alebo ako k týmto položkám došiel. Napríklad, položku si možno predstaviť ako foto-
grafiu, a prameň ako istý časový a priestorový kontext situácie v čase kódovania informácie o tejto konkré-
tnej fotografii. Davidson, McFarland a Glisky dospeli na základe experimentálnych výskumov k záveru, 
že fungovanie týchto aspektov v rámci emocionálnych spomienok je riadené odlišnými mechanizmami, 
teda iné mechanizmy spracúvajú emocionálne spomienky vo vzťahu k položkám a iné mechanizmy pamäti 
vo vzťahu k prameňom (Davidson – McFarland – Glisky 2006). Levine do týchto spomienok vo vzťahu 
k prameňom  zaraďuje aj fyziologické a behaviorálne aspekty týchto spomienok (Levine 1997). Otázka 
položky a prameňa sa mi v materiáli javí nejasne. Na jednej strane respondentky hovorili len o položkách, 
na strane druhej o položkách a menej o prameňoch, ale samostatne len o prameňoch respondentky nehovo-
rili – to prakticky ani nie je možné, lebo ak by hovorili o prameňoch, pojednávali by o prameňoch niečoho, 
teda prameňoch istej položky/žiek.
 V prípade negatívnych skúseností v živote sa jedinec častokrát snaží na tieto udalosti zabudnúť. 
Tým, že na takúto skúsenosť „zabudne“ však neznamená, že sa informácia celkom stratila. Edelberg a 
Christianson tvrdia, že je to následkom toho, že tieto emocionálne spomienky stoja akoby mimo alebo 
„vedľa“ vedomia jedinca. Z výskumného materiálu biografických rozprávaní vyvstáva niekoľko takýchto 
traumatických skúseností v životoch respondentiek. Tieto skúsenosti sa respondentky snažili svojím spôso-
bom obísť, opomenúť alebo zamlčať, ak o nich začali otvorene hovoriť, stalo sa tak až po istom čase, pokým 
nenadobudli vo mne dôveru alebo po požití alkoholu.
 Spomínanie na emocionálnu skúsenosť v živote jednotlivca je v podstate  rekonštrukciou tejto 
skúsenosti. Pri rekonštrukcii dochádza k rôznym nepresnostiam a skresleniam. Príčinou je už samotný fakt, 
že spomienky na skúsenosti a emócie sú spracovávané inými štruktúrami mozgu, čo spôsobuje často ne-
správne časové zaradenie konkrétnej emocionálnej skúsenosti v živote jedinca, atď. Taktiež, pri vyvolaní 
spomienky na určitú emocionálnu skúsenosť zohrávajú dôležitú rolu aspekty momentálneho stavu mysle, 
hodnôt, postojov jedinca, atď. Výskumný materiál potvrdzuje väčšinu z uvedených tvrdení. Hoci z kvanti-
tatívneho hľadiska sa to od miera kvantity od tvrdeniu k tvrdeniu rôzni.
 Na záver si dovolím otvoriť jednu otázku, ktorá mi vyvstáva z analýzy tejto problematiky emocionál-
nych spomienok: Je rekonštrukcia ako systém spomínania len nedokonale vyvinutý pamäťový proces, ktorý 
sa bude evolúciou zdokonaľovať, až kým jedinci nedospejú k tomu, že budú vedieť reprodukovať  emo-
cionálne skúsenosti? Alebo je to zapríčinené tým, že v živote jedinca jednoducho nie je dôležité spomenúť 
si celkom presne na  detaily emocionálnej skúsenosti? Čo ak je teda dokonalá reprodukcia emocionálnych 
spomienok vo svojej podstate pre jedincov nepotrebná? Táto otázka si však vyžaduje dodatočný výskum, 
preto ju na tomto mieste ponechávam otvorenú. 

Autobiografická pamäť a rekonštrukcia udalostí
 Spomínanie na vlastnú minulosť je rekonštrukciou tejto minulosti. Toto spomínanie je ovplyvnené 
postojmi a hodnotami narátora v čase prerozprávania minulosti. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim spomí-
nanie vyplýva zo socio-kultúrneho prostredia narátora. Inak povedané, pri prerozprávaní istej životnej 
udalosti zohrávajú dôležitú úlohu práve okolnosti spomínania či vyrozprávania. Menovite, záleží od  týchto 
faktorov: komu je príbeh vyrozprávaný a prečo je vyrozprávaný, čiže – čo je motiváciou alebo dôvodom 
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rozprávania. A teda, isté konkrétne okolnosti, ktoré pôsobia ako faktory na spôsob a koncepciu vyroz-
právanej už prežitej udalosti variujú; tým pádom aj koncepcia vyrozprávanej, znovu prežitej udalosti je v 
rôznych podmienkach rôzna. Teda „pamäť“ sa v rôznych kontextoch mení, variuje. Príbeh je koncipovaný 
tak, aby „sedel“ do súhry okolností v čase rozprávania prežitej udalosti. Prístup narátora v čase rekonštrukcie 
prežitej udalosti je teda selektívny, a teda zameriava sa len na určité aspekty tejto prežitej udalosti v konkré-
tnom kontexte, selektívnosť znamená však aj nemožnosť obsiahnuť celú skúsenosť znovu, preto musí byť 
istým spôsobom deformovaná, výberová a vzhľadom na sociálny kontext aj trefná.
 Konštrukcia vyrozprávanej udalosti závisí taktiež od situačných faktorov: momentálneho mentál-
neho stavu narátora; zahrňujúc momentálne emocionálne rozpoloženie; momentálne očakávania od budúc-
nosti; momentálne vyznávané hodnoty; atď. Spomínané faktory komu a prečo je udalosť vyrozprávaná 
sú vždy ovplyvňované mentálnym stavom narátora v čase rekonštrukcie minulej prežitej udalosti. Inak 
povedané, autobiografická pamäť je okrem iného ovplyvňovaná momentálnou náladou rozprávača v čase 
rekonštrukcie (mood-depended memory = MDM). Výskumy MDM ukazujú, že rozpomínanie si na určité 
udalosti je  efektívnejšie, keď je nálada jedinca rovnaká alebo podobná  v čase kódovania informácie, ako 
aj v čase spomínania. Teda ak si jedinec spomína na nejakú udalosť, kedy sa cítil byť smutný, a je v čase 
spomínania taktiež smutný, je pravdepodobné, že si spomenie na viac okolností tej smutnej udalosti (Ellis 
– Moore 2000). Vo všeobecnosti, nálada rozprávača, či už depresívna, alebo naopak šťastná a povznesená, 
ovplyvňuje charakter spomínaných udalostí vzniknutím nepresností v rámci autobiografickej pamäti.
 Príklad: Z nasledujúcich dvoch ukážok možno sledovať súhry okolností a ich vplyv na vyrozprávanú 
udalosť či udalosti. Obe ukážky sú odpoveďami na otázku: „Mohli by ste mi porozprávať o vašich deťoch?“ 
Prvá ukážka je však z nášho prvého stretnutia. Okolnosti tohto stretnutia boli nasledujúce: Aspekty komu: 
mne – neznámej študentke, prečo: pre účely terénneho výskumu boli v tomto prípade smerodajné a spôsob a 
obsah rozprávania bol týmito faktormi značne ovplyvnený. Naproti tomu ukážka č. 2 predstavuje transkrip-
ciu z 3. stretnutia. Toto stretnutie bolo špecifické danými okolnosťami, ktoré ho silne ovplyvnili: 1. respon-
dentka sa konfrontovala so smrteľnou chorobou blízkej kolegyne v práci; 2. respondentka pred stretnutím 
požila alkohol.
 Ukážka č. 1: „...No my sme mali Jurka najstaršieho a  ja som mala ďalšie dieťa až po jedenástich 
rokoch. A to tak nečakane, že ja som ani nevedela, že som tehotná. Ja som proste stále bola v robote, doma 
s Jurkom, on už bol veľký, už mal kamarátov, jedenásťročný chlapec, takže už mal kamarátov. On sa naučil 
a potom som ho už ani nevidela. Ja som to proste ani nevidela, až potom kolegyňa mi hovorí, a ty nie si 
tehotná? Si nejaká hrubá. A ja, že nie nie, to určite nie. Kamarátka ako. Hovorí mi, poď idem s tebou, ona 
akože mala auto, poď, ideme. Nechcela som ísť – hovorím jej – Jarka, neblázni, ja nie som tehotná, ona - ale 
si, ja to vidím a toto. Ona bola čašníčka ako. Potom čo som robila ako na autobusovej stanici. Tak sme išli 
akože k lekárke a áno, samozrejme, v piatom mesiaci.“
 Ukážka č. 2: „...No a potom, keď sa mi Dianka narodila – ona sa narodila v deväťdesiatom štvrtom 
roku. Tak medzi Diankou a Jurkom bol vyše desať ročný rozdiel. No ale vieš, ja som mala medzi tým ešte 
Adamka. On mi ako, ako, zhorel, v byte, keď sme vyhoreli. To som ti nikdy nechcela povedať. Chúďatko, 
mal len tri mesiace. No, tak toho som mala. Ale o tom nechcem rozprávať.“
 Pri porovnaní oboch ukážok je jasné, že špecifické okolnosti tretieho stretnutia s respondentkou 
spôsobili, že respondentkin selektívny prístup vo vyberaní aspektov rozprávania, v tomto prípade o deťoch 
respondentky; sa odlišoval vo výbere špecifických spomienok a ich interpretácie. A teda, vážna choroba 
kolegyne a požitý alkohol spôsobil zmeny v selektívnom prístupe, zmeny v prerozprávaných spomienok 
– spomienky boli rekonštruované odlišne; respondentka hovorila o tom, čo za iných okolností rozhovoru 
nemala v úmysle.

Autobiografická pamäť a čas
 Pamäť vo vzťahu k auto/biografickým spomienkam týkajúcich sa časových informácií je sústava 
opakujúcich sa rekonštrukcií na tieto spomienky. Závisí od spleti navzájom spolupracujúcich procesov. 
Jeden z najdôležitejších procesov v tomto zmysle je spomínaná rekonštrukcia, ktorá asociuje s kontextuálny-
mi alebo inými  informáciami, taktiež s informáciami o prežitých udalostiach v kombinácii so všeobecnými 
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vedomosťami jedinca. Na základe tohto komplexného procesu sa jedinci dokážu orientovať vo svojich bio-
grafiách.
 William Friedman definoval tri základné mechanizmy autobiografickej pamäti na vymedzovanie 
času. Prvý mechanizmus pamäti predstavujú „časové úseky“ (distances), tieto časové úseky Friedman 
charakterizoval ako schopnosť pamäti určiť napr., že istá udalosť sa odohrala dávno; alebo nedávno, atď. 
Výsledkom druhého typu časovo-pamäťových mechanizmov je odhadovanie časového vymedzenia, jedná 
sa o tzv. „lokácie“ (locations) – to je, keď jedinec dokáže odhadnúť časové vymedzenie v termínoch: cez 
víkend; v priebehu leta; keď som študoval atď. Tretí typ mechanizmov závisí od prvých dvoch. Jedná sa o 
schopnosť pamäti identifikovať poradie (order) istých prežitých udalostí jedinca. Tieto udalosti vo vzájom-
nej relácii  by jedinec nevedel časovo odhadnúť, ak by nemal o týchto udalostiach už vymedzený časový 
úsek alebo lokáciu.
 Vývin časovo-pamäťových teórií v rámci autobiografickej pamäti Friedman predstavil takto: vo 
vzťahu k vymedzovaniu časového úseku Marduck tvrdil, že v mozgu jedinca je uchovávaná istá dočasná 
informácia o časovom vymedzovaní pomáhajúca určiť, „ako dávno“ sa istá udalosť stala. Brown, Rips 
a Shevell tvrdili, že počet detailov, ktoré si jedinec je schopný rozpamätať v súvislosti s istou udalosťou 
signalizuje, aká je táto udalosť časovo vzdialená od času spomínania na túto udalosť. Teda, čím viac spo-
menutých detailov, tým mladšia udalosť. V 70. rokoch 20. storočia bol presadzovaný názor, že informácia 
o čase, kedy sa istá udalosť odohrala, je v pamäti kódovaná automaticky spolu s informáciou o udalosti sa-
motnej. Povaha tejto informácie nebola však bližšie zadefinovaná (Flexser & Bower 1974; Hasher & Zacks 
1979). V priebehu 80. rokov 20. storočia sa začínal presadzovať re/konštruktivistický pohľad na pamäť a 
informácie o čase udalostí sa zahrnuli do kontextuálnych informácií, a teda tvrdili, že informácie o čase 
udalosti sa nekódujú spolu s  informáciou o udalosti ako takej (Friedman 2004).
 Friedman definoval tieto základné vlastnosti autobiografickej pamäti vo vzťahu k identifikácii času 
opierajúc sa o početné laboratórne výskumy. 1. Tvrdí, že pamäť pre čas je už vo svojej podstate nepresná. 2. 
Presnosť odhadovania času istej udalosti sa u jedinca postupne (časom) zhoršuje. 3. Kvalita poznania istej 
udalosti určuje presnosť odhadu času, kedy sa odohrala. 4. Odhadovanie času istej udalosti je presnejšie, ak 
je limitované obdobie, do ktorého má jedinec udalosť zaradiť. Ak je však časové rozpätie širšie, čas udalosti 
je odhadovaný nepresnejšie. 5. Pre jedinca je veľmi zložité vedieť odhadnúť poradie dvoch alebo viacerých 
medzi sebou nesúvisiacich udalostí. 6. Odhadovanie času je pre jedinca jednoduchšie ak sa časovo nach-
ádza blízko istého „medzníka“ (landmark).  7. Určiť poradie udalostí, ktoré istým spôsobom spolu súvisia 
je presnejšie ako tých udalostí, ktoré spolu nesúvisia. 8. Určiť časové rozpätie medzi istými udalosťami je 
možné aj vtedy, keď jedinec nevie odhadnúť čas, kedy sa tieto udalosti odohrali. 9. Schopnosť určiť roz-
pätie medzi istými udalosťami závisí od veku týchto udalostí. 10. Presné dátumy istých udalostí sú jedinci 
schopní vyvolať priamo. 
 Otestovať si všetky tieto vlastnosti mechanizmov autobiografickej pamäti vo vzťahu k času bolo 
vzhľadom na dĺžku trvania terénneho výskumu a faktu, že táto práca nepojednáva len o problematike času, 
prakticky nereálne. Avšak niektoré výpovede respondentiek jednoznačne potvrdzujú niekoľko stanovísk z 
uvedenej teórie Friedmana.  Tieto výpovede uvádzam v prílohách práce. 
 Campbell na rozdiel od Friedmana nepojednáva o vlastnostiach autobiografickej pamäti vo vzťahu k 
času (časovo-pamäťové mechanizmy autobiografickej pamäti), nehovorí ani o tom, kedy si pamätá jedinec 
viac či menej a prečo; hovorí však o spôsoboch vnímania času jedincom. Tvrdí, že, kalendár a hodiny vo 
všeobecnosti reprezentujú lineárne chápanie času; pamäť však rozoznáva aj iné typy chápania času ako je 
lineárne, a teda; chápanie, ktoré by sa dalo predstaviť ako určitá rozvetvujúca sa štruktúra, trebárs ako tri 
individuálne samostatne existujúce lineárne časové pramene (time-streams). Psychológovia, zaoberajúci 
sa problematikou pamäti majú často nepriateľský postoj voči chápaniu času lineárnym spôsobom. Tvrdia, 
že jestvuje akýsi “interný časový kód” (intrinsic temporal code), ktorý je akousi analógiou hodín, či kalen-
dárneho systému.
 Jedinec identifikuje zapamätaný čas vo vzťahoch k zapamätaným udalostiam. Napríklad, včerajšok 
môžem identifikovať ako “deň, kedy Mária zlyhala.”  Udalosť sa stáva atribútom príslušného časového 
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rámca – a teda je možné identifikovať, čo v tom dni bolo predtým, ako vedel, že Mária zlyhala; alebo, 
čo nasledovalo po tom, ako Mária zlyhala. Teda, autobiografická pamäť operuje s akýmisi dočasnými 
štruktúrami identifikovanými podobne demonštrujúco ako “ten deň, kedy Mária zlyhala”. Na základe tejto 
skutočnosti je vskutku odvážne tvrdiť, že autobiografická pamäť je lineárna. Jednotlivé demonštratívne 
orientačné štruktúry navzájom časom vieme rozpoznať – ktoré udalosti sa odohrali skôr, a ktoré sa odohrali 
neskôr (Vieme, že TÁ udalosť sa stala predtým, alebo po tom, ako sa odohrala ONÁ udalosť.); ale nev-
ieme určiť to, kedy presne sa TÁ alebo ONÁ udalosť odohrala – mám na mysli presne určiť čas TEJ/ONEJ 
udalosti v medziach merania času spomínanými hodinami alebo kalendárom (Campbell 1997).
 Celkovo, rozoznáva dve chápania reprezentácii času v mysli. Jednak, ide o chápanie času ako akéhosi 
rytmu; jednak, chápanie času ako cyklu. Rytmus predstavuje biologické chápanie času závisiace od strieda-
nia fáz svetla (dňa) a tmy (noci); striedaniu ročných období, a teda ide o prispôsobovanie sa prírodnému 
prostrediu za pomoci akýchsi vlastných biologických hodín. Naproti tomu existuje cyklické chápanie času 
pomocou univerzálnych hodín (general-purpose clock), ktoré si ľudia zostrojili, jedná sa o kognitívny čas 
(Campbell 1997).
 Práve tieto demonštratívne dočasné štruktúry, za pomoci ktorých sa jedinci „časovo“ orientujú v 
spomienkach, boli prítomné aj v biografických rozprávaniach. O tom, či tieto demonštratívne štruktúry 
boli pravdivé, sa možno len domnievať a v podstate to ani nie je v tomto smere dôležité. O tomto probléme 
správneho časového vymedzenia istých prežitých skúseností možno vidieť v nasledujúcich výpovediach 
informátoriek. Príklad aj chápania času biologickým spôsobom, aj pomocou orientačných časových štruktúr 
demonštratívneho charakteru:
 Príklad: V nasledujúcej ukážke výpovede respondentky (Ž4, 90) môžeme identifikovať aj lineárne, ale 
aj  dočasné demonštratívne štruktúry, pomocou ktorých sa respondentka orientovala v čase pri rekonštrukcii 
tejto konkrétnej spomienky. Lineárne chápanie času pomocou kalendára reprezentované práve uvedeným 
dátumom v jej živote dôležitej udalosti, nakoľko si ho pamätá presne; na strane druhej, ako demonštratívne 
dočasné štruktúry možno označiť viaceré spomenuté aspekty vytvárajúce asociatívne modely. Respondent-
ka identifikovala deň, kedy sa obarila liehom za pomoci dočasných demonštratívnych štruktúr: to bolo vt-
edy, keď končila školu; keď tam bol Sokolský zväz; keď mali na  sebe žlté tričká; atď.: „Ja som, no, neviem, 
či také niečo môžem hovoriť, keď som sa vydala, tak to bolo v marci v tridsiatom deviatom, a potom v lete 
cez prázdniny, teda cez leto mi vybuchol lieh a z toho som mala veľké popáleniny. Také, lebo ja som vtedy 
končila školu, školské hry a tam bol aj Sokolský zväz. To sme tam mali také žlté tričká a také krátke šortky, 
to v tom sme vystupovali a ja som bola bosá a v takomto oblečení, no a pri šporáku a chcela som, nechcela 
som kúriť, lebo nechcela som vtedy nič také, taký, no, doniesol mi varič liehový.“
Záver
 V tejto práci som testovala jednotlivé teoretického koncepty popredných predstaviteľov kognitívnej 
antropológie a psychológie na výskumnom materiáli, ktorý predstavujú biografické rozprávania žien žijúcich 
a pracujúcich v čase socialistickej industrializácie v priemysle na území Bratislavy. Hlavným cieľom práce 
bolo zistiť, či jednotlivé teoretické koncepcie fungujú aj na takejto jedinečnej vzorke. Otázka znela: sú tieto 
teoretické koncepty univerzálne?
 Pojednávam o pamäti na individuálnej úrovni. Výsledky výskumu poukazujú na to, že mnohé 
z tvrdení sa potvrdili, ale v práci uvádzam aj tie, ktoré sa nepotvrdili, či nebolo ich možné kvôli istým 
obmedzeniam potvrdiť, alebo vyvrátiť. V tejto časti sa pokúsim výsledky sumarizovať tak, aby som sa vyhla 
prílišnému generalizovaniu faktov. Moje výsledky prezentujú isté skutočnosti, ktoré tu predostriem v takom 
poradí, ako nasledovali vo vlastnej práci.
 Najskôr som preverovala teoretickú koncepciu Heallyho a Williamsa o štruktúre autobiografickej 
pamäti. Heally a Williams tvrdia, že autobiografická pamäť je štruktúrovaná hierarchicky, spomienky sú us-
poriadané „vrstvovito“. Do jednotlivých vrstiev autobiografických spomienok je možné dostať sa prostred-
níctvom „kľúčov“, teda vyvolávacej spomienky, ktorá umožní vstup (access) do ďalšej vrstvy spomienok. 
Výsledky môjho výskumu potvrdzujú tieto vlastnosti usporiadania. Pred realizáciou terénneho výskumu 
som predpokladala, že spomínanie bude akýmsi spôsobom plynulé (ja by som takýto postup nazvala 
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lineárnym), a teda, že respondentky v spomínaní budú rozprávať o spomienkach v rámci domény, ktorá bola 
načretá. Avšak, pri realizácii terénneho výskumu som zistila, že pre respondentky bolo zložité udržiavať 
niť témy rozprávania, to znamená, že prechádzali z domény do domény. Domnievam sa, že tento post-
up zapríčinili rôznorodé vyvolávacie momenty v čase spomínania, ktoré vyvolávali nové a nové témy na 
spomínanie.
 Druhá kapitola práce stručne pojednáva o aspekte vnímania seba v rámci autobiografickej pamäti. 
Vnímanie, že autobiografické spomienky patria jedincovi, jedinec ich prežil, jedinec ich uchováva v rámci 
svojej autobiografickej pamäti. Aspekt sebauvedomovania je významným činiteľom vo fungovaní mech-
anizmov autobiografickej pamäti, preto som sa rozhodla venovať tejto problematike osobitne vyčlenené 
miesto, hoci by sa v tomto prípade dalo začleniť do kapitoly autobiografickej pamäti vo vzťahu k emóciám.
 Keď sú SRGs (štandardy, pravidlá a roly) istým spôsobom nedodržané, alebo porušené, má to vždy 
odozvu v seba-vedomí jedinca. Záleží však na postoji, ktorý jedinec zaujme. Ak zaujme postoj, že napríklad 
neakceptuje svoje zlyhanie, zastáva „globálny“ pohľad na seba, nepociťuje hanbu, ako ten, čo zaujme 
„špecifický“ pohľad na seba a pociťuje hanbu. Tento „globálny“ pohľad na seba by sa dal predstaviť ako 
ospravedlňovanie seba tým, že sám pre seba si obviní niečo alebo niekoho ako dôvod/y svojho zlyhania. 
Naopak, špecifický pohľad na toto zlyhanie znamená, že sa zameriava na príčiny spôsobené ním samým. V 
rámci výskumného materiálu sa mi táto koncepcia globálneho a špecifického pohľadu na seba potvrdili.
 Ďalší teoretický koncept fungovania mechanizmov autobiografickej pamäti pojednáva o emóciách 
a ich vplyvoch na autobiografickú pamäť jedinca. Čo sa týka emocionálnych spomienok, spomienky 
na udalosti ako také sú spracované inými štruktúrami mozgu, ako na prežívané emócie. Na overovanie 
prežívania emócií v rámci autobiografických rozprávaní som zvolila teóriu Lindy J. Levine. Tvrdí, že tento 
fakt rozdielneho spracovania emócií a udalostí spôsobuje rôzne nepresnosti v spomínaní na emocionálne 
spomienky. V empirickom materiáli biografických rozprávaní žien došlo k takýmto prípadom viackrát, kedy 
sa respondentky „pomýlili“ a priradili istým emocionálnym spomienkam irelevantné časové vymedzenie. 
V mojom empirickom materiáli som sledovala generalizovanie emocionálnych spomienok, problematiku 
položky (item) a prameňa (source) a traumatické udalosti.
 Spomínanie na emocionálnu skúsenosť v živote jednotlivca je v podstate  rekonštrukciou tejto 
skúsenosti. Pri rekonštrukcii dochádza k rôznym nepresnostiam a skresleniam. Príčinou je už samotný fakt, 
že spomienky na skúsenosti a emócie sú spracovávané inými štruktúrami mozgu, čo spôsobuje často ne-
správne časové zaradenie konkrétnej emocionálnej skúsenosti v živote jedinca, atď. Taktiež, pri vyvolaní 
spomienky na určitú emocionálnu skúsenosť zohrávajú dôležitú rolu aspekty momentálneho stavu mysle, 
hodnôt, postojov jedinca, atď. Výskumný materiál potvrdzuje väčšinu z uvedených tvrdení. Hoci z kvanti-
tatívneho hľadiska sa to od miera kvantity od tvrdeniu k tvrdeniu rôzni.
  V kapitole o rekonštrukcii prežitých udalostí som sa zaoberala problematikou vplyvu momentálneho 
kontextu v čase spomínania na prežité udalosti. Zvolila som teoretický prístup Ellisa a Moora, ktorí pojed-
návajú o vplyve nálady jedinca na rekonštrukciu prežitých skúseností/udalostí. Konkrétne povedené, pojed-
návala som o vplyve nálady ako činiteľa pri selekcii v konštruovaní spomienok respondentiek. Priložené 
ukážky transkripcie výpovede respondentky v „dobrej nálade“ v porovnaní s ukážkou výpovede z prvých 
stretnutí svedčí o vplyve kontextu na rekonštrukciu istej udalosti/skúsenosti v rámci autobiografickej pamä-
ti jedinca. Špecifické okolnosti tretieho stretnutia s respondentkou spôsobili, že respondentkin selektívny 
prístup vo vyberaní aspektov rozprávania, v tomto prípade o deťoch respondentky; sa odlišoval vo výbere 
špecifických spomienok a ich interpretácie. A teda, vážna choroba kolegyne a požitý alkohol spôsobil zme-
ny v selektívnom prístupe, zmeny v prerozprávaných spomienok – spomienky boli rekonštruované odlišne; 
respondentka hovorila o tom, čo za iných okolností rozhovoru nemala v úmysle.
 Na otestovanie teórií chápania času v rámci autobiografických spomienok som aplikovala teóriu 
Johna Campbella o cyklickom a lineárnom vnímaní času, zároveň o tzv. „dočasných demonštratívnych 
štruktúrach“ pri orientovaní sa v čase v autobiografickej pamäti. Výsledky výskumu potvrdzujú existenciu 
oboch mechanizmov vnímania času v biografických rozprávaniach žien. Taktiež, overujem si teoretický 
koncept Williama Friedmana o časových úsekoch (distances), lokáciách a schopnosti určovania poradia
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jedincom. Všetky spomenuté koncepty o vnímaní času podľa Cambella sa mi potvrdili, avšak vzhľadom na 
koncepciu a rozsah práce, niektoré Friedmanove tézy pojednávajúce o vnímaní času nebolo možné potvrdiť, 
ani vyvrátiť. Ťažiskovo som sa zameriavala na koncepcie vnímania času podľa Campbella. 
 Realizácia terénneho výskumu o fungovaní autobiografickej pamäti ma len utvrdila v tom, že prob-
lematika mechanizmov ľudskej pamäti je vysoko atraktívna a zaujímavá oblasť skúmania. Nakoľko výskum 
problematiky autobiografickej pamäti v rámci slovenskej etnologickej a antropologickej obce je mizivý, 
snažím sa touto prácou apelovať na odlišný pohľad na skúmanie spomienkových rozprávaní, životopisných 
(biografických) rozprávaní, atď., a teda na problematiku fungovania ľudskej pamäti, práve na individuál-
nej úrovni. Prínos tejto práce vidím predovšetkým v tom, že materiály môjho výskumu môžu slúžiť ako 
východisko pre ďalší, podrobnejší výskum v oblasti fungovania mechanizmov autobiografickej pamäti, 
alebo overovanie si platnosti jednotlivých teoretických konceptov na inej špecifickej vzorke.

POZNÁMKY:
1   Dôveryhodnosť zdroja informácie vo vzťahu k pamäti (Bužeková 2005), skúmaním epizodickej pamäti    
     v kontexte poverových rozprávaní (Bužeková 2001).
2   Základné emócie sú evolučne staršie ako komplexné emócie.
3   V tomto prípade možno chápať medzník napríklad „čas obedu“, pre nábožných ľudí absolvujúcich svätú 
     omšu každý deň by to bol čas odchodu na sv. omšu, atď.
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Abstrakt
	 Táto	práca	sa	zaoberá	popisom	metód,	ktoré	je	možné	používať	pri	rekonštrukcii	objektov	kultúrne-
ho	dedičstva,	teda	pri	zobrazovaní	virtuálneho	sveta.	Predstavujeme	a	oboznamujeme	sa	s	ich	klasifikáciou.	
Postupne	rozoberáme	mnohopohľadovú	geometriu,	ktorá	je	bližšie	špecifikovaná	podľa	počtu	vstupných	
parametrov	(fotografií).	V	rámci	práce	predstavujeme	jednopohľadovú	geometriu,	dvojpohľadovú	geome-
triu,	 trojpohľadovú	až	n-	pohľadovú	geometriu.	Spomíname	neskôr	aj	metódu	Image	Based	Modeling	a	
taktiež	sa	oboznamujeme	so	systémom	Epoch	3D.
	 Kľúčové	slová:	Klasifikácia,	mnohopohľadová	geometria,	rekonštrukcia	objektov

Abstract
	 The	paper	is	dedicated	to	the	description	of	methods	that	might	be	used	for	the	reconstruction	of	ob-
jects	belonging	to	cultural	inheritance	and	therefore	for	creation	of	the	virtual	world.	The	author	introduces	
their	classification.	Furthermore,	she	analyzes	multipleview	geometry	specificated	by	the	input	parameters	
(photos).	The	paper	introduces	a	single	view	geometry,	two	view	geometry,	three	view	geometry	and	n	–	
view	geometry.	The	author	also	describes	the	Image	Based	Modeling	method	and	Epoch	3D	system.
	 Keywords:	Classification,	multiple	view	geometry,	objects’	reconstruction

Úvod
	 Tak	malý	kúsok	papiera	akým	je	fotografia,	hýbal	svetom	celé	20.	storočie.	Prečo	to	tak	je?	Foto-
grafia	nám	prináša	zachytenú	skutočnosť.	Obyčajná	snímka	má	niekedy	väčšiu	váhu	ako	milión	slov.	Na	
začiatku	bola	fotografia	čiernobiela,	neskôr	však	sa	však	našiel	spôsob	ako	zachytiť	skutočný	okamih	taký,	
aký	je.	Človek	už	vtedy	mohol	mať	svet	ako	na	dlani.	Keď	sa	objavili	počítače,	chcel	svoje	snímky	už	aj	
meniť,	 vylepšovať.	Toto	priviedlo	na	 svet	 digitálnu	 fotografiu.	Počítače	umožňujú	 zobrazovať	 aj	 trojro-
zmerné	objekty,	ktoré	je	možné	posúvať,	zväčšovať,	zmenšovať.	Takto	vieme	vytvárať	virtuálne	svety.	My	
sa	v	tejto	práci	budeme	zaoberať	metódami,	ktoré	umožňujú	dostať	reálne	objekty	do	trojrozmerného	sveta	
za	pomoci	2D	obrazovej	informácie.
	 Snahou	počítačovej	grafiky	 je	čo	najrealistickejšie	zobrazovať	virtuálny	 svet.	Počítačové	videnie	
bolo	intenzívne	skúmané	v	priebehu	posledných	pätnástich	rokov.	Základnou	úlohou	počítačového	videnia	
je	získanie	priestorovej	informácie	z	dvoch	alebo	viacerých	rovinných	snímok.	
	 Jednopohľadová	geometria	(Single	view	geometry):	Jednopoľadová	rekonštrukcia	(Single	view	re-
construction)

Obr.6.a.	Fellows	quad,	Merton	College,		 Obr.6.b.	Pohľady	na	3D	model	vytvoreného	z	jednej	sníkmy		
	 		Oxford	 	 	 	 	 		so	správne	namapovanou	textúrou.

 Tatiana Klamová
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	 Táto	metóda	ilustruje	obrázok,	na	ktorom	sa	nachádzajú	tri	hlavné	a	navzájom	kolmé	roviny:	ľavá	
a	pravá	 fasáda	budovy	a	 rovina	 zeme.	Ľavú	 fasádu	budovy	považujeme	za	 rovinu,	ktorej	 šírka	 a	výška	
boli	upravené	korekciou	(korekcia	vzdialenosti	medzi	spoločnými	bodmi	používajúca	homografiu	oboch	
rovín).	Pravá	fasáda	budovy	a	pôda	definujú	3D	roviny	kolmé	na	ľavú.	Škálovanie	pravej	fasády	a	pôdy	je	
vypočítané	z	bodov	spoločných	pre	roviny	a	toto	dopĺňa	kolmý	trojrovinný	model.	Hart[04].

Dvojpohľadová	geometria	(Two	view	geometry)
Epipolárna	geometria	
	 Popisuje	geometrické	vlastnosti	priesečníkov	priemetní	kamier	so	zväzkom	rovín,	ktoré	prechádzajú	
priamkou	spájajúcou	ohniská	kamier	(základná	priamka	–	baseline).	Epipolárna	geometria	je	prirodzenou	
projektívnou	geometriou	medzi	dvoma	pohľadmi	na	scénu	(z	anglického	„two	view	geometry“).	Pohľadom	
na	scénu	sa	tu	myslí	projekcia	objektov	scény	do	roviny.	V	praxi	sa	väčšinou	jedná	o	snímky	z	fotoaparátu	
alebo	kamery.

Fundamentálna	matica
	 Fundamentálna	matica	je	algebraická	reprezentácia	epipolárnej	geometrie.	
Na	obrázku	vidíme,	že	3D	bod	X	a	stredy	kamier	C1	a	C2	ležia	v	jednej	rovine.	Tiež	je	dôležité,	všimnúť	si	
významné	body	e1	a	e2,	ktoré	sa	nazývajú	epipóly.	Epipóly	ležia	na	spojnici	stredov	oboch	kamier	a	geo-
metricky	reprezentujú	obraz	stredu	druhej	kamery.	Čiže	epipól	e1	zobrazuje	pomyslený	stred	kamery	C2	v	
prvom	obraze	a	naopak.

Obr.10.	Geometria	dvoch	
pohľadov	–	epipolárna
	geometria.	[Pajd06].

Pre	Fundamentálnu
maticu	platí	vzťah:

	 	 					Obr.11.	Body	a	epipolárne	priamky	s	nimi	korešpondujúce.	[Mohr96].
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Trojpohľadová	geometria	(Three	view	geometry)									Trifocal	tensor

Obr.12.	Trifocal
tensor.	[Hart04].

	 Priamka	L	v	3D	priestore	je	zobrazením	korešpondujúcich	priamok	l	↔	l’	↔	l’’	v	troch	pohľadoch,	
ktoré	sú	určené	ohniskami	kamier	C,	C’,	C’’	a	rovinami	snímok.	Obrátene,	korešpondujúce	priamky	spätne	
zobrazené	z	prvého,	druhého	a	tretieho	obrázku	sa	všetky	pretínajú	v	jednej	priamke	v	3D	priestore.	Teda	
všetky	roviny	sa	musia	stretnúť	v	jednej	priamke	v	3D	priestore,	v	priamke,	ktorá	sa	zobrazí	do	prispôso-
bených	priamok	v	troch	daných	pohľadoch.	

Štvorpohľadová	geometria	(Four	view	geometry)
Kvadrifokálny	tensor
	 Táto	časť	 sa	zaoberá	kvadrifokálnym	 tensorom	medzi	 štyrmi	pohľadmi,	ktorý	 je	 analogický	ako	
Fundamentálna	matica	v	dvoch	pohľadoch	a	Trifokálny	 tensor	v	 troch	pohľadoch.	Kvadrifokálny	 tensor	
popisuje	vzťah	medzi	zobrazovaním	bodov	a	priamok,	ktoré	sa	nachádzajú	v	štyroch	pohľadoch.	

Vzťah	medzi	množinou	korešpondujúcich	priamok	môžeme	zapísať	vzťahom:		
 0=′′′′′′ pqrs

srqp Qllll
Pričom	platí,	že	štyri	priamky	l,	l’,	l’’,	l’’’	sa	pretínajú	v	jednom	spoločnom	bode	v	priestore,	v	bode	X

Obr.16.	
Korešpondencia	
štyroch	priamok.
[Hart04].

Metódy	rekonštrukcie	pomocou	Image	Based	Modelingu
	 Image	based	rendering	(IBR)	a	Image	based	modeling	(IBM)	odkazuje	na	zbierku	techník	a	reprezen-
tácii,	ktoré	umožňujú,	aby	3D	scény	a	objekty	boli	vizualizované	realisticky	bez	kompletnej	rekonštrukcie	
3D	modelu.	IBR	primárne	pracuje	s	obrázkami.	V	počítačovej	grafike	a	počítačovom	videní	pomocou	metód	
image	 -	based	modelingu	a	 renderingu,	ktoré	pracujú	 s	2D	obrázkami	danej	 scény,	 je	možné	generovať	
3D	model	a	následne	potom	renderovať	nejaké	nové	pohľady	na	scénu.	Tradičným	prístupom	počítačovej	
grafiky	 bolo	 vytvoriť	 geometrický	model	 v	 3D	 a	 pokúsiť	 sa	 ho	 znovu	 zobraziť	 do	 2D	 obrázku.	 IBMR	
umožňuje	použiť	viacero	2D	obrázkov	v	poradí	na	generovanie	priamo	nových	2D	obrázkov,	pričom	sa	
preskočí	časť	manuálneho	modelovania.
Panorámy
	 Panoráma	ako	slovo	pochádza	z	dvoch	gréckych	slov	pan	(všetko)	a	horama	(pohľad).	Toto	slovo	
vytvoril	Írsky	maliar	Robert	Barker	v	roku	1792.	Ide	o	širokouhlý	obraz	zachytávajúci	celé	okolie,	prípadne
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jeho	veľkú	časť.	 	Širokouhlý	záber	môžeme	dosiahnuť,	keď	použijeme	objektív	 typu	rybie	oko.	Pre	nás	
bežných	 užívateľov	 je	 najdostupnejšia	metóda	 skladania	 panorámy	 ako	 obrazovej	mozaiky	 z	 viacerých	
fotografií	snímaných	bežným	fotoaparátom.	Najvhodnejšie	je	upevniť	prístroj	statívom,	nutné	je	tiež	fixovať	
vnútorné	parametre	kamery	(expozíciu,	ohniskovú	vzdialenosť,	prípadne	vyváženie	bielej	farby).	Samotné	
spájanie	pozostáva	zo	získania	korešpondujúcich	bodov	zo	 susedných	 snímok,	ktoré	 sa	musia	čiastočne	
prekrývať,	následne	sa	tieto	snímky	na	základe	získaných	bodov	zošijú	a	blendujú	(postprocessing).	Výsled-
ný	efekt	panorámy	ovplyvňuje	nastavenie	aparátu,	a	taktiež	použité	algoritmy	pri	procese	zošívania.

Obr.1
Priebeh	snímania	scény	
bežným	prístrojom.	[v03].

Druhy	projekcie	panorám:

	 Obr.19.a.	Planárna	panoráma	.	[v04].		 	 						Obr.19.b.	Sférická	panoráma.	[v05].

	 	Obr.19.c.	Valcová	panoráma.	[v06]	 	 	 						Obr.19.d.	Kubická	panoráma.	[v07].

Aplikácie	Image	Based	Renderingu
	 IBR	má	 široké	 uplatnenie	 v	 rôznych	 oblastiach,	 napríklad	 vo	 filmových	 scénach	 (pri	masových	
scénach	s	veľkým	počtom	ľudí),	pri	zobrazovaní	rôznych	exteriérov	miest	v	počítačových	hrách,	fotoreali-
stických	interiérov,	textúr,	pri	vykresľovaní	ľudskej	tváre,	pri	virtuálnom	cestovaní,	taktiež	aj	e-komercia	je
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	postavená	na	úžitku	z	tejto	technológie.	

	 	 	 	 Obr.21.	Ukážka	interiéru	a	exteriéru.	[v08].

	 	 								Obr.22.	Ukážka	textúr.	[v09].	 	 	 Obr.23.	Ukážka	ľudskej	tváre.

Systém	Epoch	3D
	 Najvýznamnejšie	je	využitie	epipolárnej	geometrie	v	systéme	Epoch	3D.	Tento	systém	umožňuje	
užívateľom	odsunúť	digitálne	fotografie	na	server,	kde	prebehne	3D	rekonštrukcia	scény	a	následne	sa	to	
oznámi	užívateľovi.	Tento	systém	poskytuje	tiež	výrobu	a	vizualizáciu	3D	scény	použitím	týchto	dát.	

Uploading	images
	 Prvá	jednoduchá	aplikácia	je	nástroj	na	upload.	Všetko,	čo	sa	vyžaduje	je,	že	sekvencia	obrázkov	
sa	umiestni	na	server.	Poradie	obrázkov	môže	byť	dané	užívateľom	a	obrázky	môžu	byť	pred	samotným	
uložením	aj	upravené,	čím	sa	zrýchli	celkový	proces.

Po	odsunutí	(uploading)
	 Toto	 je	 chvíľa,	 kedy	 aplikácia	 (služba)	 robí	 svoju	 prácu.	 Existuje	 softvér,	 ktorý	 počíta	 celú	
rekonštrukciu,	celkový	čas.	Závisí	na	veľkosti,	počte	a	kvalite	obrázkov,	ktoré	boli	uploadnuté.	Celkový	
proces	môže	trvať	od	15	minút	po	2	až	3	hodiny.

Zostavenie	modelu
	 Keď	rekonštrukcia	prebehne	úspešne,	systém	o	tom	informuje	užívateľa	prostredníctvom	e-mailu.	
Pomocou	nástroja	na	zobrazenie	výsledného	3D	modelu	si	môže	užívateľ	daný	model	zobraziť,	prezrieť,	či	
uložiť.	Zväčša	sú	výsledné	modely	vo	formáte	VRML.
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	 										Obr.24.	Ukážka	Upload	tool,	Reconstruction	tool	a	výsledného	modelu.	[Epoch].

Záver
	 V	práci	 sú	popísané	metódy,	 ktoré	 sa	využívajú	v	počítačovej	 grafike	pri	 rekonštrukcii	 objektov	
kultúrneho	dedičstva,	ako	aj	pri	tvorbe	virtuálnych	objektov	a	scén.	Základ	práce	tvorí	prehľad	a	klasifikácia	
samotných	metód.	Hlavným	prínosom	tejto	práce	bolo	zosumarizovanie	a	oboznámenie	sa	s	jednotlivými	
metódami,	ktoré	tvorí	mnohopohľadová	geometria,	Image	based	Modeling.	Práca	taktiež	môže	slúžiť	ako	
odrazový	mostík	pre	hlbšie	štúdium	danej	problematiky.
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Abstrakt:
	 V	tejto	krátkej	štúdií	sa	zaoberám	otázkou	motivácií,	ktoré	vedú	človeka	k	tomu,	že	opúšťa	známe	
prostredie,	v	ktorom	žije	a	berie	na	seba	rolu	turistu.	V	krátkosti	predstavujem	tri	vybrané	teoretické	kon-
cepty	z	oblasti	turizmu	a	ich	vzťah	k	otázke	motivácií	turistu.
Kľúčové	slová:	turizmus,	turista,	motivácie,	koncepty	teoretického	skúmania	turizmu

Abstract:
	 The	paper	concentrates	on	motivations	leading	people	to	leave	familiar	environment	and	to	take	on	
the	role	of	a	tourist.	The	author	briefly	introduces	three	selected	theoretical	concepts	from	the	area	of	tourism	
and	their	impact	on	tourist	motivation.
Key	words:	tourism,	tourist,	motivation,	concepts	of	theoretical	study	of	tourism

	 Turizmus	je	neodmysliteľnou	súčasťou	našej	spoločnosti.	Milióny	ľudí	sa	každoročne	vydávajú	na	
cestu	za	oddychom.	Tento	spoločenský	fenomén	je	taký	široký,	že	nás	zasahuje,	aj	keď	sa	nezapojíme	do	
prúdu	odchádzajúcich	ľudí,	ale	radšej	ostaneme	doma.	Davy	návštevníkov	prúdiacich	do	našich	miest	sú	
také	veľké,	že	sa	nedajú	ignorovať.
	 Antropológia	turizmu	skúma	fenomén	turizmu	a	jeho	vzťah	ku	človeku.	Zameriava	sa	na	to,	akým	
spôsobom	turizmus	zasahuje	do	našich	každodenných	životov,	na	jeho	dopady	na	jednotlivcov,	ale	aj	celé	
komunity.
	 Podľa	Cohena,	antropológa	zaoberajúceho	sa	problematikou	turizmu,	pri	skúmaní	turizmu	z	pohľadu	
sociálnych	vied,	ako	sú	sociológia	a	antropológia:	„je	potrebné	zamerať	sa	hlavne	na	témy	ako	sú	turistické	
motivácie,	sociálne	role,	vzťahy	a	tiež	inštitúcie	a	ich	dopad	na	turistov	a	spoločnosti,	do	ktorých	prichádza-
jú.“	(Cohen	1984:	375)	Ako	jeden	z	hlavných	cieľov	antropológie	turizmu	by	sme	tiež	mohli	označiť	snahu	
o	porozumenie	role	turistu	v	modernej	spoločnosti	(Mac	Canella	1999).

 Slava Markušová
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Prečo ľudia cestujú?  
          Náčrt   
ťažiskových  konceptov 
 v antropológii turizmu

„Já tu Battersea nevidím. Ani Londýn ani Anglii. A taky nevidím tamty 
dveře. Nevidím tuhle židli: protože mi oči zastřel mrak ospalosti a zvyku. 

Jediný způsob jak prohlédnout  je odjet někam jinam; a to je pravý 
důvod cestováni a pravá radost z dovolené. Nebo si myslíš, že jedu do 
Německa, abych viděl Německo? Bude se mi tam líbit, ale není to to, 
co hledám. Důvodem cestování není navštěvovat cizí země, důvodem 

je to, abychom nakonec vstoupili od vlastní země jako do cizí. ... jediný 
spůsob, jak se dostat do Anglie, je dostat se z Anglie.“ 

Gilbert Keith Chesterton, Ohromné maličkosti (1975)



	 V	tejto	krátkej	štúdii	sa	zameriam	na	rôzne	teoretické	koncepty,	ktoré	sa	zaoberajú	otázkou	turizmu.	
Tieto	koncepty	sú	samy	o	sebe	veľmi	obšírne	a	rozsah	tejto	práce	neumožňuje	ich	hlbšie	skúmanie,	preto	sa	
v	súlade	s	vyššie	uvedeným	Cohenovým	tvrdením	zameriam	len	na	jednu	časť	každej	tradície,	a	to	spôsob,	
akým	vysvetľujú	ľudské	motivácie	k	tomu,	aby	sme	sa	vždy	znova	vydávali	do	neznáma	a	stávali	sa	turis-
tami.	Teda	to,	ako	zodpovedajú	otázku:	„Prečo	ľudia	cestujú?“.
	 Za	základnú	črtu	každého	cestovania,	a	teda	aj	 turizmu,	môžeme	považovať	opustenie	miesta	dl-
hodobého	pobytu	a	vydanie	sa	na	iné,	nové	miesta.	Turisticky	zamerané	cestovanie	je	neodmysliteľne	zvia-
zané	s	oddychom	a	potešením.	To	znamená,	že	turista	sa	vydáva	preč,	aby	našiel	nejaký	príjemný	zážitok,	
ktorý	nemôže	byť	získaný	doma.	Moderný	turizmus	vo	veľkej	miere	reprezentuje		záujem	o	to,	čo	je	iné.	
Nepoznané	a	nové	umožňuje	porovnávanie	s	tým,	čo	vytvára	vlastný	kultúrny	svet	turistu	(Cohen	2004).	Na	
to,	čo	sa	skrýva	za	túžbou	po	nepoznanom,	čo	je	hybnou	silou	turistu,	sa	pokúsili	odpovedať	viacerí	autori	
zaoberajúci	sa	turizmom.	Skúsime	sa	teraz	pozrieť	na	teórie,	ktoré	zostavili	niektorí	z	nich.
	 Tri	vybrané	tradície,	ktoré	do	veľkej	miery	prispeli	k	rozvoju	vedeckého	skúmania	turizmu,	a	ktorý-
mi	sa	budem	v	tejto	časti	zaoberať	sú	Dean	MacCannell,	Daniel	J.	Boorstin	a	Victor	Turner.	Vo	všetkých	
týchto	teóriách	sa	autori	dotýkajú	aj	otázky:	Prečo	ľudia	cestujú?,	teda	základných	motivácií	turistu.
	 MacCannell	 a	 jeho	kniha	The	Tourist	 (1976)	môže	byť	považovaná	za	prvý	pokus	o	komplexné	
skúmanie	turizmu	zo	sociálnej	perspektívy,	a	tiež	o	poskytnutie	odpovede	na	položenú	otázku.	MacCanell	
vo	svojej	práci	spája	turizmus	s	modernitou.	Podľa	tohto	konceptu	sa	turista	vydáva	na	svoju	cestu,	aby	
našiel	stratenú	autenticitu,	tá	mu	je	ale	odoprená	spôsobom,	ako	funguje	turistická	organizácia.	Turistovi	
snažiacemu	sa	o	získanie	skutočných	dojmov	z	navštíveného	miesta,	je	prostredníctvom	tejto	organizácie	
dovolené	pozrieť	sa	 len	na	určité	vybrané,	umelo	upravené	atrakcie.	To,	čo	 je	 turistom	predkladané	ako	
autentické,	je	podľa	MacCanellu	len	umelo	vytvorený	obraz,	ktorý	mu	nedovoľuje	spoznať	realitu.	Podľa	
MacCanellu	turista	je	pútnik	moderného	sekulárneho	sveta,	vydávajúci	sa	na	púť	za	atrakciami,	symbolmi	
modernity.	Tak	isto	ako	sa	tradičný	pútnici	vydávali	na	cesty	do	svätých	miest	sa	turista	vydáva	na	svoju	
púť	ako	moderný	človek,	odcudzený	od	prostredia,	v	ktorom	žije,	aby	našiel	autenticitu,	ktorá	mu	chýba	v	
bežnom	živote.
	 Opačný	pohľad	 na	 otázku	 turistických	motivácií	 prináša	Boorstin	 (1964)	 vo	 svojej	 analýze	 naz-
vanej	„pseudo-udalosti“	(angl.	„pseudo-evens“),	v	ktorej	tvrdí,	že	cieľom	turistického	cestovania	je	získať	
povrchný,	štylizovaný	zážitok,	ktorý	je	iný	ako	každodenná	skúsenosť.	Podľa	Boorstina	moderný	turista	je	
len	pasívny	prizerajúci	sa,	ktorý	sa	chce	tešiť	z	nového,	neobvyklého	zážitku,	odlišného	od	istoty	toho,	čo	
zažíva	doma.	Broostin	vidí	turizmus	ako	niečo	negatívne,	povrchnú	neserióznu	zábavu,	ktorá	nedosahuje	
kvality	skutočných	cestovateľov	predchádzajúcich	období	(Cohen	2004).	Turista	chce	zakúsiť	inú	kultúru,	
nejde	mu	však	o	to,	aby	ju	videl	takú	aká	je,	chce	si	len	utvrdiť	svoje	predstavy,	ktoré	už	o	danej	kultúre	má.
	 Zatiaľ	 čo	 MacCanell	 vidí	 turistu	 ako	 hľadača	 „svätých“	 autentických	 atrakcií	 (ang.	 attraction),	
Boorstin	vidí	atrakciu	len	ako	neautentický	prostriedok	na	vytvorenie	turistického	zážitku.	Podľa	Boorstina	
turisti	sú	hľadači	ilúzií.
	 Turner,	hoci	sa	priamo	nevenoval	turizmu,	poskytol	koncept	pre	niektoré	neskoršie	práce	v	antropoló-
gii	turizmu.	Cohen	sumarizuje	Turnerov	prístup	takto:	„Ľudia	v	obyčajnom	bežnom,	profánnom	živote	žijú	v	
sociálnych,	ekonomických	a	politických	štruktúrach.	V	rituáli,	...je	jedinec	vytrhnutý	z	tohto	štrukturálneho	
kontextu“	(Cohen	2004:	124).	Podľa	Turnera	má	rituál	tri	základné	fázy:	separácia,	liminalita	a	reintegrácia	
(Turner	1969).	Turner	 tento	svoj	model	aplikoval	na	sväté	púte,	v	ktorých	môžu	 tiež	byť	 identifikované	
tieto	tri	štádiá.	Neskôr	začal	rozlišovať	medzi	liminálnymi	situáciami,	ktoré	sú	povinné,	a	tými,	ktoré	sú	
dobrovoľné,	alebo	vyžiadané	zo	strany	účastníka.	V	modernom	sekulárnom	kontexte	k	nim	môžeme	zaradiť	
aj	voľno	časové	aktivity	(Cohen	2004:	124).	Toto	rozdelenie	umožnilo,	aby	bol	Turnerov	model	aplikovaný	
aj	na	moderný	turizmus.
	 Podľa	tohto	konceptu	turista	cestuje	preto,	aby	našiel	spôsob,	akým	sa	môže	oslobodiť	od	rutinnej	
každodennosti,	sociálnej	štruktúry	a	povinností.	Priestor	pre	oslobodenie	nachádza	v	liminálnej	fáze,	ktorá	
je	mimo	času	a	priestoru	a	poskytuje	príležitosť	na	sebaobnovenie		(Nash	1996:	43).
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	 Tieto	tri	kontrastné	tradície	ponúkajú	rôzne	prístupy	k	skúmaniu	turizmu	a	predstavujú	rôzne	teórie,	
ktoré	obsahujú	rozličné	odpovede	na	otázku	turistických	motivácií.	U	Borstina	môžeme	vidieť,	ako	mod-
erný	turista	hľadá	oddych	a	zotavenie	mimo	známeho	prostredia,	MacCanellov	turista	hľadá	v	atrakciách	
symboly	modernity,		ktorým	by	vzdal	poctu	a	v	Turnerovom	prístupe	sa	turista	vydáva	na	cestu,	aby	sa	dos-
tal	do	liminálnej	fázy,	ktorá	mu	umožňuje	vymaniť	sa	zo	štruktúry	jeho	každodenného	života	(Cohen	2004).	
Opustenie	domova	mu	umožňuje	uspokojiť	jeho	potrebu	po	odlišnosti	od	každodennej	rutiny.
	 Tieto	tri	vybrané	koncepty	vnímajú	fenomén	turizmu	z	rôznych	perspektív,	ktoré	vedú	k	rozličným	
interpretáciám	rovnakých	empirických	dát.	Žiadna	z	nich	sama	osebe	však	nie	je	dostačujúca	pri	skúmaní	
tak	širokého	a	rozmanitého	javu,	akým	turizmus	určite	je.	Preto	je	pri	štúdiu	turizmu	dôležité	prepájať	jed-
notlivé	prístupy	tak,	aby	nám	pomohli	vytvoriť	rámec,	ktorý	bude	brať	do	úvahy	rôzne	perspektívy,	ktoré	
tieto	prístupy	prinášajú,	a	teda	poskytne	čo	možno	najkomplexnejší	obraz	o	skúmanej	problematike	v	rámci	
turizmu.
	 Po	krátkom	objasnení	toho,	prečo	turisti	opúšťajú	domov	a	vydávajú	sa	na	cesty,	by	som	sa	chcela	
venovať	aj	otázke	návratu	späť,	domov.
	 Pri	skúmaní	turizmu	a	cestovania	všeobecne	je	vhodné	zamyslieť	sa	aj	nad	otázkou,	či	turista	vra-
cajúci	sa	z	cesty,	plný	nových	dojmov	a	zážitkov	má	rovnaké	vnímanie	sveta	okolo	seba,	ako	keď	sa	na	cestu	
vydával.	Nash	poukazuje	na	existenciu	viacerých	antropologických	štúdií	venujúcich	sa	tejto	téme.	Takéto	
štúdie	skúmajú,	či	existuje	zmena	v	osobných	postojoch	osoby	k	spoločnosti,	v	ktorej	žije	a	tiež	navštívenej	
krajine	predtým,	ako	odíde	a	potom,	ako	sa	vráti	z	turistického	cestovania.	Pearce	(1982)	vo	svojej	štúdii	
poukazuje	na	to,	že	cestovatelia	po	návrate	domov	zmenili	niektoré	svoje	predstavy	o	navštívenej	lokalite	v	
pozitívnom	smere.	Tiež	vnímali	svoju	domácu	krajinu	odkiaľ	pochádzali	odlišne.
	 Na	tomto	príklade	vidíme,	že	dôvody,	prečo	sa	ľudia	vydávajú	na	svoje	cesty,	môžu	byť	rôzne.	Môže	
to	byť	tak	vymanenie	sa	zo	zažitej	každodennosti,	ako	aj	získanie	nového	pohľadu	na	veci	okolo	nás,	ktoré	
nám	denná	rutina	zastiera.	Tak,	ako	nie	je	možné	povedať,	že	existuje	len	jedna	všeobecná	definícia	turistu	
ako	toho,	kto	má	záujem	vidieť	len	to,	čo	mu	je	naservírované	priemyslom,	alebo	ako	toho,	kto	sa	pokúša	
preniknúť	čo	najhlbšie	do	navštívenej	kultúry,	ktorá	je	odlišná	od	jeho	domácej,	nie	je	možné	použiť	len	
jeden	konkrétny	model	turizmu	na	vysvetlenie	turistických	motivácií.	Skôr	ako	vytvoriť	jeden	všeobecný	
model	turizmu	a	turistických	motivácií,	je	vhodné	spájať	jednotlivé	druhy	turistov	s	príslušnými	teoretický-
mi	modelmi.
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Abstrakt
	 Táto	práca	sa	venuje	ľudovým	modelom	emócií.	Cieľom	je	zistiť,	aký	model	ľudia	na	zmýšľanie	o	
emóciách	používajú	a	či	je	nimi	toto	zmýšľanie	zdieľané.	Zameriava	sa	na	kultúrne	reprezentácie	emócií	
ľudí	žijúcich	v	jednej	slovenskej	obci.	V	práci	sú	uvedené	pohľady	respondentov	na	jednotlivé	emócie.	Zo	
spracovaných	rozhovorov	bolo	postupne	viditeľné,	ako	ľudia	premýšľajú	o	pocitoch	a	ako	s	nimi	podľa	
respondentov	má	človek	pracovať.	Práca	odhaľuje,	ako	má	byť	podľa	ľudí	pocit	prežívaný,	prečo	sa	daný	
pocit	 objaví,	 ako	 sa	 prejaví,	 ako	 s	 ním	má	 človek	 naložiť	 a	 podobne.	Na	 zistenie	 konkrétneho	modelu	
boli	použité	metódy	kvalitatívneho	etnografického	výskumu.	Konkrétne	výskumné	otázky	boli	použité	na	
odhalenie	funkcie	tohto	modelu	v	živote	ľudí.
Kľúčové	slová:	emócie,	ľudové	modely,	kultúrne	reprezentácie,	kognitívna	antropológia.

Abstract
	 The	paper	deals	with	folk	models	of	emotions.	Thea	author	aims	to	identify	the
model	people	use	while	thinking	of	emotions.	Further,	she	investigates	if	these	representations	are	shared.	
The	work	is	focused	on	the	cultural	representations	of	people	living	in	a	Slovak	village.	There	are	several	
different	respondents’	views	on	various	emotions.	The	interviews	have	demonstrated	how	people	think	of	
emotions	and	how,	by	their	views,	emotions	should	be	handled.		The	paper	investigates	representations	of	
feeling	emotion,	of	the	reasons	why	emotions	occur,when	it	occurs,	how	it	should	be	treated,	et	cetera.	The	
author	 conducted	qualitative	 ethnografic	 research	methods	 for	 detection	of	 the	model.	Specific	 research	
questions	were	applied	to	discover	the	function	of	this	model	in	everyday	life.
Key	words:	emotions,	folk	models,	cultural	representations,	cognitive	anthropology.

Úvod
	 V	tejto	práci	sa	snažím	odhaliť	ľudový	model	emócií,	ktorý	ľudia	vo	svojej	komunikácii	a	zmýšľaní	
používajú.	Túto	 problematiku	 som	 skúmala	 v	 prostredí	 jednej	 zo	 slovenských	dedín.	Rozprávala	 som	 s	
rôznymi	respondentmi	rôznych	vekových	kategórií.	Ako	hlavné	metódy	výskumu	som	používala	hĺbkové	
rozhovory	a	vedľajšou	metódou	boli	rozhovory	nad	obrázkami.	Len	tak	sa	dal	odhaliť	model,	ktorý	ľudia,	
nie	celkom	vedome,	používajú	v	živote.
	 Cieľom	môjho	výskumu	bolo	ukázať,	aký	je	a	z	čoho	pozostáva	model	emócií	mojich	respondentov.	
Zistiť,	či	tento	model	používajú	všetci	rovnako,	alebo	či	sa	objavujú	nejaké	výnimky,	či	dokonca	je	model	
iný	u	každého	respondenta.	Práca	sa	nezaujíma	o	príčiny,	pre	ktoré	sú	emócie	takými,	akými	sú.	Nie	je	pre	ňu	
podstatné	ani	ako	ich	presne	ľudia	prežívajú,	či	ako	emócie	naozaj	fungujú.	Hlavným	záujmom	tejto	práce	
je	zistiť,	ako	ľudia	o	emóciách	hovoria	a	uvažujú.	Ako	by	sa	podľa	nich	mali	prežívať.	Teda	odhaliť	úlohu	
emócií	v	kontexte	kultúrnej	komunikácie.	Zaoberám	sa	emóciami,	ktoré	sa	objavili	v	bežnej,	každodennej	
reči	mojich	informátorov	a	vytvára	medzi	nimi	vzťahy.	Pri	objavovaní	odpovedí	na	moje	otázky	mi	pomáhal	
môj	školiteľ.
	 Táto	téma	je	veľmi	zaujímavá	a	niekoľko	štúdií	sa	ňou	už	zaoberalo.	Je	dôležité	snažiť	sa	odhaliť,	
prečo	majú	ľudia	schopnosť	vcítiť	sa	do	druhého	človeka	a	prečo	si	vlastne	v	otázke	cítenia	nejakej	emócie	
rozumejú.	Výsledky	takýchto	výskumov	nám	môžu	pomôcť	objasniť	tieto	otázky.	Táto	téma	je	zaujímavá	
aj	kvôli	tom,	že	odhaľuje,	čo	ľudia	považujú	za	slabé	a	silné	stránky	človeka,	ako	vnímajú	príčiny	cítenia	
daného	pocitu.	Práca		ukazuje,	čo	je	pre	človeka	dôležité	a	hodné	nejakého	cítenia,	či	už	pozitívneho	alebo	
negatívneho.	Napriek	tomu,	že	je	možné	k	problematike	emócií	pristupovať	rôznymi	smermi,	ja	som	si	vy-
brala	pre	svoju	prácu	prístup	kognitívnej	antropológie.	Ako	som	už	spomenula,	nejde	o	odhalenie	toho,	ako
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	naozaj	emócie	pracujú,	zaujíma	ma	ich	model	a	úloha	v	rámci	kultúrnej	komunikácie.
 1. Teoretické východiská

	 Z	teórie	by	som	rada	spomenula	len	hlavné	pojmy,	ktoré	musia	byť	objasnené.	Tými	sú	schéma	a	
model.
Schéma
	 V	prípade	pocitov	D’Andrade	 (D’Andrade	1995)	 tvrdí,	 že	 skúsenosť	 s	nejakou	emóciou	vytvára	
najmä	spojenie	vnemov	a	dojmov	s	posúdením	situácie.	Súčasťou	definície	každej,	aj	jednoduchej	emócie	
je	nejaký	predpoklad,	napríklad	predpokladom	pocitu	 smútku	 je	akákoľvek	 strata,	predpokladom	pocitu	
strachu	je	to	nebezpečenstvo,	a	tak	ďalej.	Tento	predpoklad	ďalej	odkazuje	na	schému,	ktorú	ľudia	na	svoje	
posudzovanie	nevedome	používajú.	Schémy	akéhokoľvek	pocitu	sa	časom	vyvinuli	do	jednej	všeobecnej	
(napríklad	strach	–	vytvaroval	sa	do	podoby,	v	ktorej	ho	definuje	hrozba),	ktorá	vyvoláva	reakciu,	pokiaľ	sa	
v	mozgu	aktivuje.
	 Z	 toho	 vyplýva,	 že	 na	 vytvorenie	 akéhokoľvek	modelu	 sú	 potrebné	 schémy.	 Schémou	 je	 men-
tálne	reprezentácia,	ktorá	fixuje	typické	(v	rôznych	prípadoch	aj	netypické)	vlastnosti	nejakého	predmetu.	
Napríklad	pohár	v	sebe	nesie	schému	skla,	pretože	väčšinou	je	pohárom	nazvaný	sklený	predmet,	z	ktorého	
ľudia	pijú	a	je	určený	na	udržanie	tekutiny.	Existujú	však	aj	poháre	z	plastu,	čo	v	tomto	prípade	predstavuje	
jeho	netypickú	vlastnosť.	Tá	však	tiež	tvorí	schému	pohára,	len	odlišnú.	V	tomto	prípade,	ako	aj	v	prípade	
ktorejkoľvek	inej	veci	alebo	činnosti,	by	sme	mohli	menovať	aj	iné	schémy	(napríklad	schéma	pohára	môže	
odkazovať	na	nápoj,	tvar,	atď.)
	 Tieto	kultúrne	definície	však	nemusia	byť	vždy	platné.	Schémy	nie	sú	definíciami,	skôr	sú	len	chara-
kteristikami	(zoznamami	typických	vlastností	a	možných	odchýlok).	Záleží	aj	na	tom,	či	ľudia	skúsenosti	s	
daným	pocitom	uveria.	Podmienkou	pre	úspešné	kultúrne	tvarovanie	je,	že	človek	musí	uveriť	že	„X	je	via-
zané	na	Y“.	Ľudia	nemusia	uveriť	napríklad,	že	fajčenie	vážne	ohrozuje	ich	zdravie,	takže	nebudú	pociťovať	
strach,	aj	keď	je	tu	reálna	hrozba.	Naopak,	niekedy	môže	strach	spôsobiť	celkom	nereálna	a	neopodstatnená	
predstava	(D’Andrade,	1995).

Navzájom	prepojené	schémy	tvoria	model
	 Schémy	sú	navzájom	prepojené	do	štruktúr	vyššej	úrovne.	Ak	sa	tieto	štruktúry	spájajú	s	určitou	
významnou	oblasťou	života,	majú	sklon	sa	ustaľovať	do	podoby	pomerne	koherentných	celkov	–	modelov.	
Tieto	môžu	byť	individuálne	alebo	sociálne	zdieľané,	pričom	však	takéto	rozdelenie	je	skôr	hypotetické	než	
reálne.	Raz	vytvorený	model	sa	dá	prakticky	ľubovoľne	rozširovať	o	nové	a	nové	informácie	(D’Andrade,	
1995).
	 Znamená	to,	že	schémy	sú	medzi	sebou	rôzne	poprepájané	a	vytvárajú	modely.	Avšak	na	to,	aby	
vznikol	 model,	 musia	 byť	 rôzne	 schémy	 medzi	 sebou	 prepojené	 relatívne	 pevným	 spôsobom.	 Vravím	
relatívne,	pretože	model	sa	môže	postupne	meniť	práve	tým,	že	schémy	môžu	nadobudnúť	rôzne	uspori-
adanie,	inak	sa	prepoja,	alebo	pribudnú	nové.	Napríklad,	keď	sa	človek	učí	variť	praženicu,	na	začiatku	mu	
môže	stačiť,	že	je	potrebné	použiť	vajcia.	Postupne	však	môže	prísť	na	to,	že	ju	treba	osoliť,	akú	teplotu	
treba	použiť,	alebo	aké	iné	ingrediencie	do	nej	môže	pridávať.	Teda	model	sa	formuje	pribúdaním	alebo	zm-
enou	prepojenia	schém.	A	teda	schémy	môžu	byť	rozdielne	rozpracované.	Nie	je	potrebné	dokonale	poznať	
všetky	 vlastnosti	 vecí,	 s	 ktorými	 človek	pracuje.	Vytváranie	 takýchto	 schém	 je	 implicitné	 a	 nie	 celkom	
vedomé.	Človek	je	schopný	pracovať	s	nimi,	prepínať	ich	a	požívať	podľa	potreby.	Toto	sa	taktiež	deje	na	
polovedomej	úrovni	a	vedie	to	až	k	automatizácií	týchto	schém.

Ako	sú	schémy	prepojené,	taký	bude	model
	 Schéma	je	bežná	forma,	podoba	sveta,	ktorá	pozostáva	zo	skúseností,	ktoré	sú	uložené	v	pamäti.	
Je	bežná	práve	kvôli	 tomu,	že	 je	 tvorená	 iba	z	podobných	a	úspešných	skúseností,	ktoré	 tvoria	celkový	
výsledok.	Schémy	sa	síce	môžu	obmieňať,	no	práve	tie,	ktoré	sú	založené	na	rovnakých	a	opakujúcich
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sa	skúsenostiach,	sa	stávajú	stabilnými.	Do	tej	miery,	do	akej	ľudia	zdieľajú	skúsenosti,	budú	zdieľať	aj	
schémy.	Inak	povedané,	budú	zdieľať	kultúru.	Okrem	toho,	schémy	môžu	byť	tak	rozmanité	a	zložité,	ako	
skúsenosť,	z	ktorej	vznikli.	Kultúrne	schémy	sa	od	ostatných	schém	líšia	jedine	tým,	že	skúsenosť,	z	ktorej	
vznikajú	musí	byť	zdieľaná	(Quinn,	2005).
	 Nie	 je	možné	predpokladať,	 že	napríklad	dvaja	 stavbári	 si	budú	v	práci	 rozumieť	a	dohodnú	sa,	
pokiaľ	budú	mať	iné	predstavy	o	vykonanej	práci.	To	znamená,	že	na	to,	aby	si	ľudia	rozumeli,	je	potrebné,	
aby	boli	ich	modely	zdieľané.	Na	to,	aby	mali	ľudia	rovnaké	modely	určitých	vecí	je	nutné,	aby	zdieľali	
aj	rovnaké	schémy	a	aj	ich	usporiadanie.	Pre	lepšie	porozumenie	uvediem	príklad.	Pokiaľ	máme	postaviť	
dva	úplne	rovnaké	domy,	budeme	na	to	potrebovať	rovnaký	počet	aj	druh	tehál	a	budú	musieť	byť	na	seba	
uložené	rovnakým	spôsobom.	Ak	by	sme	mali	k	dispozícií	rôzne	tehly,	nikdy	sa	nám	nepodarí	postaviť	dva	
rovnaké	domy.	Z	toho	vyplýva,	že	z	rozdielnych	schém	nevzniknú	rovnaké	modely.
	 Iným	prípadom	je	možnosť,	že	ľudia	budú	mať	aj	rovnaké	schémy	odkazujúce	na	niečo,	ale	budú	
rozlične	 poprepájané.	Týmto	 spôsobom	nám	 tiež	 nevzniknú	 rovnaké	modely.	Toto	 je	 jeden	 z	 viacerých	
dôvodov	neúspešnej	 komunikácie	medzi	 ľuďmi.	Ako	príklad	uvediem	nedorozumenie	v	 prípade	hnevu.	
Dvaja	ľudia	môžu	mať	aj	zhodné	schémy	týkajúce	sa	hnevu,	no	nebudú	si	rozumieť,	pokiaľ	ich	má	každý	
odlišne	 poprepájané.	 Jeden	 sa	 hnevá,	 pretože	 mu	 vadí	 prítomnosť	 nejakého	 človeka.	 Druhý	 sa	 hnevá,	
pretože	iný	človek	urobil	(prípadne	neurobil)	to,	čo	mal.	Teda	sú	pre	nich	dôležité	odlišné	veci.	Ich	schémy	
sú	rozlične	prepojené	a	dôsledkom	toho	bude,	že	jeden	nebude	rozumieť	druhému,	ako	ho	taká	vec	môže	
nahnevať.	Vidíme,	ako	veľmi	sú	rovnaké	modely	dôležité	pri	komunikácií.
Výskumné	otázky

Týmto	výskumom	a	najmä	jeho	výsledkami	som	chcela	zodpovedať	tieto	výskumné	otázky.
	 1.	 Aký	je	model	emócií?
	 2.	 Je	model	danej	emócie	zdieľaný	všetkými	ľuďmi,	alebo	sa	líši	od	človeka	k	človeku,	od		 	
	 	 rodiny	k	rodine,	alebo	sa	líši	generačne?
	 3.	 Je	tento	model	koherentný?
Výskumná	hypotéza

	 Ľudia	na	to,	aby	vôbec	chápali,	čo	druhý	hovorí	o	svojom	vnútornom	rozpoložení	(resp.	o	emočnom	
stave),	 používajú	 zložitejšiu	 pojmovú	 štruktúru	 (tzv.	model),	 pričom	 predpokladáme,	 že	 tento	model	 je	
koherentný	(t.j.	sám	o	sebe	neobsahuje	logické	protirečenia).	Zároveň	však	nemusí	byť	v	plnom	rozsahu	
prístupný	vedomému	uvažovaniu	(t.j.,	 ľudia	nemusia	byt	schopní	opísať	ho,	úplne	 im	stačí,	že	ho	vedia	
používať,	t.j.	že	spravidla	rozumejú	tomu,	čo	im	druhý	človek	hovorí).
	 Ľudový	 model,	 ktorý	 používam,	 predstavuje	 pojmovú	 štruktúru,	 ktorá	 je	 kultúrne	 zdieľaná	 a	
umožňuje	organizáciu	poznatkov	a	usudzovanie.

 2. Metodológia
Miesto	výskumu
	 Svoj	výskum	som	sa	rozhodla	uskutočniť	s	rôznymi	ľuďmi,	ktorí	žijú	v	obci	na	severnom	Slovensku.	
Je	to	horská	dedina	a	jej	územie	je	súčasťou	jedného	z	národných	parkov.	Je	situovaná	v	doline,	dookola	je	
obkolesená	kopcami,	lúkami	a	sčasti	aj	lesmi.	Nachádza	sa	asi	30	km	od	okresného	mesta.	Prvé	existujúce	
zmienky	o	tejto	dedine	sú	zo	17.	storočia,	ale	predpokladá	sa,	že	dedina	bola	osídlená	už	oveľa	skôr.	Oby-
vatelia	sa	zaoberali	poľnohospodárstvom,	dobytkárstvom,	chovom	oviec	a	prácou	v	lesoch.	Z	tejto	obce	je	
v	tomto	období	súkromne	hospodáriaca	obec.	Má	necelých	2500	obyvateľov.	Časť	obyvateľstva	pracuje	v	
rôznych	priemyselných	podnikoch	v	okolitých	mestách.
	 K	dedine	patrí	rómska	osada,	ktorá	je	na	začiatku	obce	a	mierne	oddelená	od	zvyšku.	Počas	môjho	
výskumu	som	nenatrafila	na	akúkoľvek	rasovú	nezhodu.	V	dedine	sú	troje	potraviny,	tri	krčmy	a	dve	uby-
tovacie	zariadenia.	Asi	v	strede	dediny	je	vybudovaný	amfiteáter,	kde	sa	konajú	rôzne	kultúrne	aktivity.	Pri	
niektorých	slávnostných	príležitostiach,	keď	sa	v	obci	zíde	veľké	množstvo	návštevníkov	vrátane	rodákov,	
sa	tam	taktiež	konajú	sväté	omše.
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Časový	harmonogram
	 Výskum	som	v	tejto	obci	robila	vo	dvoch	fázach.	Prvýkrát	som	ju	navštívila	na	prelome	júna	a	júla	
v	roku	2008.	V	tomto	období	som	tu	strávila	2	týždne.	Druhýkrát	som	sa	vrátila	na	týždeň	v	októbri	2009.
Výskumná	vzorka
	 Výskumná	vzorka	pozostávala	z	8	obyvateľov	tejto	obce.	Boli	to	dva	páry	manželov,	dcéra	s	matkou	
a	2	vdovy.	Čiastočne	sa	k	nim	svojimi	príspevkami	pridali	niektorí	členovia	a	priatelia	ich	rodín,	ale	jadro	
výskumnej	vzorky	tvorili	práve	títo	ôsmi	obyvatelia.	Títo	respondenti	boli	vo	vekovej	kategórií	od	48	–	85	
rokov,	teda	stredná	až	staršia	generácia.
	 Prvý	manželský	pár	tvorila	žena	(48),	ktorá	pracuje	v	domácnosti	a	muž	(50),	ktorý	pracuje	v	prie-
mysle	v	Poprade	–	Matejovciach.	Obaja	majú	vyštudovanú	priemyselnú	školu.	Okrem	manželovej	práce	
ich	živí	turizmus,	ich	dom	je	neďaleko	lyžiarskeho	vleku.	Chodí	k	nim	množstvo	ľudí,	ktorí	sa	k	nim	stále	
vracajú,	takže	s	nimi	mali	množstvo	zážitkov,	o	ktorých	mi	rozprávali.	Títo	informátori	budú	ďalej	v	texte	
označení	ako	Ž1961	a	M1959.	(Ž	–	žena,	narodená	v	roku	1961,	M	–	muž	narodený	v	roku	1959)
	 Ďalším	manželským	párom	boli	roľníci	na	dôchodku,	no	muž	(67)	si	privyrába	ako	šofér,	vozí	pra-
covníkov	do	lesa.	Jeho	žena	má	66	rokov.	Majú	3	deti,	jeden	syn	žije	s	nimi	v	ich	veľkom	dome.	Kedysi	
mali	veľké	gazdovstvo.	Ešte	dnes	majú	ako	jedni	z	posledných	maštaľ	s	pár	kusmi	zvierat.	Táto	dvojica	má	
označenie	M1942	a	Ž1943.
	 Párkrát	sa	k	našim	rozhovorom	pridala	ich	dcéra	(42)	a	jej	jediný	syn	(8).	Pracovala	v	lese,	starala	
sa	o	obnovu	stromov,	ktoré	boli	v	Tatrách	zničené.	V	empirickej	časti	budú	títo	respondenti	označení	ako	
Ž1967	a	M2000.
	 Matka	s	dcérou,	s	ktorými	som	sa	rozprávala,	bývajú	spolu	v	jednom	dome,	dcéra	sa	stará	o	matku.	
Mala	u	dcéry	bývať	len	krátko,	kým	sa	jej	opraví	dom,	ale	oprava	trvá	dlhšie	ako	sa	predpokladalo.	Matka	
(85)	bola	tiež	roľníčka,	dcéra	(65)	na	invalidnom	dôchodku.	Tiež	majú	malú	maštaľ	s	kravou	a	prasaťom.	
Tieto	ženy	som	ďalej	pomenovala	ako	Ž1924	pre	matku	a	Ž1944	pre	dcéru.
	 Jedna	z	ovdovených	žien	(72)	žije	sama	vo	veľkom	dome,	jej	deti	nebývajú	v	dedine.	Taktiež	bola	
roľníčka.	Manžel	jej	umrel	veľmi	mladý,	nevydala	sa,	väčšinu	života	prežila	sama.	V	ďalších	častiach	bude	
označená	ako	Ž1937.
	 Mojou	poslednou	respondentkou	bola	vdova	(81),	opäť	roľníckeho	pôvodu,	ktorá	žije	so	slobodným	
synom	vo	veľkom	dome.	Mala	dvoch	synov,	jeden	jej	zomrel,	druhý	sa	o	ňu	stará,	spolu	s	jej	nevestou,	ktorá	
zostala	po	prvom	synovi.	Aj	táto	informátorka	má	označenie	Ž1928.
Metódy
	 Keďže	som	sa	rozhodla	pre	kvalitatívny	výskum,	výber	použitých	metód	zodpovedá	tomuto	typu	
výskumu.	Využila	som	hĺbkové	rozhovory	a	k	tomu	som	neskôr	pripojila	metódu	rozhovorov	o	predložených	
obrázkoch.

Hĺbkový	rozhovor
	 Pri	 zbere	dát	o	 ľudskom	pohľade	na	emócie	 som	sa	 rozhodla	 ísť	 cestou	kvalitatívnej	prípadovej	
štúdie,	založenej	na	hĺbkových	rozhovoroch.	Tie	boli	najpodstatnejším	zdrojom	mojich	informácií.	Väčšinou	
som	používala	neformálne	rozhovory,	postupom	času	som	využila	aj	polo	formálny	rozhovor.
	 Veľká	časť	rozhovorov	sa	niesla	v	duchu	prerozprávania	života	mojich	informátorov,	pričom	som	sa	
zaujímala	o	udalosti	ako	napríklad	svadby,	pohreby,	krstiny,	alebo	iné	dôležité	udalosti	v	ich	živote.	Snažila	
som	sa	informátorov	naviesť	na	konkrétnejší	opis	ich	zážitkov,		ktoré	by	mi	mohli	pomôcť	pri	objavení	niek-
torých	emočných	modelov,	pretože	ako	hovorí	Roy	D’Andrade	„je	potrebné	pýtať	sa	na	niečo,	čo	prinesie	
model	do	hry;	niečo,	čo	spôsobí,	že	človek	bude	musieť	svoj	model	použiť.“	(D’Andrade	2005:	90)
	 Väčšina	z	týchto	rozhovorov	bola	nahrávaná.	Každý	respondent	o	tom	vedel	a	súhlasil	s	nahrávaním.	
Pokiaľ	mal	voči	nahrávaniu	výhrady,	okamžite	som	diktafón	vypla.	Dohromady	som	zozbierala	takmer	20	
hodín	nahratých	rozhovorov.	Z	toho	mám	takmer	200	strán	prepisov,	pričom	nebolo	potrebné	prepisovať	
úplne	všetko.	Vyberala	som	pasáže,	ktoré	boli	dôležité	pre	výskum.	Veľmi	dôležitým	zdrojom	informácií	sú	
taktiež	aj	desiatky	strán	terénneho	denníka.
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Metóda	rozhovorov	nad	obrázkami
	 Druhou	metódou,	ktorú	som	použila	v	druhej	časti	výskumu,	boli	obrázky	tvárí	rôznych	ľudí.	Boli	
to	fotografie	ako	žien,	tak	aj	mužov	a	obrázkov	bolo	12,	pričom	niektoré	výrazy	tváre	sa	opakovali.	Chcela	
som,	aby	premýšľali	nad	jednou	emóciou	viackrát.	Dúfala	som,	že	pri	opakovaní	svoje	rozprávanie	rozšíria.
Práve	výraz	tváre	na	fotografii	predstavoval	námet	na	rozhovor.	Respondenti	mali	za	úlohu	pozrieť	si	foto-
grafiu	a	opísať,	ako	sa	človek	na	nej	tvári,	ako	sa	asi	cíti	a	prečo	sa	tak	cíti.	Táto	metóda	však,	ako	sa	ukázalo,	
bola	 z	 veľkej	 časti	 neúspešná.	 Iba	 dvaja	 respondenti	 boli	 ochotní	 rozprávať	 sa	 o	 obrázkoch.	Odpovede	
ostatných	respondentov	boli	buď	veľmi	strohé,	alebo	respondenti	sa	celkom	odmietli	venovať	fotografiám.
„Tak	...	ani	tak	nie	je	jej,	žeby	bolo	do	smiechu,	ale	ani	až	tak	..	taká	možnože	spokojná,	či	ja	viem,	jak.	Jak	
by	to	malo	byť,	neviem.“	(Ž1928)
„To	my	vám	nepovieme	na	to.	To	my	vám	neporadíme	v	tomto.“	(Ž1944)
	 Celkovo	môžem	túto	metódu	označiť	za	neúspešnú.	Preto	odpovede	dvoch	respondentov,	ktorí	sa	
obrázkom	venovali,	používam	iba	ako	doplnkový	materiál	k	informáciám,	ktoré	som	získala	metódou	ro-
zhovorov.
 3. Modely emócií

	 Z	materiálu	som	zistila,	že	ľudia	v	komunikácii	používajú	minimálne	osem	emócií,	respektíve	ich	
modely.	Sú	to	pocity	radosti,	znechutenia,	prekvapenia,	smútku	a	ľútosti,	strachu,	hnevu,	hrdosti	a	pocity	
hanby.
	 Tieto	pocity	sa	vyskytli	v	rozhovoroch	so	všetkými	mojimi	respondentmi,	pričom	hnev	a	radosť	vys-
túpili	ako	najrozsiahlejšie	a	najviac	používané	emócie.	Individuálne	sa	vyskytovali	aj	iné	pocity,	napríklad	
podráždenosť,	vďačnosť,	úcta,	nenávisť,	žiarlivosť,	a	podobne.	Fakt,	že	tieto	pocity	sa	objavili	len	u	niek-
torých	však	neznamená,	že	ostatní	s	nimi	nepracujú,	nepoznajú,	alebo	ich	nevedia	využiť.	Je	veľa	možných	
dôvodov,	prečo	sa	o	nich	v	bežnej	reči	nevyjadrili.	Ak	sa	vôbec	o	nich	vyjadrili,	tak	len	veľmi	okrajovo	a	
nikdy	v	súvislosti	s	nejakou	osobou	(iba	s	nepríjemnou	prácou,	činnosťou...)	Napríklad,	mohli	tieto	pocity	
potláčať,	alebo	sa	za	ne	hanbiť.	Nestretla	som	veľa	ľudí,	ktorí	by	sa	chválili	nenávisťou,	alebo	žiarlivosťou	
voči	niekomu,	okrem	toho,	väčšina	ľudí	v	tejto	obci	je	veriacich	a	nenávisť	je	takpovediac	zakázaná	už	v	
Božích	prikázaniach.
„Milovať	budeš	svojho	blížneho	ako	seba	samého.“	(Mat	22:	39	a	Mar	12:	31)
	 Taktiež	 samotné	 žiarlenie,	 alebo	 skôr	 jeho	 prejavy,	 predsa	 len	 nepatria	 do	 rebríčka	 skutočností,	
ktorými	by	sa	človek	chcel	prezentovať.	Do	mojich	úvah	pripadá	aj	možnosť,	že	niektoré	pocity	sú	práve	v	
tejto	obci	akoby	kultúrne	potlačené,	akoby	sa	nepatrilo	ich	cítiť.	Akoby	tým	prejavili	svoju	slabú	stránku,	
čo	sa	nehodí,	pretože	je	potrebné	sústrediť	sa	na	dôležitejšie	veci,	napríklad	na	prácu	a	pokoj	v	rodine.	Ide	o	
dôležitú	súčasť	kultúrneho	modelu	emócií,	totiž	to,	že	niektoré	emócie	má	človek	nielen	možnosť,	ale	priam	
povinnosť	ovládať,	prípadne	úplne	ignorovať.	Na	druhej	strane	z	rozhovorov	vyplýva,	že	ľudia	berú	prejavy	
pocitov	a	ich	samotné	cítenie	ako	zakorenené	v	povahe	človeka.	Preto	sa	niekto	ľahko	nahnevá,	žiarli,	alebo	
má	radosť.
	 Modely	 rôznych	 emócií	 využívajú	 ľudia	 vo	 svojom	 uvažovaní,	 vnímaní	 a	 pochopení	myšlienok	
ostatných	ľudí,	s	ktorými	prichádzajú	do	kontaktu.	Niektoré	modely	sa	líšia	od	človeka	k	človeku,	iné	sú	
v	podstatných	črtách	spoločné	ľuďom	prinajmenšom	v	rámci	 jednej	sociálnej	skupiny.	Na	nasledujúcich	
stránkach	podávam	časť	môjho	empirického	materiálu	(emócie	smútku	a	radosti	s	individuálnymi	nákres-
mi),	napokon	uvádzam	kultúrny	model	emócií,	o	ktorom	predpokladám,	že	ho	zdieľajú	obyvatelia	skúmanej	
obce.
Smútok
	 Takmer	vo	všetkých	prípadoch,	 ktoré	 som	vo	 svojom	výskume	zachytila,	 bol	 pocit	 smútku	 spo-
jený	s	plačom.	Plač	vystupuje	ako	sprievodca	smútku,	ako	jeho	demonštrácia.	Na	druhej	strane	však	ľudia	
pripúšťajú,	že	človek	nemusí	dať	vždy	najavo,	ako	sa	cíti	a	ani	to	nerobí.
„Dakto	má	veľa	zármutku	i	všeličeho	a	tak	to	uvládze,	čo	tak	to	neukáže.	Ale	tak,	no	tak.“	(Ž1928)
	 Je	to	spôsobené	tým,	že	keď	človek	sám	cíti	smútok,	alebo	má	problémy,	nechce	tým	ťažiť	aj	
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ostatných,	nechce	im	spôsobovať	smútok.	Preto	to	nepovie,	ani	neukáže.	Ako	sa	však	v	problematickej	si-
tuácií	zachová,	záleží	od	jeho	povahy.	Citlivejší	sa	zverí	blízkym,	statočnejší	sa	trápi	sám	vo	vnútri.	Človek	
nechce	spôsobovať	svojim	blízkym	starosti,	deti	nechcú	trápiť	rodičov,	ani	rodičia	nechcú	trápiť	deti.	Moja	
informátorka	(Ž1928),	ktorá	bola	do	manželstva	s	neznámym	mužom	nútená,	na	otázku,	či	nútila	ona	svoje	
deti,	odpovedala:
„Nie,	nie,	nie,	nie	vôbec.	Ja	som	nenútila	..	Ta	nie,	ani	som	nechcela,	ale	ja	som	to	ciťovala	po	sebe,	že	to	
muši	byť	bárs	veľký	zlom	človeka	a	tak.“
	 Moji	 respondenti	 sa	 zhodli	 v	 tom,	 že	 človek	býva	 smutný,	 keď	 sa	 jemu	 samému	prihodí	 nejaké	
nešťastie.	Taktiež	však	môže	byť	smutný	z	nešťastia	niekoho	iného,	môže	s	ním	súcitiť.	Tento	„smútok	za	
niekoho“	je	však	menší	a	menej	ovplyvní	jeho	každodenný	život.	Viac	sa	trápi,	teda	cíti	väčší	smútok,	keď	
niečo	postihne	práve	jeho.	Ľudia	v	ťažkej	situácii	hľadajú	útechu	u	Boha,	idú	sa	modliť	do	kostola	a	prosia	
o	pomoc.
Medzi	dôvody,	pre	ktoré	človek	začne	cítiť	smútok	patria	napríklad:
	 •	nespravodlivosť
	 Tri	z	mojich	respondentiek	boli	nútené	do	vydaja,	ktorý	samy	nechceli.	Plakali,	bránili	sa	rozhodnu-
tiam	ich	matiek,	no	aj	tak	si	nepomohli	a	museli	sa	prispôsobiť	a	zmieriť.
„A	nechcela	som,	nechcela,	juj,	čo	ja	som	plakala.	A	páčilo	sa	rodičom,	ta	vždy	išli:	Keď	nepojdeš,	ani	ma	
otcom	ani	materu	nevolaj.	No,	ta	človek	keď	taký	sprostý	keď	ste	pritakali,	išli	ste,	no.“	(Ž1937)
	 Priamo	sa	dotýkajúca	nespravodlivosť	→	SMÚTOK	→	strach	z	odvrhnutia	→	poslúchli	→	ZMIE-
RENIE	sa	so	skutočnosťou.
	 •	strata,	nešťastie
	 Pocit	straty	má	človek,	keď	mu	umrie	manžel/manželka,	dieťa,	keď	niekto	z	rodiny	odíde	žiť	do	
iného	mesta,	alebo	krajiny.	Jednoducho,	keď	o	niekoho,	alebo	o	niečo	príde.	Keď	sa	mojim	informátorom	
odsťahoval	syn	na	internát,	boli	smutní.	Jeho	matka	plakala	a	bála	sa,	čo	s	jej	synom	bude,	keď	sa	ocitne	
niekde	sám.
Odchod	syna	→	SMÚTOK→	STRACH	→	zmierenie.
Dvom	z	mojich	informátoriek	zomreli	deti:
A:	„A	potom	druhé,	pol	5	týždňa	malo	a	zasa	na	kašeľ.	Kašeľ	vám	dusil,	august	a	tu	tak	decko	dusilo	až	kým	
ho	nezadusilo.	Joj,	to	u	nás	na	cintoríne	to	taký	šor,	2	šory	takých	tých	detí.	To	v	jeden	rok	10	zomrelo.	Už	
potom	zas	tak,	každé	dva	roky	umrelo.	To	bolo	v	44.	čo	taká	umertnosť	bola.	„	(Ž1924)
B:	„Ach.“	(Ž1937)
	 •	oznámenie	zlej	správy 
	 Nech	sa	oznámi	človeku	čokoľvek	zlé,	cíti	smútok.	Môj	informátor	(M1959)	mi	rozprával,	ako	oz-
namoval	manželke	smrť	jej	matky:
„No	sadni	si	a	ona	už	potom	vedela.	Dačo	s	materou.	Hovorím	hej.	Už	sú	na	pravde	božej.	Alebo	tak	nejak	
som	jej	to	oznámil.	Alebo	už	sú	tam?	No	a	už	no	čo?	Najskôr	údes,	hej?	Jako	tá,	čo	som	hovoril,	že	oznáme-
nie	smutnej	správy	nejakej.	Potom	takýto	výraz	a	potom	už	vzlyky.“
Zlá	správa	→	údes	→	smutný	výraz	→	vzlyky.
	 •	starosti,	problémy
	 Ťažký	život	a	starosti	o	prežitie	sú	ďalším	dôvodom	na	smútok.	Starosti	s	chorým	dieťaťom,	ktorému	
nikto	nevie	pomôcť,	prerastajú	až	do	bezradnosti.	Aj	tak	sa	človek	snaží	pomôcť	a	nájsť	nejaké	riešenie,	
ktoré	by	pomohlo.	Zlé	rozhodnutie,	zlá	investícia,	alebo	stavba	domu	predstavujú	problémy,	ktoré	človek	
nevie	vždy	vyriešiť.	Človek	musí	už	len	trpieť	a	znášať	následky	svojich	činov	a	rozhodnutí.
Starosti	→	smútok	→	bezradnosť	→	snaha	riešiť
	 •	smutné	spomienky
	 Častokrát	sa	stalo,	že	informátori	počas	rozprávania	o	ich	živote,	natrafili	na	smutné	udalosti,	ktoré	
prežili.	Akoby	sa	im	tie	situácie	vrátili	a	rozplakali	sa.	Niektoré	udalosti,	ktoré	človek	v	živote	zažije	sú	
veľmi	silné	a	aj	po	niekoľkých	rokoch	ho	robí	nešťastným.	Človek	si	potom	utrie	slzy	a	musí	žiť	ďalej.
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	 •	človek	je	osamotený
	 Keď	chlapci	odchádzali	na	vojnu,	tak	im	chýbala	rodina,	frajerky,	cítili	sa	sami.	Mali	tam	síce	ka-
marátov,	s	ktorými	sa	zabávali,	ale	aj	tak	im	bolo	smutno.	Taktiež,	keď	človeku	umrie	životný	partner,	tak	
pociťuje	veľký	smútok	a	má	strach,	ako	to	ďalej	zvládne	sám.	Moja	informátorka	(Ž1924)	rozprávala	ako	
jej	vnuk	odišiel	žiť	do	inej	krajiny	a	nesúhlasila	s	tým:
„Jojoj,	hovoria,	že	každého	treba	pustiť	de	chce,	ale	to	je	nie	dobre.	...	Ta	pravdaže	nie,	to	ta,	no	ktovie	ako	
tam,	či	mu	je	dobre,	či	plano.	A	doma	už	by	len	no.	By	nemal	biedu.“
Samota	→	SMÚTOK	→	ZMIERENIE.
	 •	zmarený	plán
	 Bolo	jasne	viditeľné,	že	pokiaľ	sa	niečo	chystá	(napr.	oslava),	človek	sa	teší.	Pokiaľ	tento	plán	a	
príprava	oslavy	nevyjde,	človek	je	smutný.	Tento	typ	smútku	bol	však	zaradený	medzi	prechodné	a	veľmi	
rýchlo	ustupujúce	pocity.
	 •	zvýšená	rozvodovosť 
	 Najmä	informátori,	ktorí	boli	nútení	vziať	si	neznámeho	človeka	a	prežili	s	ním	celý	život,	nevedia	
pochopiť,	ako	sa	dnes	môžu	ľudia	tak	ľahko	rozviesť.	Je	im	ľúto,	že	moderní	ľudia	nemajú	taký	zmysel	pre	
zodpovednosť,	že	si	neuvedomujú,	že	najviac	trpia	deti.	Ľútosť	a	smútok	sa	ďalej	pretransformoval	na	hnev.
„To	je	modernosť	hrozná.	Každé,	že	jak	i	na	Čechách,	každé	druhé	manželstvo	je	rozvedené.	...	A	pritom	deti	
terpia	najviac.	...	To	je	nič	také,	to	je	planý	systém.“		(Ž1924)
„Nemajú	teraz	také	záväzky,	robotu.	Ta	ideme	sa	rozviesť,	no.	Podala	som	o	rozvod.	Nó,	dobre.		...	Keď	
sme	sa	tak	ženili,	a	že	do	tvojej	a	do	mojej	smrti,		v	žiadnom	protivenstve,	tak	mi	Pán	Boh	pomáhaj,	no.	
A	teraz.	Keby	sme	si	neboli	Boha	za	svedka	brali,	no	a	teraz	sa	rozvádzaj.	Ta	by	sme	sa	boli	o	dva	týždne	
rozvádzali.“
(Ž1944)
Rozvod	→	smútok	→	HNEV.
	 Z	viacerých	rozhovorov	vyplýva,	že	spôsob,	akým	bude	človek	smútok	prežívať,	má	zakorenený	vo	
svojej	povahe.	Niekto	môže	byť	citlivejší	na	vonkajší	tlak,	iný	ho	môže	vnímať	menej.	Aj	táto	skutočnosť	
tým	pádom	ovplyvňuje	intenzitu	smútku.	Dôležitým	faktorom	pôsobiacim	na	intenzitu	smútku,	je	veľkosť	
straty	alebo	nešťastia.	Taktiež	to	pôsobí	na	čas,	ktorý	človek	strávi	smútkom.
	 Čo	však	vystupuje	ako	veľmi	dôležité	a	spoločné	pre	všetkých	informátorov	je,	že	nech	je	príčina	
smútku,	alebo	jeho	intenzita	akákoľvek,	pre	smútiaceho	človeka	je	nevyhnutné,	aby	sa	s	daným	nešťastím	
zmieril	a	vyrovnal.	Tiež,	aby	bol	pripravený	trpieť	ďalej.	Iba	tak	bude	môcť	žiť	ďalej.
„Tuto	sa	už	musí	každý	trápiť.	Jak	ide	tak	ide.	Každý	sa	trápi.“	(Ž1944)
„...ta	bolo	mi	ľúto,	ale	už	sme	si	zvykli.“	(M1942)
„.	Juj,	ta	de,	ta	to	sa	prvé,	kto	by	sa	bol	rozvádzal.	Ste	museli	trpeť.	Jako	bolo	tak	bolo.	Taký	bol	život.„	
(Ž1928)
Radosť,	pocit	šťastia
	 Ďalšou	emóciou,	ktorá	sa	veľmi	často	v	rozhovoroch	vyskytovala	bola	radosť,	alebo	pocit	šťastia.	
Do	tejto	skupiny	som	zaradila	aj	pocity	spokojnosti.	Radosť	a	jej	prežívanie	vystupuje	ako	veľmi	dôležitá	
súčasť	života,	bez	ktorej	by	človek	„nemohol“	prežiť.	Ľudia	vykonávajú	činnosti,	ktoré	im	prinášajú	radosť,	
potešenie,	a	teda	spokojnosť	s	vlastným	životom.	Takmer	vo	všetkých	sa	radosť	spájala	so	smiechom.	Tak	
ako	pri	smútku	to	bol	plač,	tak	pri	radosti	je	smiech	jednou	z	hlavných	demonštrácií	radosti	a	šťastia.	Exis-
tujú	však	aj	udalosti,	pri	ktorých	sa	človek	od	šťastia	rozplače.	Stáva	sa	to,	keď	je	človek	milo	prekvapený	a	
dojatý	nejakou	udalosťou.	Jedna	moja	informátorka	(Ž1943)	mi	dávala	prečítať	článok	z	novín	o	ich	dedine.	
Článok	bol	napísaný	v	súvislosti	so	súťažou	dedín,	ktorej	sa	táto	obec	zúčastnila.
„Čítajte	tu,	 tu	je	napísané.	Nahlas	prečítať...	Až	ma	mráz	prejde,	zimomriavky.	 ...	Z	toho	čo	číta.	To	tak	
ma	dojme.	...	Aj	som	revala	nad	tým....	no	ta	pozrite	aké	mám	zimomriavky,	keď	.	Ta	sa	snažíme.	No	to	je	
snaha...“
	 V	prípade	radosti	som	spozorovala	jemný	rozdiel	vo	vnímaní	medzi	staršou	a	strednou	generáciou.	
Moji	respondenti	v	strednom	veku,	ktorí	sa	vzali	z	vlastnej	vôle	a	neboli	nikým	nútení,	zdôrazňovali	lásku
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	a	zamilovanosť,	ako	podstatu	šťastia	v	ich	živote.	Zamilovaný	človek	je	šťastný	a	nemyslí	na	nič	iné,	lieta	
v	oblakoch,	žije	z	lásky.
„A	takí	šťastní	vyzerajú.	Veľmi	šťastní.	...	To	už	tak	asi	dlhšie	chodia	spolu,	vyzerajú	tak	zaľúbene.“	(Ž1961)
„Kvitneme	jeden	pri	druhom,	šak?“	(Ž1961)
	 Toto	však	nik	zo	starších	respondentov	neuvádzal,	nikto	z	nich	sa	neodvolával	na	lásku,	ako	dôležitý	
zdroj	šťastia.	Skôr	sa	sústredili	na	dobre	vykonanú	prácu,	ktorá	ich	živí	a	pokoj	v	rodine.	Tým	však	nechcem	
tvrdiť,	že	partnerskú	lásku	nezažili,	alebo	že	by	pre	nich	bola	bezpredmetná.	Ukazujem	len	na	fakt,	že	v	ich	
rozprávaní	kládli	dôraz	na	iné	veci.
	 Veľmi	 všeobecne	 by	 sa	 dalo	 povedať,	 že	 človek	 je	 šťastný	 a	 má	 radosť,	 keď	 sa	 niečo	 podarí.	
Konkrétnejšie	je	človek	šťastný,	keď:
	 •	má	dobrý	a	pestrý	život
	 Práve	 toto	 slovné	 spojenie	 som	 z	 úst	 mojich	 respondentov	 počula	 veľakrát.	 Môže	 sa	 zdať,	 že	
označenie	„dobrý	a	pestrý	život“	 je	veľmi	všeobecné	a	bližšie	nešpecifikované.	Vysvetľovali	 to	 tým,	že	
človek	má	dobrý	život,	keď	je	taký,	aký	si	praje.	Mali	na	mysli	rovnováhu	povinností	a	zábavy,	smútku	a	ra-
dosti,	a	podobne.	Táto	podmienka	dobrého	a	pestrého	života	sa	skôr	spája	so	spokojnosťou,	ako	so	šťastím.	
Zaradila	som	ju	však	sem,	pretože	si	myslím,	že	pokiaľ	je	splnený	predpoklad	spokojnosti,	nasleduje	pocit	
šťastia.	Bezproblémový	život	nie	je	podmienkou	šťastného,	aj	ťažký	život	môže	byť	šťastný.
„...	a	keď	všetko	je	v	poriadku	a	človek	je	šťastný.“	(Ž1961)
Dobrý	život	→	Spokojnosť	→	šťastie.
	 •	rodinné	záležitosti	sú	v	poriadku
	 Mať	dobrú	rodinu	z	časti	znamená	mať	v	nej	pokoj.	Okrem	rýchlo	pominuteľných	hádok	sú	ostatné	
narušením	pokoja.	Treba	sa	týmto	hádkam	vyhýbať.	Mladá	rodina	má	bývať	sama,	bez	svokrovcov	a	mladí,	
ktorí	sa	berú,	sa	majú	poznať	pred	svadbou.	Žena	je	šťastná	a	spokojná,	keď	má	dobrého,	pracovitého	muža,	
ktorý	nepije	alkohol.	Rodičia	sú	šťastní,	keď	sú	ich	deti	šťastné,	keď	sa	im	darí	a	naopak.	Členovia	rodiny	
sú	pre	človeka	najbližší	ľudia,	ktorých	chce	mať	pri	sebe	v	dobrom	aj	zlom.
	 •	prežíva	lásku
Ako	som	spomenula,	potreba	manželskej	a	partnerskej	lásky	bola	zjavná	len	u	strednej	generácie.
	 •	má	úspech	a	keď	niekto	ocení	jeho	prácu/schopnosti
	 Ľudia	môžu	prežívať	radosť	zo	svojho	úspechu,	alebo	z	úspechu	niekoho	iného	(zväčša	je	to	blízky	
človek).	Za	vlastný	úspech	považujú	napríklad	dobré	hospodárstvo.	Keď	sa	narodí	teľa	a	statok	sa	rozrastie,	
robí	sa	oslava.	Keď	dieťa	zmaturuje,	alebo	vyštuduje	vysokú	školu,	to	je	tiež	dôvod	na	oslavu.
Úspech	→	radosť	→	oslava	→	hrdosť.
	 Človek	má	tiež	radosť,	keď	to,	že	sa	mu	darí,	alebo	niečo	vychádza,	druhí	ocenia.	Tiež	môžu	oceniť	
jeho	vloženú	námahu,	všetky	veci,	ktoré	pre	dosiahnutie	cieľa	urobil,	či	obetoval.
Taktiež	sa	človek	raduje,	keď	zbohatne,	keď	má	dobrú	výplatu.	Avšak	bohatstvo	nie	je	podmienkou	šťastného	
života,	aj	chudobný	človek	môže	mať	šťastný	život.
	 •	vykonáva	rôzne	činnosti
	 Pod	pojmom	činnosti	myslím	prácu,	šport	alebo	učenie	a	vzdelávanie.	Všetko	spôsobuje	človeku	
radosť,	pokiaľ	ho	to	baví	a	napĺňa.	Pokiaľ	ho	to	nebaví	a	nenapĺňa,	bude	z	toho	skôr	nervózny	a	nehnevaný.
	 Medzi	činnosti	som	tiež	zaradila	oslavy	a	zábavu	s	priateľmi.	Človek	sa	raduje	z	osláv,	tam	sa	zabáva	
a	vždy	pritom	nesmie	chýbať	dobré	jedlo,	alkohol,	hudba,	spev	a	tanec.	Rozprávajú	si	príhody,	smejú	sa,	
väčšinou	rozdelene	muži	a	ženy.	Môj	informátor	(M1959),	ktorý	sa	podujal	aj	na	metódu	obrázkov	povedal,	
keď	zbadal	obrázok	smejúceho	sa	muža:	„...smeje	sa	s	kamarátmi.	Nad	nejakým	príbehom.	Veselým	hej?	
Jeden	druhému	rozpráva,	že	čo	sa	udialo	a	jemu	je	to	smiešne.	A	dosť	smiešne,	nie	že	tak	sa	trošku	usmieva,	
ale	tak	HA-HA-HA.“
	 Na	obrázku,	na	ktorom	bola	smejúca	sa	žena	povedal:	„...skrátka,	zabavila	sa,	nad	deťmi	sa	smeje,	
trebárs.	Pokiaľ	je	vydatá.	A	keď	nie	je,	tak	bavia	sa	s	kamoškami.	Hej?	Trepú	o	chalanoch,	a	skrátka	prišlo	
jej	to	veselo,	ten	príbeh,	ktorý	jej	rozprávala	kamoška..“	(M1959)
	 •	sa	smeje
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	 Mám	na	mysli	smiať	sa	z	niečoho,	alebo	sám	na	sebe.	Keď	moji	respondenti	spomínali	na	rôzne	
smiešne	zážitky	v	ich	živote,	tak	sa	vžili	do	tej	situácie,	že	sa	opäť	smiali.	Každému	z	nich	sa	stala	aj	nejaká	
nepríjemná,	alebo	trápna	situácia,	ktorá	v	tej	chvíli	nebola	smiešna,	skôr	vážna.	S	odstupom	času	sa	však	nad	
to	človek	vie	preniesť	a	smeje	sa	sám	na	sebe.	Tiež	sa	smeje	z	hlúposti	iného	človeka	a	uťahuje	si	z	neho.	
Objavili	sa	prípady,	kedy	si	respondenti	uťahovali	z	celkom	vážnych	vecí.
Respondent	A:	Môžeme	dôchodok	čakať	a	hrobára.	(Ž1937)
Respondent	B:	A	tetu	smrť.	(smiech).	Poštára	a	hrobára,	to	už	ti	len	tí	dvaja	pomôžu.	Dôchodok	dobre	tu	a		
	 	 hrobár	už	príde..	(Ž1928)
	 •	sa	na	niečo/niekoho	teší
	 Ľudia	 sa	 tešia,	 keď	 sa	v	 ich	živote	blíži	niečo	pekné,	 s	 čím	už	majú	minimálne	 jednu	pozitívnu	
skúsenosť.	Môžu	to	byť	blížiace	sa	sviatky,	ktoré	si	človek	každoročne	užíva	v	kruhu	rodiny	a	oddychuje.
„...	pozri	krásne	padá	sniežik,	za	chvíľu	prídu	Vianoce...“	(Ž1961)
	 Rovnako	to	môže	byť	radosť	spôsobená	prítomnosťou	iného	človeka,	osoby,	s	ktorou	sa	človek	cíti	
dobre.	Naopak,	v	prípade,	že	človek	inú	osobu	nemá	príliš	v	láske,	pocit	radosti	a	šťastia	v	ňom	vyvolá	práve	
jeho	neprítomnosť.
„No,	dneska	relatívne,	v	robote	bolo	perfektne.	...	Nie,	neboli	pár	ľudí	v	robote,	tak	bolo	super.“	(Ž1967)
	 •	škodoradosť
	 Škodoradosť	je	špeciálnym	druhom	radosti,	ktorý	je	však	ľuďmi	považovaný	za	nevhodný.	Takáto	
radosť	je	zlá	a	neľudská.	Je	to	radosť	z	nešťastia	iného	človeka.	Avšak	niektorí	ľudia	ju	cítia.
„Aj	škodoradosť	môže	byť.	...	No	ohromne!	Ja	nemám	rád,	keď	je	niekto	nešťastný.	Ja	som	nešťastný,	keď	
mi	je	psík	dlho	uviazaný	a	ho	nemôžem	pustiť	a	nieto	človeka.“	(M1959)

Názorné	schémy:

Smútok:

	 	 	 	 												Obr.	3.	Ľudový	model	smútku	

	 Táto	schéma	ukazuje,	akým	spôsobom	strata	ovplyvňuje	nasledujúce	city	a	postoje.	Človek	cíti	smú-
tok,	a	teda	v	prvom	okamihu	plače,	či	inak	prejavuje	smútok	navonok.	Môže	zároveň	cítiť	strach,	bojí	sa,	čo	
bude	nasledovať	ďalej.	Avšak	postupne	prichádza	reflexia,	teda	človek	sa	upokojí	a	premýšľa,	pričom	toto	
premýšľanie	tlmí	plač	a	ostatné	prejavy	smútku.

Radosť:

	 	 	 	 	 Obr.	4.	Ľudový	model	radosti	
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	 V	tomto	znázornení	radosť	súvisí	s	hrdosťou	a	spokojnosťou.	Avšak	tu	nie	sú	prejavy	radosti	ničím	
potlačené.
Záver
	 Keďže	v	jednotlivých	schémach	sa	objavujú	jednotlivé	zložky,	ktoré	sa	opakujú,	tieto	schematické	
nákresy	by	sa	dali	zjednodušiť	do	jedného	všeobecného.

	 	 	 	 								Obr.	10.	Všeobecný	model	emócií	

	 V	tomto	nákrese	vyjadrujem	zovšeobecnenie	vyplývajúce	z	analýzy	materiálu,	teda	že	ľudia	zdieľajú	
jeden	koherentný	model	emócií.	Predstavy,	ktoré	majú	o	priebehu	emócií	sú	rovnaké,	a	teda	zdieľané.	Zdá	
sa,	že	v	ľudských	predstavách	nikdy	nechýba	spúšťač	emócie,	teda	niečo,	čo	špecifickú	emóciu	„naštartuje“.	
Pocit	 sa	neobjaví	nikdy	sám	od	seba.	Situácie,	alebo	udalosti	poskytujú	priestor	pre	vznik	akýchkoľvek	
emócií.	Človek	ich	môže	prejaviť	(smiech,	plač...),	alebo	môže	celú	situáciu	zvážiť,	premyslieť	a	následne	
na	to	zaujať	nejaký	postoj,	alebo	vykonať	nejaký	čin.	Napríklad,	keď	sa	v	spoločnosti	nejaká	osoba	potkne	
a	spadne.	Človeku	môže	 táto	situácia	pripadať	smiešna	a	môže	sa	zasmiať.	Na	druhej	strane	však	môže	
smiech	potlačiť	a	tejto	osobe	pomôže	vstať.	Teda	premýšľanie	môže	potlačiť	ako	samotnú	emóciu,	tak	aj	jej	
prejavy.	Na	druhej	strane,	z	premýšľania	plynie	aj	zaujatie	postoja	alebo	konanie.
	 Je	dôležité	upozorniť	na	fakt,	že	výsledný	všeobecný	model	emócií	je	veľmi	podobný	tomu	modelu,	
ktorý	uvádza	D’Andrade	(1995).	Je	pravdepodobné,	že	ľudia	na	mnohých	miestach	sveta	a	nezávisle	na	
kultúre	zdieľajú	podobné	intuitívne	modely	emócií,	a	to	aj	napriek	mnohým	vzájomným	odlišnostiam.	Tie	
sa	však	týkajú	skôr	jednotlivostí	(Lutz,	1998)	a	nie	celkového	modelu.	Mohli	by	sme	sa	pýtať,	čo	spôsobuje	
túto	nápadnú	podobnosť	ľudových	modelov	v	medzi	kultúrnom	porovnávaní,	takáto	otázka	však	už	presa-
huje	rámec	tejto	práce.
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	 Punk,	ako	hudobný	štýl,	ktorý	udával	smer	v	odievaní	mladých	ľudí,	vznikol	v	70.	rokoch	minulého	
storočia	v	New	Yorku,	kde	sa	začal	objavovať	už	v	roku	1973	a	tvorili	ho	kapely	ako	The	Stooges,	New	York	
Dolls,	The	Dictators	a	najmä	Ramones.	Napriek	všeobecnej	spojitosti	s	Anglickom,	punk	ako	taký	vznikol	
v	USA.	Dôvodom	tejto	asociácie	je	fakt,	že	najznámejšia	punková	hudobná	formácia,	Sex	Pistols,	vznikla	
v	Anglicku.	Osobitý	štýl	obliekania	mladých	ľudí	počúvajúcich	punk	sa	sústreďoval	v	západnom	Londýne	
okolo	malého	módneho	obchodu	Vivienny	Westwoodovej	a	Malcolma	McLarena,	manažéra	Sex	Pistols.

(Steve	Jones	Sid	Vicious	Johnny	Rotten	Paul	Cook)		 Malcolm	McLaren	a	Vivienne	Westwood
	 	 	 	 											The	Clash	(Topper	Headon,	Mick	Jones,	Paul	Simonon,	Joe	Strummer)
	 Spomenutá	 dáma	 sa	 považuje	
za	matku	punkovej	módy.	Spolu	s	part-
nerom	 Malcolmom	 na	 mieste	 menom	
King´s	 Road,	 nazývanom	 tiež	 Koniec	
sveta,	 našli	malý	 priestor,	 v	 ktorom	 si	
v	 roku	1971	otvorili	obchod	s	názvom	
„Let	it	Rock“.	Bolo	to	práve	v	čase,	keď	
sa	punk	v	Británii	pomaly	udomácňoval	
a	 hudobnými	 predstaviteľmi	 punku	 sa	
stali	 kapely	 The	 Clash,	 Siouxsie	 and	
The	Banshees,	The	Slits,	či	The	Stran-
glers.	Riadili	sa	heslom:	„No	Future!“
(Sex	Pistols	–	God	Save	The	Queen).	V	obchode	sa	najskôr	predávali	staré	obnosené	veci	z	50.	rokov	a	
gramofónové	platne.	Neskôr	butik	presedlal	na	úplne	iný	sortiment	plný	kožených	vecí,	fetišov,	rôznych	
rekvizít	a	zmenil	názov	na	Sex.	Vivienne	a	Malcolm	s	malým	obchodíkom	a	najznámejšou	kapelou	na	svete	
vyvolali	 týmto	činom	nielen	vlnu	pohoršenia,	ale	aj	vlnu	rastúceho	záujmu	o	punk.	 (Najtvrdšie	obdobie	
londýnskeho	punku	trvalo	tridsať	mesiacov,	od	leta	1975	do	januára	1978,	ale	vrelo	to	najmä	v	rokoch	1977-
78,	keď	Sex	Pistols	prišli	s	hitmi	Anarchy	in	the	UK,	či	God	Save	The	Queen).	Mládež	sa	začala	stretávať	a	
obliekať	„punkovo“,	čo	znamenalo	ideálne	podmienky	pre	tvorenie	módnych	trendov.
	 V	Roku	1976	sa	obchod	opäť	premenoval,	 tentoraz	na	Seditionaires	a	angažovali	sa	v	ňom	traja	
teenageri	-	Johny	Rotten,	Sid	Vicious	(Sex	Pistols)	a	asistentka	Jordan,	neskoršie	ikony	punku.	Zvláštnosťou	
tohto	butiku	bolo,	že	si	mládež	z	neho	mohla	nielen	šaty	odniesť,	ale	ich	doň	aj	priniesť.	Ich	heslo:	„Urob	si	
sám!“	čiastočne	pretrvalo	aj	do	dnešných	čias.	Ľudia	mali	možnosť	tvoriť	si	vlastné	modely	z	najrôznejších	
doplnkov	(reťaze,	obojky	so	špicmi,	zapínacie	špendlíky,	pyramídky,	syfónové	bombičky!)	a	starých	šiat. 
Vivianne	vytvárala	modely	tak,	že	nové	šaty	roztrhala,	prešívala,	prefarbovala,	potláčala...	.	Parašutistické	
košele	batikovala	 a	našívala	na	ne	 rôzne	pracky	a	 remienky,	podobne	ako	aj	na	nohavice,	ktoré	 spájala	
remienkom	v	kolenách.	Úzke	rifle	vylepšovala	dierami.	Na	čierne	kožené	bundy	nabíjala	kovové	cvoky	a	
hroty.	Tričká	potláčané	rôznymi	obscénnymi	obrázkami,	alebo	popísané	vulgárnymi	nápismi	a	sloganmi	
vyjadrovali	protest	(Malcolmova	parketa).
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	 Ich	 hlavným	
cieľom	 bolo	 šokovať.	
Trendom	 pre	 pun-
kerov	tých	čias	sa	stalo	
v	 postate	 všetko,	 čo	
dráždilo	 a	 provokova-
lo.	 Hitom	 boli	 školské	
saká,	 potrhané	 do	
najrôznejších	 podôb,	 či	
nosené	 naruby	 spolu	 s	
roztrhanými	 džínsami	
a	 veľkými	 kanadami	
značky	„Doc.	Martens“	
na	nohách.
	 	 	 	 									Sid	Vicious	(zlomyseľný)	 	 Johnny	Rotten	(zhnitý)
	 V	Amerike	napríklad	členovia	skupiny	Ramones	nosili	kožené	bundy	a	obtiahnuté	rifle	a	na	nohách	
tramky	značky	Converse,	ktoré	sa	vyrábajú	dodnes	a	majú	stále	svoju	punkovú	osobitosť.	Členovia	ďalšej	
americkej	kapely,	New	York	Dolls,	svojím	výzorom	skôr	pripomínajú	hviezdy	glam	rocku,	aj	keď	ich	tvorba	
pozostáva	z	rock’n’rollu	a	punk	rocku.

	 	 	 Ramones	 	 	 	 	 								New	York	Dolls
	 Oblečenie	v	ich	prípade	dotvárali	nielen	doplnkami,	ako	boli	vyššie	spomenuté	reťaze,	pyramídky,	
či	zapínacie	špendlíky,	ale		práve	týmito	osobitosťami	oddelili	výzor	punkáča	od	ostatných	mladíkov	so	sa-
kom	zo	second	handu.	Nesmel	chýbať	pyramídkami,	alebo	cvočkami	vybíjaný	opasok	a	množstvo	nášiviek	
s	punkovými	heslami,	neskôr	s	menami	kapiel.	Tieto	najčastejšie	viseli	na	koženej	bunde	(u	nás	sa	volala	
sidovka).	Stretnúť	ste	sa	mohli	so	šokujúcimi	prvkami,	napr.	žiletkami	na	krku,	igelitovými	vreckami	na-
miesto	kabeliek,	zapínacími	špendlíkmi	nielen	na	odeve,	ale	aj	na	tele,	či	úzkymi	kravatami	zaviazanými	
v	tvare	slučky.	Ženy	nosievali	minisukne	a	sieťované	pančuchy	spolu	s	vysokými	kanadami,	a	to	všetko	v	
krikľavých	farbách.	Na	vrchu	šiat	nosievali	lacnú	spodnú	bielizeň.	Čo	sa	týka	účesov,	tie	v	začiatkoch	pri-
pomínali	skôr	rockerské	rozhárané	vlasy,	neupravené	a	zväčša	farbené.	Členovia	skupiny	Ramones	nosili	
dokonca	dlhé	vlasy.	„Číro“	(podľa	vzoru	Cherokee	indiánov),	čo	si	všetci	predstavia	ako	punkáčsky	účes,	
prišlo	do	módy	až	neskôr.	Rozšírilo	sa	hlavne	vplyvom	kapely	Exploited.	Podľa	môjho	názoru	táto	kapela	
mnohým	punkovým	priaznivcom	predstavila	ideálnu	podobu	punkáča,	čím	ich	zbavila	podstatného	piliera	
štýlu	punk	–	slobody,	a	tým	sa	stratil	jeho	pôvodný	zmysel.
	 Punk	ako	štýl,	aj	keď	rebelský,	ktorého	hlavná	myšlienka	bola	odčleniť	sa	od	šedivej	spoločnosti	
a	šokovať,	ovplyvnil	do	veľkej	miery	aj	svetovú	módu	a	smer,	ktorým	sa	uberali	módny	návrhári.	Nielen	
modely	Vivienne	Westwoodovej	boli	„cítiť“	punkom,	ale	taktiež	svetoznáme	značky	ako	Prada,	Versace,
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Jean	Paul	Gaultier,	či	Thiery	Mugler	používali	vo	svojej	tvorbe	punkové	prvky,	čím	vytvorili	módu	takú,	
ako	ju	poznáme	dnes	a	oslobodili	ju	od	rôznych	zväzujúcich	klišé.	Punk	je	však	predovšetkým	o	slobode.

								Wattie	Buchan
							(The	Exploited)

	 Punk	bol	na	Slovensku	počas	minulého	režimu	zakázaný.	Aj	u	nás	sa	však	našli	kapely,	ktoré	punk	
hrávali	a	taktiež	sa	punkovo	obliekali.	Prvá	kapela	na	Slovensku,	ktorá	začala	s	punkom	bola	skupina	Tip.	
Pôsobila	na	našom	území	okolo	roku	1979.	Pod	jej	vplyv	nespadalo	ešte	veľa	prívržencov,	tí	si	našli	cestu	
až	ku	kapele	Paradox,	ktorá	fungovala	v	prvej	polovici	80.	rokov	dvadsiateho	storočia	na	Lackovej	ulici	v	
Bratislave.	Práve	táto	kapela	bola	predchodcom	najznámejších	Slovenských	kapiel	hrajúcich	punk	–	Zóny	
A	a	Slobodnej	Európy.

	 	 	 							Zóna	A	 	 	 	 	 							Slobodná	Európa
	 Punková	móda	u	nás	sa	neprejavovala	až	tak,	ako	napríklad	v	Anglicku,	pretože	vtedajší	režim	to	
nedovoľoval.	Punkáči	boli	spoločensky	nepohodlní	a	prenasledovaní.		K	identifikačným	symbolom	ranného	
punkáča	patrili	aj	čo	najkratšie	ostrihané	vlasy.		Dnes	sa	punková	subkultúra	mieša	s	ostatnými,	ktorých	je	
v	dnešnej	dobe	veľa.	Punkáči	sa	už	striktne	nedržia	károvaných	obtiahnutých	nohavíc	a	kožených	búnd.	Na	
hlave	často	nosia	dready	a	obliekajú	sa	do	voľnejších	vecí.	Na	nohách	punkáčov	môžeme	často	vidieť	tramky	
z	čínskeho	obchodu.	Keďže	sa	vývoj	punkovej	módy	v	80.	rokoch	zastavil,	dnes	sa	o	punku	uvažuje	ako	o	
retro	štýle,	ktorý	sa	však	odjakživa	vyznačoval	tvorivosťou	a	slobodou.	Aj	u	nás	je	jedným	z	najdôležitejších	
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princípov	punkovej	módy	motto:	„Urob	si	sám!“.
	 Pre	prívržencov	hnutia	punk	je	neprijateľné	obliecť	si	niečo,	čo	by	pripomínalo	módu	hnutia	hippies,	
ktorého	mierumilovné	názory	už	boli	dávno	prehlušené	krikom	doby.	To	platí	najmä	pre	džínsy,	akékoľvek	
voľné	oblečenie	a	dlhé	vlasy.	Keďže	pre	punkáčov	kúsky	ich	odevov	znamenali	nejaký	symbol	(obojok	=	
otroctvo,	číro	=	sloboda	pred	príchodom	civilizácie,	igelitové	kabelky	=	bieda.),	móda	hippies	bola	pre	nich	
už	absorbovaná	spoločnosťou.	Hippiesáci	sa	najčastejšie	obliekali	do	etno	kúskov	z	celého	sveta	-	bavl-
nených	kvetovaných	indických	tuník	a	košieľ,	pestrých	šatiek,	batikovaných	šálov,	širokých	ľanových		no-
havíc,	dlhých	cigánskych	sukieň	a	kožených	sandálov,	tzv.	‚kristusiek‘.	K	tomu	nosili	afganské	saká,	vesty	a	
indické	šperky.	Džínsy,	zdobené	výšivkami	a	rôznymi	aplikáciami	sa	stali	základným	stavebným	kameňom	
hippiesáckeho	šatníka.	Zo	skríň	povyťahovali	staré	veci	po	babičkách,	prípadne	prababičkách	a	potom	to	
všetko	zmiešali	dohromady.	Deti	kvetov	si	svoj	imidž	stavali	skôr	na	originalite,	ako	na	hodnote	šiat.	Na-
miesto	slušivých	účesov	od	kaderníčky	nosili	dlhé	rozpustené	vlasy	s	cestičkou	uprostred,	zdobené	kvetmi,	
väčšinou	margarétkou,	ktorá	bola	symbolom	ich	hnutia.	Dnes	sa	v	šatníku	hippiesáka	uplatnia	všetky	ručne	
robené	kúsky,	od	háčkovanej	tašky,	opasku	z	makramé,	vyšívaného	šálu	až	po	batikované	tričká.
	 Osobne	sa	prikláňam	k	punkovej	ideológii	skôr	ako	k	ideológii	hippies,	preto	som	sa	jej	v	tomto	
príspevku	venoval	viac.	Sám	sa	prikloniť	k	subkultúre	nechcem	a	ani	neviem,	pretože	ešte	nieje	taká,	ktorá	
by	mi	sedela	ako	vyšitá.	Možno	neskôr...	Každopádne	ma	punk	baví	a	tak	skoro	neprestane.	

LITERATÚRA:
HLAVÁČKOVÁ,	K.	(2007).	Kytky	v	popelnici.	Praha:	UPM,	Naga

ZDROJE:
www.wikipedia.org
www.blisty.cz
www.sme.sk
www.moda.sk
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Úvod
	 Naše	predstavy	o	ostatných	sú	späté	predovšetkým	s	presvedčením,	že	konkrétne	osoby	zapadajú	do	
daného,	presne	ohraničeného	rámca,	z	ktorého	niet	úniku.	Či	už	sa	jedná	o	otázku	etnicity	alebo	rodu,	vždy	
je	pre	osobu	patriacu	do	konkrétnej	skupiny	ťažké	dokázať	ostatným,	že	nimi	vytýčené	skupinové	znaky,	ne-
musia	hneď	platiť	pre	každého	jej	člena.	Rómovia	sú	vždy	len	zlodeji	a	klamári,	Židia	zasa	lakomí	obchod-
níci	či	krčmári	a	Američania	sú	naďalej	len	tučným	a	hlúpym	národom.	Ženy	nemajú	logické	myslenie	a	
nerozumejú	matematike,	muži	zasa	holdujú	alkoholu	a	sexu	a	nie	sú	schopní	postarať	sa	o	chod	domácnosti,	
či	navariť.	Žiadna	spoločnosť	nie	je	homogénna	a	je	to	práve	jej	heterogénnosť,	ktorá	vplýva	na	vytváranie	
istých,	často	skreslených	predstáv	o	ostatných	členoch.	Tieto	predstavy	označujeme	pojmom	stereotypy.	
Počiatky	záujmu	o	stereotypy	sa	spájajú	s	menom	Waltera	Lippmanna,	ktorý	vo	svojej	práci	Public	opinion	
definoval	stereotyp	ako	„pictures	in	our	head“.	(Krekovičová,	2005).		Postupným	narastaním	záujmu	o	túto	
problematiku	sa	publikovalo	množstvo	ďalších	prác,	ktoré	sa	zaoberali	výskumom	a	vymedzeniu	tejto	kat-
egórie.	Stereotyp	je	možné	definovať	ako	„ustálenú,	spravidla	získanú	a	automaticky	sa	opakujúcu	subjek-
tívnu	predstavu,	názor	alebo	konanie	jednotlivca,	či	sociálnej	skupiny,	ktoré	sa	často	opierajú	o	predsudky	
a	neoverené,	alebo	spoločenskou	praxou	prekonané	skúsenosti.“		
	 Sociológovia	sú	presvedčení,	že	v	živote	človeka	je	kategorizovanie	potrebné	a	nevyhnutné,	pričom	
existuje	množstvo	 foriem	zoskupení,	ktoré	obvykle	označujeme	ako	stereotypy.	 Jednou	z	perspektív	us-
poriadania	 stereotypov	 je	 prostredníctvom	 tzv.	 „ingroups“	 a	 „outgroups“	 (Wikipedia,	 2009)	 	 –	 u	nás	 sú	
zaužívané	označenia	autostereotypy	(„my“)	a	heterostereotypy	(„oni“).	Stereotyp	Slovákov	o	sebe	samých	
uplatňujúci	sa	pri	konštruovaní	národnej	identity	je,	že	Slováci	sú	pracovití	a	srdeční	ľudia.	Naopak	pred-
stava	Slovákov	o	Škótoch	ako	o	lakomcoch	už	nie	je	tak	pozitívna.

Okrem 	rasovej 	a 	etnickej 	stereotypizácie 	sa 	v 	dnešnej 	dobe 	pomerne 	často 	stretávame 	aj 	s 	tzv .	rodovými 	
stereotypmi.	Ide	o	skreslené	a	zjednodušené	predstavy	o	správaní,	vlastnostiach	a	ďalších	psychických	či	so-
ciálnych	kvalitách	mužov	a	žien.	(Lukšík,	2001)		Podľa	M.	Bosej	sú	rodové	stereotypy	„obrazy	„mužskosti“	
a	„ženskosti“,	ktoré	sa	javia	ako	prirodzené.	Napriek	zdanlivej	„prirodzenosti“	rodové	stereotypy	získavame	
prostredníctvom 	výchovy 	a 	pod 	tlakom 	spoločnosti.“ 	(Bosá, 	2003) 		

Jedným	z	prejavov	rodových	stereotypov	sú	v	dnešnej	dobe	pomerne	rozšírené	predstavy	a	s	nimi
	spojené 	vtipy	o	ženách	–	blondínkach.	Práve	rozšírenosť	a	značná	obľuba	vtipov	o	tejto	časti	ženskej

	populácie	ma	zaujala	a	rozhodla	som	sa,	že	si	ju	zvolím	za	tému	mojej	seminárnej	práce.	
Rodové	stereotypy	-	blondínky
	 Pojem	„pohlavie“	sa	vzťahuje	a	je	chápané	ako	biologická	danosť	žien	a	mužov,	zatiaľ	čo		pod
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pojmom	rod		sa	rozumie	„kultúrna	norma,	ktorá	podmieňuje	psychosociálny	vývoj	jednotlivých	mužov	a	
žien,	a	zároveň	je	kultúrnou	štruktúrou,	ktorá	organizuje	sociálne	vzťahy	medzi	mužmi	a	ženami.“	(Kicz-
ková,	2006,	s.	12)		Rodové	stereotypy	sú	teda	spoločnosťou	vytvárané	názory	a	predstavy	o	tom,	čo	je	od	
muža 	a 	ženy 	očakávané 	v 	rámci 	danej 	sociálnej 	štruktúry. 	

Stereotypizované 	správanie 	a 	charakteristiky 	spájané 	s 	mužmi 	súvisia 	najčastejšie	 s	 pitím 	alkoholu 	a 	
fajčením.	Muži	sú	na	jednej	strane	špinaví	a	hlúpi,	no	na	druhej	strane	tiež	silní	a	asertívni.	Často	sa	správajú	
hrubo,	nadávajú,	mnoho	ráz	sú	však	vykresľovaní	aj	ako	odvážni	a	vždy	podstupujúci	risk	kvôli	žene,	či	
rodine.	Ženy,	na	druhej	strane,	sú	zväčša	menej	zručné	v	manuálnych	činnostiach,	boja	sa	myší	a	hmyzu,	
sú	precitlivené	a	slabé.	Najrozšírenejším	stereotypom	spájajúcim	sa	so	ženským	pokolením	je	však	podľa	
mňa	predovšetkým	predstava	ženy	–	blondínky,	príliš	peknej	na	to,	aby	mohla	byť	(aj)	inteligentná,	alebo	
príliš	hlúpej	na	to,	aby	bola	(ešte	aj)	škaredá.	Práve	týmto	dvom	stereotypizujúcim	predstavám	sa	budem	
podrobnejšie	venovať	na	najbližších	stranách.	

Blondínky	ako	sexuálny	objekt
„	Ako	poznáte,	že	v	podniku	pracuje	blondínka?
V	sklade	majú	posteľ	a	všetci	muži	sa	usmievajú.	„
	 O	vnímaní	žien	ako	sexuálnych	objektov	sa	toho	popísalo	pomerne	dosť.	Avšak	v	rámci	ženského	
pokolenia	 by	 sa	 špecifické	miesto	malo	vymedziť	 pre	 blondínky,	 ktoré	 sú	 častým	objektom	 sexuálnych	
narážok.	Podľa	prieskumu	istej	americkej	univerzity	sú	ženy	s	blond	vlasmi	sexuálne	príťažlivé	pre	tak-
mer	sedemdesiat	percent	mužov.	Dôvodom	je	vraj	všeobecne	rozšírená	predstava	o	naivných,	ustráchaných	
plavovláskach	s	nie	príliš	vysokým	IQ.	Dá	sa	teda	povedať,	že	predstava	peknej	blondínky	je	úzko	spo-
jená	s	názorom,	že	je	aj	hlúpa.	Oba	obrazy	spolu	odjakživa	súvisia,	akoby	existencia	atraktívnej	a	zároveň	
inteligentnej	blondínky	bola	 len	utópia.S	dôkazom	rozšírenosti	predstáv	o	krásnej,	no	málo	 inteligentnej	
blondíne	som	sa	stretla	aj	pri	svojom	výskume.	Pri	hľadaní	informácií	o	stereotypizovaní	blondínok	som	
využívala	do	značnej	miery	aj	internet.	Na	túto	tému	som	našla	veľké	množstvo	rôznych	diskusných	príspe-
vkov,	avšak	zaujal	ma	najmä	fakt,	že	pri	zadaní	anglických	slov	„blonde“,	„blondes“,	ako	aj	slovenských	
„blondínka“	a	„blondínky“	mi	internetový	prehliadač	ako	prvé	ponúkol	obrázky	pekných,	často	sporo	ode-
tých	až	nahých	blond	dievčat.	Takisto	to	boli	obrázky	známych	osobností,	tiež	žien	s	blond	vlasmi,	pričom	
na	takmer	všetkých	fotografiách	bol	zdôraznení	predovšetkým	sexepíl	zobrazovanej	ženy.	Niektoré	obrázky	
mali	dokonca	až	hanlivý	podtón,	čo	by	mohlo	súvisieť	s	dnes	tak	častým	spájaním	atraktívnych	blondínok	
s	Hughom	Hefnerom	–	zakladateľom	a	vydavateľom	magazínu	Playboy.	
	 Ako	som	už	spomenula	vyššie,	stereotyp	blondínky	okrem	predstavy	krásnej	„sexbomby“	či	„umelej	
krásky“	v	sebe	nesie	aj	ďalšiu,	neveľmi	lichotivú	predstavu,	a	to	obraz	ženy	s	nízkym	IQ.
Stereotyp	hlúpej	blondínky
„	Idú	dve	blondínky	po	ulici	a	jedna	vraví:
“Aha,	pozri	sa	na	toho	psa	s	jedným	okom.”
Tá	druhá	si	zakryje	jedno	oko	a	hovorí:
“Kde?”	„
	 Podobných	vtipov	nájdeme	veľké	množstvo	nielen	na	 internete,	 ale	 aj	 v	 novinách	 a	 časopisoch.	
Mnohí	 sa	na	nich	zabavia,	 či	 aspoň	 jemne	pousmejú,	no	pre	niekoho	nemusia	byť	vôbec	vtipné.	Avšak	
otázka	nestojí,	 či	 sú	vtipy	o	blondínkach	naozaj	zábavné,	ale	 skôr	prečo	vôbec	vznikli	a	prečo	sa	 šíria?	
Názory	súvisiace	so	vznikom	týchto	stereotypov	sú	rôzne.	Jednou	z	teórií	je,	že	antickí	Gréci	a	Rimania	
si	prefarbovali	svoje	vlasy	na	obraz	svojich	severských	susedov,	pričom	veľké	množstvá	odfarbovacieho	
roztoku	mohli	u	niektorých	jedincov	spôsobiť	mentálnu	poruchu.	Ďalšia	teória	hovorí	o	tom,	že	opálená	
pokožka	a	blond	vlasy	(vyťahané	od	slnka)	sa	v	stredoveku	spájali	s	ľuďmi	z	nižších	vrstiev,	ktorí	zväčša	
nemali	ani	základné	vzdelanie.	Podľa	niektorých	môže	za	vznik	stereotypných	predstáv	o	blondínkach	zasa	
film	Páni	majú	radšej	blondínky,	v	ktorom	hlavnú	úlohu	zábavnej	plavovlásky	zohrala	Marilyn	Monroe.		U	
mladšej	generácie	–	konkrétne	u	mojich	respondentov,	sa	vznik	stereotypov	o	hlúpych	blondínkach	spájal	
predovšetkým	s	kultovým	seriálom	Baywatch	z	90.	rokov	a	s	jednou	z	hlavných	predstaviteliek,	ktorú	
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stvárnila	Pamela	Anderson.	
	 Bez	ohľadu	na	teóriu	o	vzniku	týchto	skreslených	predstáv,	mnohých	ľudí	obraz	hlúpej	blondínky	
podnietil	k	dokazovaniu	presného	opaku	–	k	dokazovaniu,	že	medzi	farbou	vlasov	a	intelektom	nie	je	vôbec	
súvis.	Hoci	stále	neexistujú	výskumy	porovnávajúce	rozdiely	medzi	IQ	blondínok	a	brunetiek,	vcelku	zaují-
mavé	výsledky	priniesol	The	Programme	for	International	Student	Assessment	(PISA).		V	rámci	tohto	pro-
gramu	sa	pravidelne	každé	tri	roky	testujú	znalosti	detí	z	celého	sveta,	pričom	najzaujímavejšími	sú	práve	
výsledky	týchto	testov.	Medzi	prvé	tri	krajiny	s	najlepšími	výsledkami	patrí	aj	Fínsko	(to	pravidelne	získava	
prvé	a	druhé	miesto).		Výsledky	týchto	testov	teda	dokazujú,	že	inteligencia	nesúvisí	s	farbou	vlasov,	ale	
predovšetkým	s	metodikou	vzdelávania.	
Prieskum:	„Čo	si	predstavíš,	keď	sa	povie	„blondínka“?“
	 Nakoľko	je	vždy	otázne	či	a	ako	silno	sú	jednotlivé	predsudky	v	spoločnosti	zakorenené,	urobila	
som	k	tejto	seminárnej	práci	malý	prieskum.	Celkom	sa	ho	zúčastnilo	29	ľudí,	z	toho	16	žien	a	13	mužov,	
vo	veku	od	19	do	30	rokov.	Z	mužov	sa	veľká	väčšina	–	konkrétne	11	z	13	respondentov	venuje	štúdiu	na	
vysokej	škole	a	2	sú	zamestnaní.	U	žien	boli	výsledky	podobné	–	zo	16	žien	študuje	na	vysokej	škole	11,	tri	
sú	už	zamestnané	(z	toho	dve	vyštudovali	VŠ)	a	dve	dosiahnuté	vzdelanie	neuviedli.	Vo	všeobecnosti	teda	
išlo	predovšetkým	o	študentov	vysokých	škôl.
	 Prieskum	pozostával	len	z	jednej	otázky,	ktorá	znela:	„Čo	si	predstavíš,	keď	sa	povie	„blondínka“?“	
Prostredníctvom	tejto	otázky	som	chcela	zistiť,	aké	sú	prvé	a	bezprostredné	asociácie,	ktoré	ľudí	napadnú	v	
spojitosti	s	týmto	slovom.	Aj	napriek	pomernej	jednoduchosti	tohto	prieskumu	mi	vyšli	zaujímavé	výsledky,	
ktorých	interpretáciu	by	som	rozdelila	do	dvoch	skupín	podľa	pohlavia	respondentov,	teda	na	vyjadrenia	
mužov	a	žien.	
Muži:
	 Zo	spomínaného	počtu	13	mužov	 iba	 jeden	odpovedal,	že	pod	pojmom	„blondínka“	si	predstaví	
„Dievča	s	blonďavými	vlasmi.“	(muž,	24	rokov,	študent	VŠ),	čo	by	sa	dalo	považovať	za	najneutrálnejšiu	
odpoveď.	Všetky	ostatné	odpovede	sa	týkali	najmä	predstáv	o	buď	hlúpej	alebo	peknej	blondínke,	pričom	
tieto	dve	odpovede	splynuli	v	kombinácii.	
	 Najzaujímavejšie	pre	mňa	však	bolo	zistenie,	že	kým	hlúposť	sa	vždy	spájala	s	vtipmi	o	blondínkach,	
krása	 a	 príťažlivosť	 týchto	 žien	 už	 bola	 viac	 menej	 vnímaná	 nie	 žartovne,	 či	 posmešne,	 ale	 skôr	 ako	
skutočnosť,	fakt	–	že	sú	to	ženy,	ktoré	o	seba	dbajú	a	starajú	sa.	Na	ilustráciu	uvediem	niektoré	z	odpovedí.	
Vyjadrenia	zdôrazňujúce	hlúposť	sú	napríklad	nasledovné:	(predstavím	si)	„Predovšetkým	hlupaňu	z	vti-
pov,	vychudnuté	strašidlo	z	obálky	Brava,	a	–násť	ročné	chuderky,	ktoré	sa	snažia	na	ňu	podobať,	lebo...	
neviem	prečo.	Tiež	očakávam,	že	čím	viac	peroxidu,	tým	menej	rozumu.“	(muž,	26	rokov,	študent	na	VŠ),	
„Aupark	primadony	(98%	je	fakt	blond,	nemôžem	za	to...)	aj	keď	si	samozrejme	nemyslím,	že	všetky	blond	
ženy	sú	ako	z	tých	vtipov...ale	toto	ma	napadne	prvé...“	(muž,	23	rokov,	študent	na	VŠ),	„Keď	pani	učiteľka	
zmaže	tabuľu,	blondínka	si	vygumuje	zošit...Zakorenenie	z	vtipov	niečo	sprosté,	ale	neplatí	to	v	celkovej	
skutočnosti,	myslím.“	(muž,	20	rokov,	zamestnaný)
	 K	 vzhľadu	 blondínok	 sa	 však	 už	mužskí	 respondenti	 vyjadrovali	 odlišne.	 Uvádzam	 nasledovné	
príklady:	 „Predstavím	 si	 peknú	 sexy	blondínku.“	 (muž,	 23	 rokov,	 študent	VŠ),	 „Príťažlivú	 ženu“	 (muž,	
20	 rokov,	 študent	VŠ),	„Dobre	vyzerajúcu	slečnu	s	blond	vlasmi.“	 (muž,	22	 rokov,	 študent	VŠ).	Ako	si	
môžeme	všimnúť,	tieto	odpovede	nie	sú	voči	blondínkam	ani	posmievačné,	ani	agresívne,	a	aj	keď	som	už	
spomínala,	že	existujú	v	zásade	dva	hlavné	typy	vtipov	o	blondínkach	,	tieto	odpovede	ukazujú,	že	krása	a	
príťažlivosť	týchto	žien	nemusí	byť	vždy	vnímaná	iba	vulgárne,	ako	je	tomu	vo	väčšine	vtipov.	
	 V	 prieskume	 sa	 teda	 ukázalo,	 že	 najviac	 mužov	 z	 vybranej	 vzorky,	 spája	 pojem	 „blondínka“	
predovšetkým	so	samotnými	vtipmi	o	nich	a	automaticky	aj	 s	 ich	údajnou	hlúposťou,	 tak	často	prezen-
tovanou	vo	vtipoch,	menej	už	sa	toto	slovo	spája	s	príťažlivosťou	a	krásou,	a	len	niektorí	z	respondentov	
považujú	blonďavé	ženy	za	nevkusné	a	lacné.	V	mojom	prieskume	bol	len	jeden	muž,	ktorý	si	pri	slove	
„blondínka“	predstaví:	„To,	čo	konvenčne	každý	–	hlúpe,	naivné	dievča	(žena),	zväčša	prvoplánovo	sexy	
vyzerajúce,	výrazne	(nevkusne)	oblečené...“	(muž,	25	rokov,	študent	VŠ)

speculum

3_2009 48

stereotypné obrazy: žena - blondínka



Ženy:
	 Čo	 sa	 týka	 prieskumu	 žien,	 u	 nich	 sú	 asociácie	 v	 zásade	 podobné	 s	 tými,	 ktoré	mali	 pri	 slove	
„blondínka“	muži	–	spájajú	sa	s	ním	teda	predstavy	o	hlúpej	žene,	opäť	však	predovšetkým	v	spojitosti	
s	mnohými	 vtipmi:	 „To	 je,	myslím	 si,	 najsilnejšie	 spojené	 s	 predsudkami.	Aj	mňa	 samú	hneď	napadnú	
vtipy	o	blondínkach	a	hlúposti.“	(žena,	21	rokov,	študentka	VŠ),	„Vtipy	a	narážky	na	hlúposť	blondínok.“	
(žena,	 24	 rokov,	 študentka	VŠ),	 „Ako	 prvé	ma	 asi	 napadnú	 tie	 známe	 vtipy	 o	 blondínkach,	 o	 tom	 ako	
im	večne	čosi	nedochádza,	aké	sú	hlúpučké.	Ďalej	si	asi	predstavím	také	afektované	sliepočky.	To	je	pre	
mňa	asi	najtypickejšia	predstava	o	blondínke.“	(žena,	23	rokov,	študentka	VŠ).	Dá	sa	povedať,	že	vtipy	o	
blondínkach	sú	teda	rovnako	známe	tak	u	mužov,	ako	aj	u	žien	a	v	súčasnosti	tvoria	základný	zdroj	stereo-
typných	predstáv	o	nich.	
	 Pojem	krásy	blondínok,	je	u	žien	vnímaní	trošku	odlišnejšie,	ako	u	mužov.	Ženy	sa	vyjadrujú	ku	
kráse	blonďavých	žien	buď	ironicky,	alebo	vždy	v	spojení	s	ich	hlúposťou,	čo	dokazujú	aj	nasledovné	vy-
jadrenia:	„Naivná,	hlúpučká,	ale	za	to	super	nahodená,	zladená.	V	ružovom	a	vždy	s	kabelkou	a	opätkami...	
Paris	Hilton...film	Pravá	blondínka,	speváčka	Britney	Spears.“	(žena,	25	rokov,	zamestnaná),	„Peknú	mladú	
ženu	s	odfarbenými	vlasmi,	ale	možno	s	trošku	prázdnou	tvárou.“	(žena,	24	rokov,	študentka	VŠ),	„Neviem,	
z	čoho	tento	„blud“	vznikol,	ale	pod	pojmom	blondínka	si	predstavujem	dlhovlasú,	dlhonohú,	umelú	ženu,	
ktorej	Boh	nenadelil	príliš	veľa	inteligencie...Taký	modelkovský	typ,	ktorý	sa	snaží	tváriť	inteligentne,	ale	
evidentne	sa	jej	to	príliš	nedarí.„	(žena,	24	rokov,	zamestnaná).	Krása	je	teda	vždy	spojená	s	nejakou	inou	
„chybičkou	krásy“	–	napr.	hlúposťou,	naivitou,	afektovanosťou,	príp.	táto	ich	chybička	je	akoby	kompenzo-
vaná	tým,	že	sú	aspoň	pekné.	
	 Ďalšou	zaujímavosťou	bolo	pre	mňa	zistenie,	že	ženy	(na	rozdiel	od	mužov)	rozlišujú	tzv.	„prirodzenú“	
blondínku	od	„umelej“	–	peroxidom	odfarbenej:	„...je	rozdiel	blondínka	s	peroxidom,	solárkovým	telom	a	
s	hrozným	cica	mica	outfitom,	ako	blondínka	s	peknou	blond,	okuliarmi	a	dobrými	handrami.“	(žena,	20	
rokov,	neuvedené).	Ide	o	veľmi	časté	delenie,	s	ktorým	som	sa	stretla	pri	prieskume	vo	viacerých	vyjadre-
niach.	Vtedy	je	aj	hlúposť	spájaná	predovšetkým	s	týmito	„umelými“	blondínkami:	„Slečnu	s	dlhšími	per-
oxidovými	vlasmi.	Pri	použití	slova	blondínka	v	nejakom	kontexte	môže	predstavovať	znížené	IQ.“	(žena,	
23	rokov,	študentka	VŠ).	Pomerne	výraznú	hranicu	medzi	„prirodzenou“	blondínkou	a	„umelou“	je	vidieť	aj	
v	nasledovnom	vyjadrení:	„Na	jednej	strane	hneď	naskočí	myšlienka	na	vtipy	o	blondínkach.	Samozrejme	
sa	spájajú	s	ich	údajnou	hlúposťou.	Vtedy	si	predstavím	hlavne	peroxidom	odfarbené	blondínky.	Na	druhej	
strane	si	predstavím	dobre	vyzerajúcu	mladú	ženu,	ktorá	sa	o	seba	stará,	pôsobí	krehko,	elegantne	a	sebave-
dome.“	(žena,	24	rokov,	zamestnaná).
	 Z	celkového	počtu	16	žien	 len	 jedna	vyjadrila	názor,	 že	podobné	„škatuľkovanie“	ľudí	a	 stereo-
typizované	nazeranie	na	nich	je	hlúpe	a	viac	ako	odsúdeniahodné:	„Dievča	čo	má	svetlé	vlasy,	no	napadnú	
ma	aj	tie	predsudky...	a	na	tie	sa	jedujem!	Lebo	sú	blondínky	a	sú	blondínky.	Kopec	mojich	kamarátok	je	
blonďavých	a	nie	sú	pipiny	pribrzdené,	ako	sa	vraví.	Preto	ma	to	štve,	keď	sa	slovo	blondína	používa	ako	
hanlivý	výraz.“	(žena,	24	rokov,	študentka	VŠ).
	 Vo	všeobecnosti	možno	povedať,	že	kým	muži	(aspoň	tí	z	môjho	prieskumu)	vidia	blonďavé	ženy	
buď	ako	hlúpe	alebo	ako	príťažlivé,	ženské	respondentky	sú	v	tomto	vnímaní	o	niečo	kritickejšie	a	pristu-
pujú	k	nemu	viac	diferencovane	nakoľko	rozlišujú	medzi	„prirodzenou“	a	„umelou“	blondínkou.	Čo	je	však	
pre	mužov	aj	ženy	rovnaké	je	skutočnosť,	že	všetci	rovnako	dobre	poznajú	vtipy	o	blondínkach	a	často	sú	
to	práve	ony,	ktoré	im	pri	slove	„blondínka“	napadnú	ako	prvé.	

Záver
	 Každá	spoločnosť	má	svoj	vlastný	systém	predstáv	o	tom,	ako	sa	majú	jednotliví	jej	členovia	správať,	
aké	majú	 byť	 ich	 vlastnosti	 či	 znalosti.	Konkrétne	 vzorce	 správania	 sa	 a	myslenia	 sa	 postupne	 stávajú	
jednotvárnymi,	ustálenými	a	obvyklými,	a	preto	 ich	ostatní	členovia	 spoločnosti	 automaticky	očakávajú	
od	všetkých	príslušníkov	danej	 skupiny.	 Jednou	zo	 základných	 charakteristík	 stereotypizovaných	preds-
táv	je	„ignorovanie	jednotlivca“	(Krekovičová	2005)	,	teda	automatické	pripisovanie	skupinových	znakov	
každému	jedincovi	patriacemu	do	tejto	skupiny,	bez	ohľadu	na	jeho	individuálne	schopnosti.	Ako	
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E.	Krekovičová	ďalej	uvádza	„prípadné	vymknutie	sa	jednotlivca	z	predpokladaného	stereotypu	skupiny,	
ku	ktorej	prináleží,	sa	v	tomto	prípade	chápe	ako	výnimka	potvrdzujúca	pravidlo.“	(Krekovičová,	2005:	13)	
	 Jedným,	v	súčasnosti	azda	najrozšírenejším	stereotypom	je	predstava	o	príťažlivej,	zato	nie	veľmi	
inteligentnej	blondínke.	Ženy	s	blond	vlasmi	sa	v	dnešnej	spoločnosti	registrujú	predovšetkým	ako	objekty	
sexuálnej	túžby,	či	narážok	najmä	zo	strany	mužov.	Blondínky	sú	podľa	viacerých	prieskumov	u	mužov	
obľúbenejšie,	na	čo	vraj	vplýva	aj	ďalšia	stereotypná	predstava	o	ich	nízkej	inteligencii.	Okrem	fyzickej	
príťažlivosti	sa	u	tejto	skupiny	žien	teda	zvýrazňuje	aj	ich	nízke	IQ,	ktoré,	aspoň	podľa	všeobecne	rozšírenej	
predstavy	v	spoločnosti,	sa	automaticky	prejaví	na	každej	z	nich.	Preto	každá	„klasická	blondínka“	nevie	
robiť	nič	iné,	iba	chodiť	po	nákupnom	centre	a	nakupovať.	Tieto	dve	hlavné	stereotypizované	predstavy	sa	
stali	inšpiráciou	pre	rôzne	vtipy	a	humorné	príbehy,	ktorých	je	dnes	nespočetné	množstvo.
	 Hoci	sa	vo	väčšine	prípadov	súvisiacich	so	stereotypmi	potvrdzuje	ich	vyššie	uvedená	črta,	dovolím	
si	tvrdiť,	že	predstava	o	„výnimke	potvrdzujúcej	pravidlo“	nie	vždy	platí.	V	mojom	výskume,	hoci	robenom	
len	na	malej	vzorke,	sa	potvrdilo,	že	ľudia	si	často	používanie	stereotypov	o	blondínkach	uvedomujú	a	sú	si	
pritom	vedomí	aj	skutočnosti,	že	nie	každá	blondínka	musí	byť	automaticky	hlúpa,	ale	že	sa	táto	predstava	
spája	najmä	s	dnes	tak	otrepanými	vtipmi.	
	 Často	je	to	práve	osobné	stretnutie,	ktoré	môže	búrať	tieto	stereotypné	predstavy.	Aj	keď,	to	samo-
zrejme	nestačí	na	celkové	prekonanie	či	odstránenie	skreslených	predstáv	u	ostatných	členov	spoločnosti,	
používanie	slovných	spojení	ako	napr.	„hlúpa	blondínka“,	nemusí	byť	vždy	spojené	hneď	aj	s	presvedčením	
o	jeho	pravdivosti.	Mnohí	dnes	toto	označenie	používajú	pre	zjednodušenie	a	urýchlenie	komunikácie,	kedy	
miesto	zdĺhavého	opisovania	konkrétnej	situácie,	či	osoby	je	jednoduchšie	použiť	už	spomínané	slovné	spo-
jenie.	Vtedy	si	človek,	na	základe	určitej,	všeobecne	rozšírenej	mienky	vie	predstaviť,	o	čo	v	danej	situácii	
išlo.	Stereotypy	sú	síce	skreslenými	a	často	nepravdivými	predstavami	zväzujúcimi	nám	ruky,	no	zároveň	
nám	v	istom	smere	pomáhajú	zjednodušovať	si	náš,	už	aj	tak	komplikovaný	obraz	sveta.	

POZNÁMKY:
1			Krekovičová,	E.	Mentálne	obrazy,	stereotypy	a	mýty	vo	folklóre	a	v	politike.	Bratislava:	Ústav	etnológie		
				SAV,	2005.
2			Botík,	J.	et.	al.	Encyklopédia	ľudovej	kultúry	Slovenska.	[CD-Rom].	Bratislava:	VEDA,	1995.	
3	 	Wikipedia.	 [online].	 January	2009.	 [cit:	2009-01-18].	Dostupné	na	 internete:	<http://en.wikipedia.org/
				wiki/Stereotype>
4	 	Lukšík,	 I.	Rodové	 stereotypy.	 In:	Gabriel	Bianchi	 (Ed.):	UPGRADE	PRE	SEXUÁLNU	VÝCHOVU,		
	 	 	 	Zborník	z	konferencie	„Alternatívy	zodpovednej	sexuálnej	výchovy“,	Modra	28.	–	30.	11.	2001.	[cit: 
					2009-01-18].	Dostupné	na	internete:	<http://www.kvsbk.sav.sk/upgrade-sex-vychova/luksik.htm>
5			Bosá,	M.	Vzťah	rodových	stereotypov	k	zodpovednosti	v	sexuálnom	živote.	In:	Gabriel	Bianchi	(Ed.):	
	 	 	 	UPGR	UPGRADE	PRE	SEXUÁLNU	VÝCHOVU,	Zborník	z	konferencie	„Alternatívy	zodpovednej 
					sexuálnej	výchovy“,	Modra	28.	–	30.	11.	2001.	[cit:	2009-01-18].	Dostupné	na	internete:	<http://www. 
					kvsbk.sav.sk/upgrade-sex-vychova/bosa.htm>
6			Kiczková,	Z.:	Rodové	stereotypy.	O	štruktúre	a	fungovaní	rodových	stereotypov	alebo	prečo	je	dôležité
					rozlišovať	medzi	pojmami	pohlavie	a	rod?	In:	Kvapilová,	E.,	Porubänová,	S.:	Nerovné	cesty	k	rovnos 
							ti.	Medzinárodné	stredisko	pre	štúdium	rodiny,	Bratislava	2001.	[cit:	2009-01-18]	Dostupné	na	internete: 
					<http://genderstudies.fphil.uniba.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=679&Itemid=30>
7			Dostupné	na	internete:	<http://hubpages.com/hub/Dumb-Blonde-Stereotype--Myth-or-Fact>
8			Bližšie	pozri	napr.:	<http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment>
9			Tamtiež.
10		Krekovičová,	E.	Mentálne	obrazy,	stereotypy	a	mýty	vo	folklóre	a	v	politike.	Bratislava:	Ústav	etnológie
						SAV,	2005,	s.	13
11		Tamtiež.

speculum

3_2009 50

stereotypné obrazy: žena - blondínka



LITERATÚRA:
Bosá,	M.	Vzťah	rodových	stereotypov	k	zodpovednosti	v	sexuálnom	živote.	In:	Gabriel	

Bianchi	(Ed.):	UPGR	UPGRADE	PRE	SEXUÁLNU	VÝCHOVU,	Zborník	z	konferencie	„Alternatívy	zod-
povednej	sexuálnej	výchovy“,	Modra	28.	–	30.	11.	2001.	Dostupné	na	internete:	<http://www.kvsbk.sav.sk/
upgrade-sex-vychova/bosa.htm>

Botík,	J.	et.	al.	Encyklopédia	ľudovej	kultúry	Slovenska.	[CD-Rom].	Bratislava:	VEDA,	1995.	

Kiczková,	Z.	Rodové	 stereotypy.	O	 štruktúre	 a	 fungovaní	 rodových	 stereotypov	 alebo	prečo	 je	 dôležité	
rozlišovať	medzi	pojmami	pohlavie	a	rod?	In:	Kvapilová,	E.,	

Porubänová,	S.:	Nerovné	cesty	k	rovnosti.	Medzinárodné	stredisko	pre	štúdium	rodiny,	Bratislava	2001.	
Dostupné	na	internete:	<http://genderstudies.fphil.uniba.sk/index.php?option=com_content&task
=view&id=679&Itemid=30>

Krekovičová,	E.	Mentálne	obrazy,	stereotypy	a	mýty	vo	folklóre	a	v	politike.	Bratislava:	Ústav	etnológie	
SAV,	2005.

Lukšík,	 I.	 Rodové	 stereotypy.	 In:	 Gabriel	 Bianchi	 (Ed.):	 UPGRADE	 PRE	 SEXUÁLNU	 VÝCHOVU,	
Zborník	z	konferencie	„Alternatívy	zodpovednej	sexuálnej	výchovy“,	Modra	28.	–	30.	11.	2001.	Dostupné	
na	internete:	<http://www.kvsbk.sav.sk/upgrade-sex-vychova/luksik.htm>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotype>

<http://hubpages.com/hub/Dumb-Blonde-Stereotype--Myth-or-Fact>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment>

PRÍLOHY

Príloha	č.	1:

	 						Želám	si...aby	som	bola	inteligentná,	dokázala	logicky	myslieť	a	bola	dobrá	šoférka.
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Príloha	č.	2:

	 	 	 			Keď	skončíte	s	praním,	odložte	si	prosím	všetko	svoje	šatstvo!
Príloha	č.	3	 	 	 	 	 			Príloha	č.	4

Hlavolam	pre	blondínky:	dostaňte	sa	cez	 			„Máš	tu	toľko	skvelých	kníh!	Ktoré	sú	tvoje	obľúbené?“	
bludisko!		 	 	 	 	 			„Oh,	mám	rada	tie	modré.“
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Abstrakt
	 Táto	práca	sa	zaoberá	problematikou	použitia	rodu	(gendru)	v	reklame.	Cieľom	práce	je	poukázať	
na	jeho	prejavy	a	tiež	zistiť,	ako	súčasné	reklamy	prezentujú	ženy	a	mužov	a	či	je	toto	zobrazovanie	stereo-
typné
Kľúčové	slová:	gender,	stereotyp,	reklama
Key	words:	gender,	stereotype,	advertisement

Úvod
	 Reklama	 (a	 iné	média)	 sú	neodmysliteľnou	 súčasťou	nášho	každodenného	života.	Stretávame	 sa	
s	 ňou,	 obrazne	povedané,	 na	 každom	kroku.	Sprevádza	nás	 počas	 celého	dňa.	Naše	okolie	 je	 reklamou	
také	presýtené,	že	sa	nám	 jej	prítomnosť	zdá	už	úplne	samozrejmá.	Plagáty,	bilboardy,	 reklama	v	print-
ových	médiách	(televízia,	rádio,	Internet	a	pod.).	Podľa	Meta	Kordiš,	slovinskej	etnologičky,	 je	reklama	
„zrkadlom	času,	miesta	a	spoločnosti,	v	ktorej	vzniká“	(Kordiš	2005:13).			Vďaka	tomu,	že	odráža	spôsob	
každodenného	života	a	životného	štýlu	v	rôznych	kultúrach,	je	vhodným	predmetom	(nielen)	etnologického	
výskumu.	
	 Žiadna	 spoločnosť	 /kultúra,	národ/	vo	 svete	nie	 je	 jednoliata	a	nežijú	v	nej	 „rovnakí“	 ľudia.	Pre	
ľudskú	myseľ	je	ľahšie	si	zadefinovať	určité	kritéria	hodnotenia,	na	základe	ktorých	potom	hodnotí	nielen	
veci	okolo	seba,	ale	rovnakým	spôsobom	hodnotí	aj	ľudí.	Stereotypizujeme.	Je	to	spôsob	nášho	rozmýšľania.	
V	 súčasnosti	 sa	 čoraz	 častejšie	 stretávame	 s	názorom,	 že	 stereotypy	 sú	nevyhnutnou	 súčasťou	 sociálnej	
konštrukcie	skutočnosti	a	nie	sú	svojou	podstatou	zavrhnutiahodné	(pomáhajú	napríklad	pri	orientácii	vo	
svete).
	 Pod	pojmom	stereotyp	sa	najčastejšie	rozumie	sociálna	klasifikácia	určitých	skupín	a	ich	reprezentá-
cia	pomocou	neoveriteľných,	zovšeobecňujúcich	znakov,	ktoré	zjavne	(explicitne)	či	nepriamo	(implicitne)	
predstavujú	súbor	hodnôt,	úsudkov	a	predpokladov	týkajúcich	sa	správania	týchto	skupín,	minulosti	a	vývo-
ja	 (Jirák,	Köpplová	2003:145,	podľa	Bella	2004:8).	 Ich	 typickou	vlastnosťou	 je	odolnosť	voči	zmenám,	
nové	informácie	predsudkom	zvyčajne	neotrasú.	Stereotypné	predstavy	môžu	byť	neškodné,	v	prípade	ak	
je	ich	emotívny	náboj	„neutrálny“	a	ak	sa	nedotýkajú	záujmov	jednotlivca.	Ak	sú	však	stereotypy	spojené	
s	úzkosťou,	alebo	obavami,	môže	z	nich	prameniť	nepriateľský	postoj	alebo	nenávisť	voči	určitej	skupine	
(Giddens	1999:231).
	 Jednou	z	oblastí,	kde	sa	so		stereotypmi	stretávame,	sú	reklamy	.	A	práve	preto	sa	táto		práca	zame-
riava	práve	na	reklamu.

Média	a	rodové	stereotypy
	 Média	sa	stali	prvotným	zdrojom	informácii	v	modernej	spoločnosti	a	ich	vplyv	na	spôsob	života	
jej	 členov	 je	 nepopierateľný.	A	 to	 aj	 napriek	 skutočnosti,	 že	 si	 to	 často	 ani	 neuvedomujeme.	 Reklama	
ovplyvňuje	nielen	 šírenie,	 ale	aj	 samotné	vytváranie	definícii	 rodových	 (genderových)	 rolí.	Formou	ste-
reotypných	obrazov	nám	reklamy	ukazujú,	akí	majú	byť	muži	a	ženy.	Automatické	priraďovanie	určitých	
„tradičných“	vlastností	k	ženskému	a	mužskému	rodu	sa	označuje	ako	rodové	stereotypy.	Podľa	Lukšíka	ich	
možno	charakterizovať	ako	„ustálené,	zjednodušené	až	rigidné,	presvedčenia	o	„vhodnom	a	primeranom“	
správaní	sa	mužov	a	žien“	(Lukšík	2001)	.	Zjednodušene	a	generalizujúco	hodnotia	schopnosti	a	
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vlastnosti	mužov	a	žien,	alebo	vytvárajú	zjednodušené	obrazy	mužskosti	a	ženskosti,	pričom	zabúdajú	na	
jedinečnosť	každého	človeka.		Rodové	stereotypy	(a	nielen	tie)	určujú	„šablónovitý	spôsob	vnímania,	ktorý	
uprednostňuje	tradíciu	do	takej	miery,	že	skresľuje	i	našu	vlastnú	skúsenosť“	(Cviková		2005).	
	 V	reklamách	sú	rodové	identity	(role)	veľmi	konkrétne	a	relatívne	úzko	vymedzené.	Prezentujú	nám	
to,	na	čo	by	mali	„muži	a	ženy	ašpirovať“	(Pavlík		2005).	Podľa	Valdrovej	je	základným	rysom	zobrazova-
nia	rodu	(gendru)	v	médiách	neustála	konfrontácia	ženského	a	mužského	sveta,	ich	polarizované	videnie	na	
opačných	stranách	čiernobieleho	spektra,	podsúvanie	hodnotiacich	postojov	a	s	tým	súvisiaca	hierarchizácia	
pohlaví	a	ich	atribútov:	racionalita	je	nad	emocionalitou,	pracovné	problémy	nad	súkromnými.	Obľúbené	
sú	 stereotypy	muža	 –	 živiteľa	 a	 ženy	 –	 strážkyne	 domáceho	 krbu.	 	Tvorcovia	 reklám	konštruujú	 obraz	
„ideálnej“	ženy,	ktorá	má	s	tou	reálnou	málo	spoločného.	Apelujú	na	to,	ako	by	ženy	mali	zásadne	vyzerať,	
ako	by	sa	mali	správať,	ale	(navyše)	aj	ako	sa	majú	(a	kedy)	cítiť.	V	reklame	je	žena	jemná,	starostlivá.	
Reklamy	stavajú	práve	na	takýchto	a	podobných	(stereotypných)	obrazoch:	„	ženy	ako	tvorkyne	domova;	
ženy,	ktorých	cieľom	je	získať	muža	urobiť	všetko	pre	 to,	aby	si	ho	udržali	a	uspokojili	ho;	 resp.	ženy,	
ktorých	hlavnou	starosťou	 je	 ich	vzhľad“	(Oates-Indruchová	1999).	 	Žena	 je	 tá,	ktorá	potrebuje	mužskú	
pomoc	a	ochranu.	V	porovnaní	s	mužmi	sú	ženy	(veľmi	často)	prezentované	ako	menej	inteligentné,	menej	
racionálne	a	o	to	viac	emotívne,	či	citlivé.	Muži	v	reklame	sú	naopak	silní,	pracovití,	zodpovední	a	odvážni.	
Muži	sú	tí	zručnejší,	rozumejú	sa	športu	a	pijú	(slovenské)	pivo.
	 Dôležité	 je	 uvedomiť	 si,	 že	 reklama	 nie	 je	 „neproblematickým	 „odrazom“	 skutočnosti,	 ako	 sa	
niekedy	chybne	predpokladá,	ale	že	je	komplexným	konštruktom,	ktorý	je	vytváraný	konkrétnymi	ľuďmi	v	
konkrétnych	kultúrnych	kontextoch“	(Pavlík	2005).		

Prieskum	na	tému	„Gender	a	reklama“
	 Súčasťou	 tejto	práce	 je	aj	malý	prieskum	(výskum).	Celkom	sa	ho	zúčastnilo	25	ľudí,	z	 toho	15	
žien	a	10	mužov,	vo	veku	od	17	do	69	rokov.		Zo	žien	4	študujú	na	vysokej	škole,	1	na	strednej	škole,	1	
je	dôchodkyňa	a	prevažná	časť	respondentiek	je	zamestnaných	(9).	 	Čo	sa	týka	mužov	je	vzorka	takmer	
totožná:	3	študujú	na	VŠ,	1	na	SŠ,	1	dôchodca	a	5	sú	zamestnaní.	
	 Pri	svojom	výskume	som	informácie	získavala	najmä	prostredníctvom	hĺbkových	 interview	s	 re-
spondentmi.	Tiež	som	použila	aj	dotazník,	ktorý	som	rozdala	(poslala)	respondentom.	Ten	pozostával	z	10	
otázok	(napr.	„Ako	sa	ti/vám	páči	zobrazovanie	mužov/žien	v	slovenských/zahraničných	reklamách?“	;	V	
čom	vidíš	nedostatky	(a	naopak	pozitíva)“?;	„Mal	si/Mali	ste	niekedy	z	reklamy	„zlý“	pocit	–	urazila	alebo	
dotkla	sa	vás?“	a.i.).
	 Predpokladala	som,	že	rozdiely	v	názoroch	sa	prejavia	v	závislosti	od	toho,	či	sa	 jedná	o	ženskú	
alebo	mužskú	reklamu	a	od	skutočnosti,	kto	na	ňu	reaguje	(muž	alebo	žena),	rovnako	dôležitý	je	i	vek	a	
vzdelanie	 oslovených.	Predpokladala	 som	 tiež,	 že	 reklamy,	 kde	účinkujú	 ženy	v	netradičných	 ženských	
rolách,	budú	vo	väčšej	miere	reflektované	(zaznamenané)	ako	tie	v	ktorých	účinkujú	muži	v	netradičných	
rolách.
	 Ďalej	 som	predpokladala,	 že	 (aspoň)	niekto	z	oslovených	mal	 (má)	 skúsenosť	 s	 reklamou,	ktorá	
ho	šokovala,	urazila	alebo	 iným	spôsobom	pobúrila.	Na	druhej	 strane	si	myslím,	že	 respondenti	 s	niek-
torými	(stereotypnými)	zobrazeniami	súhlasia	(stotožňujú	sa	s	nimi),	ba	dokonca	na	základe	niektorých	si	
konštruujú	aj	vlastné	stereotypné	predstavy	(napr.	krása	=	zdravie	a	pod.).
	 Výsledky	prieskumu	som	rozdelila	do	dvoch	skupín	–	reklamy,	v	ktorých	vystupujú	ženy	a	reklamy,	
v	ktorých	vystupujú	muži.
Ženy
	 Viacero	respondentov	uviedlo	ako	negatívny	príklad	reklamu	na	„Fernet	Stock“.	V	reklame	je		zo-
brazená	žena	v	podprsenke,	pri	ktorej	je	pripichnutý	novinový	výstrižok,	na	ktorom	je	päť	bodov,	podľa	
ktorých	sa	podprsenka	dá	rozopnúť.	Sprevádza	ju	jednoduchý	slogan:	„Sú	veci,	ktoré	sa	nedajú	pochopiť	
za	päť	minút	(...)	chce	to	čas	a	skúsenosť	(...)	Medzi	ne	patrí	aj	Fernet	Stock	–	jeho	originálnu	chuť	dokáže	
oceniť	len	skutočný	muž.“		Podľa	niektorých	výpovedí	je	reklama	„vyslovene	urážlivá“	(žena,	33	rokov,	
učiteľka).	„Trápna“	(žena,	študentka	VŠ,	22	rokov).	„Sexistická.“	(žena	47	rokov,	ekonómka).	Na	druhej
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strane	u	mužov	táto	forma	ženského	zobrazenie	nevyvolala	negatívne	konotácie.	Niektorí	s	oslovených	túto	
reklamu	ani	nezaregistrovali	(keďže	bola	po	viacerých	reakciách	stiahnutá).	No	objavujú	sa	aj	vyjadrenia	
ako:	„Nezdala	sa	mi	až	taká	strašne	poburujúca,	aby	vyvolala	také	ohlasy.	Sú	aj	oveľa	stupídnejšie“	(Muž	
22	rokov,	študent	VŠ),	ktoré	ju	za	urážlivú	ani	iným	spôsobom	ženy	znevažujúcu	nepovažujú.	Len	jeden	
z	mužských	respondentov	vyjadril	súhlas,	že	išlo	o	„neveľmi	vydarene	spracovaný	námet.	Hoci	zámer	ne-
musel	byť	urážlivý.	Oveľa	horšia	je	však	tá,	kde	chlapík	ženu,	ktorá	sa	stále	na	niečo	sťažuje,	jednoducho	
vyfúkne.	Paralela	s	gumenou	Ankou	“	(Muž,	34	rokov,	zástupca	vedúceho).	S	oveľa	kritickejšou	odozvou	
sa	stretla	reklama	na	silikónové	lepidlo	firmy	Soundal.	Na	bilboarde	je	zobrazená	mladá	žena	(blondínka)	v	
čiernej	podprsenke.	Slogan	je	veľmi	jednoduchý:	„Univerzálny	silikón“.	Predajca	silikónového	lepidla	sa	v	
tomto	prípade	inšpiroval	oblasťou	plastickej	chirurgie.	„To	naozaj	nie	je	nič	dôležitejšie	ako	to,	aké	veľké	
máme	prsia?	Som	snáď	menejcenná,	neplnohodnotná,	keď	nemám	štvorky?	Možno	 to	malo	byť	vtipné,	
možno	som	priveľmi	vzťahovačná,	ale	mňa	to	uráža“	(žena	21	rokov,	študentka	VŠ).	Viacero	responden-
tiek	uvádza,	že	v	nich	dané	reklamy	nevyvolávajú	žiadne	reakcie,	nie	však	preto,	žeby	ich	nepovažovali	za	
(svojim	spôsobom)	urážlivé	ale	skôr	preto,	že	na	túto	formu	zobrazovania	žien	v	reklame	už	rezignovali.	
Dokladá	to	jedna	z	výpovedí:	„Mňa	to	už	nepoburuje,	už	si	to	ani	nevšímam.	Ono	keď	je	toho	všade	priveľa,	
zvykneš	si	a	rezignuješ.	Čo	iné?	Hľadať	vo	všetkom	negatívne,	to	sa	nedá“	(žena,	45	rokov,	živnostníčka).	
Zaujímavé	sú	vyjadrenia	(niektorých)	mužov,	ktorí	svojim	spôsobom	obhajujú	tvorcov	takýchto	(dvojzmy-
selných)	reklám:	„Ale	veď	to	je	ich	práca,	zaujať.	Nie	je	ľahké	sa	dnes	presadiť.	Preto	treba	prísť	s	niečím,	
čo	si	všimnú	davy.	A	kto	by	si	nevšimol	peknú	babu?	Nech	už	je	to	reklama	na	čokoľvek“	(Muž,	27	rokov,	
automechanik).	Muži	 sa	 odvolávajú	 na	 fakt,	 že	 v	 súčasnosti	 (kedy	 je	 priveľa	možností	 a	 produktov)	 je	
potrebné	prísť	s	niečím	inovatívnym,	zaujímavým	či	pútavým.	„Pekné	ženské	telo	predáva.	To	si	asi	myslí	
väčšina	predajcov	a	aj	sa	tým	riadi“	(Muž,	33	rokov,	záhradný	architekt).	A	práve	s	týmto	predpokladom	
operuje	(prevažná)	časť	tvorcov	reklám.
Muži
	 Dvaja	z	respondentov	uviedli	negatívnu	skúsenosť	s	reklamou	na	pivo	.	V	reklame	vystupuje	muž	
(ako	hlavný	hrdina)	 vo	viacerých	 shotoch	 zobrazujúcich	udalosti	 z	 (bežného)	 života.	Napríklad	 si	musí	
obliecť	pletený	sveter,	ktorý	mu	uplietla	matka,	aj	keď	na	výraze	jeho	tváre	vidieť,	že	s	tým	nie	je	spoko-
jný.	Hlavným	motívom	reklamy	je	slogan	„Dodaj	si	guráž“.		Podľa	názoru	respondentov	„to	vyzerá,	ako	
keby	nebol	svojprávny.	Chápeš	musí	si	dať	pivo,	aby	jej	povedal,	že	ten	trápny	sveter	si	neoblečie“	(Muž,	
22	rokov,	študent		VŠ).	Ako	vidieť	tvorcom	reklamy	je	vytýkaná	najmä	nevhodne	zvolená	irónia:	„Na	prvý	
pohľad	sa	ti	to	zdá	vtipné,	ale	keď	si	uvedomíš	ako	to	naozaj	myslia,	naštve	ťa	to.	Mne	sa	to	nezdá	správne,	
aby	reklamy	ľudí	zosmiešňovali.	Ktorý	chlap	si	to	pivo	má	kúpiť?	Chudák,	čo	nevie	vyjadriť	svoj	názor?“	
(Muž,	 24	 rokov,	 študent	VŠ).	 Prevažná	 časť	 oslovených	 je	 presvedčená,	 že	 v	 porovnaní	 so	 ženami,	 	 je	
využitie	mužských	rolí	v	reklamách	značne	obmedzené.	„Ak	a	nad	tým	zamyslíš,	ak	vystupuje	v	reklame	
muž	ide	o	reklamu	na	mužskú	kozmetiku,	parfum,	alebo	na	druhej	strane	na	pivo,	autá	či	mužské	časopisy.	
Do	reklamy	na	novú	umývačku	riadu	nedajú	sexy	vyšportovaného	chlapa,	ale	tzv.	„žienku	domácu“.	To	sa	
k	sebe	hodí	viac“	(Žena	49	rokov,	úradníčka).	

Záver
	 Prostredníctvom	 reklamy	 sú	 nám	 prezentované	 (a	 preferované)	 určité	 stereotypné	 konštrukcie	
maskulinity	a	feminity.	Reklamy	určené	ženám	sú	založené	na	„tradičných“	predstavách,	podľa	ktorých	sú	
ženy	asociované	predovšetkým	s	materstvom,	starostlivosťou	o	domácnosť	(a	manžela),	prípadne	o	seba	
samé.	 	Medzi	 najčastejšie	využívané	mužské	 stereotypné	 charakteristiky	patrí	 odvaha,	 racionalita,	 emo-
cionálna	nezraniteľnosť	či	stoicizmus.	
	 Výsledky	prieskumu	potvrdili	platnosť	mojich	hypotéz	(vo	väčšej	či		menšej	miere).	Ženské	respon-
dentky	sa	javia	ako	citlivejšie	(v	porovnaní	s	mužmi)	na	uplatňovanie	(niektorých)	rodových	stereotypov	
v	 reklame.	Väčšina	 respondentov	 zaznamenala	 (minimálne	 jednu)	 reklamu,	 ktorá	 ich	 svojim	 spôsobom	
šokovala	a	pobúrila.	Na	druhej	 strane	sa	ale	niektorí	 respondenti	vyjadrili	aj	v	pozitívnom	zmysle	 (teda	
reklama,	ktorá	ich	síce	šokovala,	no	pritom	zaujala	a	hodnotia	ju	ako	originálnu,	nie	ako	urážlivú).
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	 Na	 základe	 prieskumu	 sa	mi	 potvrdilo,	 že	 reklamy	 sa	 dajú	 interpretovať	 rôzne	 (v	 závislosti	 na	
spoločenskom	kontexte	a	 rozdieloch	medzi	príjemcami	–	napr.	 rod,	vek,	vzdelanie	a	pod.)	a	nemajú	 len	
jeden	fixovaný	význam.	 	Faktom	však	ostáva,	že	 reklama	 (ako	 jeden	z	veľmi	dôležitých)	 informačných	
prostriedkov	sa	spolupodieľa	na	vytváraní	postojov		a	spôsobov	správania	sa	ľudí.		
	 Uvedomujem	 si,	 že	 výsledky	 prieskumu	 prezentovaného	 v	 tejto	 práci	 nemožno	 považovať	 za	
všeobecne	platné,	ale	môžu	naznačiť	určité	smerovanie	a	byť	podnetom	pre	ďalšie	aktivity,	pretože	reklama	
(a	média	 vo	 všeobecnosti)	 je	 oblasťou,	 ktorá	 poskytuje	 dostatok	 priestoru	 (a	 otázok)	 pre	ďalšie	 (nielen	
rodovo	orientované)	výskumy.
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	 Už	Darwin	definoval	odpor	ako	jednu	zo	základných,	univerzálnych	ľudských	emócií.	Odpor	bol	
chápaný	ako	„niečo	odpudzujúce,	primárne	v	 súvislosti	 s	 chuťou,	 sekundárne	v	 spojitosti	 s	hocičím,	čo	
vyvoláva	podobné	pocity,	cez	čuch,	hmat	či	zrak.“		Darwin	spájal	odpor	nielen	so	skúsenosťou	znechutenia,	
ale	aj	s	konkrétnym	výrazom	tváre,	ktorý	je	podľa	neho	tiež	univerzálny,	ako	emócia	samotná.	
	 Od	 čias	 Darwina	 sa	 mnoho	 autorov	 a	 vedcov	 venovalo	 problematike	 univerzálnych	 emócií,	 či	
konkrétne	odporu	samotnému.	Odpor	sa	považoval		za	jednu	zo	základných	emócií,	ktorá	bola	časťou	nášho	
kultúrneho	 dedičstva,	 prítomná	 vo	 všetkých	 kultúrach,	 a	 ktorá	mala	 plniť	 špeciálne	 funkcie,	 ktoré	mali	
pomôcť	k	prežitiu	našich	predkov.
	 Prevažná	väčšina	vedcov	dospela	k	záveru,	že	primárne	sa	odpor	spája	s	jedlom,	pretože	najväčšie	
nebezpečenstvo	kontaminácie,	ktorej	sa	odpor	snaží	telu	zabrániť,	sú	práve	ústa.	Vysvetľuje	sa	to	hlavne	tým,	
že	ľudia,	ako	druh,	sú	všežravci-	tým	sa	zväčšuje	spektrum	potravy,	ale	súčasne	aj	spektrum	potencionálnej	
otravy.	Existuje	set	základných	vecí,	tzv.	„core	disgust“	ktoré	vzbudzujú	v	ľuďoch	primárne	odpor.	Do	tejto	
skupiny	patrí:	jedlo,	ľudské	produkty,	zvieratá,	sexuálne	správanie,	kontakt	s	mŕtvymi	telami,	poškodenie	
vonkajšieho	obalu	tela	(deformácia),	zlá	hygiena,	pričom	Rozin,	Haidt	a	McCauley	do	tejto	skupiny	radia	aj	
určité	morálne	správanie.
	 Ak	odpor	slúži	primárne	na	varovanie	pre	fyzickým	kontaktom,	ktorý	by	mohol	byť	pre	telo	škodlivý,	
nákazlivý,	potom	sa	javí	logické,	že	odpor	je	ľudskou	adaptáciou	na	život	v	prítomnosti	mikróbov	a	para-
zitov,	ktoré	sa	prenášajú	primárne	fyzickým	kontaktom	so	zvieratami	a	ľuďmi,	a	ich	výlučkami.	Niektorí	
autori	preto	 tvrdia	 ,	že	keďže	mikróby	a	parazity	oslabovali	 ľudstvo	počas	celej	histórie	 tohto	druhu,	 je	
minimálne	pravdepodobné,	že	sa	odpor	vyvinul	cez	prírodnú	selekciu.	Z	tohto	pohľadu	by	sa	dala	vysvetliť	
aj	skutočnosť,	že	rastliny	a	ich	produkty	sú	zriedkakedy	ľuďom	odporné	(zväčša	je	tomu	tak,	ak	sú	už	v	
rozklade-	teda	prítomnosť	mikróbov	a	parazitov	je	omnoho	väčšia),	naopak	omnoho	pravdepodobnejším	
budičom	odporu	bude	mäso,	než	rastliny.	
	 Toto	všetko	sa	javí	byť	logické,	dávajúce	zmysel.	Napriek	tomu	vystupuje	na	povrch	niekoľko	otázok,	
ktoré	by	mali	byť	zodpovedané.	Ako	poukazuje	napr.	Rozin,	existuje	veľa	vecí,	ktorým	sa	ľudia	vyhýbajú	
bez	toho,	že	by	nimi	boli	znechutení	(ako	napr.	arzén	v	jedle)	–	sú	síce	pre	organizmus	nebezpečné,	ale	nie	
sú	odporné.	V	tomto	prípade	sa	vysvetlenie	odporu	na	základe	kontaminácie	tela	nedá	použiť.	A	naopak,	ex-
istujú	prípady,	kedy	určité	veci	(napr.	v	potrave)	vyvolávajú	odpor	bez	toho,	aby	boli	telu	škodlivé-	naopak,	
v	niektorých	prípadoch	môžu	byť	aj	zdravé	(niektorí	jedinci	napr.	cítia	odpor	pri	jedení	surových	paradajok,	
iní	pri	jedení	sušených	hrozienok	a	pod.)	
	 Viacero	autorov		poukazuje	na	skutočnosť,	že	odpor	funguje	na	princípoch	sympatetickej	mágie-	na	
zákonoch	mágie	podobnosti	(podobnosť	s	kontaminovaným	predmetom	stačí	na	to,	aby	aj	tento	predmet	sa	
stal	kontaminovaný	–	to	by	vysvetľovalo	napr.	prípad,	kedy	ľudia	odmietli	jesť	čokoládový	koláč	v	tvare	
psieho	výkalu)	a	mágie	kontaktu	(čo	bolo	s	niečím	kontaminovaným	kedysi	v	kontakte,	stáva	sa	samotné	
kontaminovaným	–	ako	napr.	oblečenie	masového	vraha).	
	 Mary	Douglas	vníma	odpor	ako	niečo,	čo	porušuje	štandardnú	štruktúru	spoločnosti.	Ľudia	podľa	
nej	považujú	za	odporné,	nečisté	všetko,	čo	 je	 inak	„ako	má	byť“	–	napr.	netopier-	 je	cicavec,	ale	 lieta.	
Avšak	aj	táto	teória	má	svoje	medzery-	taký	delfín	napr.	je	tiež	cicavcom,	ktorý	pláva	(teda	tiež	porušuje	
„prirodzenú“	štruktúru,	a	napriek	tomu	toto	zviera	ľudia	nepovažujú	za	niečo	odporné.	
	 Teórií	o	vzniku	odporu,	ako	aj	diskusií,	či	sa	jedná	o	univerzálnu	ľudskú	vlastnosť,	alebo	či	je	to	
výsledok	socializácie	v	konkrétnej	kultúre	je	nepreberné	množstvo.	Jednou	takouto	teóriou,	ktorú	niektorí
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autori		zastávajú	je,	že,	niektoré	veci	v	nás	vyvolávajú	odpor	preto,	lebo	nám	pripomínajú	našu	animálnu	
podstatu	-	čím	nám	teda	pripomínajú	aj	to,	že	sme	smrteľní.	Ľudia	musia	jesť,	vylučovať,	či	mať	sexuálny	
styk	rovnako	ako	zvieratá.	Preto	kultúra	určuje	v	akých	medziach	je	čo	dovolené,	považované	za	normálne-	
a	čo	sa	 tomu	vymyká,	 je	považované	za	odporné	 (čo	potvrdzuje	aj	 skutočnosť,	že	v	mnohých	 jazykoch	
fungujú	prirovnania	človeka	k	niektorým	druhom	zvierat	ako	urážka).	Preto	sa	snažíme	práve	týmito	pravid-
lami	potláčať	v	sebe	animálnu	podstatu,	čím	sa	aj	snažíme	akoby	oddialiť	skutočnosť	smrti.	Tento	argument	
podporujú		príkladom,	že	slzy	sú	jedinou	ľudskou	tekutinou,	ktorá	sa	nespája	s	pocitom	odporu	práve	preto,	
že	je	považovaná	za	výlučne	ľudskú.
	 Ďalším	argumentom	v	prospech	debaty	o	potláčaní	našej	zvieracej	podstaty	sú	aj	prísne	tabu,	ktoré	
figurujú	 v	 ľudskom	 „jedálničku“.	Napriek	 obrovskému	množstvu	 zvieracích	 druhov,	 ktoré	 existujú,	 iba	
minimum	z	nich	je	človeku	„dovolené“	konzumovať	bežne.	V	osobitnej	pozícii	sú	navyše	zvieratá,	ktoré	sú	
človeku	príliš	blízke	–	ako	napr.	domáci	miláčikovia	(psy,	mačky,	škrečky,	andulky,...)	ako	aj	tie,	ktoré	sú	
človeku	príliš	vzdialené	(ako	napr.	rozličné	druhy	hmyzu).	
	 Podobne,	 ako	 spomínané	 tabu	 pri	 výbere	 potravy	 funguje	 aj	 pri	 výbere	 sexuálneho	 partnera.	To	
je	ďalším	príkladom	na	 podporenie	 teórie,	 že	 ohraničením	 základných	 vlastností,	 ktoré	máme	 spoločné	
so	zvieratami	(oba	druhy	musia	niečo	jesť,	a	rozmnožovať	sa)	sa	od	nich	snažíme	vyčleniť.	Aj	pri	výbere	
sexuálneho	partnera	platí	pravidlo,	že	ľudia,	ktorí	sú	nám	príliš	blízki	(tzn.	príbuzní-	v	prípade	sexuálneho	
styku	by	sa	jednalo	o	incest)	alebo	sú	nám	príliš	vzdialení	(inej	„rasy“	napr.)	nie	sú	tým	„správnym“	part-
nerom	a	človek,	ktorý	tieto	pravidlá	poruší	je	ostatnými	morálne	odsudzovaný	a	jeho	činy	sú	považované	za	
odporné-	morálne	neprípustné.	
	 Tento	prístup	na	prvý	pohľad	osvetľuje	mnohé.	Na	druhej	strane	však	aj	mnohé	zahmlieva.	Ak	je	
ľuďom	odporné	to,	čo	je	zvieratám	prirodzené	(resp.	musí	to	fungovať	v	presných	pravidlách),	ako	je	možné,	
že	žiadna	forma	spánku,	či	dýchania	v	ľuďoch	nevzbudzuje	odpor?	Tiež	by	som	si	netrúfla	natoľko	suveré-
nne	tvrdiť,	že	slzy	sú	výlučne	„ľudskou	tekutinou“	–	i	keď	to	autori	chápu	z	emocionálneho	hľadiska	(teda	
nerátajú	keď	zviera	slzí	lebo	má	napr.	zapálené	oko),	mnohé	zvieratá	silne	preciťujú	niektoré	emócie	(napr.	
labuť,	ktorá	po	smrti	svojho	partnera	sa	rozhodne	umrieť	tiež)	a	iba	po	dôkladnom	výskume	odborníkov	by	
som	v	tomto	smere	vynášala	nad	zvieratami	podobné	„rozsudky“.	Ďalšia	otázka	sa	vynára	pri	predostrenom	
strachu	zo	smrti.	Ľuďom	totiž	nie	je	odporná	samotná	predstava	smrti,	ako	skôr	mŕtve	telo,	ktoré	podlieha	
rozkladu.	Ak	sú	však	ľudia	skutočne	dualistami,	potom	odpor	voči	mŕtvemu	telu	nie	je	vysvetlením.		
	 Odpor	však	ľudia	pociťujú	a	vyjadrujú	aj	pri	iných	rovinách	než	tie	ktoré	boli	doteraz	spomenuté-	
ako	napr.	rovina	morálna	či	psychologická	(ľudia	vyjadrujú	odpor	pri	určitých	činoch-	vražda,	pedofília,	
určité	politické	názory,	a	pod.)	Jedná	sa	teda	o	považovanie	niektorých	jedincov	za	odporných	kvôli	 ich	
správaniu,	nie	kvôli	tomu,	že	by	boli	fyzicky	kontaminovaní.	Dá	sa	to	však	chápať	metaforicky-	že	by	nás	
mohli	„kontaminovať“	ich	činmi/myšlienkami,	ktoré	odsudzujeme	a	považujeme	za	nemorálne.	Výsledky	
niekoľkých	výskumov	naznačujú	,	že	mnohí	asociujú	odporné	veci	s	imorálnymi	skutkami-	odpor	slúži	v	
tomto	prípade	 ako	morálna	obrana.	Slovo	 „odporné“	 sa	používa	 často	 ako	 synonymum	„nemorálneho“.	
Mnohí	autori	dokazujú,	že	sa	nejedná	len	o	metaforu,	či	slovnú	hračku.	Vyzerá	 to	 tak,	že	vo	väčšine	ja-
zykov	majú	prepojenú	sémantickú	doménu,	ktorá	spája	záležitosti	tela	(jedlo,	výkaly,	sex,...)	so	sociálnymi	
a	morálnymi	záležitosťami.	Slovo	vyjadrujúce	odpor	sa	používa	rovnocenne	v	oboch	prípadoch.	
	 Nepriamy	kontakt	s	ľuďmi,	ktorí	spáchali	morálny	zločin	je	rovnako	nežiadúci,	ako	kontakt	s	jedin-
com	s	nákazlivou	chorobou.	Tento	druh	odporu	môže	reprezentovať	abstraktnejší	set	obáv:	rozdiel	človek-	
zviera,	pričom	dôraz	sa	nekladie	až	tak	na	ľudské	telo,	ako	na	človeka	ako	člena	kooperujúcej	sociálnej	sku-
piny.	Niektorí		ponúkajú	ako	vysvetlenie	teóriu,	že	ľudská	morálka	väčšiny	kultúr	sa	riadi	3	kódmi-	etikou	
komunity,	autonómie	a	božskosti.	Odpor	sa	potom	vysvetľuje	ako	emócia,	ktorá	chráni	čistotu	duše	ako	aj	
tela.	Telo	sa	v	tomto	prípade	vníma	ako	chrám,	ktorý	treba	chrániť	pred	všetkými	formami	znečistenia-	a	
odpor	je	ten	najlepší	ochránca.
	 Na	základe	vyššie	spomenutého	niektorí	autori	usudzujú	,	že	i	keď	„výstup“	odporu	zostal	v	priebe-
hu	kultúrnej	evolúcie	relatívne	konštantný,	podnety,	ktoré	ho	vyvolajú	sa	v	priebehu	tejto	evolúcie	silne	
rozšírili	–	jedná	sa	o	koncept	preadaptácie	–		teda,	že	existujúci	systém	mení	svoje	funkcie,	resp.	rozširuje

speculum

3_2009 58

odpor a morálne usudzovanie



svoje	„pole	pôsobnosti“	v	závislosti	od	okolitých	podmienok-	čo	by	vysvetľovalo,	prečo	sa	chápanie	odporu	
rozšírilo	z	primárneho	zdroja-	jedla	(kedy	ide	o	kontamináciu	fyzického	tela)	aj	napríklad	k	morálnym	úsud-
kom	(kde	sa	jedná	o	dušu,	resp.	abstraktnú	zložku	jedinca-	nie	už	fyzické	telo).	Ak	sa	však	odpor	vyvinul	
aby	slúžil	dôležitým	adaptačným	funkciám-	ako	 je	 selekcia	 jedla	či	vyhýbanie	 sa	chorobám	–	 je	potom	
neobyčajne	prekvapivé,	že	reakcia	odporu	takmer	úplne	chýba	u	malých	detí.	Treba	preto	opatrne	narábať	s	
tvrdením,	že	odpor	je	evolučne	vyvinutý	a	potrebný	na	biologické	prežitie.	Sociálne	funkcie	odporu	môžu	
byť	podľa	niektorých		dôležitejšie	než	tie	biologické.
	 Ako	priamo	môže	súvisieť	pocit	odporu	s	morálnym	usudzovaním?	Na	prvý	pohľad	sa	môže	zdať,	
že	 pocity	 ako	 sympatie,	 či	 hnev	 budú	 pri	 vynášaní	 rozsudku	 relevantnejšie	 než	 odpor.	 Výskumy	 však	
naznačujú	,	že	odpor	hrá	omnoho	dôležitejšiu	úlohu	než	sa	na	prvý	pohľad	javilo.	Dokonca	vplyv	odporu	
na	morálne	usudzovanie	sa	preukázal	aj	v	takých	prípadoch,	kedy	osoba,	alebo	udalosť,	ktorá	bola	hodno-
tená,	sama	o	sebe	nemala	nič	do	činenia	s	vecami,	ktoré	by	boli	odporné.	Morálne	hodnotenie	bolo	v	týchto	
pokusoch	 	ovplyvnené	viac	prostredím	(teda	špinavé	prostredie	vzbudzujúce	odpor	malo	väčší	vplyv	na	
prísnosť	hodnotenia	než	čisté	prostredie).	Z	výskumov	vyplýva,	že	odpor	ovplyvnil	výsledok	hodnotenia	
neodporných	morálnych	porušení	(teda	tých,	ktoré	sami	o	sebe	odporné	neboli)	rovnako	ako	ovplyvnil	hod-
notenia	odporných	morálnych	narušení	(teda	samotný	hodnotený	čin	bol	odporný).	Z	týchto	výskumov	tiež	
vyplýva,	že	odpor	má	väčší	vplyv	na	morálne	usudzovanie	než	napr.	smútok.	
	 Výskumy	sťahov	tvárových	svalov	poukazujú,	že	ako	pri	fyzickom,	tak	pri	morálnom	znechutený	
sú	aktivované	a	sťahované	tie	isté	tvárové	svaly.	V	podobných	pokusoch	tiež	vyšlo,	že	jedinci	s	vysokou	
citlivosťou	odporu	(disgust	sensitivity)	majú	väčšiu	pravdepodobnosť	zastávať	morálne	názory/predstavy	
charakteristické	pre	politický	konzervativizmus.	Z	výskumov	sa	javí,	že	konzervatívci	(vo	všeobecnosti)	sú	
viac	senzitívni	voči	odporu	ako	jedinci	s	nízkym	príjmom.		
	 Odpor	hrá	tiež	rolu	pri	vyhýbaniu	sa	určitým	ľuďom	či	skupinám-	nesú	riziko	kontaminácie.	Tento	
pohľad	na	odpor	ako	na	„behavioral	immune	system“		naznačuje,	že	členovia	skupiny,	ktorá	je	vnímaná	ako	
cudzia,	čudná,	alebo	porušuje	normy	správania	(hlavne	týkajúce	sa	fyzickej	čistoty,	prípravy	jedla	a	sexuál-
neho	správania)–	môže	vyvolať	pocit	odporu	a	motiváciu	vyhýbať	sa	takému	kontaktu.	Zástancovia	tohto	
pohľadu	argumentujú,	že	v	histórii	tento	postoj	pomáhal	prežitiu	našich	predkov,	v	súčasnosti	tento	mecha-
nizmus	však	spôsobuje	neadekvátne	a	neférové	posudzovanie	skupín	a	ľudí	(predsudky,	unáhlené	závery	z	
prvého	pohľadu	a	pod.).	V	prípade	stigmatizovaných	minorít	(homosexuáli,	ženy,	Židia,	nedotknuteľní,....)	
treba	 podľa	 autorov	 klásť	 špeciálny	 dôraz	 na	 tie	 univerzálne	 ľudské	 hodnoty	 -	 rodina,	 snaha	 o	 šťastie,	
základné	ľudské	práva-	ktoré	jedinec	zdieľa	s	tými,	čo	ho	hodnotia	–	„obuť	sa	do	cudzích	topánok“	pomôže	
k	nárastu	empatie.	
	 Tieto	závery	sú	rozhodne	veľmi	zaujímavé,	a	podľa	môjho	názoru	–	neočakávané.	Neviem	sa	ale	
ubrániť	niekoľkým	otázkam.	Zaujímalo	by	ma,	ako	presne	títo	autori	merali,	alebo	na	základe	čoho	definovali	
senzitivitu	odporu.	Na	základe	nejakých	chemických	reakcií,	ktoré	počas	toho	pocitu	v	tele	prebehnú?	Ale-
bo	nejakou	inou,	exaktne	merateľnou	metódou?	Či	vyjadreniami	samotných	informátoroch	o	ich	pocitoch?	
Ak	to	bolo	totiž	robené	formou,	ako	napr.	experimenty,	na	ktorých	sa	snažili	zistiť	ako	pocit	odporu	vplýva	
na	morálne	usudzovanie,	nie	je	to	podľa	mňa	dostatočný	základ	na	vyvodzovanie	takýchto	záverov.	Ako	
mnohí	poukazujú,	odpor	je	síce	základnou	ľudskou	vlastnosťou,	ale	nie	je	uniformnou	vlastnosťou-	mnohé	
z	toho,	čo	sa	nám	javí	odporné	je	dané	spoločnosťou,	v	ktorej	žijeme.	Preto	pri	podobných	experimentoch	
treba	dávať	pozor	na	to,	aby	samotní	informátori	hodnotili	dané	veci/podmienky	atď.	ako	odporné.	Súčasne	
mi	príde	dôležité	pripomenúť,	že	predstavivosť	dotyčného	hrá	tiež	dôležitú	úlohu,	nielen	úroveň	senzitivity	
–	tieto	dve	veci	sa	totiž	nerovnajú.	Niektorí	ľudia	sú	napr.	háklivejší	na	odporné	vtipy,	práve	preto,	že	si	ich	
vedia	lepšie	predstaviť	než	ostatní-	nemusí	to	ale	nutne	znamenať,	že	majú	vyšší	prah	senzitivity	odporu.	
	 Načrtá	sa	tiež	otázka,	prečo	sa	emócia	odporu	rozšírila	z	tela	do	spoločnosti?	Niektorí		autori	zas-
távajú	názor,	že	kognícia,	ako	pre	ľudí,	tak	aj	pre	zvieratá,	je	primárne	záležitosť	rýchleho	a	intuitívneho	
spájania	vzorcov,	pričom	vychádzame	z	minulých	skúseností.	Aplikujeme	vzorce	z	predošlých	akcií	rýchlo	
a	intuitívne	v	nových	situáciách,	ktoré	sa	nám	zdajú	byť	v	rovnakých,	či	podobných	okolnostiach.	Niektorí		
túto	teóriu	rozvíjajú	tvrdiac,	že		metafora	je	základný	kognitívny	proces,	ktorý	robí	určité	druhy	chápania
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možnými,	ktoré	by	neboli	inak	možné,	nebyť	našich	tiel	a	telesných	skúseností,	ktoré	práve	cez	telo	vní-
mame.	Podľa	tejto	teórie	máme	v	sebe	určité	naučené	schémy	(napr.	toto	jedlo	ma	priťahuje,	toto	odpud-
zuje),	pričom	tieto	sú	ľahko	aplikovateľné	aj	v	iných	doménach,	v	situáciách	v	podobných	podmienkach	
(napr.	tento	človek	ma	priťahuje,	tento	odpudzuje).	Ľudia	čerpajú	zo	schémy	pre	skupinu	základných	vecí	
vzbudzujúcich	odpor	(„core	disgust“)	pri	vytváraní	ich	sociálneho	a	morálneho	života	a	pri	procese	social-
izácie	detí,	kedy	ich	učia	čomu	sa	treba	vyhýbať.
	 Použitie	vrodených	schém	v	sociálnom	živote	môže	byť	univerzálnym	psychologickým	a	kultúrnym	
procesom,	avšak	konkrétne	nastavenie	telesného	a	sociálneho	vnímania	je	odlišné	v	každej	jednej	kultúre.	
Základný	zdroj	rozdielov	vzniká	pri	širokej	variácii	kultúrnych	rozdielností	v	koncepciách	tela.	Druhým	
takýmto	zdrojom	sú	možné	kultúrne	rozdielnosti	vo	vnímaní	ohrození	duše.		Preto	i	keď	sa	odpor	javí	ako	
základná,	univerzálna	ľudská	vlastnosť,	je	dôležité	uvedomiť	si,	že	nie	je	uniformnou,	a	že	môže	mať	mnohé	
podoby.
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	 Teritoriálne	jej	výskumy	siahajú	od	Devína,	cez	Kysuce	až	po	Medzev,	ale	pod	rôznymi	vedecko-
študijnými	zámienkami	pravidelne	prekračuje	aj	hranice	Slovenska.	Šírkou	záberu	skúmaných	tém	udivuje	
aj	 tých,	ktorí	nepoznajú	ďalšie	okolnosti:	Tri	“vlastnoručne”	vychované	deti,	 tri	roky	pobytu	v	Alžírsku,	
roky	šéfovania	v	Ústave	etnológie.	PhDr.	Gabriela	Kiliánová,	CSc.,	narodená	v	roku	1951.
	 H:	Po	uzavretí	manželstva	ste	sa	dostali	do	blízkeho	príbuzenstva	s	profesorkou	matematiky.	Spomí-
nam	to	preto,	lebo	pomerne	veľa	etnológov	sa	pre	tento	odbor	rozhodlo	aj	potom,	čo	zistili,	že	im	tu	nehrozí	
matematický	“bič.”	Váš	vzťah	k	exaktným	vedám	nie	je	vraj	vôbec	taký	odmietavý...
	 K:	 Ani	 trochu,	 pretože	 som	 študovala	 na	 matematickom	 gymnáziu.	 Robila	 som	 matematické	
olympiády	a	veľmi	ma	to	bavilo.	Pri	výbere	vysokej	školy	boli	v	hre	prírodné	vedy.	Jednu	prihlášku	som	
si	podala	na	biochémiu	a	druhú	na	národopis,	čo	bolo	rozhodnutie	až	v	poslednom	gymnaziálnom	ročníku.	
Národopis	som	si	vybrala	preto,	lebo	som	mala	predstavu,	že	budem	študovať	literatúru,	estetiku,	jazyk.
	 H:	Viacerí	z	nás	si	štúdium	etnológie	predstavovali	inak,	ako	napokon	vyzeralo...
	 K:	Ani	ja	som	neštudovala	presne	to,	čo	som	chcela,	ale	to	nič,	páčilo	sa	mi	to.	Spomínam	si	na	
viacerých	“našich”	ľudí	so	záľubou	v	matematike;	Táňa	Bužeková,	ktorá	to	aj	pôvodne	vyštudovala,	Miša	
Ferencová,	ktorá	sa	veľa	matematike	venovala...	Nemyslím	si,	že	som	bola	v	matematike	výborná,	ale	tie	
úlohy	ma	bavili.	Asi	preto,	lebo	som	musela	logicky	rozmýšľať.
	 H:	Vaše	biografické	heslo	sa	v	encyklopédii	ľudovej	kultúry	Slovenska	nachádza	v	zovretí	medzi	
vecnými	heslami	keramika	a	kľaganie.	Všimli	ste	si	to?

	 K:	Tak	 to	 teda	 ani	 náh-
odou	 (smiech).	 Ale	 keď	 to	 už	
spomínate,	 pre	 potreby	 Minis-
terstva	 kultúry	 SR	 pripravuje	
teraz	 náš	 ústav	 Encyklopédiu	
ľudovej	 kultúry	 Slovenska	 slo-
vom	a	obrazom	v	elektronickej	
podobe.	 Robíme	 to	 spolu	 s	
Národným osvetovým centrom 
a	 s	 Koordinačným	 Centrom	
pre	 ochranu	 tradičnej	 ľudovej	
kultúry.	Heslár	sa	vytvoril	nový	
na	 základe	 “starej”	 Encyk-
lopédie,	ale	aj	heslá	budú	písané	
nanovo	 –	 populárnejšie,	 no	 z	
veľkej	 časti	 aj	 s	 tým	 istým	au-
torským	okruhom,	ako	v	pôvod-
nej	encyklopédii.
 

 Michal Herceg

speculum

3_2009

rozhovor:

61

Gabriela Kiliánová:      
    Riaditeľ by mal aj
vedecky pracovať



H:	Kandidátsku	 dizertačnú	 prácu	 ste	 písali	 na	 tému	 ekológia	 súčasných	 procesov	 v	 ústnej	 slovesnosti.	
Pokúsme	sa	priblížiť	váš	terén,	materiál,	prípadne	výsledky.
	 K:	Skúmala	som	na	Kysuciach,	kde	som	sa	koncom	sedemdesiatych	rokov	podieľala	na	záchrannom	
výskume	v	tamojšej	zátopovej	oblasti.	Pokračovala	som	vo	výskume	vo	východnej	časti	Kysúc.	Označenie	
ekológia	 súčasných	procesov	 je	 pre	 dnešného	 čitateľa	 zrejme	 zvláštne.	V	 tom	čase	 bol	 termín	 ekológia	
vo	 folkloristike	pomerne	používaný	a	znamenal	vlastne	kontextuálne	 štúdium	ľudovej	 slovesnosti	 alebo	
spevnosti.	Zbierala	 som	rozprávania	ľudí	všetkých	možných	žánrov,	aby	som	zmapovala	celý	 repertoár,	
ktorý	sa	v	tom	čase	rozprával	v	jednej	obci,	v	Novej	Bystrici.	Chcela	som	však	najmä	pochopiť	procesy	
rozprávania	v	sociálnom	kontexte	obce,	v	sociálnych	vzťahoch.	Sledovala	som	rozprávačské	príležitosti	a	
rozprávačské	okruhy,	to		znamená	relatívne	stále	skupiny	rozprávačov	a	poslucháčov.	Zaujímalo	ma,	na	báze	
akých	vzťahov	vznikali	rozprávačské	okruhy	v	Novej	Bystrici.	Čo	združovalo	ľudí	–	susedstvo,	priateľstvo,	
práca,	či	príbuzenstvo,	alebo	aké	 rôzne	kombinácie	 sociálnych	vzťahov?	A	mala	som	výbornú	možnosť	
sledovať	rozprávačov,	ktorí	sedeli	na	dreve	a	rozprávali	okoloidúcim	či	pravidelnej	skupine	poslucháčov,	
čiže	videla	som	skúmaný	jav	v	relatívne	normálnej,	prirodzenej	situácii.	A	tiež	som	mohla	zistiť,	kto	tvorí
pravidelný	rozprávačský	okruh.
	 H:	Takže	to	bolo	spontánne,	neorganizované.	Na	rozdiel	od	výrazného	rozprávača	Alojza	Kováča,	na	
ktorého	ste	sa	cielene	zamerali?
	 K:	Áno,	mala	som	šťastie,	že	som	mohla	sledovať	vo	viacerých	prípadoch	prirodzené,	spontánne	
fungovanie	 javu,	ktorý	som	skúmala.	Čo	sa	 týka	mimoriadneho	 rozprávača	Alojza	Kováča,	 to	bolo	ešte	
predtým	v	zátopovej	obci	Riečnica,	narazila	som	naňho	pri	kompletných	výskumoch	v	Riečnici	a	v	Har-
velke.	Urobila	som	uňho	veľmi	podrobný	výskum	jeho	repertoáru	a	jeho	životného	príbehu	a	materiál	z	
neho	som	využila	v	doktorskej	práci	i	v	následnej	knižke...	Inak,	Alojz	Kováč,	prezývaný	Bubák	vystupoval		
v	známom	filme	Dušana	Hanáka	Obrazy	starého	sveta.	Bola	to	naozaj	osobnosť.

	 H:	Osem	 rokov	 (1974-1982)	 bolo	 vaše	meno	
spojené	aj	s	vtedajšou	Katedrou	etnografie	a	folkloris-
tiky...
	 K:	Áno,	 po	 skončení	 vysokej	 školy	 som	zos-
tala	ako	asistentka	a	potom	ako	ašpirantka	na	katedre.	
Ukončila	som	ašpirantúru	a	tri	štvrte	roka	na	to	sme	s	
rodinou	odišli	do	Alžírska.
	 H:	Boli	súčasťou	tej	ašpirantúry	aj	nejaké	peda-
gogické	povinnosti?	Učili	ste?
	 K:	 Len	 výnimočne.	 Hádam	 dvakrát	 sa	 stalo,	
že	 som	 zastupovala	 nejaké	 jednotlivé	 prednášky	 či	
semináre.	Do	mojich	katedrových	ôsmych	rokov	treba	
zarátať	aj	tri	deti,	s	ktorými	som	ostávala	doma.
	 H:	Ale	viedli	ste	prinajmenšom	jeden	výskum...
	 K:	Áno,	raz	sa	to	stalo.	V	tej	skupine	študentov	
bola	 vtedy	 Marta	 Botíková,	 Zuzana	 Púcha,	 dnes	
Štefániková,	 a	 ďalší.	 Páčilo	 sa	 mi	 to.	 Dodnes	 rada	
učím,	 aj	 keď	 vzhľadom	 na	 moju	 funkciu	 len	 veľmi	
málo.	Dúfam,	že	keď	už	nebudem	riaditeľkou	ústavu,	
ostane	mi	viac	času	na	učenie.
	 H:	 Absolvovali	 ste	 niekoľko	 zahraničných	
študijných	 pobytov,	 o	 ktorých	 sa	 možno	 dočítať	 vo	
vašej	biografii/bibliografii,	alebo	v	etnologických	pe-
riodikách.	Neviem	však,	kde	by	sme	sa	niečo	viac	doz-
vedeli	o	vašom	“výlete”	do	Alžírska	v	 rokoch	1983-
1986.	Dalo	sa	vám	tam	aj	študovať	či	skúmať?

speculum

3_2009 62

rozhovor s Gabrielou Kiliánovou



	 K:	Bolo	ťažké	využiť	tie	tri	roky	na	nejaké	špeciálne	štúdium	a	ešte	ťažšie	na	etnologický	výskum	tej	
krajiny.	Žili	sme	v	meste	Ech	Chéliff,	ktoré	bolo	zničené	po	zemetrasení.	To	bol	aj	dôvod	nášho	príchodu.	
Môjho	manžela	prizvali	ako	člena	česko-slovenského	a	následne	aj	medzinárodného	tímu,	aby	mesto	znovu	
vybudovali.	Pracovných	príležitostí	tam	pre	mňa	veľa	nebolo,	navyše	sme	tam	mali	so	sebou	tri	malé	deti,	
ktoré	by	som	asi	nenechala	v	opatere	tamojších	školských	či	predškolských	zariadení	z	dôvodov	hygieny.	
Isteže,	sledovala	som	okolie,	správanie	mojich	alžírskych	susediek,	rozprávala	som	sa	s	nimi.	Pochopiteľne,	
k	mužom	som	mala	oveľa	menší	prístup.	Nejaké	knihy	som	získala	cez	manžela,	ktorý	mal	väčšie	možnosti	
pohybu	ako	ja.	Väčšinou	to	boli	sociologické	publikácie	vo	francúzštine.	Na	niektoré	si	konkrétne	spomí-
nam.	Jedna	bola	o	premenách	sociálnej	štruktúry	Alžírska	po	roku	1962	(rok	oddelenia	od	Francúzska	a	
získania	štátnej	suverenity),	ďalšia	o	rozprávkach	Západnej	Afriky	a	iné	pramene.	O	tej	veľkej	ceste	sme	
sa	dozvedeli	v	predstihu	asi	piatich	mesiacov,	 takže	som	zháňala	všetku	možnú	 literatúru	v	univerzitnej	
knižnici	v	Bratislave,	aby	som	sa	o	Alžírsku	čo	najviac	dozvedela.	Ale	nejaké	systematické	štúdium	to	ne-
bolo.
	 H:	Ak	je	pre	človeka	práve	to	systematické	štúdium	druhou	prirodzenosťou,	tak	v	Alžírsku	to	musel	
byť	naozajstný	pôst...
	 K:	Vzala	som	si	tam	prácu.	V	januári	roku	1983	som	sa	dostala	na	brigádnický	úväzok	do	vtedajšieho	
Národopisného	ústavu	SAV	a	prvou	mojou	úlohou	bolo	spracovať	rukopisy	ľudovej	umelkyne	Zuzany	Se-
leckej.	Keď	som	v	auguste	1983	odlietala	s	troma	deťmi	a	dvesto	kilami	batožiny	do	Afriky,	viezla	som	so	
sebou	aj	rukopisy	o	Seleckej.	Pekný	kontrast	nie?	Sedíte	v	Afrike	a	píšete	o	ľudovej	umelkyni	zo	Slovenska.	
Monografiu	o	Zuzane	Seleckej	som	potom	v	osemdesiatom	siedmom	odovzdala,	ale	nikdy	nevyšla,	pretože	
bola	pripravovaná	pre	jedno	martinské	vydavateľstvo,	ktoré	rukopis	po	roku	1989	napokon	vrátilo.	Bolo	by	
to	treba	trošku	“preorať”,	a	potom	by	to	snáď	mohlo	vyjsť	aj	dnes.
	 H:	Rozhovor	nahrávame	v	čase,	keď	intenzívne	rezonuje	novembrové	revolučné	výročie.	Zúčastnili	
ste	sa	v	osemdesiatom	deviatom	na	tej	známej	masovej	“prechádzke”	Slovákov	do	Hainburgu?	Vraj	tam	
vtedy	bolo	okolo	sto	päťdesiat	tisíc	ľudí...
	 K:	Nie,	asi	som	bola	chorá	(smiech).	A	neviem	si	spomenúť,	čo	mi	v	tom	zabránilo.
	 H:	Zaujíma	ma	to	aj	preto,	lebo	ste	sa	dlho	zaoberali	Devínom	ako	pamätným	miestom	pre	Slovákov,	
Rakúšanov	i	Maďarov.	Kedy	vznikol	tento	váš	záujem?
	 K:	Vychádzalo	to	z	dvoch	motivácií.	Po	prvé,	sociálna	historička	Elena	Mannová	ma	oslovila,	aby	
som	sa	zúčastnila	jedného	bilaterálneho	projektu,	ktorý	sa	zameriaval	na	slovenské	a	rakúske	miesta	pamäti.	
Mohlo	to	byť	niekedy	v	druhej	polovici	deväťdesiatych	rokov.	V	diskusiách	sme	hovorili	i	o	hranici	ako	
mieste	pamäte	a	mňa	najviac	priťahoval	Devín.	Aj	preto,	lebo	môj	muž	bol	v	tom	čase	jeden	z	architektov,	
ktorí	sa	venovali	rekonštrukcii	Devína	ako	národnej	kultúrnej	pamiatky.	Od	začiatku	deväťdesiatych	rokov	
som	preto	hľadala	niektoré	historické	texty	k	Devínu.	Spolu	s	manželom	sme	pátrali	aj	po	ikonografickom	
materiáli	k	tomuto	symbolickému	miestu,	takže	táto	téma	bola	už	v	našej	kuchyni	“rozhovorená.”
	 H:	Mnohí	z	nás	-	študentov	sa	v	zlomovom	a	teraz	často	spomínanom	roku	1989	práve	narodili.	
Vy	ste	v	tom	čase	pracovali	v	Ústave	etnológie.	Ako	toto	obdobie	prežívala	táto	inštitúcia?	Boli	tam	veľké	
otrasy,	alebo	sa	podarilo	plynulo	“preplávať”	z	jedného	zriadenia	do	druhého?
	 K:	Miera	otrasu	 je	vecou	vnímania	 jednotlivca.	Určite	si	spomínam	na	isté	napätie	a	vzrušenie	z	
ponovembrových	dní.	Ak	sa	dobre	pamätám,	osemnásteho	alebo	devätnásteho	novembra	 sme	mali	prvé	
stretnutie	všetkých	pracovníkov	v	ústave.	Myslím,	že	Arne	Man	bol	jeden	z	tých,	ktorí	priniesli	informáciu	
o	študentských	zhromaždeniach	v	Prahe	a	Bratislave.	Hovorili	o	tom	aj	Rastislava	Stoličná	a	Viera	Feglová.	
Spomínam	si	aj	na	Juraja	Podobu,	ktorý	vtedy	veľa	vystupoval	v	ústave	a	on	bol	angažovaný	aj	v	ochranár-
skom	hnutí.	Na	pracovisku	sme	mali	v	tých	dňoch	diskusie,	stretnutia,	bol	generálny	štrajk,	ktorý	sme	v	
ústave	spolu	absolvovali.	Niekoľko	mesiacov		po	novembri	inicioval	vtedajší	riaditeľ	Milan	Leščák	anketu,	
kde	 sme	 odpovedali	 na	 rôzne	 odborné	 i	 organizačné	 otázky.	 Bolo	 to	 neskôr	 spracované	 v	 Slovenskom	
národopise.	Zároveň	vyšlo	číslo	vtedajších	Národopisných	informácií,	kde	Peter	Salner	zostavil	niekoľko	
otázok,	na	ktoré	kolegyne	a	kolegovia	postupne	odpovedali.	Išlo	o	vedeckú	sebareflexiu.
Anketa	bola	anonymná,	ale	mnohí	sme	sa	dobrovoľne	podpísali.	No	nejaké	veľké	personálne	čistky	sa
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nekonali.	Niektoré	 problémy	 z	 tých	 diskusií	 sa	 potom	 preniesli	 aj	 do	 osobných	 sporov,	 ale	 výraznejšie	
konflikty	v	ústave	podľa	mojich	spomienok	neboli.	K	väčšiemu	zredukovaniu	pracovníkov	prišlo	neskôr	z	
ekonomických	dôvodov.
	 H:	Na	katedre	 etnológie	 sa	 vaše	 štúdie	 čítajú	 na	 viacerých	predmetoch,	 či	 už	 to	 bola	 kapitola	 o	
ľudovej	próze	zo	syntetickej	publikácie	Slovensko	-	Európske	kontexty	ľudovej	kultúry,	spomínaná	mono-
grafia	o	Devíne,	a	iné.	Priblížme	vašu	vedeckú	prácu	aj	pre	čitateľov	z	iných	škôl.
	 K:	Myslím	si,	že	práca	o	Devíne	z	roku	2005	zarezonovala.	V	tom	čase	sa	veľa	pozornosti	venovalo	
symbolom,	miestam	pamäte	v	najširšom	zmysle	slova	a	kolektívnej	či	kultúrnej	pamäti.	Ľudí	mohlo	zaujať	
aj	to,	že	som	sa	snažila	o	prístup	z	troch	rôznych	perspektív:	zo	slovenskej,	z	maďarskej	a	nemeckej.	Takýto	
pohľad	z	viacerých	strán	sa	v	etnologických	prácach	nevyskytuje	často,	ale	nie	je	to	prístup	výnimočný.	
Devín	so	svojou	zložitou	históriou	si	perspektívu	z	pohľadu	rôznych	sociálnych	skupín	to	priam	vynucuje.	
Stále	nie	je	celkom	bežný.	Nepovažujem	to	za	niečo	výnimočné,	skôr	by	som	to	nazvala	poctivou	robotou.	
Verím,	že	to	bol	úspešný	pokus	o	(ne)etnizujúci	pohľad	na	vec.	Už	som	dostala	otázky,	či	mám	aj	nejaký	
osobný	dôvod	uprednostňovať	multietnický	prístup	k	skúmaným	javom.	Asi	áno,	aj	u	iných	kolegov,	napr.	
aj	zo	zahraničia,	si	všímam,	že	k	takejto	optike	výskumníkov	predurčuje	aj	ich	rodinné	zázemie.	Aj	moju	
citlivosť	k	týmto	otázkam	určite	podporilo	viacnárodnostné	príbuzenstvo	roztrúsené	po	celej	Európe,	v	kto-
rom	som	vyrastala.
	 H:	Čo	ty	vlastne	študuješ?	Etnológiu	či	antropológiu?	Pýtali	sa	ma	mnohí	a	jeden	z	nich	to	nakoniec	
nazval	rozkošne	-	kulturistika.	Vy	ste	tiež	písali	o	trendoch	v	slovenskej	etnológii...
	 K:	Áno,	napríklad	v	súvislosti	s	výročím	Ústavu	etnológie	v	roku	2002.	V	tom	istom	čase	tu	boli	i	
diskusie	o	vzťahu	k	etnológii	a	kultúrnej/sociálnej	antropológii,	ktoré	vyvolal	napríklad	aj	Martin	Kanovský.	
Vyzval	ma,	aby	som	sa	vyjadrila	k	rozdielom	a	zhodám	medzi	etnológiou	a	antropológiou.	Názor,	ktorý	som	
v	tom	čase	formulovala,	sa	do	istej	miery	zmenil	alebo	postúpil.	Avšak	aj	dnes	si	stále	viac	naďalej	myslím,	
že	etnológia	a	antropológia	sú	síce	blízke,	ale	nie	identické	disciplíny,	pretože	majú	rozdielne	epistemo-
logické	základy.	Závisí	od	druhu	školenia,	ktoré	bádateľ	dostane,	ako	sa	jeho	výskumné	zámery	rozvinú.	
Vzdelanie,	ktoré	som	dostala	ja,	bolo	v	intenciách	národopisu,	európskej	etnológie	a	najmä	ovplyvnené
tradíciou	národopisu	nemecko-nordického	okruhu.	Pravdaže,	to	nie	je	jediná	cesta.	Poznáme		antropológov,	
sociológov	a	etnológov,	ktorí	začínali	v	iných	disciplínach,	než	v	tých,	v	ktorých	sa	potom	preslávili,	ako	
napríklad	Ernest	Gellner	alebo	Pierre	Bourdieu.	Na	viacerých	kolegoch	vidím,	že	ten	prechod	v	orientácii	
môže	byť	dosť	plynulý,	závisí	od	druhu	školenia.	Vieme	dobre	o	rozdielnych	významoch	pojmu	etnológia	
v	našom	slovenskom	a	napríklad	francúzskom	jazyku.	Rozdiely	môžu	byť	v	druhu	literatúry	a	vedeckého	
diskurzu,	na	ktorý	sa	obraciame.	Ak	sledujete	najmä	britskú,	americkú	či	holandskú	sociálnu	a	kultúrnu	
antropológiu,	zrejme	sa	stále	viac	prepracúvate	do	prúdu,	ktorý	sa	nazýva	sociálna	či	kultúrna	antropológia.	
Vašu	orientáciu	teda	vidno	podľa	toho,	ku	ktorým	teoretickým	prácam	hľadáte	svoj	vzťah.	Rozdiely	sú	ďalej	
aj	v	tom,	z	akej	tradície	ste	vyšli,	ako	ste	boli	školení,	ktoré	okruhy	ste	si	zvolili	pri	terénnom	výskume,	aké	
výskumné	otázky	si	kladiete,	akých	autorov	citujete,	atď.	
	 H:	A	kde	sa	v	tomto	spektre	vidíte	vy	sama?
	 K:	Usilujem	sa	sledovať	kultúrno-antropologickú	i	sociálno-antropologickú	literatúru,	predovšetkým	
anglicky	hovoriacu.	Ale	cez	konkrétne	mená	ľudí,	o	ktorých	mám	názor,	že	dobre	píšu,	sledujem	napr.	aj	
nemeckú	a	francúzsku	literatúru.	Dalo	by	sa	povedať,	že	sa	stále	pohybujem	v	dvoch	tradíciách,	na	ktoré	
ma	viažu	aj	moje	sociálne	siete.	Mám	kontakty	v	európskej	etnologickej	komunite	a	takisto,	alebo	hádam	aj	
stále	viac,	medzi	kolegami	antropológmi,	ale	aj	medzi	sociálnymi	historikmi,	či	sociálnymi	vedcami	vôbec.	
Inak,	nazdávam	sa,	že	tí	najlepší	sociálni	vedci	sa	neraz	pohybujú	nad	disciplínami,	v	transdisciplinárnom	
diskurze	a	taký	diskurz	ma	priťahuje.
	 H:	Čerstvo	vydanou	knihou	sú	My	a	tí	druhí	v	modernej	spoločnosti	o	kolektívnych	identitách,	kde	
ste	spoluautorkou	a	jednou	z	editoriek.
	 K:	Je	nás	tam	spolu	dvadsať	dva	autorov	z	desiatich	odborov.	Ak	vám	znie	názov	alebo	pojem	kolek-
tívna	identita	odťažito,	všeobecne,	či	abstraktne,	treba	nahliadnuť	do	jednotlivých	kapitol,	ktoré	sú	často	
prípadovými	štúdiami.	Píše	sa	v	nich	o	tom,	ako	ovplyvnilo	život	jednotlivca	či	skupiny	prihlásenie	sa	napr.
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k	istému	národu	či	náboženstvu.	V	niektorých	častiach	je	tá	kniha	zhŕňajúca	a	opiera	sa	i	o	výsledky	pred-
chádzajúcich	výskumov,	v	iných	kapitolách	sa	pohybuje	na	poliach,	ktoré	sú	v	slovenských	podmienkach	
málo	preskúmané,	napríklad	problematika	identity	a	rodu,	alebo	identity	a	konfliktu.
	 H:	Venujme	sa	teraz	chvíľu	vášmu	riaditeľskému	pôsobeniu	v	Ústave	etnológie.	Ako	študent	viem	
o	ňom	len	z	druhej	ruky,	takže	nasledujúce	charakteristiky	(zachytené	po	chodbách	a	krčmách)	možno	poo-
pravíte.	Tu	je	prvá	z	nich:	G.	Kiliánová	má	schopnosť	spájať	ľudí	a	zosúlaďovať	protichodné	tendencie.	Čo	
by	to	mohlo	znamenať?	Sú	v	ústave	nejaké	protichodné	tendencie?
	 K:	Myslím	si,	že	také	sú	na	každom	pracovisku.	Neviem,	či	spájam	ľudí	dostatočne,	ale	rozhodne	to	
bol	jeden	z	mojich	cieľov.	Vedome	som	sa	snažila,	aby	sa	kolektív	spájal	v	záujme	veci	–	v	záujme	projek-
tov,	dobrých	výsledkov	práce.	Je	tu	rozdielnosť	pováh,	temperamentov	a	rôzne	generácie	bádateľov,	ktorí	
sú	školení	rôznym	spôsobom,	vyrastali	v	rôznych	obdobiach	a	kontextoch.	Preto	nemôžu	byť	všetci	rovnakí	
a	myslieť	 rovnako.	Som	však	presvedčená,	že	väčšina	mojich	kolegýň	a	kolegov	 je	vysoko	motivovaná	
pracovať	vo	výskume,	baví	ich	to	a	chcú	to	robiť.	Treba	zrejme	hľadať	správne	miesto	pre	každého.	Etnoló-
gia	a	antropológia	sú	také	široké	a	rôznorodé,	že	pre	každého	sa	dá	nájsť	zaujímavý	problém	a	zaujímavé	
miesto.
	 H:	Kde	dnes	vidíte	možnosti	na	spájanie	ľudí	v	spoločných	projektoch?	V	minulosti	to	boli	veľké	
kolektívne	práce	–	Atlas,	Encyklopédia,	či	rôzne	syntetizujúce	publikácie.	Sú	také	spoločne	riešené	prob-
lémy?
	 K:	Sme	zapojení	vo	VEGA	a	KEGA	projektoch,	kde	sú	vytýčené	určité	témy.	Témy	nie	sú	náhodné,	
pretože	okrem	toho	sme	si	pred	dvoma	rokmi	v	ústave	vydiskutovali	strategický	plán	na	najbližších	päť	ro-
kov,	kde	sú	stanovené	základné	výskumné	problémy	pracoviska.	Hovorili	sme	o	tom,	že	hoci	ľudia	pracujú	
na	rôznych	témach,	mali	by	sa	snažiť	spájať	sa	v	určitých	hlavných	témach,	ktoré	sme	si	sami	pre	seba	určili.	
V	stručnosti	 ide	o	 tieto	štyri	 tematické	okruhy:	1.	výskum	kultúrneho	dedičstva,	2.	etnických	otázok,	3.	
sociálnych	a	kultúrnych	zmien,	transformačných	a	integračných	procesov	a	4.	teória	a	dejiny	vedy.	Keď	sa	
teda	pripravujú	Vega	projekty,	APVV	projekty,	alebo	projekty	z	Centra	excelentnosti,	má	sa	to	diať	dvoma	
smermi.	Na	jednej	strane	projekt	ide	zdola	–	pracovníci	sa	zaujímajú	o	svoje	blízke	témy,	ale	zároveň	sa
projekt	má	napájať	na	hlavné	témy	stanovené	v	strategickom	pláne.	Aby	videli,	kde	sa	môžu	začleniť.	A	
potom	mávame	diskusie,	kde	vedeckú	prácu	“vyvažujeme”,		zaoberáme	sa	tým,	ktoré	témy	sú	menej	roz-
pracované	a	na	také	vypisujeme	napríklad	konkurzy	pre	doktorandov.	Posúvame	ťažisko	smerom	k	menej	
rozpracovaným	témam.
	 H:	Uveďme	pár	príkladov	“ukážkovej”	spolupráce	na	nejakom	projekte.
	 K:	Myslím,	že	dobrá	spolupráca	sa	rozvinula	v	Centre	excelentnosti	SAV,	kde	pracovalo	dvadsať	
sedem	bádateľov	z	desiatich	odborov,	medzi	nimi	osem	ľudí	z	nášho	ústavu.	Prvý	rok,	ba	možno	i	dlhšie,	
sme	sa	vlastne	usilovali	porozumieť	jeden	druhému,	teda	vytvoriť	vedecký	tím.	Používali	sme	na	to	rôzne	
metódy:	diskusie	v	rámci	celého	tímu,	vzájomné	oponovanie	výskumných	zámerov	jednotlivých	členov,	po-
tom	rozdelenie	tímu	do	skupiniek	podľa	výskumných	interdisciplinárnych	tém	budúcich	hlavných	výstupov.	
Z	tejto	dielne	vyšlo	množstvo	publikácii	a	tiež	sa	pracovalo	na	spomenutej	záverečnej	monografii	o	kolek-
tívnych	identitách.	To	bol	však	príklad	interdisciplinárneho	tímu.	Máme	napríklad	APVV	projekt	z	okruhu	
prvej	hlavnej	témy	–	výskum	kultúrneho	dedičstva,	v	spolupráci	s	Katedrou	etnológie	a	kultúrnej	antrop-
ológie	FFUK.	Ide	o	digitalizáciu	našich	archívov,	čo	vyžaduje	veľkú	organizačnú	prácu	–	zosúladiť	prácu	
mnohých	externých	spolupracovníkov.	No	podstatou	projektu	nie	je	samotná	digitalizácia,	ale	jeho	vedecký	
zámer.	Na	základe	digitalizácie	nášho	archívu	a	pochopiteľne	dlhodobých	výskumov	sa	vytvárajú	napríklad	
reprezentačné	 syntetické	vedecké	monografie	o	kultúrnom	dedičstve.	Takto	má	onedlho	vyjsť	napríklad	
práca	Oľgy	Danglovej	o	výšivkách	a	práca	Juraja	Zajonca	o	tkaninách	na	Slovensku.	Už	vyšla	kniha	Petra	
Slavkovského	o	tradičnej	agrárnej	kultúre.	Na	druhej	strane	kolegovia	v	projekte	o	diverzite	v	urbánnom	
prostredí	alebo	v	projekte	o	transformačných	procesoch	v	slovenskej	spoločnosti	riešia	súčasné	aktuálne,	až	
„horúce“	témy	dynamických	sociálnych	premien	tu	a	dnes.	A	to	som	zďaleka	nespomenula	všetky	otázky,	
ktorým	sa	venujú	pracovníci	ústavu.	Vedecký	záber	pracoviska	je	pomerne	široký.	V	práci	skúmajúcej	otáz-
ku	komunikácie	vo	folklóre	spolupracovali	Táňa	Bužeková,	Eva	Krekovičová,	Zuzana	Galyová,	a	podobne.
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	 H:	Niektoré	spomenuté	knihy	budú	mať	aj	širší	dosah.	Dostanú	sa	do	rúk	aj	čitateľom	z	mimoet-
nologického	prostredia.	Ako	 je	 to	 s	našou	vednou	disciplínou,	pokiaľ	 ide	o	popularizáciu?	Vyjadrujú	 sa	
etnológovia	napríklad	v	médiách	aj	k	niečomu	inému,	ako	ku	kalendárnym	obyčajom	a	sviatkom?
	 K:	 Samozrejme.	 Napadá	 mi	 čerstvý	 príklad	 spolitizovanej	 kauzy	 Jánošík,	 kde	 v	 médiách	 veľa	
vystupovala	Eva	Krekovičová.	Ešte	by	som	rada	spomenula	najnovší	aplikovaný	projekt,	ktorý	vedie	nový	
pracovník	ústavu	Tomáš	Hrustič	pre	potreby	Fondu	sociálneho	rozvoja	o	pôsobení	 terénnych	sociálnych	
pracovníkov	v	marginalizovaných	 rómskych	komunitách	s	prevažným	osídlením	Rómov.	Každý	z	devi-
atich	výskumníkov	robí	správu,	ktorá	sa	potom	zhrnie	do	záverečnej	správy	pre	fond	o	tom,	aké	sú	poz-
itíva	a	bariéry	práce	terénnych	sociálnych	pracovníkov	vo	vzťahu	k	ich	klientom	(rómska	komunita)	a	k	
zadávateľom	(samospráva	obce).	To	sú	podľa	mňa	dôležité	výstupy	aplikovaného	výskumu.	
	 H:	 Tu	 je	 ďalšia	 vaša	 charakteristika,	 upozorňujem,	 že	 nie	 z	 mojej	 hlavy:	 G.	 Kiliánová	 ovláda	
množstvo	jazykov,	má	výborné	kontakty	so	zahraničím,	do	všeličoho	sme	ako	ústav	zapojení....
	 K:	Veľkou	vzpruhou	bolo,	keď	sme	sa	asi	rok	po	mojom	nástupe	do	funkcie	stali	spoluriešiteľmi	
rámcového	 programu	 EÚ,	 čo	 je	 úplne	 iný	 stupeň	 vedeckých	 projektov.	 Viacerí	 sme	 sa	 tam	 učili,	 ako	
európsky	projekt	 funguje.	Aj	ďalší	kolegovia,	ktorých	hádam	povzbudil	 aj	 tento	prvý	úspech,	 sa	potom	
snažili	zapojiť	do	takýchto	európskych	projektov.	V	medzinárodných	európskych	projektoch	dnes	pracujú	
napríklad	Tatiana	Podolinská,	Daniel	Luther,	najnovšie	Miša	Ferencová,	a	ďalší.	Takéto	projekty	pomáhajú:	
znamenajú	nové	vedecké	 informácie,	kladú	na	vedecké	výstupy	vyššie	nároky.	Požadujú	napríklad	pub-
likovanie	v	karentovaných	časopisoch,	čo	obnáša	zložité	pripomienkovanie,	a	tak	ďalej.	Pravda,	sú	aj	miz-
erné	európske	projekty,	ale	do	takých	sme	sa	našťastie	nezapojili.	V	roku	1991	som	sa	na	základe	štipendia	
dostala	na	Európsky	univerzitný	inštitút	vo	Florencii,	čo	je	postgraduálna	univerzita	dotovaná	Európskym	
spoločenstvom,	kde	môžete	zažiť	vynikajúce	vzdelávanie	doktorandov	skupinou	medzinárodných	profeso-
rov	a	vidieť	prípravu	veľkých	projektov.	Tu	som	si	vytvorila	veľa	dobrých	kontaktov,	najmä	medzi	sociál-
nymi	historikmi,	ale	aj	sociológmi	a	inými	sociálnymi	vedcami	a	to	sa	už	potom	“nabaľuje.”	K	budovaniu	
kontaktov	mi	 zaiste	 pomohlo	 aj	 to,	 že	 som	 prednášala	 vo	Viedni	 a	 v	Nemecku	 a	 tiež	 znalosť	 jazykov.	
Dôležitým	miestom	pre	získavanie	rôznych	medzinárodných	vzťahov	bola	pre	mňa	Academia	Istropolitana
Nova	vo	Svätom	Jure,	kde	som	učila	najmä	v	deväťdesiatych	rokoch.	
	 H:	Napriek	tomu,	že	ste	v	riadiacej	funkcii,	nevzdali	ste	sa	výskumu.	Čomu	sa	teraz	venujete?
	 K:	Myslím	 si,	 že	 by	 bolo	 ťažké	 byť	 riaditeľom	 vedeckého	 pracoviska	 a	 zároveň	 sám	 vedecky	
nepracovať.	Veľmi	by	mi	prekážalo,	keby	som	nevedela	sledovať	literatúru,	nerobila	výskumy	a	nedržala	
krok	s	kolegami.	Byť	riaditeľom	neznamená	len	“kočírovať”	peniaze,	ale	aj	–	a	zrejme	najviac	–	 takýto	
človek	by	sa	mal	snažiť	v	diskusii	s	kolegyňami	a	kolegami,	hľadať	vízie,	stratégie	a	plány.	Aj	osobne	by	
ma	mrzelo,	keby	som	nemohla	skúmať.	Aj	keď	je	pravda,	že	by	som	si	želala	byť	v	teréne	oveľa	viac	ako	
som.	Tohto	roku	sa	mi	podarilo	do	terénu	“vypadnúť”	na	dva	a	pol	týždňa,	aj	 to	nebolo	vkuse.	Rada	by	
som	dokončila	knihu	o	pohrebných	obradoch.	Zároveň	skúmam	aj	predstavy	o	smrti	Slovákov	a	Nemcov	v	
Medzeve,	pričom	Michaela	Ferencová	mi	pomáhala	robiť	menší	prieskum	aj	medzi	tamojším	maďarským	
obyvateľstvom.	Čiže	znovu	pôjde	o	štúdium	kultúrneho	javu	aspoň	z	dvoch	strán.
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	 H:	Prechádzame	k	bodu	kuriozity.	Ste	čestnou	členkou	fínskej	literárnej	spoločnosti.	Ako	sa	to	stalo?
	 K:	Dostala	som	sa	tam	vďaka	tomu,	že	táto	spoločnosť	zahŕňa	aj	slovesnú	folkloristiku.	Majú	veľký	
literárny	archív	obsahujúci	napríklad	rozprávania.
	 H:	A	čo	ten	šerm,	ktorému	ste	sa	vraj	kedysi	venovali?	Aký	štýl	či	obdobie	ste	“robili?”
	 K:	Nebola	som	vôbec	výborná	ani	dlhodobá	šermiarka.	Počas	základnej	aj	strednej	školy	som	chodila	
do	literárno-dramatického	krúžku	a	súčasťou	hereckého	vzdelávania	tam	bola	aj	pohybová	výchova.	Veľmi	
ma	bavili	historické	tance	a	učili	sme	sa	aj	základy	historického	šermu.	Šermovala	som	asi	rok	a	skončilo	
sa	to	úrazom	na	oku,	dostala	som	superseknutie.	Potom	som	už	išla	na	vysokú	školu,	literárno-dramatický	
krúžok	zapadol	prachom	a	neskôr	som	už	len	zo	žartu	šermovala	s	mojimi	synmi,	keď	boli	malí.	Učila	som	
ich	základné	pozície,	ktoré	som	si	pamätala	a	možno	aj	preto	sa	najmladší	syn	venoval	historickému	šermu	
asi	päť	rokov	v	skupine	pána	Kozu.
	 Rozhovor	s	Gabrielou	Kiliánovou	sa	určite	neskončil	preto,	že	by	sa	už	nebolo	čo	pýtať,	alebo	že	
by	k	načatým	otázkam	nebolo	čo	dodať.	Azda	trochu	predčasne	ho	ukončilo	to,	čo	sme	spomenuli	vyššie,	
teda	až	neuveriteľne	intenzívne	kontakty	ústavu	a	 jeho	riaditeľky	so	zahraničnými	kolegami.	Obaja	sme	
sa	 vybrali	 na	 hlavnú	 železničnú	 stanicu,	 kam	Gabriela	Kiliánová	 išla	 privítať	 kolegov	 zo	 Slovinska.	V	
električke	mi	stihla	porozprávať	o	najnovšom	bilaterálnom	APVV	projekte	s	partnerským	pracoviskom	v	
Ľubľane,	ktorý	začal	v	tomto	roku.	Ide	o	projekt	na	výmenu	vedcov	medzi	Slovinskom	a	Slovenskom		a	
mal	by	napomôcť	vzájomnému	zblíženiu	a	príprave	budúcej	širšej	vedeckej	spolupráce.	Prvé	výsledky	sa	už	
dostavili,	keď	vďaka	intenzívnejším	kontaktom	prijal	pozvanie	do	Bratislavy	etnológ,	známy	dokumenta-
rista	a	filmár	Naško	Križnar.	Jeho	a	etnologičku	Ingrid	Slavec	Gradišnik	išla	v	ten	deň	G.	Kiliánová	privítať.	
O	dva	dni	sa	mala	konať	prehliadka	slovinského	etnologického	filmu	v	Slovenskom	národnom	múzeu,	ve-
novaná	vzhľadom	na	aktuálne	výročie	premenám	slovinskej	spoločnosti	po	roku	1989.
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              Škoda 706 RTO de Lux   “Bruselák”

	 Jedno	z	miest,	kde	sa	človek,	pod	týmto	pojmom	myslím	samozrejme	v	nemalej	miere	aj	študenta,	
môže	dozvedieť	informácie	o	tom,	čo,	kde	a	kedy	sa	deje	v	kultúre,	 je	tak	trochu	bizarné:	je	to	stojan	v	
podnikoch	a	krčmách,	často	umiestnený	pri	vchode,	pri	toaletách	alebo	dokonca	na	toaletách.	Preto	nie	je	
nezvyčajné,	že	sa	študent	vracia	z	toalety	s	farebnou	kartičkou	v	ruke	vo	forme	pohľadnice,	ktorá	nesie	po-
solstvo	o	blížiacej	sa	alebo	konajúcej	sa	akcii.	
	 Týmto	trošku	kľukatým	úvodom	by	som	sa	chcela	dostať	k	tomu,	že	nedávno	sa	na	takýchto	sto-
janoch	vyskytovali	pohľadnice	s	fotografiami,	niekomu	pripadajúce	nemoderne,	s	nádychom	socialistických	
čias:	zobrazovali	na	ulici	tancujúci	starší	pár	alebo	babičku	v	šatke	držiacu	cukrovú	vatu.	Takéto	pohľadnice	
upozorňovali	na	konajúcu	sa	výstavu	fotografií	Juraja	Bartoša	v	Slovenskej	Národnej	Galérii	v	Bratislave.	
Tejto	 výstave	 sa	 však	nebudem	venovať,	 spomenula	 som	 ju	 hlavne	preto,	 že	ma	doviedla	 na	 úplne	 inú	
výstavu	s	názvom	Bruselský	sen	s	podtitulom	Československá	účasť	na	svetovej	výstave	EXPO	58	v	Bruseli	
a	životný	štýl	prvej	polovice	60.	rokov.	Stačí	vstúpiť	do	galérie	inou	bránou,	aká	vedie	na	výstavu	Juraja	
Bartoša	a	pani	pracujúca	na	recepcii	vám	povie,	na	ktoré	poschodie	máte	vyjsť,	kde	zabočiť	a	do	ktorých	
dverí	vojsť.	Zrazu	sa	ocitnete	na	výstave,	z	ktorej	je	tiež	cítiť	nádych	socializmu,	a	tak	si	ani	nevšimnete,	že	
ste	na	celkom	inej	výstave,	ako	bol	pôvodný	plán.
	 Výstava	Bruselský	sen	zaujala	svoje	miesto	v	Esterházyho	paláci	v	Slovenskej	národnej	galérii	od	
25.	septembra	do	15.	novembra	2009	ako	repríza	z	Moravskej	galérie	v	Brne	a	Galerie	hlavního	města	
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Prahy.	Kurátorkou	výstavy	bola	Daniela	Kramerová	 a	 realizovali	
ju	Arbor	vitae	societas,	Praha	a	SNG,	Bratislava.	Hlavným	cieľom	
bolo	 priblíženie	 československej	 účasti	 a	 prezentácie	 na	 svetovej	
výstave	EXPO	v	Bruseli	v	roku	1958	a	tiež	pohľad	na	životný	štýl	
v	tejto	dobe	v	našej	krajine.	Taktiež	nesie	aj	svedectvo	o	tom,	aký	
vplyv	na	ďalšiu	tvorbu	a	život	zanechala	účasť	na	takomto	sveto-
vom	podujatí.	Vo	viacerých	výstavných	miestnostiach	boli	okrem	
fotiek	 a	 dobových	publikácií	 vystavené	 aj	 exponáty	vedy	 a	 tech-
niky,	medzi	ktoré	patrili	 elektrické	 spotrebiče,	ukážky	priemysel-
ného	dizajnu,	 skla,	keramiky,	 textilu,	nábytku.	Exponáty	dopĺňali	
informačné	 tabule	 a	 fotografie.	 V	 dvoch	 miestnostiach	 boli	 pre-
mietané	 dokumentárne	 filmy	 približujúce	 atmosféru	 začiatku	 60.	
rokov	a	tiež	výpovede	účastníkov	a	tvorcov	diel	vystavených	na

EXPO	58.	V	úvode	výstavy	(na	ktorý	som	sa	ja	osobne	dostala	až	v	polovici,	kvôli	vstupu	cez	iné	ako	hlavné	
dvere	a	vhupnutia	do	stredu	výstavy)	bol	prezentovaný	areál	EXPO	vo	forme	veľkej	makety.	Medzi	ex-
ponáty	boli	vybrané	veľmi	zaujímavé	vzorky,	pri	ktorých	sa	divák	často	pozastavil	nad	tým,	aké	pokrokové	
a	technicky	zvládnuté	alebo	esteticky	veľmi	pekné	výroky	boli	v	tej	dobe	vytvorené.	Filmy	dokumentujúce	
účasť	na	EXPO	s	ukážkami	predstavení	a	iných	sprievodných	podujatí	a	takisto	s	výpoveďami	zúčastnených	
by	som	označila	tiež	medzi	najzaujímavejšie	prvky	tejto	výstavy	v	galérii.
	 Celosvetovú	 výstavu	 EXPO	 58	 konajú-
cu	 sa	 v	Bruseli	 v	 roku	 1958	 pripravovalo	 počas	
troch	rokov	15	000	ľudí	a	rozkladala	sa	na	ploche	
200	hektárov.	Bola	zložená	z	mnohých	pavilónov	
jednotlivých	 prezentujúcich	 sa	 krajín.	 Zo	 zau-
jímavých	 číslic	 o	 tejto	 výstave	 by	 som	 mohla	
spomenúť	snáď	ešte,	že	ju	navštívilo	vyše	41	mil-
iónov	návštevníkov,	najstaršia	návštevníčka	mala	
105	rokov,	2000	detí	sa	na	EXPO	stratilo,	27	zú-
falých	ľudí	sa	tam	pokúsilo	o	samovraždu	a	31	000	
ľuďom	prišlo	zle.	Hlavnou	témou	výstavy	sa	stalo	
motto:	 „Bilancia	 sveta	 pre	 ľudskejší	 svet.“	Dnes	
symbolom	Bruselu,	vtedy	ako	hlavné	špecifikum	
výstavy	vyrástlo	v	hlavnom	meste	Belgicka	Ató-
mium	 –	 102	 metrov	 vysoká	 maketa	 molekuly	
kryštalického	 železa.	 Pôvodne	 sa	 rátalo	 s	 inou	
dominantou,	 pri	 ktorej	 presadení	 by	 dnes	Brusel	
skrášľovala	 veža	 podobná	 tvaru	 Eiffelovky	 ob-
rátená	dolu	hlavou.	Vyhrala	však	symbolika.	Ató-
mium	 vystihovalo	 symbol	 súčasnej	 doby,	 kedy	
ľudstvo	začalo	prenikať	do	vnútra	hmoty,	aby	zís-
kanú	energiu	premenilo	na	mierové	účely.	
	 Podujatie	nesúce	v	sebe	myšlienku	mieru,	
slobody	 a	 rozvoja,	 zastihlo	 Československo	 v	
čase	 rozvíjajúceho	 sa	 socializmu	 a	 silne	 presad-
zovaného	 socialistického	 realizmu	 v	 umení	 a	
primitívneho	brutalizmu	v	architektúre.	Rozhod-
nutie	o	účasti	však	v	našej	krajine	padlo	už	v	roku	1955	a	poprední	stranícki	predstavitelia	zvolili	pre	náš	
pavilón	heslo	„Jeden	deň	v	Československu“.	Realizátori	a	stranícki	predstavitelia	chceli	docieliť	hlavne	to,	
aby	sa	náš	pavilón	západu	páčil	a	naznačiť	tak,	že	ten	socializmus	nie	je	až	taký	zlý	a	neľudský,	a	to	ukážkou

speculum

3_2009 69

výstava Bruselský sen



bezstarostného	a	kultivovaného	všedného	dňa	československého	občana.	A	tak	sa	nič	netušiaci	návštevníci	
zo	západu	kochali	napríklad	 idylickým	reklamným	obrázkom	priemernej	 rodinky	s	dvomi	 foxteriérmi	a	
autom	značky	Škoda	Octavia	v	pozadí,	ako	veselo	a	„všedne“	piknikuje.

Na	druhej	strane	sa	však	naši	tvorcovia	prezentovali	o	nič	nezaostávajúcimi	výrobkami	a	exponátmi	za	os-
tatnými	a	nášmu	pavilónu	sa	podarilo	získať	prvenstvo	medzi	všetkými	národnými	pavilónmi	a	stať	sa	tak	
víťazom.	To	pre	našich	umelcov,	architektov	a	dizajnérov	znamenalo	skvelú	príležitosť	pre	emancipáciu	a	
očistenie	sa	od	smutného	obdobia	potláčania	svojej	tvorivosti.	V	ocenení	tiež	videli	zmysel	svojej	práce	a	
povzbudenie	pre	ďalšiu	tvorbu.	Tento	fakt	bol	hlavným	posunom	aj	po	výstave	EXPO	58	v	životnom	štýle
teraz	 už	 ozajstných	 (nie	 tých	
piknikových)	 všedných	 dní	
československého	 občana.	 Netrvalo	 to	
však	dlho	a	účasť	jednotlivých	umelcov	
na	EXPO	nebola	taká	jednoduchá,	o	čom	
hovorí	 viacero	 informačných	 panelov	
na	výstave	Bruselský	sen	v	galérii	a	tiež	
výpovede	účastníkov	v	už	spomínaných	
dokumentárnych	 filmoch.	 Mnohí	 pri	
prílišnom	„popustení	uzdy“	svojej	 tvo-
rivosti	po	návrate	z	Bruselu	prišli	o	svo-
je	zamestnanie,	zúčastňovali	sa	rôznych	
vypočúvaní,	alebo	boli	vypočúvaní	tak-
povediac	nedobrovoľne	pri	rannej	káve,	
obede,	 či	 večeri	 rôznymi	 „technikami“	
vtedajšej	Štátnej	bezpečnosti.
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	 Priblížením	 výstavy	 EXPO	
58	som	zároveň	vytvorila	aj	obraz	o	
výstave	 Bruselský	 sen,	 ktorá	 by	 sa	
dala	 nazvať	 aj	 výstavou	 o	 výstave.	
No	a	aby	som	to	na	záver	zhrnula,	tak	
poviem	 snáď	 len	 toľko,	 zaujala	ma.	
Zaujala	ma	tak,	že	som	o	nej	chcela	
niečo	napísať.	A	o	tom,	že	ma	zauja-
la,	svedčí	aj	to,	že	som	si	ju	ani	nevy-
brala,	 že	 ju	 navštívim,	 pretože	 som	
o	nej	nevedela.	Pretože	 som	sa	nes-
tretla	so	žiadnou	pohľadnicou	o	tejto	
výstave	 pri	 krčmových	 toaletách,	
ani	 s	 bilbordom,	 ani	 s	 oznamom	na	
nástenke,	 ktoré	 si	 tak	 rada	 všímam.	
A	 aj	 preto	 chcem	 poďakovať	 foto-
grafovi	 Jurajovi	Bartošovi,	 ktorý	 tie	
pohľadnice	 pri	 toaletách	 mal	 a	 pri	
hľadaní	 ktorého	 výstavy	 som	 náho-
dou	naďabila	na	túto	výstavu.	A	tiež	
by	 som	 chcela	 poprosiť	 organizáto-
rov,	 aby	 nám	 „dali	 vedieť“,	 keď	 sa	
najbližšie	bude	niečo	zaujímavé	diať.	
Možno	 tam	nie	 sme	 práve	 preto,	 že	
o	tom	nevieme	a	nie	preto,	že	nás	to	
nezaujíma.
	 	 	 	 	 									Atómium	(molekula	železa	zväčšená	165	miliard	krát) 	‘	58
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