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Važené čitateľky, vážení čitatelia,

vitajte v prvom vydaní časopisu Speculum v roku 2011. Trošku sa 
nám pomenilo osadenstvo redakčnej rady a my veríme, že to nebude 
prekážkou, ale že sa kvalita časopisu ešte zvýši ;). 

V tomto čísle naďalej pokračujeme v sérii rozhovorov s významnými 
osobnosťami slovenskej sociálnej antropológie či etnológie – tentoraz 
interview s Helenou Tužinskou o využití antropológie v migračnej politike, 
ale aj o úskaliach výučby a štúdia tohto odboru. V časti materiálové 
štúdie sa nachádzajú dva príspevky – prvý sa týka procesu socializácie 
vo virtuálnej komunite a druhý je vizuálno-antropologickou štúdiou 
autority a podriadenosti v rodine. Tešíme sa, že našimi prispievateľmi 
a prispievateľkami sú aj tentoraz študentky nižších ročníkov, ktoré 
publikovali v časti prehľadová štúdia a esej, takže v tomto vydaní nájdete 
príspevky na troch akademických úrovniach ☺.

Ani v tomto čísle samozrejme nechýba (verím, že nielen redakciou) 
obľúbené fotografické okienko. Autorkou veľmi zaujímavého 
fotografického materiálu z Mongolska je Monika Išová. Súčasťou čísla je 
aj recenzia na nedávno publikovanú knihu Tatiany Bužekovej Nepriateľ 
zvnútra. 
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Abstract 

This paper presents research results 
of virtual community on the social 
network MySpace.com. It interests in the 
process of socialization in the particular 
virtual community, with attention 
to three main areas – users’ self-
identification, criterions of evaluations 
of other users and the forms of internet 
communication. Under the terms of 
self-identification this paper shows what 
kind of information is person revealing 
in the virtual reality, and at the same 
time what information are important 
for this person during the evaluation 
of other users. Except informational 
criterion this paper also points out 
importance of visual evaluation in the 
virtual reality – physical attractiveness, 
sympathy, appearance and complete 
design of user’s profile. This work also 
aims attention to individual forms of 
communication within social network 
MySpace and the ways of their use. 
It shows, how deepening of mutual 
interpersonal relations based in the 
virtual reality are reflecting on the 
change of forms of communication – 
from comments, messages, chat up to 
face-to-face communication. 

Key words: social network, 

Abstrakt

Práca prezentuje výsledky výskumu 
virtuálnej komunity na internetovej 
sociálnej sieti MySpace.com. Zaoberá sa 
procesom socializácie v rámci konkrétnej 
virtuálnej komunity, pričom pozornosť 
venuje trom hlavným okruhom – 
sebaidentifikácii používateľov, kritériám 
hodnotenia ostatných používateľov 
a formám internetovej komunikácie. 
V rámci sebaidentifikovania jednotlivca 
práca približuje druhy informácií, ktoré 
o sebe osoba vo virtuálnej realite 
prezrádza, a zároveň, ktoré informácie sú 
pre ňu dôležité pri hodnotení ostatných 
používateľov. Okrem informačného 
kritéria práca poukazuje aj na dôležitosť 
vizuálneho hodnotenia vo virtuálnej 
realite – fyzická príťažlivosť, sympatia, 
vzhľad a celkový dizajn používateľského 
profilu. Práca zameriava pozornosť aj na 
jednotlivé formy komunikácie v rámci 
internetovej sociálnej siete MySpace 
a spôsoby ich využívania. Ukazuje, 
ako sa prehlbovanie vzájomných 
medziľudských vzťahov založených 
vo virtuálnej realite odráža na zmene 
komunikačných foriem – od komentárov, 
správ, chat až po stretnutie tvárou v tvár.

Kľúčové slová: sociálna sieť, virtuálna 
komunita, socializácia, komunikácia.

súvisí aj osobná skúsenosť s jeho 
používaním4, jednak na udržiavanie 
kontaktov získaných v „reálnom“5 
živote, ale aj na zoznamovanie sa 
s novými ľuďmi. A tretím, no nemenej 
dôležitým dôvodom je neustále 
silnejúce postavenie internetu na 
Slovensku a čoraz väčšia obľuba najmä 
u mladých ľudí, používať ho ako 
komunikačný nástroj.  
Cieľom môjho výskumu bolo zistiť, 
ako prebieha proces socializácie6 
v prostredí virtuálnej reality. Zaujímala 
som sa teda o to, ako človek vystupuje 
v tomto, podľa niektorých, „nereálnom“ 
svete, akým spôsobom sa prezentuje 
a aké informácie o sebe na internete 
poskytuje. Tejto téme sa venujem 
v prvej časti svojej práce. V druhej časti 
sa zaoberám predovšetkým spôsobmi, 
akými používatelia vo virtuálnom 
svete vyhľadávajú nových ľudí a na 
základe akých kritérií ich hodnotia 
a selektujú. Posledná, tretia časť práce 
sa týka jednotlivých foriem internetovej 
komunikácie využívaných na sociálnej 
sieti MySpace a toho, ako sa na týchto 
formách komunikácie odráža intenzita 
jednotlivých kontaktov. Tieto čiastkové 
otázky ma doviedli k vytvoreniu 
hlavného predpokladu, ktorý som si 
chcela výskumom overiť. Domnievala 
som sa, že internet budú využívať mladí 
ľudia najmä pre nadväzovanie nových 
kontaktov, pričom ale „reálne“ stretnutie 
budú naďalej považovať za najvyšší 
stupeň komunikácie, a teda i konečný 
cieľ ich virtuálnej interakcie.
Tak ako sa rôznia názory ľudí o vplyve 
internetu na človeka a spoločnosť, 
rozdielne postoje sa objavujú aj v rámci 
spoločenských vied, ktoré sa pýtajú či 
a ako internet skúmať. Slovensko, ktoré 
už pomaly, ale isto dobieha západné, 
internetizované krajiny sa čoraz viac 
zaujíma nielen o rozširovanie možností 
pripojenia, ale aj o samotné využitie 

virtual community, socialization, 
communication.

Úvod

Téma komunikácie, nadväzovania 
kontaktov medzi ľuďmi a následný 
vývoj medziľudských vzťahov – to sú 
stále aktuálne a skúmané témy, nielen 
na poli sociológie či psychológie, ale aj 
etnológie a kultúrnej antropológie. Ako 
ľudia nadväzujú kontakty? Ako prebieha 
proces vzájomného spoznávania 
sa, a ktoré informácie o sebe človek 
poskytne neznámej osobe? Otázok 
súvisiacich s touto tematikou je 
nepochybne veľké množstvo, k čomu 
do značnej miery v posledných rokoch 
prispeli aj nové technické výdobytky, 
akými sú mobilné telefóny či internet.
 
Internet ako novodobý komunikačný 
prostriedok spôsobil v priebehu 
posledných tridsiatich rokov vo svete 
revolúciu a dosiahol taký úspech, 
aký azda doposiaľ žiaden technický 
vynález. V priebehu jeho krátkej 
histórie zmenil internet viackrát svoju 
funkciu1 a v súčasnosti je využívaný 
predovšetkým na komerčné účely. 
Hoci intenzita jeho používania je 
na Slovensku v porovnaní s takými 
krajinami, ako sú USA či Japonsko 
oveľa nižšia, jeho vplyv na život ľudí je 
citeľný už aj u nás. Tento fakt sa odráža, 
okrem iného, aj v jeho čoraz častejšom 
využívaní na komunikáciu a zábavu. 
Za tému svojej bakalárskej práce som 
si zvolila výskum konkrétnej virtuálnej 
komunity, ktorá vznikla v rámci 
internetovej sociálnej siete2 MySpace, 
a ktorej som bola v čase výskumu 
sama členkou3. Pre výber tejto témy 
som mala viacero dôvodov. Prvým, 
azda najsilnejším bola moja osobná 
fascinácia internetom a možnosťami, 
ktoré ľuďom poskytuje. S týmto zároveň 
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tohto pripojenia. Výskumy internetu 
a tzv. virtuálneho sveta sú (podľa 
môjho názoru) rovnako dôležité, 
ako ktorékoľvek iné, pretože môžu 
zodpovedať na otázku, ktorá zaujíma 
čoraz viac odborníkov – menia sa ľudia 
pod vplyvom internetu alebo si naopak 
ľudia prispôsobujú virtuálny svet na 
obraz toho „reálneho“? 

Teoretické východiská a základné 
pojmy7 

Laická i odborná verejnosť hodnotí 
dodnes internetovú komunikáciu 
a vznik tzv. virtuálnych priateľstiev 
ambivalentne, pričom zvyčajne víťazia 
skôr negatívne postoje, ktoré takto 
vzniknuté zväzky považujú za nereálne 
či dokonca nezdravé. Vznik týchto 
názorov je spôsobený jednak strachom 
zo zneužitia internetu (ktorého sme, 
popravde, čoraz viac svedkami už aj na 
Slovensku), no najmä z nevedomosti. 
Práve neznalosť toho, ako internet 
funguje a na čo všetko môže človeku 
(aj) slúžiť, zapríčinilo vznik mnohých 
presvedčení o tom, aký má internet silne 
negatívny dopad na našu spoločnosť 
a čo všetko sa pod jeho vplyvom 
v budúcnosti ešte len zmení. 
Ako píše Americký sociológ Barry 
Wellman (2004) v jednej zo svojich 
štúdií, existujú dva typy postojov k 
internetu – utopistický a dystopický. 
Podľa neho (Wellman, 2004, p. 27)  majú 
oba tieto postoje spoločné črty a jednou 
z nich je presvedčenie, že „internet 
má moc vtiahnuť, [resp. nalákať] ľudí 
do on-line komunít“ a tým ich istým 
spôsobom podporovať v separovaní 
sa od ostatných interpersonálnych 
aktivít a záujmov. U viacerých autorov 
(Hiltz, Turoff 1993; Rheingold, 1993) sa 
zasa môžeme stretnúť s presvedčením, 
že príliš veľká náklonnosť k internetu 
a virtuálnym komunitám sa môže 

prejaviť vo forme tzv. „cyberaddicts“, 
teda internetových narkomanov. To 
môže mať za následok odvrátenie 
týchto ľudí dokonca od vlastnej rodiny 
a celkové ochladenie ich vzťahov 
s ľuďmi z „reálneho“ života (Wellman & 
Gulia, 1997)  .
Wellman (2004) však s týmito 
a podobnými argumentmi nesúhlasí 
a hovorí, že ľudia, používajú internet na 
rozširovanie ich už existujúcej komunity 
a na udržiavanie a upevňovanie slabších 
pút a zväzkov. Ako inde (Wellman & 
Gulia, 1997, p. 3) hovorí je „[viac ako] 
užitočné skúmať povahu virtuálnej 
komunity vo svetle toho, čo sme sa 
naučili o sociálnych sieťach existujúcich 
v rámci „reálnych“ komunít.“ Mnohé 
predstavy o „bežných“ komunitách sú 
totiž značne skreslené. Navyše internet 
nemožno chápať ako „izolovaný sociálny 
fenomén“ či „izolovanú realitu“ (Wellman 
& Gulia, 1997, p. 3), pretože interakcia 
na internete súvisí s ďalšími aspektmi 
ľudského života. 
  Strach z technologického pokroku 
a jeho vplyvu na ľudskú komunitu 
však vznikol oveľa skôr ako samotný 
internet. Sociálni vedci až postupne 
s rozvojom techniky (telefóny, lietadlá 
atď.) zisťovali, že komunitou nemusí 
byť len „skupina husto popretkávaných 
susedov, ale že [komunita] môže tiež 
existovať ako sociálna sieť príbuzných, 
priateľov a spolupracovníkov, ktorí 
nemusia nevyhnutne žiť v tom istom 
susedstve“ (Wellman & Gulia, 1997, p. 
2). Podľa Wellmana (podľa Hogan, 2009) 
sociálna sieť predstavuje špecifické 
schémy vzťahov, ktoré vznikajú medzi 
„sociálne dôležitými uzlami – členmi 
siete“ (Marin & Wellman, 2009, p. 2). 
Pod pojmom internetová sociálna sieť sa 
potom rozumie sociálna sieť vytvorená 
a fungujúca v tzv. virtuálnej realite.
S virtuálnou realitou, ako s prostredím 
vytvoreným počítačmi kvázi simulujúcimi 
skutočnosť, súvisí aj pojem virtuálna 

a postupne vyvíjajú do priateľstiev 
a vzťahov. Následné zúčastnené 
pozorovanie spojené s mojím 
výskumom sa týkalo už viac jednotlivých 
informátorov, ich spôsobov socializácie 
na internete a novo vznikajúcich skupín.  
Druhá fáza a zároveň nosná časť 
môjho výskumu pozostávala 
z niekoľkohodinových (cca. 3 hodiny), 
hĺbkových interview, ktoré som 
absolvovala s členmi tejto komunity. 
Rozhovory som robila u nich doma 
pri počítači, kedy som využívala 
predovšetkým deskriptívne typy 
otázok. Pomocou nich som chcela 
informátorov naviesť k tomu, aby mi 
sami a podrobnejšie opísali, akým 
spôsobom sa prezentujú vo virtuálnej 
realite, ako vyhľadávajú nových ľudí 
a nadväzujú s nimi kontakt, ako 
prebieha ich následná komunikácia 
a pod. Pri rozhovoroch som sa snažila 
klásť otvorené formy otázok a nechať 
tak informátora voľne rozprávať. 
Počas rozhovorov som si všimla, že 
informátori mali s otvorenými otázkami 
často problémy – buď celkom nechápali 
ich význam alebo sa im zdali príliš 
široké. Napríklad otázku „Môžeš mi 
porozprávať o MySpace?“ každý 
pochopil inak – jeden informátor 
rozprával o technických možnostiach, 
druhý o vzťahu k podobným 
internetovým stránkam, iní sa zasa 
priamo spýtali, čo chcem konkrétne 
vedieť. V takých prípadoch som ich 
požiadala, aby mi porozprávali o tejto 
stránke, ako keby som o nej absolútne 
nič nevedela (napr. ako sa k nej dostali, 
kedy, ako často na ňu chodievali, na 
čo im slúžila a pod.) Často sa mi však 
stávalo, že som informátora nevedela 
inak naviesť ako uzavretou otázkou. 
 Najväčšie problémy som mala teda 
práve s kladením otvorených otázok 
a občas aj s udržiavaním nadväznosti 
a kontinuity rozhovoru. Stalo sa mi 

komunita. Virtuálna komunita teda 
predstavuje sociálnu skupinu ľudí, ktorí 
sú vzájomne prepojení prostredníctvom 
počítačov (Rheingold, 2000). Rheingold 
(2000) chápe virtuálne komunity ako 
sociálne agregácie, ktoré sa vytvárajú 
na internete vtedy, keď dostatočné 
množstvo ľudí pokračuje vo verejných 
diskusiách dosť dlho s adekvátnym 
ľudským citom na to, aby sa mohli 
sformovať siete osobných vzťahov.  
Na vytváranie týchto osobných 
vzťahov je však potrebné, aby sa 
jednotlivci v prostredí virtuálneho 
sveta socializovali. Vo všeobecnosti 
sa socializácia chápe ako celoživotný 
proces „začleňovania jednotlivca do 
(svojho) sociálneho prostredia, pri 
ktorom si osvojuje normy a hodnoty 
[tohto prostredia].“ (Ratica, 1995) 
V práci pojem socializácia používam 
vo význame oboznamovania sa 
s virtuálnym prostredím (za pomoci 
napodobňovania a identifikácie)8 
a sebaprezentovania v ňom. Tak ako 
socializácia v „reálnom“ živote, tak aj 
v kyberpriestore prebieha za pomoci 
sociálnej interakcie (teda vzájomného 
kontaktu s inými ľuďmi) a komunikácie 
s nimi. 

Výskumné metódy, techniky a reflexia 
výskumu

Výskum pozostával z dvoch hlavných 
fáz. Prvou fázou bolo zúčastnené 
pozorovanie (cca. 2 mesiace), ktorému 
predchádzalo štvorročné obdobie 
aktívneho používania internetovej 
stránky MySpace. Za toto 4-ročné 
obdobie som sa nielen dostatočne 
zoznámila s technickými možnosťami 
tejto stránky, ale mala som tiež možnosť 
sama si vyskúšať (aj keď v tom období 
ešte nie ako výskumník), ako sa 
nadväzujú nové kontakty vo virtuálnej 
realite, ako sa tieto kontakty udržiavajú 
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MySpace zriadený osobný profil9. Jeden 
z nich si neskôr pôvodný, osobný profil 
nahradil hudobným typom profilu10. 
Každý z respondentov bol používateľom 
tejto sociálnej siete rôzne dlhé obdobie, 
no vo všeobecnosti je možné hovoriť 
o rozmedzí od jedného do štyroch 
rokov. V čase výskumu navštevovali 
respondenti túto sociálnu sieť denne aj 
niekoľkokrát.  
Nakoľko boli/sú všetci informátori 
mojimi známymi, v mnohých smeroch 
sa s nimi pracovalo veľmi dobre, boli 
otvorení, komunikatívni a dokázali sa 
rozprávať aj o témach, ktoré by sa iným 
informátorom mohli javiť ako snaha o 
narušenie súkromia. Na druhej strane 
bola skutočnosť, že sa poznáme, a že 
ja sama som bola používateľom tejto 
internetovej stránky aj istou prekážkou. 
Napríklad v popisovaní niektorých 
javov alebo činností bol u informátorov 
podvedomý sklon zjednodušovať ich 
opisy tak, akoby som ich poznala a 
teda nebolo potrebné detailne ich 
vysvetľovať. S výberom výskumnej 
vzorky som však bola spokojná, aj keď 
počet respondentov mal byť pôvodne 
vyšší11. 

1. Užívateľský profil a poskytovanie 
informácií na internete 
(sebaprezentácia)

Pre začlenenie sa jednotlivca do 
spoločnosti je nevyhnutné, aby sa tento 
človek v rámci nej nejako identifikoval. 
Vo fyzickom svete telo poskytuje 
presvedčivý dôkaz svojej identity, 
nakoľko platí, že jedno fyzické telo 
môže byť nositeľom len jednej identity 
(Donath, 1999). Vo virtuálnom svete je to 
však komplikovanejšie. Internet, slúžiaci 
ako prenosové médium, je zložený 
z obrovského množstva informácií, 
ktorých pravdivosť sa len ťažko overuje.
Viacerí odborníci tvrdia, že internet 

niekoľkokrát, že som položila uzavretú 
otázku, pretože som ju nevedela inak 
sformulovať. V niektorých prípadoch 
informátor zareagoval jednou, dvoma 
vetami. Vtedy som ho následne vyzvala, 
nech mi „o tom“ porozpráva viac. Boli 
však aj prípady, kedy sa sám rozhovoril 
bez toho, aby som ho musela vyzývať 
alebo sa ho ďalej pýtať. Tu veľmi dobre 
fungovala metóda s použitím počítača 
– mohla som vidieť spontánne reakcie 
informátorov a odraziť sa od nich. Keďže 
mi mohli respondenti veci (ľudí, profily 
atď.) priamo ukázať, oveľa ľahšie sa 
im potom aj o nich rozprávalo a ďalej 
hodnotilo. 
Ak by som mala celkovo zhodnotiť 
priebeh výskumu, povedala by som, 
že otázky a stručný dotazník, ktorý 
som mala zaznačený v zadnej časti 
poznámkového bloku, fungovali 
v závislosti od informátora – niektorému 
vyhovovali otvorené otázky, inému 
menej. Čo sa teda týka kladenia 
otázok, postupom času som sa snažila 
dôslednejšie vyberať a formulovať 
otázky a nechať väčší priestor 
informátorovi, a tiež jeho myšlienkam 
a názorom. Tie mi neskôr pomohli lepšie 
sformulovať ďalšie otázky. 

Charakteristika výskumnej vzorky

Výskumná vzorka pozostávala zo 6 ľudí. 
Svojich informátorov som si nevyberala 
náhodne – boli to všetko členovia 
jednej internetovej komunity, ktorá sa 
preniesla aj do „reálneho“ života, a teda 
všetci informátori sa navzájom poznali 
aj osobne. Vzorka bola zložená zo 4 žien 
a 2 mužov vo veku od 17 – 25 rokov. 
Všetci informátori v tom čase študovali 
na vysokej škole, okrem jedného, ktorý 
bol v čase výskumu študentom strednej 
školy. Všetci informátori pochádzali z 
Bratislavského kraja.
Respondenti mali na internetovej stránke 

som sa s týmito tendenciami nestretla. 
Ani jeden z nich nemal potrebu 
zatajovať či inak falšovať údaje o svojom 
veku, pohlaví či mieste bydliska. Všetci 
totiž prišli na túto sociálnu sieť s tým 
istým zámerom – udržiavať komunikáciu 
so starými známymi a (prípadne aj) 
nadväzovať kontakty s novými ľuďmi, 
čo nie je možné na základe klamlivých 
informácií. 
Kým s uverejnením „asl“ informácií 
nemali respondenti žiaden problém, 
do väčších podrobností už zachádzať 
nechceli. Uverejňovaniu príliš 
konkrétnych a osobných údajov sa 
vyhýbali: „Ja som sa tam snažil napísať 
niečo také, čo by ma vystihovalo, ale 
zase som nechcel, aby to bolo príliš také 
konkrétne [...] nebudem si tam vypisovať 
váhu, výšku a podobné veci.“ (M1, 17 
r.) Informácie o telesných proporciách, 
sexuálnej orientácii či stave zvyčajne 
neuvádzali. Jednak nechceli, aby sa 
k určitým informáciám (napr. o sexuálnej 
orientácii) dostali konkrétni ľudia (napr. 
spolupracovníci), zároveň však tieto 
informácie nepovažovali pri nadväzovaní 
prvotného kontaktu za podstatné. 
Za oveľa dôležitejšie naopak 
považovali informácie uvádzané v 
sekcii „Interests“ („Záujmy“), kde 
používatelia písali o obľúbenej hudbe, 
filmoch a knihách. Práve tieto údaje 
boli podľa informátorov všeobecné 
a zároveň i pomerne konkrétne, aby 
tak o nich poskytli aspoň základný a 
pri prvom kontakte dostatočný obraz. 
„Tie všeobecné záujmy, hudba, filmy, 
televíziu, tak to tam mám preto, lebo 
to je asi to, o čom by som sa s niekým 
bavil, ako prvá vec, keby som sa s ním 
stretol a nepoznám ho. A si myslím, že je 
to taký základ asi čo tých ľudí inšpiruje 
k tomu, aby sa rozprávali, alebo aby sa 
zoznamovali.“ (M1, 17 r.) 
Ďalšou, pomerne často vypĺňanou 
bola podsekcia „General“ („Všeobecné 

ponúka možnosť uchovania si 
anonymnej identity, ktorá potom 
napomáha mnohým ľuďom rozvinúť 
ich alter ego (Kompella, neuvedené). 
Internet umožňuje určité informácie 
aj (dočasne alebo natrvalo) zamlčať 
– to však neznamená automaticky 
vytváranie falošnej identity. Pre proces 
socializácie je poskytovanie informácií 
o vlastnej osobe dôležité, človek však, 
tak v „reálnom“ ako aj virtuálnom svete, 
zvažuje, ktoré informácie poskytnúť 
hneď a všetkým, a ktoré neskôr a len 
niekomu. 
Na MySpace sa jednotliví používatelia 
prezentujú prostredníctvom osobného 
profilu.12 Ostatní používatelia jeho 
prezeraním13 získavajú o tejto osobe 
informácie, na základe ktorých ju ďalej 
hodnotia a posudzujú.14 Profilom sa 
„človek snažil urobiť nejakú reklamu 
na seba.“ (M2, 25 r.) Tvorbu profilu tak 
do značnej miery ovplyvňovala snaha 
odlíšiť sa: „Človek, keď sa chce odlíšiť, 
čo si myslím, že chce asi každý, tak 
si urobí taký [profil], ktorý sa mu tak 
nejako hodí, alebo ktorý mu vyhovuje, 
ktorý sa mu páči a ho vystihuje.“ (Ž3, 23 
r.) 
Najväčšou motiváciou k vytvoreniu 
profilu bola u väčšiny respondentov 
možnosť nadviazať nové kontakty a 
priateľstvá. Len dvaja z nich uviedli, že 
ich prvotným cieľom bolo udržiavať 
komunikáciu so starými kamarátmi či 
spolužiakmi. Aj títo respondenti však 
po určitom čase začali zasahovať do 
vzhľadu a obsahu svojich profilov. 
Poskytovanie informácií o svojej osobe15 
preto považujem za základný stavebný 
kameň socializácie a (následnej) 
komunikácie. Aké informácie však títo 
ľudia o sebe na internete poskytovali?
Každý osobný profil na MySpace 
obsahuje sekciu s tzv. „asl“ 
informáciami.16 Tu by sa azda očakávalo 
isté skresľovanie, no u respondentov 
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vystihovali.“ (Ž2, 23 r.) Postupne začali 
rušiť aj pôvodný vzhľad profilu a skúšali 
si vytvárať vlastné, originálne verzie.21 
„Neviem, ale postupne sa mi prestali 
páčiť také tie preplnené profily. Chcela 
som niečo úplne jednoduché a také...
milé.“ (Ž4, 22 r.)
Dôvodov k takémuto zužovaniu 
informácií bolo hneď niekoľko 
a vzájomne spolu súviseli. Jedným z nich 
bol pocit, že ľudia o informácie strácajú 
záujem a tie tým pádom strácajú svoju 
dôležitosť: „Často si ma pridali takí 
ľudia, že som len pozerala – čo my dvaja 
máme spoločné?! [...] stalo [sa mi] x-krát, 
že si ma pridal niekto, kto si zjavne môj 
profil ani len nepozrel.“ (Ž4, 22 r.) S tým 
súvisela aj skutočnosť, že respondenti 
v čase prechodu na minimalistický typ 
profilu už takmer vôbec nevyhľadávali 
nové kontakty: „Ja už príliš veľa ľudí ani 
nehľadám. Skôr sa snažím udržiavať 
tie vzťahy, ktoré som si tu za ten čas 
vybudovala. Takže som v kontakte 
s ľuďmi, o ktorých viem, že ma poznajú, 
a že majú o mne nejaké informácie.“ (Ž3, 
23 r.) 
S vyššie spomínanými dôvodmi súviselo 
aj povýšenie estetickej hodnoty profilu 
nad informačnú: „Jednoducho sa mi 
nepáčia profily, kde je strašne veľa 
zbytočných vecí, videí...mám rada 
pokojný, jemný, vyvážený profil.“ (Ž1, 
23 r.) Profil mal v prvom rade zaujať: 
„Snažil som sa ho nejako vyzdobiť, že 
čo bude na tapete, nie? Však to každý 
rieši. Mať tam niečo, čo môže zaujať.“ 
(M2, 25 r.) No okrem pútania pozornosti 
mal jeho dizajn tešiť aj samotného 
používateľa: „Ja si ho [profil] robím pre 
seba – keď mám náladu na čiernu farbu, 
tak je profil čierny...keď chcem niečo 
farebnejšie, tak si tam dám inú farbu. Ale 
vždy sa to odvíja od mojej momentálnej 
nálady a chute. Robím ho podľa seba 
a pre seba. To, že sa môj profil páči aj 
ostatným je už bonus.“ (Ž4, 22 r.)
Ak vychádzame z predpokladu, že 

informácie“). Údaje v nej uvedené 
zvyčajne používateľa vystihovali, resp. 
mali s jeho osobou nejaký súvis. Okrem 
užšej charakteristiky človeka dávali často 
podnet aj na rozvoj ďalšej komunikácie 
s ním. Jeden z respondentov mal 
napríklad v tejto sekcii napísané: 
ladybirds, sunflowers, libraries, second-
hand bookshops, hands, tatoo.17 Hoci 
každý vie, čo dané slová znamenajú, 
až pri komunikácií s touto osobou sa 
dal zistiť ich konkrétny význam: „Ja si 
všímam na ľuďoch ruky, prsty a nechty 
[...] ja som od malička naučená na 
otcove [pekné] ruky. [...] Knižnice, to 
ako som ti hovorila že od malička som 
nemala kamarátov, takže v knižnici som 
bola od rána do večera, stále som si iba 
čítala.“  (Ž2, 23 r.) 
Okrem poskytovania konkrétnych 
informácií (akými sú vek, pohlavie, 
bydlisko, obľúbení hudobní interpreti či 
knihy), uvádzali respondenti na svojich 
profiloch teda aj menej zrozumiteľné 
„Všeobecné informácie“. Tie spĺňali 
funkciu akýchsi indícií, ktoré prezrádzali 
o informátoroch čosi privátne, osobné, 
avšak nepriamo, nakoľko na ich 
objasnenie bola potrebná komunikácia 
s danou osobou. Poskytovanie takýchto 
vecných informácií však nebolo jedinou 
formou sebaprezentácie. Osobný profil 
a jeho vzhľad bol najlepšou vizitkou 
respondenta. Avšak aj ten sa po určitom 
čase začal meniť.
U dvoch respondentov došlo počas 
niekoľkoročného18 používania 
tejto internetovej sociálnej siete 
k zaujímavému obratu. Od „klasického“ 
typu profilu19 prešli postupne na tzv. 
minimalistický.20 Jednotlivé informácie 
o sebe začali najskôr redukovať rušením 
jednotlivých sekcií profilu: „Postupne 
som z nich uberala, pretože sa mi 
zdali príliš zbytočné. Ani ma veľmi 
nevystihovali, ani neopisovali, naozaj 
som tam nechala iba tie, čo ma najviac 

dokonca obava, že ľudia budú natoľko 
pohltení v kyberpriestore, že celkom 
stratia kontakt so „skutočným“ životom. 
(Wellman & Gulia, 1997)  
Na druhej strane však internet poskytol 
ľuďom to, čo neumožnil žiaden doterajší 
vynález – prekročil priestorové, časové 
a kultúrne hranice. (Bužeková, 2006) 
A tak miesto rozdeľovania internet 
ľudí spája, namiesto oslabovania 
medziľudskej komunikácie dochádza 
vďaka nemu k vytváraniu jej nových 
možností. Vďaka tomuto technickému 
výdobytku tak môžu byť v kontakte 
ľudia, ktorých nespája už len lokalita, ale 
aj (a to najmä) spoločné záujmy či ciele, 
pričom sa zjednodušilo aj ich samotné 
hľadanie.
Internetová sociálna sieť MySpace 
poskytuje viacero spôsobov, ako 
možno vyhľadávať jednotlivých jej 
používateľov.22 Kritérií, podľa ktorých 
potenciálnych priateľov vyhľadávali 
respondenti však bolo ešte viac. 
Najčastejšie respondenti vyhľadávali 
podľa krajiny: a) ktorú mali radi: „Mám 
rád Island, tak som si kukol všetkých 
Islanďanov, hej?“ (M2, 25 r.), b) ktorá ich 
fascinovala: „Mala som také obdobie, 
že ma strašne fascinovala Škandinávia, 
teda ešte stále ju mám rada, hoci som 
tam nikdy nebola, no takže isté obdobie 
som hľadala vyslovene ľudí z Fínska 
a Švédska napríklad. Proste vtedy som si 
pridala aj 3 či 4 ľudí z týchto krajín.“ (Ž4, 
22 r.) príp., c) ktorú už navštívili a si ju 
obľúbili: „Mala som takú mániu ...takže 
to [som hľadala používateľov] z oblasti 
Anglicka.“ (Ž1, 23 r.) 
Okrem krajín pôvodu informátori 
často používali (väčšinou však stále 
v kombinácii s krajinou pôvodu) 
vyhľadávanie podľa pohlavia: 
„nemala som čo robiť, tak som si dala 
vyhľadávať...a to som si dala chalanov, 
lebo som zistila, že mám plnú topku 
báb...proste len tak“ (Ž3, 23 r.), podľa 

každá „ľudská komunikácia je spojená 
s vytváraním spoločenských vzťahov a 
v dlhšom časovom horizonte vedie ku 
vzniku sociálnych komunít“ (Bužeková, 
2006, p. neuvedené), je nevyhnutné, 
aby členovia tejto komunity mali o sebe 
nejaké informácie. Združovanie ľudí do 
komunít nie je možné bez vzájomného 
poznania ich identít. Inak tomu nie je ani 
vo virtuálnom svete. Základný rozdiel v 
porovnaní s „reálnym“ svetom je však 
v tom, že vo virtuálnej realite sa človek 
prezentuje predovšetkým na základe 
vlastného textového (p)opisu. (Turkle, 
1999)
Okrem prípadov kedy človek vo 
virtuálnej realite prikresľuje, resp. 
zatajuje pravdu môžu nastať aj opačné 
situácie, kedy „prezentovanie „reálnej“ 
identity môže patriť k jeho zámerom.“ 
(Bužeková, 2006: Neuvedené) V prvej 
časti svojej práce som sa snažila 
podať obraz o tom, aké informácie 
považujú mladí ľudia za dôležité a čo 
všetko sú o sebe ochotní na internete 
prezradiť. Hoci takmer všetci prišli na 
MySpace s cieľom spoznať nových ľudí, 
v uverejňovaní osobných informácií boli 
opatrní. Najčastejšie zdieľané informácie 
sa týkali obľúbenej hudby, filmov a 
kníh. Tieto údaje boli kľúčové nielen 
z hľadiska vytvárania vlastnej vizitky, ale 
ako sa ďalej ukáže, aj pri posudzovaní 
ostatných užívateľov a vyberaní 
potenciálnych priateľov. 

2.  Vyhľadávanie a kritériá výberu 
„Friends“

Internet, ktorý prispel k uľahčeniu 
a urýchleniu viacerých činností a výrazne 
zasiahol i do nášho spoločenského 
života, čelí čoraz väčšej kritike. Podľa 
mnohých totiž predstavuje hrozbu straty 
fyzického, medziľudského kontaktu, 
a preto nemôže byť virtuálny život 
nikdy zmysluplný alebo úplný. Vznikla 
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fotografií záviselo od konkrétneho 
používateľa a od jeho momentálnej 
nálady. Vo všeobecnosti však možno 
povedať, že sa nehodnotila len fyzická 
príťažlivosť: „zaujala ma tá jeho tvár, 
lebo vtedy ako vyzeral, tak vtedy sa mi 
strašne také typy páčili, tak som sa išla 
pozrieť na jeho profil.“ (Ž2, 23 r.), ale 
aj sympatie: „Musí mi byť proste na 
pohľad sympatický, nehovorím, že musí 
byť krásny, ale sympatický...proste ako 
naživo.“ (Ž3, 23 r.) Dobrý prvý dojem 
mohla rovnako urobiť aj zaujímavá 
či nejakým spôsobom originálna 
fotografia, ktorá potom podnietila 
respondenta pozrieť si aj používateľov 
profil. 
 Profil zohrával dôležitú úlohu 
v rozhodovaní, či si používateľa pridať 
medzi „Friends“ alebo nie. Zaujímavým 
zistením bolo, že dizajn a celková úprava 
profilu zohrávala vo väčšine prípadov 
oveľa dôležitejšiu úlohu, ako samotné 
informácie na ňom uvedené. Mnohí 
informátori priznali, že po tom, ako ich 
zaujme fotografia sa idú pozrieť na 
profil, kde najdôležitejšia je práve jeho 
grafická podoba. Ak je tá zlá, často 
ich to odradí od ďalšieho prezerania 
profilu: „Ako náhle už mi to rozťahovalo 
obrazovku, že som mal tuto dole tú 
natiahnutú lištu a teraz nejaký úplne 
hnusný font, obrázky kade tade, ani som 
si nedal námahu to pozerať ďalej.“ (M2, 
25 r.) 
Dôležitá bola napríklad jeho originalita: 
„Pozerám na to, či nemá stiahnutý 
layout.26 Či je ten profil originálny, či sa 
s tým ten človek vie pohrať.“ (Ž1, 23 r.) 
Informátori však zväčša hodnotili profil 
ako celok: „Neviem, pozerám sa na to, 
či má ten profil nejakú myšlienku, či 
to je farebne zladené, či aj rozloženie 
informácií je v pohode, a celkovo 
či sa proste viem na tom profile 
orientovať.“ (Ž4, 22 r.) Ak bola úprava 
profilu vyhovujúca, respondenti prešli 
k posudzovaniu konkrétnych informácií 

veku: „proste som tam dala, že hľadám 
ľudí od 20 do 25, lebo som to chcela 
mať pestrejšie.“ (Ž4, 22 r.), príp. podľa 
sexuálnej orientácie: „A potom, že gay...
vieš, či neuvidím niekoho milého.“ (M2, 
25 r.) 
 Účelnému a aktívnemu 
vyhľadávaniu nových ľudí sa respondenti 
venovali najmä na začiatku pôsobenia 
na MySpace „[kedy] som bol ja ten, ktorý 
hľadal.“ (M2, 25 r.) Postupom času však 
potreba hľadania nových ľudí nebola 
už taká silná. Súviselo to najmä so 
skutočnosťou, že všetci respondenti si 
už našli dosť zaujímavých ľudí, s ktorými 
komunikovali, či sa už aj stretli: „...už 
tak menej hľadám. Tým, že už tú nejakú 
základňu mám, tak už sa venujem hlavne 
týmto mojim [priateľom].“ (Ž3, 23 r.)
 Oveľa častejším spôsobom bolo 
nachádzanie ľudí „cez profily“. (Ž4, 22 r.) 
Väčšinou nešlo o aktívne alebo účelové, 
ale skôr náhodné „objavenie“: „išla som 
odpísať kamarátke a ...no doslova do 
oka mi padol jeden koment – týpek 
tam písal niečo o Amélii z Montmartru, 
to je môj obľúbený film [...] som si 
prečítala ten jeho koment, veľmi tam 
ten film chválil, ale tak milo... [...] tak 
som išla checknúť23 jeho profil.“ (Ž4, 
22 r.) V niektorých prípadoch však 
informátori spomínali aj tzv. „špízovanie“ 
alebo „šmírovanie“24 – účelné prezeranie 
profilu niektorého z „Friends“25: „Proste 
preklikávam sa cez komenty a tak...a keď 
ma niečo zaujme, tak si prečítam cudzie 
odpovede.“ (Ž3, 23 r.); „išiel som na profil 
Björk – hudobný a pozrel som sa do 
komentov, kto jej píše [...] a prípadne 
som si ho pridal.“ (M2, 25 r.)
 Bez ohľadu na to, ako 
respondenti nových ľudí hľadali, každý 
jeden priznal, že ako prvé si často všimol 
a hodnotil práve fotografiu: „Vždycky ma 
priťahovalo, keď mal niekto zaujímavú 
fotku, tak som sa išiel pozrieť do vnútra 
[na profil].“ (M2, 25 r.) Posudzovanie 

pocit a predstavu o danej osobe. 
Keď informátor našiel osobu, ktorá 
sa mu páčila – či už kvôli záľubám, 
peknému profilu či spôsobu akým 
komunikuje s ľuďmi, stal sa z neho 
„adept na pridanie“. (Ž4, 22 r.) Pridanie 
takéhoto človeka medzi „Friends“ však 
informátor i tak často zvažoval: Nikdy 
to nie je tak, že ma niekto upúta a hneď 
si ho dám teda. [...] Nechám si to prejsť 
hlavou.“ (Ž3, 23 r.) Takmer každý jeden 
respondent priznal, že v čase, keď bol 
na MySpace nováčikom sa mu aspoň 
raz stalo, že mal strach z odmietnutia: 
„som sa bála, že si ma nepridajú, že 
ma odmietnu. Ale teraz mi to už je tak 
jedno no. Už som sa tak ostrieľala.“ (Ž3, 
23 r.); „Som si hovorila: Tak tento ma 
neakceptne28.“ (Ž1, 23 r.) 
Išlo zvyčajne o fyzicky príťažlivého 
či inak zaujímavého človeka (napr. 
s úplne totožným hudobným vkusom 
a pod.), ktorý predstavoval istý ideál. 
Preto u informátorov dochádzalo 
občas k dileme, či si danú osobu 
medzi „Friends“ pridať alebo nie. 
Ak sa informátor rozhodol, že danú 
osobu „osloví“, poslal je tzv. „Friend 
Request“, teda „Žiadosť“ o priateľstvo“. 
Ak došlo k opačnej situácii, že prosbu 
o priateľstvo dostal informátor, 
postupoval rovnako, ako pri hľadaní 
nových priateľov – prezretím si 
žiadateľovho profilu, fotografií, príp. 
komentárov. Akceptovanie žiadosti 
umožní obom používateľom nahliadať si 
vzájomne do profilov (ak boli privátne) 
a využívať všetky možnosti komunikácie.  
Kritici tvrdia, že virtuálny svet nie je 
skutočný, pretože nemá fyzickú podobu, 
a preto ani výsledný ľudský kontakt 
sprostredkovaný cez internet nemôže 
byť reálny. Je skôr umelý, neprirodzený, 
alebo prinajmenšom prchavý (Jones, 
1999). Podľa Wellmanna a Gulie (1997) 
sú však putá, ktoré ľudia získavajú 
a udržujú cez internet v mnohom 

na ňom.  
V zásade platilo: aké informácie 
používatelia poskytovali o sebe, také 
hľadali aj u ostatných používateľov. Na 
základe informácií, či už mali formu 
textu, obrázku alebo videa, mnohí 
používatelia posudzovali a hodnotili 
danú osobu: „...ja si to čítam [...] mám 
rada, keď sa dá z toho profilu o tom 
človeku aj niečo vyčítať.“ (Ž3, 23 r.) 
Respondenti si teda najviac všímali akú 
hudbu alebo film mal iný používateľ rád, 
či ich spájali napríklad rovnaké záľuby, 
názory, príp. či existovali spoločné témy, 
o ktorých by mohli spolu komunikovať. 
Informátori považovali za dôležitú aj 
tzv. „Topku“27 a to, akí ľudia sa v nej 
nachádzali: „Nepridám si takých čo majú 
v Topke napríklad prsnaté holky [...] 
že pozrieš na tú Topku a tam samé tie 
odhalené dievčatá…tak to nie.” (Ž1, 23 r.) 
Dôležitý bol aj celkový počet „Friends“ 
daného používateľa: „nemám rád, keď 
má niekto 3000 priateľov lebo [...] človek 
jednoducho nemôže mať 3000 priateľov 
a nemá v nich prehľad [...] Pretože ak 
má niekto 3742 priateľov, tak na čo mu 
tam budem? To je podľa mňa zbytočné.“ 
(M1, 17 r.) 
Okrem vizuálnej stránky sa dala 
konkrétna osoba hodnotiť aj na základe 
toho, ako komunikuje so svojimi 
„Friends“: „pozerám sa aj na komenty. 
Že ako komunikuje s ľuďmi.“ (M1, 17 
r.) Podľa toho ako človek píše sa dá 
aspoň z časti odhadnúť, aký by mohol 
byť v skutočnosti: „[Vidím] aké si píšu 
pekné komenty, pôsobí na mňa úplne 
tak pozitívne, že je taká milá a nežná.“ 
(Ž2, 23 r.) Hodnotenie človeka na 
základe komentárov vo virtuálnom svete 
by sa dalo do určitej miery porovnať 
s hodnotením osoby podľa jej reči 
a vystupovania v „reálnom“ svete. 
Voľba slov, formulovanie myšlienok, 
používanie či naopak zdržiavanie sa 
vulgarizmov – to všetko vyvoláva určitý 
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V konečnom dôsledku je to však on, 
kto rozhoduje, aké informácie o sebe 
poskytne a najmä komu a akou formou. 
Výskumu ľudskej komunikácie sa venujú 
odborníci z viacerých vedných odborov. 
Aké informácie ľudia zdieľajú? S kým si 
ich vymieňajú a ako? Keďže v „reálnom“ 
aj virtuálnom svete „postupne prebieha 
selekcia kontaktov a vytvorenie sietí 
vzťahov a priateľstiev rôznych stupňov“ 
(Bužeková, 2007, p. 85), tieto i mnohé 
ďalšie otázky sa dajú aplikovať aj 
na výskum on-line komunikácie. Pre 
pochopenie a ocenenie vzájomnej 
interakcie je nevyhnutné, aby ľudia 
vedeli, s kým komunikujú (Donath, 
1999) a k tomuto vzájomnému poznaniu 
je opätovne potrebná komunikácia. 
Internetové sociálne siete jej ponúkajú 
neobmedzený priestor, čo do rozsahu, 
obsahu či formy. 
Sociálna sieť MySpace poskytuje hneď 
niekoľko komunikačných možností.30 
Medzi dve najpoužívanejšie, ktorým 
sa budem v tejto časti práce venovať, 
patria tzv. „Comments“ a „Messages“, 
teda „Komentáre“ a „Správy“. Voľba 
konkrétnej formy komunikácie závisí 
od viacerých faktorov. Okrem intenzity 
vzájomných vzťahov na to vplýva aj 
obsah či rozsah danej informácie, 
jej dôležitosť, ako aj osobné zámery 
človeka, ktorý túto informáciu šíri. 
Komentáre sú čo do počtu, to do 
obľúbenosti najrozšírenejšou formou 
komunikácie. Súvisí to predovšetkým 
s faktom, že sú verejné (zobrazujú 
sa na profile adresáta) a teda svojim 
spôsobom neosobné.31 Pri nadväzovaní 
prvotnej komunikácie sa preto využívali 
zväčša32 ony. Prvý komentár respondenti 
označovali ako „ďakovný koment“. V 
ňom poďakovali konkrétnej osobe za to, 
že si ich pridala medzi „Friends“, alebo 
že akceptovala ich žiadosť. 
Tieto komentáre však nemali spĺňať 
len ďakovný účel, ale mali nabádať 
k rozprúdeniu komunikácie: „Vieš tak 

podobné tým, ktoré majú s ľuďmi 
z „reálnych“ komunít. Podľa neho 
je východiskovým rozdielom medzi 
virtuálnym a „reálnym“ životom základ, 
na ktorom ľudia chápu intimitu svojich 
vzťahov. Kým ľudia väčšinou rozvíjajú 
pocity dôvernosti napríklad na základe 
spoločného socio-ekonomického 
statusu, ľudia na internete majú väčšiu 
tendenciu rozvíjať tieto pocity skôr na 
základe zdieľaných záujmov.
V tejto časti práce som sa venovala 
otázke vyhľadávania a posudzovania 
ostatných internetových používateľov. 
Pri výskume sa ukázalo, že respondenti 
hľadali vo virtuálnom svete ľudí, ktorí 
boli pre nich niečím zaujímaví. Ich 
(nielen fyzickú) atraktívnosť potom 
posudzovali cez ich fotografie, profil 
a informácie na ňom uvedené, ako aj 
cez ich „Friends“ a spôsob, akým s nimi 
títo ľudia komunikovali. Hoci informátori 
nedávali medzi „reálny“ a virtuálny svet 
znamienko rovnosti, často opisovali 
spôsoby hodnotenia ľudí na internete 
ako podobné (niekedy takmer totožné) 
hodnoteniu v „reálnom“ živote. Nech 
už človek hľadá potenciálnych priateľov 
kdekoľvek, vždy hľadá takých, s ktorými 
bude možnosť vzájomnej zmysluplnej 
komunikácie najvyššia.
  
3. Formy internetovej komunikácie

 Primárnou funkciou internetových 
sociálnych sietí je spájanie ľudí 
a umožnenie ich vzájomnej komunikácie. 
Pri tejto forme styku nejde primárne 
o riešenie rodinných či pracovných 
problémov29, ale skôr o formu „trávenia 
voľného času – oddychu, zábavy 
či nadviazania osobných vzťahov.“ 
(Bužeková, 2005, p. 94) Táto forma 
vzájomného zdieľania informácií sa však 
spája s obavou z ich prezradenia, či už 
zo strany spoločnosti poskytujúcej túto 
službu alebo samotného používateľa. 

25 r.), no najmä rýchlosti: „[komenty 
slúžia na] také rýchle komunikácie.“ 
(M1, 17 r.) Z technického hľadiska 
však zaslanie komentára nie je o nič 
rýchlejšie ako zaslanie správy. Rovnako 
tak videá i obrázky sa dajú posielať 
cez oba formáty. Nazdávam sa teda, 
že (podvedomé) uprednostňovanie 
komentárov súvisí s možnosťou verejnej 
propagácie vlastnej osoby. Ak napríklad 
pošle používateľ niektorému zo svojich 
„Friends“ do komentára obrázok či 
video, je veľká pravdepodobnosť, že si 
tento komentár a teda i osobu, ktorá ho 
poslala, všimne aj niekto iný. To zvyšuje 
šance nadviazania kontaktu s niekým 
novým.
Druhou vyššie spomínanou formou 
komunikácie boli tzv. „Messages“. 
V súvislosti s ich uprednostňovaním 
pred komentármi hovorili informátori 
o dvoch dôvodoch. Prvým bol rozsah 
textu v komentári: „keď potrebujem 
napísať niečo dlhšie, aj keď to môže 
byť nejaká sranda...nebudem mu 
zaberať [na profile] pol  strany jedným 
komentom, pošlem normálne ako 
message.“ (M2, 25 r.) Rozsah textu však 
nebol tým najdôležitejším kritériom. 
Oveľa podstatnejší bol jeho obsah. 
Bez ohľadu na to, ako dobre sa dvaja 
používatelia poznali, verejne dostupné 
komentáre sa vo všeobecnosti 
používali skôr na „také ľahšie témy“ 
(M1, 17 r.), na rozoberanie bežných, 
neosobných záležitostí a na „oddychovú 
konverzáciu.“ (Ž1, 23 r.) Informácie 
v komentároch boli teda často (aj 
keď nie vždy cielene) určené nielen 
samotnému adresátovi, ale prípadne 
aj jeho „Friends“ na MySpace. 
Až potreba väčšieho súkromia 
a intímnejšieho rozhovoru viedla 
k postupnému prechodu z komentárov 
na súkromné správy. 
Ak sa vyskytla potreba riešiť nejaký 
problém, príp. rozvíjať dôverný rozhovor 

napíšem “thanks for the add and i hope 
u had nice day“, vieš proste niečo také, 
aby ten človek mal dôvod na to nejako 
zareagovať.“ (M2, 25 r.) Spočiatku 
posielali respondenti „ďakovné 
komenty“ každému: „zo začiatku [...] 
hľadáš niekoho s kým by si mohla 
pokecať [...] takže,  to som vždy napísala 
ako prvá, buď že „díky za add, ako to 
ide?“ alebo niečo také...proste, aby sa 
chytil na niečo, aby odpísal.“ (Ž4, 22 r.) 
Obdobie prvotnej komunikácie, ktoré 
zväčša prebiehalo cez komentáre, 
označili dvaja informátori nezávisle 
od seba ako „oťukávanie“ alebo 
“oťukávaciu komunikáciu“. Ide 
o komunikáciu v duchu „aký si mal 
deň, čo si robil, ako sa máš, a tak, 
a postupne, ale veľmi pomaly to 
prechádza do niečoho takého 
osobnejšieho.“ (Ž2, 23 r.); „Tie začiatky sú 
vždy také všeobecné. [...] Napríklad s J. 
sme sa začínali baviť o tých filmoch, aké 
máme radi. O Jakubiskovi a tak, a potom 
sme sa cez Jakubiska, filmy, rozprávky, 
gorále a hovadiny prepracovali tam, kde 
sme teraz.“ (Ž3, 23 r.)33 
Od informácií „čo bolo cez víkend“ (Ž2, 
23 r.), cez opisy večerov strávených 
„v kine na dobrom filme“ (Ž4, 22 r.) sa 
respondenti postupne prepracovali 
v komunikácii takpovediac hlbšie. Ich 
informačný kruh sa rozširoval, čo im 
umožňovalo ďalej rozvíjať konverzáciu. 
Ak sa medzi dvoma ľuďmi vytvorilo 
silnejšie puto, prejavovalo sa to často 
aj v komentároch: „Väčšinou sú dosť 
absurdné, hovorím, to keď človek nás 
nepozná, tak si musí myslieť, že sme 
magori. [Píšeme si] o tom, akí sme 
my úžasní, ale to je vyslovene všetko 
ironické, lebo ja mám taký humor a on 
takisto, takže väčšinou si robíme srandu 
alebo len tak zabíjame čas.“ (Ž3, 23 r.) 
Respondenti využívali komentáre kvôli 
ich zábavnosti: „je zábavnejšie vymieňať 
si komenty, ako si písať do inboxu.“ (M2, 
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synchrónny (spočiatku len písaný) 
rozhovor sprostredkovaný počítačom, 
vytváral u respondentov dojem 
„reálneho“ stretnutia: „V prvom rade 
je to rýchle, môžete sa proste baviť, 
ako keby normálne. Cez MySpace je 
to strašne pomalé a zdržuje to, a kým 
proste napíšeš a odošleš všetko, čo 
chceš, tak to trvá strašne dlho. Cez 
Gmail sa môžeš opraviť za 3 sekundy 
alebo ja neviem, keď čakáš na nejakú 
reakciu, tak si napätá, že čo ti na to 
odpíše, proste dáš nejaký frk a čakáš 
čo ti na to, ako ti na to zareaguje, a je 
to také neviem...živšie.“ (Ž2, 23 r.) Hoci 
respondenti naďalej považovali „reálne“ 
stretnutie za najdokonalejšiu formu 
komunikácie, chat pre nich v mnohých 
prípadoch predstavoval jeho (aspoň 
čiastočnú) náhradu.  
Strach z rýchlej modernizácie, z 
pohltenia človeka a jeho vytlačenia 
z reálneho života či dokonca strach 
zo zániku ľudských komunít bol 
v sociálnych vedách prítomný už od 
polovice 20. storočia (Wellman & Gulia, 
1997). Dnes sa v spojitosti s virtuálnou 
realitou odborníci čoraz viac upriamujú 
na virtuálne vzťahy a na otázku, či môže 
byť vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí 
sa nikdy nevideli ani nepočuli rovnako 
dôverný, ako medzi ľuďmi v „bežnom“ 
živote (Wellman & Gulia, 1997). 
V tejto časti práce som sa snažila 
na jednotlivých formách on-line 
komunikácie ukázať, že ľudia využívajú 
priestor virtuálnej reality na zdieľanie 
najrôznejších typov informácií. Po 
obsahovej stránke sú pritom tieto 
informácie podobné, často dokonca 
totožné s tými, ktoré si ľudia vymieňajú 
v „reálnom“ svete. Hoci internetové 
spojenie predstavuje jednoduchšiu 
a pohodlnejšiu formu kontaktu, „reálne“ 
– fyzické stretnutie však i naďalej 
predstavuje pre ľudí tú najvyššiu formu 
ľudskej interakcie.  

(a nebolo možné, z rôznych dôvodov, 
aby sa používatelia stretli) použili na 
tento účel práve správu: „To sú také 
vzťahové veci alebo keď sa vykecávame 
navzájom, to sú také súkromnejšie, 
intímnejšie témy, keď sa už s niekým 
poznám. Napríklad J. je ďaleko, žije až 
v Košiciach, som s ňou málo, takže s ňou 
aj také vážnejšie témy o rodine, keď sa 
niečo stane, tak to preberáme ako cez 
net, ale nie cez komenty, určite nie cez 
komenty.“ (Ž3, 23 r.) 
Do správ sa tak dostávajú jednak 
záležitosti osobné až intímne, poprípade 
informácie, ktoré sú určené len 
konkrétnej osobe a používateľ nechce 
„aby [o nich] vedeli ostatní.“ (M1, 17 r.) 
Neznamená to však, že by sa správy 
používali len v týchto prípadoch. Použitie 
správ, rovnako ako aj komentárov závisí 
od konkrétneho používateľa a od jeho 
vlastného posúdenia informácií, ktoré 
do nich dáva. Ako však potvrdili moji 
informátori, otázky intimity a súkromia 
rozhodne nepatria do verejných 
komentárov, ale riešia sa v súkromí 
– buď cez MySpace správy alebo 
programy na chatovanie.
V mnohých prípadoch došlo medzi 
dvoma MySpace používateľmi 
k zintenzívneniu vzťahu natoľko, 
že im už komunikačné prostriedky 
tejto internetovej sociálnej siete 
nepostačovali. Preto začali prechádzať 
na programy sprostredkujúce 
synchrónnu komunikáciu – ICQ, MSN 
či Gmail. Jedným z dôvodov tohto 
prechodu bolo časté prehliadanie 
dôležitých alebo zaujímavých informácií 
či otázok: „Lebo predsa len, keď píšeš 
ten koment alebo správu, tak niektoré 
informácie v tom zaniknú, napr. I. sa 
upriamil na dva body a na tie odpísal, 
a tá tretia vec napríklad zanikla, a toto sa 
na Gmaily nestávalo.“ (Ž3, 23 r.) 
Druhým dôvodom bola nepostačujúca 
rýchlosť komunikácie. Chat, teda 

s osobou, ktorá ho nijak nezaujíma či 
nepriťahuje. Vcelku podobná rovnica 
platí pre oba svety aj pri vyhľadávaní 
a hodnotení druhých ľudí. Okrem 
účelového vyhľadávania podľa krajiny 
pôvodu, pohlavia, veku či sexuálnej 
orientácie, spomínali respondenti 
aj náhodné „hľadanie“ cez profily 
ostatných používateľov. Pri následnom 
hodnotení týchto osôb si potom 
respondenti všímali v prvom rade 
(1) fotografiu. Nielen fyzická krása 
osoby, ale aj originalita fotografie 
bola dôležitá pre ďalšie posudzovanie 
dotyčného. (2) Profil – jeho celková 
úprava a dizajn spolu s (3) informáciami 
na ňom uvedenými predstavovali však 
najdôležitejší hodnotiaci aspekt. To, čo 
respondenti písali o sebe vždy hľadali 
aj u iných. (4) Priatelia („Friends“), 
no najmä (5) spôsob komunikácie 
dotyčného s nimi boli tiež pomerne 
často posudzované. Na základe 
jednotlivých kritérií či ich kombinácie, 
sa respondent rozhodoval, s ktorou 
osobou kontakt nadviazať, a s ktorou 
nie.
Kým v „reálnom“ svete existuje 
v podstate len jedna forma komunikácie, 
a to „face-to-face“34, virtuálny svet 
ich poskytuje hneď niekoľko. Využitie 
jednotlivých foriem závisí jednak 
od intenzity vzájomných vzťahov, 
ako aj rozsahu, obsahu a dôležitosti 
zdieľaných informácií. Ako najčastejšie 
využívané formy on-line komunikácie 
respondenti uvádzali komentáre, správy 
a chat. Pri počiatočnom kontakte 
(oslovenie, poďakovanie) a neskôr aj 
pri zábavnej či neosobnej komunikácii 
respondenti vždy využívali komentáre, 
ktoré často slúžili aj ako istá forma 
sebaprezentácie. Prehĺbenie vzťahu 
medzi dvoma osobami zvyčajne viedlo 
k prechodu k osobnejším témam, ktoré 
vyžadovali privátnejší spôsob zdieľania. 
Správy okrem tejto požiadavky spĺňali 

Záver

Internet ako komunikačný nástroj 
rozprúdil vo vedeckých kruhoch mnohé 
debaty. Objavujú sa nielen názory 
na reálnosť tzv. kyberpriestoru, ale 
rozvíjajú sa i mnohé diškurzy týkajúce 
sa jeho vplyvu na súčasnú spoločnosť. 
Cieľom tejto práce bolo ukázať, 
ako prebieha proces socializácie vo 
virtuálnej realite, a to nielen z hľadiska 
sebaprezentácie jednotlivcov, ale aj 
výberu a hodnotenia ich potenciálnych 
priateľov a komunikačných foriem 
využívaných pri nadväzovaní a rozvíjaní 
týchto kontaktov. 
Výpovede informátorov ukázali, 
že internet môže slúžiť nielen na 
udržiavanie starých kontaktov, ale aj na 
získavanie nových. Na to, aby človek 
mohol nadviazať styk s cudzou osobou 
však potrebuje podať o sebe nejaké 
informácie. Hoci internet a skúmaná 
sociálna sieť poskytovali hneď niekoľko 
možností prezentácie vlastnej osoby, 
respondenti si vyberali len niektoré 
z nich. Okrem informácii o veku, pohlaví 
či mieste bydliska uvádzali aj údaje, 
o ktorých si mysleli, že ich vystihujú 
najviac, a to: záujmy, obľúbená hudba, 
filmy či knihy. Tzv. „asl“ informácie 
a údaje o záujmoch a záľubách uvádzali 
všetci respondenti. Niektorí z nich 
využívali možnosť bližšieho popisu 
vlastnej osobnosti prostredníctvom 
slov či obrázkov, ktoré ich bližšie 
charakterizovali. Okrem informácií spĺňal 
pri sebaprezentácii osoby dôležitú úlohu 
aj celkový vzhľad jej osobného profilu. 
Jeho estetická funkcia sa neskôr stala 
dôležitejšou ako pôvodná – informačná 
funkcia.
Pre nadviazanie spoločenského 
kontaktu a jeho ďalšie rozvíjanie sú 
potrebné vzájomné sympatie. Človek, 
tak v „reálnom“, ako aj virtuálnom 
svete, zvyčajne nenadväzuje kontakt 
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1  Prvý tzv. uzol (vzájomné prepojenie 
viacerých počítačov) a predchodca dnešného 
internetu vznikol v roku 1969. Vtedy sa táto 
sieť označovala ako ARPANET (podľa agentúry 
Advanced Research Project Agency, ktorá 
tento projekt financovala) a slúžila pre potreby 
Ministerstva obrany USA. 
Viac pozri [Online] <http://en.wikipedia.org/wiki/
Internet> (17. 10. 2010)

2  Vymedzeniu pojmu „internetová 
sociálna sieť“, ako aj ďalších základných pojmov 
sa venujem v časti Teoretické východiská 
a základné pojmy.

3  V súčasnosti už táto komunita vo 
svojom pôvodnom zložení nefunguje – jej 
členovia sa už hromadne nestretávajú. Komunita 
sa rozdelila na viaceré časti pričom ľudia 
z jednotlivých častí spolu udržujú aktívnu (aj 
osobnú) komunikáciu, komunikácia medzi 
skupinami sa oslabila a zostala zväčša len na 
internetovej úrovni.

4  Internet (e-mail, programy na 
synchrónnu komunikáciu – chat, viaceré sociálne 
siete) som aktívne využívala na každodennú 
komunikáciu najmä na strednej škole a v prvých 
rokoch vysokoškolského štúdia. 

5  Označenia „reálny“ (príp. „nereálny“), 
„skutočný“ či „bežný“ budú v práci uvádzané 
v úvodzovkách, pretože interakcie, ku ktorým 
dochádza prostredníctvom  internetu považujem 
za rovnako reálne, ako všetky ostatné formy 
interakcie. Tieto označenia budem používať pre 
zjednodušenie, ako odlíšenie online vzťahov od 
všetkých ostatných typov komunitných zväzkov.

6  Vymedzeniu pojmu „socializácia“ sa 
venujem v časti Teoretické východiská a základné 
pojmy.

7  Samostatná teoretická kapitola nebola 
pôvodne súčasťou autorkinej bakalárskej práce, 
hoci v nej literatúra bola implicitne prítomná. 
Časť Teoretické východiská a základné pojmy 
bola vypracovaná dodatočne pre potreby tejto 
štúdie na základe bakalárskeho oponentského 
posudku.

8  V rámci virtuálnej reality sa 
pod napodobňovaním a identifikáciou 
(teda stotožnením sa) rozumie učenie sa 
technickým parametrom  internetovej sociálnej 
siete a to prostredníctvom správania sa (písanie 
komentárov, posielanie bulletinov, reagovanie na 

aj ďalšie kritérium – rozsah. Najvyšší 
stupeň internetovej komunikácie 
predstavoval chat, ktorého synchrónnosť 
respondentom často pripomínala, no 
nikdy celkom nenahrádzala, „reálny“ 
fyzický kontakt. Ten bol vždy považovaný 
za najvyššiu formu medziľudskej 
interakcie. 
Výpovede informátorov o priebehu 
ich on-line socializácie nám ukázali, že 
tento proces je v mnohom podobný 
tomu z „reálneho“ života a je možné 
medzi nimi nájsť niekoľko paralel. 
Človek sa zvyčajne snaží zistiť viac 
o osobe, ktorá ho nejakým spôsobom 
zaujala – fyzickým vzhľadom 
(fotografia), vystupovaním (osobný 
profil a informácie na ňom uvedené), 
spôsobom reči (opis svojej osoby, 
komunikácia s inými ľuďmi) a pod. 
Kým v „bežnom“ živote dochádza 
k vzájomnému spoznávaniu dvoch ľudí 
len cez priamu komunikáciu a zážitkové 
skúsenosti, virtuálny svet ponúka síce 
formálne iné (komentár, správa, chat 
a i.), no obsahovo podobné (obľúbená 
hudba, filmy, knihy, práca, škola, voľný 
čas, zdieľanie zážitkov a pod.) možnosti. 
Ako ukázal výskumný materiál, proces 
socializácie na internete je do určitej 
miery podobný tomu, ktorý prebieha v 
„bežnom“ živote. Mladí ľudia využívajú 
príležitosti, ktoré im ponúka virtuálny 
svet najmä na hľadanie nových, pre nich 
zaujímavých ľudí. Rýchlosť, pohodlnosť 
a tiež zábavnosť internetovej 
komunikácie síce spôsobili v posledných 
rokoch jej obrovský rozmach, no 
nestačili (aspoň zatiaľ) na vytlačenie 
„reálneho“ fyzického stretnutia. Osobný 
styk tvárou v tvár si tak naďalej drží 
svoju pozíciu a predstavuje najvyšší 
stupeň medziľudskej komunikácie, 
a teda i konečný cieľ virtuálnej 
interakcie. 

vyše 4 rokov. Tendencie zmenšovať množstvo 
informácii na profile sa prejavili po pomerne 
dlhšom období.

19  Ide o základnú schému osobného 
profilu, ktorý má viacero sekcií (napr. „Interests“: 
„General“, „Music“, „About me“ a pod.) Pozri 
prílohu č. 1.

20  Ide o profil s minimom informácií, 
ktorý je založený skôr na zaujímavom vizuálnom 
spracovaní ako na informáciách v ňom 
obsiahnutých. Pozri prílohu č. 2.

21  Pozri Prílohu č. 2.

22  Podrobnému popisu týchto spôsobov 
sa venujem vo svojej bakalárskej práci, v časti 
2.1 „Search“, „Browse“ a „Add to Friends“ – 
technické parametre. 

23  Pojem z anglického „check“ sa používa 
vo význame preveriť, preskúmať, resp. pozrieť.

24  Oba výrazy použili informátori a oba 
majú podobný význam: sledovať, pozorovať.

25  Nakoľko môže mať používateľ medzi 
svojimi „Friends“ aj hudobníkov, môže ísť tak 
o osobný, ako aj hudobný profil.

26  „Layout“ je návrh dizajnu profilu, 
ktorý si môže každý používateľ sám navrhnúť 
a vytvoriť pomocou tzv. Profile editoru. Existujú 
už aj stránky, ktoré ponúkajú dopredu vytvorené 
vizuálne návrhy, ktoré si môže ktokoľvek 
stiahnuť a použiť pre svoj profil. 

27  Pojem „Topka“ je slovenskou 
konotáciou anglického slova „Top Friends“, 
ktorú používali všetci informátori. Ide o súčasť 
každého profilu, ktorá je zložená z fotografií 
tých ľudí, ktorých si používateľ pridal medzi 
svojich „Friends“, s ktorými cez MySpace najviac 
komunikuje, príp. ktorých má najradšej. Niektorí 
používatelia si dávali do tejto sekcie obľúbených 
hercov, režisérov či hudobníkov, ktorí mali na 
MySpace vytvorení profil a aj takýmto spôsobom 
prezentovali používatelia svoje záľuby a záujmy. 

28  „(Ne)akceptne“ je slovenskou 
konotáciou anglického slova „accept“, teda 
prijať, akceptovať. V praxi „akceptnúť“ 
znamenalo prijať žiadosť o MySpace priateľstvo, 
„neakceptnúť“ zasa neprijať.   

29  I keď mnohé internetové fóra vznikajú 

podnety a pod.) ostatných jej používateľov a ich 
napodobňovaním.

9  Osobný profil je určený na prezentáciu 
konkrétneho používateľa, jeho záujmov, záľub 
a slúži len pre účely tejto osoby. 

10  Hudobný profil využívajú hudobníci 
alebo hudobné skupiny na prezentáciu svojej 
hudobnej produkcie. Na rozdiel od osobného 
profilu, ktorý je možné nastaviť ako „súkromný“ 
– teda zobrazujúci sa len určitým používateľom, 
je hudobný profil verejný všetkým, aj 
nezaregistrovaným návštevníkom stránky. 

11  Respondentov malo byť viac – kvôli 
časovej zaneprázdnenosti niektorých členov 
tejto komunity nakoniec zostalo pri tomto počte. 

12  Popisu technických možností 
internetovej sociálnej siete MySpace 
a jednotlivým sekciám osobného profilu sa 
podrobnejšie venujem vo svojej bakalárskej 
práci, v časti 1.1 Registrácia a vytvorenie profilu 
– technické parametre.

13  Osobné typy profilov bolo možné 
nastaviť ako privátne – prístup k informáciám na 
nich zverejnených mali len „Friends“ používateľa 
tohto profilu.

14  Posudzovaniu používateľov MySpace 
na základe profilu sa venujem v časti 2. 
Vyhľadávanie a kritériá výberu „Friends“.

15  Mám na mysli poskytnutie akýchkoľvek 
informácií, neberiem momentálne v úvahu 
možnosť prikrášľovania informácií či klamania.  

16  Skratka pre „age, sex, location“, čiže 
vek, pohlavie a poloha (krajina/bydlisko). 
Používateľ musí zadať tieto údaje pri registrácii, 
avšak ich pravdivosť nie je nijak overiteľná 
a preto často otázna. Navyše sa dajú tieto 
informácie neustále meniť. Najčastejším 
prípadom je zadávanie nepravdivého veku u 
neplnoletých používateľov. Keďže sú profily 
používateľov do 18 rokov automaticky 
nastavené ako privátne, títo používatelia si 
zadávajú vyšší vek, aby si ich profily mohli 
prezerať aj ostatní používatelia MySpace.

17  Lienky, slnečnice, knižnice, antikvariáty, 
ruky, tetovanie.

18  Jeden informátor bol na MySpace 
v čase výskumu už zhruba 2,5 roka, druhý 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
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aj kvôli týmto potrebám. 

30  Podrobne sa jednotlivým formám 
a ich opisu venujem vo svojej bakalárskej práci 
v časti 3.1 Komunikácia cez MySpace – technické 
parametre. 

31  Komentáre môžu samozrejme niesť aj 
osobný obsah či informáciu – závisí to od osoby, 
ktorá ho píše. Respondenti však túto možnosť 
odsudzovali a vnímali ju ako hlúpe predvádzanie 
sa, príp. ako neznalosť spoločenských 
mantinelov (najmä v prípadoch, kedy sa do 
komentárov dostávali príliš osobné až intímne 
informácie a pod.) 

32  Na základe vyjadrení respondentov aj 
pozorovania ľudí nezúčastnených na výskume 
odhadujem, že až 99 % prvotnej komunikácie sa 
začínalo profilovými komentármi. Samozrejme 
existujú aj výnimky, no tie boli zriedkavé.

33  Informátorka sa s danou osobou zblížila 
a stretáva sa s ňou osobne. Navštevujú sa, príp. 
spolu komunikujú telefonicky.

34  Telefonickú ani listovú komunikáciu 
v tomto smere nepovažujem za „reálnu“, nakoľko 
je tiež sprostredkovaná a teda fyzicky nepriama.
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Abstract

The main goal of this work was to 
explore an exposals of relations between 
authority and  
subjection in the families from the 
visually anthropological perspective. 
The work deals with the task of what is 
the connection between the status of 
the family member and the subjective 
perception of relationships and own 
position in a family.  How is an authority 
perceived by every single member of the 
family. Moreover, work tries to explain in 
which way is this perception influenced 
by cultural practices and customs. It’s 
necessary to investigate closely, how 
are traits of authority and submission 
manifested in a various situations of 
family life. From several interviews made 
during the research was relatively easy 
to find primary information about who 
determines rules in the family, with 
what are these rules usually related, 
what happens when these rules are 
not respected, etc. Specific research 
methods were applied to determine 
how features of the family authority and 
subjection prove in a different situations 
of the family life.

Key words: family, kinship relations, 
child psychology, children’s drawings, 
photo-elicitation

Abstrakt

Predmetom skúmania tejto témy 
bolo preskúmanie prejavov vzťahov 
autority a podriadenosti v rodinách 
z vizuálno-antropologického hľadiska. 
Práca si kladie za úlohu zistiť, akým 
spôsobom súvisí status člena rodiny so 
subjektívnym vnímaním a prežívaním 
vzťahov a vlastnej pozície v rodine. 
Práca približuje subjektívne vnímanie 
autority u jednotlivých členov rodiny 
a pokúša sa objasniť, akým spôsobom 
kultúrne praktiky a zvyklosti toto 
vnímanie ovplyvňujú. Treba pozorne 
preskúmať, ako sa v rôznych situáciách 
rodinného života prejavujú znaky 
autority a poslušnosti v rodine. Z 
viacerých rozhovorov, uskutočnených 
počas výskumu, sa dalo pomerne 
rýchlo a ľahko dopátrať k základným 
informáciám, týkajúcich sa najmä 
toho, kto v rodine určuje pravidlá, s 
čím tieto pravidlá obyčajne súvisia, čo 
sa stane v prípade, že sa nedodržia, 
apod. Konkrétne výskumné metódy boli 
aplikované za účelom odhalenia, ako sa 
znaky rodinnej autority a podriadenosti 
prejavujú v rôznych situáciách rodinného 
života.

Kľúčové slová: rodina, príbuzenské 
vzťahy, psychológia dieťaťa, detské 
kresby, foto-elicitácia
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pravidlám a normám.1 
Neoddeliteľnou súčasťou života 
každej rodiny je preto aj tzv. rodinná 
„ideológia“. 
Rodinnú ideológiu2 možno 
charakterizovať ako súbor kultúrne 
špecifických noriem a hodnôt, ktoré 
súvisia s charakterom a organizáciou 
jednotlivých vzťahov v rodine. V tejto 
súvislosti je dôležité uviesť aj definíciu 
patriarchálnej rodinnej ideológie, ktorá 
v tejto štúdii zohráva kľúčovú úlohu. 
Patriarchálna rodinná ideológia 
predstavuje ideológiu orientovanú 
na predkov, spája sa s patrilinealitou, 
patrilokalitou. Najvyššia autorita 
sa teda pripisuje starším mužom 
(seniorát), patriacim do otcovskej 
línie. Rodinná ideológia ako taká sa 
utvára a šíri prostredníctvom rôznych 
kultúrnych praktík, a dá sa poodhaliť 
napr. prostredníctvom  zasadacieho 
poriadku pri stole, alebo fotografovania 
rodinných príslušníkov, úzko spojeným 
s tvorbou rodinných fotoalbumov, 
zachytávajúcich pre rodinu významné 
okamihy. V rodinných fotoalbumoch 
sa nachádzajú najčastejšie fotografie, 
zobrazujúce rôzne súkromné oslavy 
či sviatky, špeciálne príležitosti, 
1 O prechode z dôrazu na individuálnu 
stránku psychoterapie na rovinu rodiny 
ako systému pozri napr. GJURIČOVÁ Šárka 
a KUBIČKA Jiří (2003): Rodinná terapie. 
Systemické a narativní přístupy. Praha: Grada, 
predovšetkým strany 77–82. O vzťahových 
problémoch a ich riešení v súvislosti s rôznymi 
formami rodiny a tým s odlišnými pravidlami 
fungovania rodinných systémov pozri 
GJURIČOVÁ a KUBIČKA, tamtiež, s. 83–97 
a ďalej. „Tradičnej“ rodiny a patriarchátu, ako aj 
jeho problematizácii v súčasnej dobe v urbánnej 
spoločnosti strednej Európy sa týka štúdia 
Patriarchát, muž v rodině a problémy feminismu 
(Ivo MOŽNÝ (1990): Moderní rodina. Mýty 
a skutečnosti. Brno: Blok, s. 99–125).
2 Karl KASER (2000): Macht und Erbe. 
Männerherrschaft, Besitz und Familie im 
östlichen Europa (1500–1900). Wien, Köln 
und Weimar: Böhlau; ten istý: Familie und 
Verwandtschaft auf dem Balkan.

1. RODINA A AUTORITA

1.1 Definícia rodiny a rodinnej 
ideológie 

Rodina predstavuje najstaršiu 
ľudskú spoločenskú inštitúciu. Ide 
o primárnu, bio-psycho-sociálnu 
skupinu, tvorenú jednotlivcami, 
spätými manželstvom, adopciou alebo 
pokrvným príbuzenstvom. Vzniká 
spolužitím ľudí spravidla rozdielneho 
pohlavia, vychovávajúceho potomstvo. 
Rodina má množstvo dôležitých funkcií, 
počnúc reprodukčnou, cez ochrannú, 
výchovnú, emocionálnu, kultúrnu, až 
po ekonomickú či regulačno-kontrolnú 
funkciu (Botíková, Švecová &Jakubíková, 
1997). Rodina predstavuje socio-
kultúrne prostredie, v ktorom dochádza 
k formovaniu osobností detí, k ich 
ochrane a vzdelávaniu. Má rozhodujúci 
vplyv pri socializácii človeka, ktorá je 
pre prežitie jedinca nevyhnutnosťou. 
Dobre fungujúca rodina má, podobne 
ako rodina nefunkčná, veľký vplyv na 
ďalší vývoj a život dieťaťa. Rodinná 
výchova je preto svojou ochrannou, 
emocionálnou a intímnou povahou len 
ťažko nahraditeľná. Veľmi významný je 
preto samotný vklad rodičov. Osobné 
vzťahy v rodine sa odrážajú na utváraní 
sociálnych vzťahov v nej. Mohlo by 
sa pritom zdať, že tieto vzťahy sú 
čisto individuálnej povahy, že závisia 
takmer výlučne od osobnostných čŕt 
a životných príbehov jednotlivých 
členov rodiny. Tento dojem môžeme 
nadobudnúť najmä po preštudovaní 
staršej literatúry z oblasti psychoterapie 
a psychologického poradenstva. Nemá 
teraz zmysel sa na tomto mieste púšťať 
do diskusií o tom, prečo je to tak a ako 
v týchto disciplínach prebiehal obrat 
k pohľadu na rodinu ako na sociálny 
systém podliehajúci mnohým kultúrnym 
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sa týka moci, patriarchálne), 
•	 rovnostárska rodina (egalitárna, 

demokratická) – kde je moc 
rovnomerne rozdelená medzi muža 
a ženu;

1.2.1 Nukleárna rodina

Nukleárna rodina je moderným 
prerodom rodiny patriarchálnej. V 
období od 19. storočia začala prevládať 
všeobecná tendencia postupného 
znižovania populačných prírastkov, čo 
v niektorých regiónoch vyústilo aj do tzv. 
jednotného systému. Dnešná nukleárna 
rodina je zväčša egalitárna3. Je bežnou 
formou rodiny súčasného mestského, 
ale postupne už aj vidieckeho 
obyvateľstva. Vyznačuje sa čoraz väčšou 
zraniteľnosťou a citlivosťou. Neustále 
rastúcou rozvodovosťou sa moderná 
rodina stáva labilnejšou a pomerne 
ľahko môže skĺznuť do rodiny neúplnej. 
Zodpovednosť za seba i za druhých, 
charakterová a citová vyspelosť hrajú 
čoraz významnejšiu úlohu v živote 
dnešnej rodiny. 

Podľa Lenky Šulovej sa na rodinu 
v posledných rokoch čoraz menej nazerá 
ako na významnú štruktúru, ktorej 
opodstatnením je zachovanie ľudského 
rodu, zaistenie potrieb dieťaťa a jeho 
zdravý vývoj (Šulová, 1998).

 1.2.2 Patriarchálna veľkorodina

Ide o typickú rodinnú formáciu 18., 
19. a prvej polovice 20. storočia, 
ktorá bola rozšírená, viacgeneračná. 
Výraz „veľkorodina“ teda označuje jej 
zloženie, zatiaľ čo pojem „patriarchálna“ 
poukazuje na vzťahy v rodine, 
v ktorej je otec alebo starý otec 
najväčšou autoritou. Patriarchálna 

3  Pozri Možný, Ivo – cit. dielo; 
proces oslabovania patriarchátu a nástup 
rovnostárskeho modelu nie je jednoduchý 
a sprevádzajú ho mnohé sprievodné javy.

väčšie rodinné stretnutia, či iné 
zachyteniahodné udalosti. V súvislosti 
so skúmaním rodiny a vzťahov vo 
vnútri je dôležité zamerať sa na celkové 
dianie v rodine. Dianie a s tým súvisiaca 
vzťahová dynamika je určovaná 
súborom pravidiel každodenného 
rodinného života. Častokrát sú to 
najmä pravidlá súvisiace s financiami 
a s rodinným rozpočtom, pravidlá 
spojené s plnením určitých povinností, 
či s uspokojovaním rôznych potrieb. 
Z tohto hľadiska je zaujímavé si všímať, 
čo sa stane v prípade, že sa tieto 
pravidlá nedodržiavajú, prípadne sa 
porušia. 
 
1.2 Formy tradičnej slovenskej rodiny

Rozlišujeme viaceré typy rodín, či už 
podľa veľkosti, štruktúry, vzájomných 
vzťahov medzi jednotlivými členmi 
rodiny alebo podľa spôsobu vzniku. 

Podľa početnosti rozlišujeme dve 
základné formy rodiny:
•	 nukleárna rodina (malá, individuálna) 

– jadro rodiny tvorí manželský pár 
a ich slobodné deti

•	 rozšírená rodina (tzv. veľkorodina) - 
pozostáva z viacerých manželských 
párov a ich potomkov

Nás  však bude zaujímať predovšetkým 
členenie rodiny z hľadiska rozdelenia 
moci. Z tohto pohľadu rozlišujeme tri 
typy: 
•	 patriarchálna rodina - platí v nej 

princíp dominancie muža nad ženou 
a staršieho nad mladším (reálne sa 
princíp patriarchátu vždy spája so 
seniorátom), 

•	 matriarchálna rodina – výsadné 
postavenie patrí matke (tento model 
však existuje skôr ako hypotetická 
konštrukcia; ešte aj matrilineárne 
spoločnosti Oceánie sú spravidla, čo 

2007, p. 19). Etnografka Soňa Švecová 
sa zaoberala skúmaním a následným 
porovnávaním príbuzenských vzťahov 
v dvoch ekonomicky a spoločensky 
rovnocenných slovenských obciach, 
konkrétne v Čičmanoch a v Liptovskej 
Tepličke. Počas výskumu dospela 
k názoru, že: „Ako v Čičmanoch, tak 
v Tepličke sa žena po svojom príchode 
do mužovej rodiny ocitá na najnižšom 
stupni v hierarchii členov mužovej 
rodiny“ (Švecová, 1966). Od nevesty 
sa v rodine očakávala poslušnosť 
a plnenie si svojich povinností. Žena sa 
tu prispôsobovala potrebám mužovej 
rodiny, čo potvrdzuje aj výpoveď 
mojej informátorky: „Rodičia (rozumej 
svokrovci) rozkazovali. Ja som musela ako 
nevesta poslúchať rodičov. Čo rozkázali, 
to som musela urobiť“ (Žena, 1945). 
Autoritu manželových rodičov potvrdila 
aj na príklade, že mala vyhliadnuté 
miesto, kde chcela stavať dom, avšak 
svokrovci napokon rozhodli o inom 
mieste stavania: „Naši rodičia povedali 
tak, že tu je jeden syn, že nepôjde ich 
na posmech obrátiť.“ Podobne je to aj 
v prípade ďalšej informátorky, ktorá 
sa na Tepličku vydala: „Zo začiatku ja 
som sa musela tu prispôsobovať, všetko 
som musela tak robiť, ako oni povedia. 
(...) Zo začiatku sme sa sem-tam aj 
pohádali, lebo ja som bola zvyknutá 
inak robiť, inak variť, a musela som robiť 
tak ako oni povedali...“ (Žena, 1977)  
Táto skutočnosť vypovedá o princípe 
seniorátu – teda že starší má moc nad 
mladším, v tomto prípade svokra nad 
nevestou. Neskôr, postupom času 
sa však situácia mení a dochádza aj 
k zmene vzťahov v rodine. Rodičia muža 
s pribúdajúcim vekom postupne strácajú 
autoritu a nevesta nadobúda vedúcu 
úlohu v domácnosti, ktorú jej svokra 
prenecháva (Švecová, 1966). 

V Tepličke ešte stále prevláda tendencia 
sťahovať sa po svadbe do mužovej 

veľkorodina sa vyznačovala výraznou 
svojpomocnou ekonomickou aktivitou 
a potrebou pracovnej sily, najmä 
v poľnohospodárskej oblasti, do ktorej 
boli zapojení všetci jej členovia.  Rodina 
produkovala všetko, čo potrebovala 
k svojmu životu. To viedlo nepriamo k jej 
značnej stabilite. Deti boli vychovávané 
k tomu, aby mysleli v prvom rade 
na celok, až potom na seba a svoje 
potreby. Model zúženej reprodukcie bol 
známy už v 18. storočí a spoločenstvo 
postupne začalo využívať obmedzovanie 
pôrodnosti ako ochranu pred 
schudobnením rodín (pozri Botíková et 
al., 1997). Emocionálna zložka rodinného 
života tak bola podriadená zložke 
ekonomickej. 

1.3 Prejavy autority a podriadenosti 
v rodinách v Liptovskej Tepličke

Vzhľadom na to, že som výskum 
vzťahov autority a podriadenosti 
uskutočnila v Liptovskej Tepličke, 
zameriavam preto svoju pozornosť 
práve na túto obec. Bola to práve 
patriarchálna veľkorodina, ktorá bola 
svojím častým výskytom tak typickou 
pre túto oblasť. Typické boli najmä 
trojgeneračné rodiny, ale prítomnosť 
starých rodičov v spoločnej domácnosti 
nebola považovaná za príťaž. Nechýbal 
rešpekt k starším, či vzájomná pomoc. 
Spolunažívanie pod jednou strechou 
prispievalo k vedomiu spolupatričnosti. 

Z rezidenčného hľadiska je v 
Liptovskej Tepličke aj v súčasnosti 
stále  najrozšírenejšia patrilokálnosť: 
„Matrilokálne manželstvá sa vo 
všeobecnosti vzťahovali len na rodiny, 
kde nebolo synov“ (Švecová 1967, p. 
368). Vzťahy v rodine boli hierarchicky 
usporiadané, pričom manžel/otec bol 
najväčšou autoritou: „Keby sme použili 
politickú terminológiu, tak zákonodarcom 
a reprezentantom rodiny bol otec, ale 
výkonnú moc mala matka“ (Olejár, 
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Podobná je aj situácia s rozvodmi. 
Dnes je rozvod relatívne častým javom, 
zatiaľ čo v minulosti bol neprípustný4. 
V prípade výskytu manželských 
konfliktov zvykla žena dočasne odísť 
k svojej matke, ktorá ju však vyhnala 
naspäť k manželovi so slovami: „Dievka 
moja, vyspi sa do rána a davaj nazad!“ 
(Žena, okolo r. 1955)  Žena sa teda 
musela podriadiť a vrátiť sa naspäť 
k svojmu mužovi.

Jedným z ďalších zaujímavých 
prejavov autority je vykanie,  resp. 
onikanie synov a dcér svojím rodičom, 
svokrovcom, alebo iným starším 
príbuzným. Toto pravidlo v minulosti 
dodržiavali aj malé deti. Vykanie je 
považované za všeobecne zaužívaný 
spôsob oslovovania, ktoré je zároveň aj 
spoločensky akceptované. V súčasnej 
dobe je možné sa na Tepličke stretnúť 
s pravidlom, že dospelé osoby svojím 
rodičom a starým rodičom ešte stále 
vykajú. Pokiaľ však o nich hovoria, 
používajú pritom tvary množného 
čísla („Teraz prišli stará mater.“). Avšak 
dnešné deti už svojím rodičom zväčša 
tykajú. S prípadom vykania malých detí 
svojím rodičom som sa stretla počas 
svojho výskumu len  v jednom prípade. 
V ostatných rodinách deti rodičom 
tykali. Príkladom toho, že vykanie, 
resp. onikanie je všeobecne vnímaným 
prejavom autority, rešpektu a úcty 
voči osobe, je aj mladá informátorka, 
ktorej deti boli v čase výskumu 
v predpubertálnom veku (7, 10 a 11 
rokov). Dcéra ju v minulosti svojím 
odvrávaním natoľko nahnevala, že matka 
všetkým deťom následne povedala, 
aby si začali zvykať na vykanie: „Keď sa 
so mnou tak rozprávate, tak mi budete 
4  Na základe pozorovania môžeme 
povedať, že ak sa v niektorej rodine vyhrotia 
konflikty na takú úroveň, že manželia začnú 
vážne uvažovať o rozvode, tak pomerne 
často napokon predsa len ostávajú spolu z 
ekonomických dôvodov.

rodiny, čo opäť potvrdzujú slová mladej 
informátorky, pochádzajúcej z Popradu: 
„No to bolo samozrejmé, že tu prídeme. 
A od samého začiatku, vždy sa hovorilo 
o tom, že tu budeme. Takže ešte sme sa 
ani nešli brať, ani sme zasnúbení neboli, 
ale už prerábali dom.(...) Takže bolo jasné, 
že ja prídem tu.“ (Žena, 1977) Rovnako 
tak aj ostatné moje informátorky 
potvrdili, že po svadbe prišli bývať do 
domu svojho manžela. Z uvedeného 
vyplýva, že žena v Liptovskej Tepličke 
uplatňuje svoje postavenie najmä 
prostredníctvom svojho muža a jeho 
domácnosti (Švecová 1966). V minulosti 
to boli práve rodičia, ktorí svojim deťom 
vyberali manžela/manželku. Zvykli 
robievať nátlaky, obzvlášť na synov, 
aby sa oženili, pretože dôležitú úlohu 
zohrávali majetky. Zvykne sa hovorievať, 
že: „Role párili ľudí.“ (Muž, 1950), 
prípadne: „Remeselník ide s korunou 
spávať, s dvomi vstáva.“ (Muž, 1953) 

Dôraz sa kládol aj na prianie, aby bola 
nastávajúca nevesta z tej istej obce, 
pretože inak „nebude mať rodinu 
v Tepličke.“ (Žena, okolo r. 1955)  Preto 
mužovi rodičia uprednostňovali skôr 
miestne ženy pred ženami z iných 
obcí. Snaha rozšíriť v obci mužovu 
príbuzenskú skupinu o skupinu ženy 
viedlo k tomu, aby sa mohla žena čo 
najviac zžiť s rodinou svojho manžela: 
„Mužova rodina získava trvalého člena 
príbuzenskej skupiny, matku detí svojej 
skupiny, nositeľa svojho mena, je preto 
hlavne pre mužovu rodinu dôležité, z 
akého prostredia pochádza žena, aká 
je, akí sú jej príbuzní, ktorí sa stanú 
príbuznými navzájom“ (Švecová, 1966, 
p. 152). V súčasnosti sa situácia pomaly 
mení, a je už bežným javom, že si ľudia 
často nachádzajú partnerov v iných 
obciach, prípadne v zahraničí. Súčasné 
spoločensko-hospodárske dôvody pre 
lokálnu endogamiu už v posledných 
desaťročiach postupne zanikajú. 

menej fyzických trestov a taktiež deti 
menej karhajú. Pochvaly sú, a bývali 
samozrejme aj v minulosti. Ide však 
väčšinou o slovné uznania, prípadne 
rodičia svojim deťom dávajú za odmenu 
rôzne sladkosti.  

Prejavy autority sa dajú pomerne 
ľahko odhaliť v rôznych situáciách 
každodenného života. Existuje niekoľko 
úrovní prejavov vzťahov autority 
a podriadenosti, na ktoré som v rámci 
výskumu zameriavala svoju pozornosť: 

•	 Kto rozhoduje o väčších 
nákupoch a vôbec 
o významnejších pohyboch 
financií v domácnosti?

•	 Kto rozhoduje o každodenných 
výdavkoch?

•	 Kto reprezentuje rodinu navonok 
– a v akých situáciách? 

•	 Kto prijíma hostí – a akých?
•	 Kto určuje pravidlá v rodine (t.j. 

kto bude čo robiť)?
•	 Kto má v rodine „posledné 

slovo“?
•	 Kto stanovuje a upravuje pravidlá, 

ktorými sa riadi rodina?
•	 Kto smie koho trestať? A akým 

spôsobom?
•	 Atď.

O vzťahoch autority a podriadenosti 
sa môžeme viac informácií dozvedieť 
aj použitím metód, ako napr.  foto-
elicitácia alebo test kresby rodiny, ktoré 
som využila vo svojom výskume. 

2. ČO TO O VIZUáLNej 
ANTROPOLógII

2.1 Fotografia

Vzhľadom na zameranie tejto práce 
som upriamila svoju pozornosť, okrem 
iného, aj na uplatnenie fotografie vo 
vizuálnej antropológii. Prečo práve 

vykať. Možno budem mať väčšiu úctu 
u vás, ako keď mi tykáte.“ (Žena, 1977). 

Vzhľadom na to, že táto práca sa 
venuje prejavom autority,  je viac 
než vhodné  uviesť si jej základnú 
definíciu. Pochopiteľne, nie každý 
prejav moci je totiž možné považovať 
za autoritu. Autorita predstavuje 
„dobrovoľne uznanú moc“; podriadenie 
sa osobe, ktorej človek pripisuje 
autoritu, pričom toto podriadenie 
nie je vynútené a nevyplýva ani 
zo psychickej manipulácie (t.j. 
zastrašovanie, vyvolávanie pocitov 
viny, citové vydieranie apod.). Ide tu 
skôr o akési „cieľové“ štádium. Zo 
psychodynamického hľadiska možno 
hovoriť o  vyvinutom a integrovanom 
superegu. To sa však nemôže vytvoriť 
bez toho, aby rodičia dieťaťu jasne 
vytýčili hranice, a to aj s pomocou 
trestov. Ide skôr o to, aby dieťa 
neposlúchalo len preto, lebo sa rodičov 
bojí, apod. 

Trestanie ako jeden z prejavov vzťahu 
autority a podriadenosti sa vo svojej 
súčasnej podobe líši od foriem trestov 
zaužívaných v minulosti. Čo sa týka 
trestania detí v prípade neposlušnosti, 
v minulosti sa zvykli uplatňovať tresty 
ako kľačanie na dreve, trieske. „Keď 
sme niečo vyviedli, tak bolo to buď, že 
sme museli kľačať v kúte, alebo kľačať 
a ruky sme museli mať vystreté a sme 
dostali knihy ako náklad, takže toto 
bol ako spôsob trestu.“ (Žena, 1977). 
Účinná však bola aj bitka remeňom, 
u dievčat zas ťahanie za vrkoče.  V škole 
zvykli deti v prípade vyrušovania alebo 
nedisciplinovanosti dostať pravítkom či 
palicou po prstoch. Počas rozhovorov 
som sa viackrát stretla s názorom, 
že rodičia sa v súčasnosti snažia byť 
k deťom kamarátskejší a ústretovejší. 
Všeobecne možno badať kladný posun 
vo výchovnom prístupe rodičov. Celkovo 
sú k deťom menej prísni, uplatňujú 
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Informátor počas prezerania fotografií 
tlmočí obsahy rodinného fotografického 
materiálu, zatiaľ čo výskumník sa pri 
foto-elicitácii stáva poslucháčom (Collier 
& Collier, 1986). Každá fotografia má 
svoju vypovedaciu hodnotu, ktorá 
umožňuje spätne sa vrátiť k špeciálnym 
a neopakovateľným okamihom 
informátorovho života. Informátor si 
teda na základe nej vybavuje spomienky 
a vlastné zážitky, ktoré sa mu spájajú 
so zobrazovanou situáciou, a následne 
o nich rozpráva výskumníkovi. 
Prostredníctvom tejto metódy možno 
odhaliť hodnoty, postoje, pocity, 
myšlienky či dojmy respondenta 
týkajúce sa vzťahov v jeho rodine. 
Rodinné fotografie sa tak dostávajú 
do pozície akéhosi komunikátora 
rodinnej „ideológie“. To bol aj hlavný 
dôvod, prečo som si vybrala metódu 
foto-elicitácie ako súčasť výskumnej 
metodológie.
Na základe informátorovho rozprávania 
sa výskumník dozvedá o význame 
a okolnostiach toho, čo vidí na 
fotografiách, prostredníctvom čoho 
môže neskôr dospieť k jej lepšej 
interpretácii. Metóda autobiografického 
rozprávania je bežnou metódou v 
oblastiach, ako etnológia, sociálna 
antropológia či sociológia. 
Pri foto-elicitácii sa rovnako tak dobre 
dajú využiť nielen osobné fotografie 
informátorov, ale aj rôzne ilustračné 
zábery z novín a časopisov, z internetu, 
z pohľadníc, resp. fotografie, ktoré si 
vyhotoví sám výskumník. Primárne však 
význam akejkoľvek fotografie použitej 
v rámci foto-eliciácie, spočíva ani nie 
tak v jej vizuálnych detailoch, ako skôr 
v tom, čo tie-ktoré detaily fotografie 
evokujú v mysli každého pozorovateľa. 
Pochopiteľne, aj foto-elicitácia má 
svoje úskalia, ktoré netreba opomenúť. 
Informátor častokrát môže mať problém 
sa na niektoré udalosti rozpamätať, 

fotografia? Fotografia je bohatá na 
veľké množstvo výrazových prvkov. 
Podstatou každej fotografie je 
zachytenie a následné sprostredkovanie 
určitého vnemu, opierajúc sa o reálnu 
skutočnosť, o konkrétne javy, ktoré 
sa dajú prostredníctvom nej vyjadriť5. 
Môžeme tak hovoriť o prevedení 
skutočného každodenného sveta, t.j. 
prenáša reálnu skutočnosť na novú, 
fotografickú skutočnosť (Jeníček,  1947). 
Odhliadnuc od náhodných „momentiek“ 
dovolenkujúcich ľudí, videné námety 
obyčajne nie sú volené náhodne či 
povrchne. Fotografia môže pomerne 
mnoho vypovedať aj o samotnom 
autorovi, nakoľko mu umožňuje vyjadriť 
jeho vlastné citové zameranie. Dokáže 
„pretlmočiť“ jeho osobné zážitky, 
emócie či dojmy. Fotografie zaujímajú 
dôležité miesto v každodennej kultúre 
človeka. Podobne aj v oblasti kultúrnej 
antropológie či etnológie majú svoje 
nezastupiteľné miesto, nakoľko 
predstavujú dôležitý prameň informácií 
o skúmanom jave. Tento vizuálny 
prameň tak môže nadobúdať jednak 
význam osobnej privátnej pamiatky, a 
jednak môže byť výrazom kolektívnej 
histórie. Pri rešpektovaní zásad vedeckej 
metodológie môže fotografia poskytnúť 
množstvo relevantných dát pre výskum.
2.2 Foto-elicitácia

Odhliadnuc od toho, že je foto-elicitácia 
solídnou výskumnou technikou vizuálnej 
antropológie, je zároveň aj jednou 
z obľúbených a často používaných 
psychoterapeutických prístupov 
a metód. Táto metóda pozostáva 
z prezerania rodinných snímok spoločne 
s respondentami, za súčasného 
uplatnenia hĺbkového rozhovoru. 

5  O (naivnom) realizme fotografie pozri 
napríklad BARTHES, Roland (1994/1980): Světlá 
komora. Vysvětlivka k fotografii. Bratislava: 
Archa, hlavne strany 10 a ďalej českého 
prekladu.

rečou nevedomia dieťaťa. Kresba môže 
poukazovať nielen na jeho povahové 
črty a intelektuálnu úroveň, ale aj 
bezprostredné predstavy a problémy 
dieťaťa. Pritom odzrkadľuje dynamiku 
zmien, ktoré sa v detskom vnútornom 
svete odohrávajú. Metóda detskej 
kresby tiež často pomáha odhaliť rôzne 
psychické ochorenia detí (Pogády, 1993). 
Pri znázorňovaní rodiny poníma dieťa 
základné znaky, hľadá ich okolo seba a v 
kresbe pomocou nich komunikuje. Dieťa 
si vytvára množstvo duševných predstáv 
a do svojich kresieb intuitívne vkladá 
akúsi vnútornú formu. Pochopiteľne, je 
zrejmý rozdiel medzi skutočným svetom 
a jeho zobrazením, avšak je medzi 
nimi vzťah, ktorý je možné objaviť len 
prostredníctvom objasnenia vnútorných 
súvislostí. Dieťa sa snaží nájsť nejaký 
zovšeobecňujúci prototyp. Detské 
vnímanie vedie k určitým štruktúram. 
Odkrýva tieto štruktúry, zovšeobecňuje, 
triedi svoje poznatky a postupne zasa 
individualizuje. Dieťa si podvedome 
vyberá to, čo má preňho význam 
a je pre jeho život naozaj dôležité. 
Kresby sú tak bohaté na množstvo 
základných znakov, ako napr. krivky, 
body, kružnice, trojuholníky, špirály, 
vertikály či horizontály. Prostredníctvom 
nich odhaľuje a zachytáva podstatu a 
fungovanie sveta (Davido, 2001).
Podobne ako fotografie, aj detské 
kresby nachádzajú v psychoterapii svoje 
využitie: „Forma a obsah kresby dovoľujú 
priestorovo znázorniť a odkryť vnútorné 
zážitky, ventilovať emotívne tenzie nielen 
pri individuálnej, ale i pri skupinovej 
produkcii aj reprodukcii. Ide o využitie 
kanalizácie emócií a afektov, ktoré sú 
obvykle zodpovedné za psychogénne 
spracovanie rôznych konfliktov, resp. sú 
zdrojom porúch a kresleným prejavom 
sa môžu redukovať psychopatologické 
zmeny projikované v kreslenom prejave“ 
(Pogády, 1993,  p. 94).

prípadne odmietne s výskumníkom 
o niektorých citlivých záležitostiach 
komunikovať6. 
Pri prezeraní snímok môžu ľudia 
v niektorých prípadoch dať fotografii 
spontánne taký zmysel, ktorý jej 
prezeraním sami nadobúdajú. Je preto 
dôležité uvedomiť si, že výskumník sa 
pri foto-elicitácii nevyhne subjektívnym 
názorom, ktoré informátor do rozhovoru 
vnesie. To podľa psychologičky a 
výtvarnej terapeutky Judy Weiser 
znamená, že obsahový význam 
fotografie a zároveň aj jej emocionálny 
„odkaz“ závisí na jednotlivých osobách, 
ktoré si fotografiu prezerajú, na 
odlišných predstavách a vnímaní ľudí 
a ich jedinečných životných zážitkoch, 
ktoré ich utvárajú a formujú (Weiser, 
2002).

2.3 Detská kresba

Detská kresba má  v psychológii a 
pedagogike svoje nezastupiteľné 
miesto; predstavuje „kráľovskú cestu“ 
do detskej duše. Skutočný záujem a  
väčšia pozornosť sa detským kresbám 
začala venovať až začiatkom 20. storočia 
a v tom čase sa s nimi spájalo meno G. 
H. Luqueta. Prvá moderná monografia 
o detskej kresbe bola vydaná v 
roku 1887. Ide o jednu zo známych 
psychodiagnostických metód, ktorá sa 
používa najmä u detí a mládeže. Detská 
kresba je jednou z najvhodnejších 
a menej náročných spôsobov, ako 
hlbšie preniknúť do tajov detskej duše. 
Nezahŕňa v sebe len hru a zábavu, ale 
odzrkadľuje sa v nej predovšetkým 
detský vnútorný svet. Na detskú 
kresbu je potrebné nazerať v prvom 
rade symbolicky, nakoľko je vyjadrená 

6  Na druhej strane, práve rozhovor 
o rodinných fotografiách umožňuje mnohé 
takéto okamihy prekonať a priviesť informátora 
k rozprávaniu o často zdanlivo dávno 
zabudnutých skúsenostiach a zážitkoch.
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veku od 5 do 8 rokov prechádza dieťa 
štádiom, ktoré označujeme ako „popisný 
symbolizmus“. Kresba je skôr logická 
než vizuálna a autor sa ňou snaží čo 
najhodnovernejšie zobraziť skutočnosť: 
„Dieťa kladie na papier to, čo vie, a nie 
to, čo vidí, a zatiaľ myslí skôr na rodový 
typ ako na prítomného jedinca“ (Pogády, 
1993, p. 48). Detská kresba je tak svojou 
podstatou a zámerom realistická.  
Medzi 8. až 12. rokom života nastupuje 
štádium, často označované ako „vizuálny 
realizmus“. V tomto období už dochádza 
k zobrazovaniu dvoj až trojrozmerných 
kresieb. Pretrváva približne do veku 
12 rokov. Uvedené vekové rozpätie 
však nemusí byť pravidlom, nakoľko 
závisí od viacerých faktorov, napr. od 
mentálnej úrovne, emočnej zrelosti či 
od socio-kultúrneho prostredia. Od 12. 
roku života už nastupuje obdobie, kedy 
deti pomocou kresby vyjadrujú to, čo 
na danej skutočnosti samy vidia, ako ju 
samy vnímajú. Aj priestory a postavy 
sú v tomto období zobrazované oveľa 
detailnejšie a prepracovanejšie.

2.3.2 Základná symbolika

Kreslenie čiar a používanie farieb
Švajčiarsky grafológ a psychoanalytik 
Max Pulver sa raz vyjadril, že vedome 
písať znamená nevedome „kresliť sám 
seba“. V našom prípade je kreslenie 
určitý druh písania, hoci je pravda, že 
kresba autorovi ponecháva podstatne 
viac voľnosti. Priestor pri kreslení nie je 
podriadený striktnej disciplíne písania. 
Dieťa môže kresliť na ľubovoľnú 
časť papiera bez obmedzenia. Avšak 
čiary, ktoré kreslí, majú vypovedaciu 
hodnotu, nakoľko predstavujú jeho 
„nevedomé písmo“ (Davido, 2001). 
Samotný spôsob kreslenia čiar mnoho 
vypovedá o charakterových vlastnostiach 
dieťaťa. Ostýchavé, introvertné dieťa s 
pocitom menejcennosti kreslí zvyčajne 

2.3.1 Postupný vývoj kresby

Každému veku zodpovedá špecifický 
typ kresby. Bol to práve Luquet, ktorý 
ako prvý vyslovil domnienku, že detské 
kresby prechádzajú jednotlivými 
štádiami, ktoré sú v úzkej spojitosti 
s postupným vývojom intelektu dieťaťa. 
Poďme sa zamerať na postupný vývoj 
detskej kresby. V období okolo prvého 
roku života si dieťa prechádza štádiom 
„čmárania“. Kreslenie sa v tomto veku 
vyznačuje neobratnými pohybmi až do 
času, kedy si dieťa nezačne uvedomovať, 
že kresba má určitú vypovedaciu 
hodnotu (Davido, 2001). Spôsob, akým 
dieťa kreslí čiary, ako aj spôsob držania 
farbičky, môže vypovedať o mnohom. 
Deti, u ktorých nedochádza k správnemu 
vývoju, nedokážu držať ceruzku.  Možno 
badať spojitosť medzi prvým čmáraním 
na papier a prvými krôčikmi dieťaťa.
Podľa známeho švajčiarskeho 
psychológa Jeana Piageta je detská 
kresba formou semiotickej funkcie 
a má vo vývojovom rade miesto 
medzi symbolickou hrou a obraznou 
predstavou (Piaget & Inhelderová, 1993, 
p. 59). Obdobie semiotických vzťahov 
konštruktívneho myslenia, ktoré je 
zároveň aj zlatým vekom detskej kresby, 
sa začína koncom 2. roku života dieťaťa. 
Ide o štádium, v ktorom dochádza k 
nástupu znakov a symbolov, obdobie 
nástupu schopnosti predstavovať si 
niečo prostredníctvom niečoho iného. 
Toto obdobie je charakteristické tým, 
že dieťa neudrží dlho svoju pozornosť 
a počas kreslenia častokrát mení svôj 
pôvodný zámer, pokiaľ kresbu vôbec 
dokončí. V tomto prípade hovoríme o 
„náhodnom realizme“.  Okolo tretieho 
roku života už detské kresby nadobúdajú 
určitý obsah. Postupne s rastom 
mentálnej úrovne dieťa v kresbe 
zobrazuje čoraz viac podrobností.  Vo 

Situovanie kresby
V prípade detskej kresby zohráva 
významnú úlohu aj jej umiestnenie na 
papieri. Podľa skúseností terapeutov 
vrchná časť papiera zastupuje 
intelektuálnu a duchovnú oblasť, 
kontakt dieťaťa s okolitým prostredím. 
Predstavuje jeho „ja“, prebudené 
vedomie a city. Spodná časť papiera 
naopak poukazuje na nevedomie 
jedinca, jeho pudy, erotické predstavy 
a sexuálny vývoj. Ľavá strana zastupuje 
minulosť, introverziu, egoizmus, väzbu 
k matke, zatiaľ čo pravá strana vyjadruje 
pokrok, budúcnosť, extroverziu, 
altruizmus, autoritu a puto k otcovi.

Kreslenie slnka a mesiaca
Slnko vo všeobecnosti symbolizuje teplo 
a optimizmus, vlieva nám do žíl radosť 
zo života. Prítomnosť slnka na kresbe 
sa spája  s konkrétnym významom, a 
to s vplyvom otca v rodine. Krásne a 
žiarivé slnko predstavuje ideálneho 
otca. Ide teda predovšetkým o mužský 
symbol. Dieťa, ktoré má s otcom 
dobré vzťahy, nakreslí hrejivé žlté 
slnko s lúčmi. V opačnom prípade býva 
slnko zobrazované ako vyblednuté, 
v niektorých prípadoch ho dieťa 
„schová“ za oblaky, za kopec, prípadne 
ho nezobrazí vôbec (Davido, 2001). 
Dieťa, ktoré svojho otca nedokáže 
akceptovať alebo má z neho strach, 
obyčajne nakreslí slnko agresívnou a 
výraznou farbou
alebo použije farbu, vyvolávajúcu úzkosť 
či depresiu. „...je to mužský symbol, a 
na niektorých kresbách, kde sa vyskytuje 
len ženská postava a žiadna ďalšia 
postava tam nie je, sa často objavuje 
slnko – jedná sa o prítomnosť mužského 
faktoru, vo väčšine prípadov otca. 
Svojimi lúčmi vytvára slnko postavám 
aureolu a dodáva im dôležitosť a 
hodnotu. Preto býva hrdina niekedy 

slabé, tenké čiary, zatiaľ čo agresívni 
jedinci sa vyznačujú zobrazovaním 
silných, veľmi hrubých čiar. Deti, ktoré 
kreslia zmätené či nedbalé kresby, 
mávajú problémy aj s grafickým 
prejavom.  Podľa Roseline Davido časté 
preškrtávanie či gumovanie svedčí o: 
„...nedostatočnej sebadôvere alebo tiež 
o snahe potlačiť to, čo by mohlo vyjsť 
najavo“ (Davido, 2001, p. 29). Pri kreslení 
detskej kresby zohráva úlohu aj výber a 
použitie konkrétnych farieb. Tie taktiež 
poukazujú na vzťah medzi kreslením a 
osobnosťou dieťaťa. Hojné používanie 
jasných, teplých farieb poukazuje na 
vyrovnanosť dieťaťa, zatiaľ čo časté 
používanie tmavých farieb môže svedčiť 
o pocitoch úzkosti, smútku, prípadne 
môže ísť o poukaz na odpor k niekomu 
alebo niečomu. Veľmi bledé odtiene 
často vyjadrujú citovú nevyrovnanosť 
alebo zlý zdravotný stav. Neprítomnosť 
farieb v celej kresbe alebo pri kreslení 
špecifických tém prezrádza citovú 
prázdnotu, v niektorých prípadoch môže 
poukazovať aj na asociálne tendencie. 
Pri používaní farieb sa berie do úvahy 
viaceré aspekty, cez intenzitu, hustotu 
až po viditeľnosť z diaľky či odtieň: 
„Všetky tieto prvky špecifikujú hodnotu 
tej či onej časti kresby. Napríklad spojenie 
určitých farieb pôsobí harmonicky, iné 
naopak šokuje svojou krikľavosťou, 
nesúladom a ukazuje na poruchu, ktorá 
býva citového pôvodu“ (Davido, 2001, 
p.  36). Pri samotnej interpretácii je však 
nutné prihliadať aj na ďalšie aspekty 
kresby, nielen na použité farby. Tie síce 
zohrávajú istú úlohu, nie však kľúčovú. 
V ďalšom prehľade si prejdeme niektoré 
z aspektov kresby, ktoré sú dôležité pre 
interpretáciu. Vzhľadom na obmedzený 
priestor nie je možné venovať sa 
komplexnej symbolike kresby, z toho 
dôvodu zameriavam pozornosť najmä 
na tie symboly, s ktorými som sa stretla 
v praxi. 
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kreslení totiž často dochádza k tomu, 
že dieťa sústredí všetku svoju energiu 
na konkrétny nápad či symbol, ktorý 
ho natoľko pohltí, že zabudne na to, 
čo sa nám môže javiť ako úplne zjavné 
a samozrejmé, ale v prípade dieťaťa 
ide o oblasť jeho nevedomia. Pokiaľ 
nakreslený dom zapĺňa celý papier 
alebo ho presahuje, ide o poukázanie na 
autorovu potrebu po väčších prejavoch 
lásky alebo po lepšej adaptácii (Davido, 
2001). Pri kresbe domu je dôležité 
všímať si tiež okná, dvere, alebo 
prístupovú cestu, ktorá k nemu vedie. 
Okná bývajú väčšinou zobrazované 
ako otvorené. Predstavujú akési „oči“ 
domu. Podobne je to aj s dverami, ktoré 
bývajú často zobrazované aj s kľučkou. 
Ako okná, tak aj dvere predstavujú 
komunikačný prostriedok, vypovedajúci 
o miere otvorenosti dieťaťa. Uzavreté 
okná, či dvere bez kľučky, prípadne 
neprítomnosť cesty, vedúcej k domu 
poukazuje na uzavretosť dieťaťa, na 
jeho úzkosť či absenciu hlbších citov 
alebo prejavov náklonnosti. V prípade, 
že je dom menší a nezaberá celú plochu 
papiera, či okná sú malé alebo úplne 
absentujú, v okolí je množstvo ďalších 
prvkov alebo sa v ňom vyskytujú príliš 
veľké stromy, kresba väčšinou poukazuje 
na poruchy afektivity (Davido, 2001). V 
prípade detí vo veku od osem rokov a 
viac prezrádzajú spomínané symboly 
pocity menejcennosti či osamotenia, 
prípadne zdržanlivosť v prejavovaní 
svojich citov.

Kresby postáv
Vo všeobecnosti sú najobľúbenejšími 
objektmi kreslenia najmä postavy ľudí a 
zvieratá. Kresby postáv však vypovedajú 
o autorovi podstatne viac než iné 
symboly. Pri kreslení postáv je dôležité 
najmä ich samotné vyobrazenie. Môžu 
sa na obrázkoch vyskytovať v rozličných 
podobách. Postavy zvyknú deti kresliť 

zobrazovaný “so slnkom”, ktoré určitým 
spôsobom naznačuje jeho “slávu”. Slnko 
teda predstavuje autoritu – niekoho, kto 
druhých výrazne ovplyvňuje.“ (Davido, 
2001, p. 45–46). Mesiac je predovšetkým 
symbolom moci a tajomstva. Keď vyjde 
mesiac, zmizne slnko. A bez slnka 
vymizol aj život. Z toho dôvodu sa 
mesiac často spája so smrťou či pocitom 
nebezpečia. Noc a tma je zdrojom 
mnohých detských úzkostí a strachu. 

Kresby domu
Kreslenie domu patrí k obľúbeným 
námetom detí. Prostredníctvom kresby 
domu sa dá veľa dozvedieť o charaktere 
a osobnosti dieťaťa, ako aj o jeho 
vnímaní okolitého sveta, na základe 
symboliky, ktorá je v kresbe obsiahnutá, 
t.j. prístrešie, rodinné teplo, otvorenie 
sa vonkajšiemu svetu, atď. Deti pri 
kreslení domu akoby kreslili postavu, 
prostredníctvom neho vyjadrujú 
charakter svojho „ja“. Podobne ako 
strom, aj dom symbolizuje telo človeka, 
zatiaľ čo vonkajšie zobrazené prostredie 
poukazuje na jeho komunikáciu s 
okolím a na jeho otvorenosť/uzavretosť 
voči vonkajším podnetom. Dom veľmi 
úzko súvisí s rodinným zázemím. 
Zatiaľ čo rodina predstavuje duchovné 
centrum ochrany, lásky a dôvery, dom 
je jej materiálnym stelesnením. Dom 
je akýmsi našim prvotným vesmírom. 
Je základným svetom ľudskej bytosti. 
Spája sa s ním pocit bezpečia, istoty a 
stability. Dom je od nepamäti symbolom 
tepla, pokoja a ochrany. Pri interpretácii 
kresby domu je dôležité všímať si jednak 
interiér (dôraz sa kladie najmä na okná, 
dvere či samotnú výzdobu), a jednak aj 
exteriér (ploty, stromy, záhrady, cesty), 
bez ohľadu na to, či sa na obrázku 
nachádzajú alebo nie, pretože aj 
neprítomnosť, resp. vynechanie určitých 
symbolov môže poukazovať na určitú 
problematickú stránku dieťaťa. Pri 

(Davido, 2001). V prípade ženských 
postáv dochádza k zvyšovaniu 
dôležitosti a hodnoty napríklad 
nakreslením hustých, kučeravých 
vlasov, náušníc, prsteňov, mašlí, stúh do 
vlasov či iných ozdobných predmetov. 
Pokiaľ dieťa do veku siedmich rokov 
kreslí postavy nahé, je to prirodzený a 
normálny jav. Okolo 6. roku je schopné 
postupne postavu začať obliekať.

2.3.3 Detská sexualita a jej prejavy 
v kresbe

Domnievam sa, že je dôležité venovať 
priestor aj tejto oblasti života, nakoľko 
sa sexualita odráža v detských kresbách. 
Budeme mať možnosť vidieť to aj 
na príkladoch v empirickej časti tejto 
práce.  Detská sexualita prechádza 
podľa Freuda piatimi psychosexuálnymi 
štádiami. Medzi narodením a piatym 
rokom života postupne dieťa prechádza 
orálnym, análnym a falickým štádiom.

Orálne štádium – je prvým štádiom 
psychosexuálneho vývoja dieťaťa. 
Začína sa narodením a trvá približne 
prvý rok života. Zdrojom najväčšej slasti 
sú v tomto období práve ústa. Jedenie 
stimuluje pery, ústa a hrdlo. Po prerezaní 
prvých zúbkov sa pripája k jedeniu 
hryzenie a prežúvanie. Tieto činnosti sú 
prototypom neskorších charakterových 
čŕt, ako je napr. nadobúdanie poznania 
a zbieranie vecí (orálna inkorporácia) 
a časté používanie sarkazmu a 
argumentatívnosti (orálna agresia).

Análne štádium – toto štádium 
pretrváva približne od prvého až do 
tretieho roku života dieťaťa. Slasť sa 
zameriava na análnu oblasť. Dôležitými 
sa stávajú činnosti spojené so 
zadržiavaním a vyprázdňovaním stolice. 
Učenie detí chodiť na toaletu v tomto 
období môže mať ďalekosiahle následky 

spredu, pričom zvieratá znázorňujú 
skôr zboku (Pogády, 1993). Dieťa môže 
postavy nakresliť celé, ale môžu sa 
vyskytnúť aj prípady, keď dieťa niečo pri 
kreslení vynechá, prípadne sa vyskytujú 
nadbytočné prvky. Sú to vynechávky, 
ktoré bývajú veľmi príznačnými 
signálmi, že niečo nie je v poriadku: 
„Práve nevedomé vynechávky väčšinou 
poukazujú na problémy dieťaťa, pretože 
okrem zabudnutia z roztržitosti existujú 
aj také vynechávky, ktoré sú oveľa 
príznačnejšie a vyjadrujú jeho citové 
alebo sociálne problémy. Ak napríklad na 
kresbe domu chýbajú dvere alebo cesta, 
znamená to, že je dieťa uzavreté do seba 
a zle komunikuje“ (Davido, 2001, p. 50). 
Deti v kresbách najčastejšie vynechávajú 
tie postavy či symboly, ktoré sú zdrojom 
konfliktných vzťahov, pocitov hanby, 
nedostatku, či iných problémov. 
Pri interpretácii kresby rodinných 
príslušníkov je veľmi dôležité všímať si 
aj spôsob ich oblečenia. Ten totiž veľmi 
dobre komunikuje city dieťaťa, ktoré 
k zobrazeným postavám prechováva. 
Šaty postáv v sebe skrývajú množstvo 
významov. Čím viac doplnkov a detailov 
dieťa postave nakreslí, tým viac si ju 
váži a vzhliada k nej. Napríklad hodnota 
otca môže byť zvyšovaná zobrazením 
niektorých konkrétnych mužských 
atribútov či falických symbolov, ako sú 
fajka, cigareta, kravata, palica, dáždnik, 
špicatý klobúk, zbrane, apod.7 Podľa 
Flugela si dieťa, ktoré kreslí či už 
cigaretu alebo fajku, posilňuje svoje 
sebavedomie. Podobným spôsobom 
zvyšujú hodnotu zobrazovanej postavy 
vrecká, gombíky či šnúrky na topánkach. 
Avšak príliš veľký počet gombíkov či 
vreciek poukazuje na pocity závislosti 

7  Naopak, za ženské sexuálne symboly 
sú považované predovšetkým tvary okrúhle, 
zaoblené, prípadne duté (DAVIDO, 2001). 
Za typické ženské symboly sa pokladajú 
zobrazované kvety, zem či voda.
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ktorým si prejde každý jedinec, a nemá 
žiadne patologické vplyvy na neskorší 
vývoj. Na druhej strane je skutočný 
oidipovský komplex, pri ktorom dochádza 
k úplnemu zastaveniu vývoja oidipovskej 
situácie a nastane skutočný „blok“, kedy 
dieťa nedokáže čeliť tak vyhrotenému 
a stresujúcemu konfliktu inak než 
odmietaním. To je zdrojom neuróz, 
ktoré potom vo väčšej či menšej miere 
preniknú do jeho kresieb“ (Davido, 2001, 
p. 86). Ako príklad Davido uvádza, že 
dieťa, ktoré sa nedokázalo odpútať od 
orálneho štádia, neskôr väčšinou kreslilo 
postavy s veľkými ústami alebo také, 
ktoré na kresbe niesli pokrm.

Latentné štádium – ide o obdobie, 
ktoré nasleduje po ukončení falického 
štádia a pokračuje až do nástupu 
puberty. Vyznačuje sa citovo pokojným 
obdobím, kedy dochádza k utlmeniu 
sexuálnych impulzov predchádzajúcich 
štádií. Pozornosť dieťaťa sa sústreďuje 
skôr na rozvíjanie myslenia a zručností.

Genitálne štádium - začína približne 
vo veku 12 rokov a pokračuje 
adolescenciou. Ide o záverečné štádium 
psychosexuálneho vývoja dieťaťa, 
vyznačujúce sa schopnosťou vytvoriť si 
citový vzťah k osobe opačného pohlavia. 
Deti nadobúdaju slasť zo stimulácie 
vlastného tela, postupne sa však 
menia na socializovaných a na realitu 
orientovaných dospelých jedincov. Túto 
premenu podporuje predovšetkým 
psychická zmena z absolútneho záujmu 
o seba na starosť o druhých.

Je nepochybné, že nedoriešené vývojové 
štádiá dieťaťa neskôr výrazným 
spôsobom ovplyvňujú jeho sexuálne 
správanie, čo sa odzrkadľuje aj v jeho 
kresbách: „V kresbách vlastnej rodiny, 
ktorá zodpovedá skutočnosti, nikdy 
nedochádza k identifikácii s rodičom 

na ďalší psychologický vývoj dieťaťa. 
Ak budú rodičia príliš prísny, môže to 
viesť k zápche dieťaťa – dieťa sa bude 
búriť a zadržiavať stolicu. Takáto situácia 
býva prototypom neskorších čŕt dieťaťa, 
ako je lakomosť či tvrdohlavosť (análna 
retentívnosť). Môže však nastať aj 
iná situácia, t.j. dieťa začne ventilovať 
svoju zlosť vylučovaním stolice v 
nevhodný čas. Neskôr sa u takého 
jedinca prejavujú deštruktívne sklony, 
neporiadnosť či dokonca krutosť (análna 
expulzivita).

Falické štádium – štádium prebiehajúce 
v období od 3 do 5 rokov. Dieťa v tomto 
období javí zvýšený záujem o genitálie 
a o rozdiely medzi pohlaviami. Toto 
obdobie je tiež príznačné riešením 
oidipovského komplexu (u dievčat 
Elektrin komplex). Ide o súbor pocitov 
a zážitkov, ktoré sú sprevádzané 
prejavmi kastračnej úzkosti u chlapcov 
a závisti penisu u dievčat. Dieťa 
začína byť sexuálne priťahované k 
rodičovi opačného pohlavia, zatiaľ čo 
k druhému rodičovi pociťuje rivalitu. 
Podľa Freuda však deti tieto pocity 
potláčajú do nevedomia. Ide o normálnu 
a úplne prirodzenú situáciu, ktorá sa 
vyrieši sama, postupným vedomým 
napodobňovaním rodičovského 
soka, čo napokon vedie k identifikácii 
dieťaťa s rodičom rovnakého pohlavia. 
Zároveň zmení sexuálnu lásku k rodičovi 
opačného pohlavia na nesexuálnu 
lásku. Z psychoanalytického hľadiska 
vyriešenie tohto štádia ovplyvňuje 
neskoršie sexuálne správanie jedinca, 
čo sa prejaví aj v detských kresbách. 
Roseline Davido sa však domnieva, 
že v prípade oidipovského komplexu 
musíme rozlišovať dve situácie, ktoré 
môžu nastať: „Na jednej strane je to 
oidipovská situácia, ktorá len vyjadruje 
normálny vzťah dieťaťa k rodičom, 
je nevyhnutným vývojovým štádiom, 

začiatkom dvadsiateho storočia.

Časový harmonogram
Výskum prebiehal v dvoch turnusoch. 
Prvý turnus som absolvovala v priebehu 
druhej polovice júla 2007 a trval 
dva týždne. Druhý, týždňový turnus, 
prebehol začiatkom októbra 2007.

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorili tri 
trojgeneračné a jedna štvorgeneračná 
rodina s deťmi. Vek detských 
respondentov sa pohyboval v rozpätí od 
7 do 15 rokov.

Hlavné zložky výskumnej metodológie
Pri zbere dát som vychádzala zo 
štandardných postupov sociálnej 
antropológie. V rámci výskumu 
boli použité kvalitatívne metódy. 
Hlavnou a najpodstatnejšou zložkou 
výskumnej metodológie bolo 
zúčastnené pozorovanie v kombinácii 
s poloformálne a neformálne 
riadeným interview. Prostredníctvom 
výskumných otázok v rámci interview 
som sa snažila nachádzať odpovede 
na otázky, týkajúce sa subjektívneho 
vnímania autority a podriadenosti u 
jednotlivých členov rodiny. Prínosom 
poloformálneho interview bola najmä 
väčšia spontánnosť respondentov pri 
odpovedaní. Rozhovory však boli časovo 
náročnejšie, z toho dôvodu si vyžadovali 
podstatne viac času stráveného v teréne. 
Zúčastnené pozorovania zas v tomto 
smere dopomáhali k odhaleniu toho, 
ako sa podriadenosť a autorita prejavujú 
v reálnych a bežných situáciách 
informátorovho rodinného života. 
Ďalšou výskumnou metódou bola 
foto-elicitácia v spojitosti s hĺbkovými 
rozhovormi. S respondentami sme 
spoločne prezerali ich rodinné 
fotografie a rozprávali sme sa o 
nich. Aj táto metóda prispela k 

rovnakého pohlavia, pretože toho sa 
týkajú zákazy súvisiace s nedoriešeným 
oidipovským komplexom. ‘Normálne’ 
vyriešenie oidipovského komplexu 
spočíva v nápodobe rodiča-soka“ 
(Davido, 2001, p. 60). Preto aj na určenie 
úrovne vývoja oidipovského komplexu 
existuje súbor viacerých testov. V 
prípade normálnej oidipovskej situácie 
syn vníma svoju matku ako erotický 
objekt, zatiaľ čo otec sa stáva jeho 
súperom. Na kresbe sa táto situácia 
obyčajne prejaví zobrazením svojej 
osoby vo väčšej blízkosti s matkou než 
s otcom, prípadne v rovnakej rovine 
alebo veľkosti, ako je zobrazený otec, čo 
poukazuje na skutočnosť, že sa mu syn 
snaží vyrovnať a nahradiť ho. V prípade 
dievčat to platí naopak. Tie zas budú 
mať bližšie k otcovi, a prekážkou sa pre 
nich stáva matka. Pri interpretácii kresby 
je však potrebné vyhnúť sa zveličovaniu 
a bezprostrednému poukazovaniu na 
konkrétne sexuálne problémy dieťaťa 
na základe jedného detailu v detskej 
kresbe.

3. MeTODOLógIA VýSKUMU

Lokalizácia výskumu
Výskum zameraný na poodhalenie 
autority a podriadenosti v rodine som 
uskutočnila v horskej dedine Liptovská 
Teplička. Ide o vrchársku dedinu 
goralského pôvodu, ktorá sa nachádza 
v ochrannom pásme Národného 
parku Nízke Tatry (NAPANT), približne 
30 km juhozápadne od Popradu.  
Prvé písomné zmienky o Liptovskej 
Tepličke pochádzajú z roku 1634, no 
predpokladá sa, že obec bola osídlená 
skôr, prinajmenšom v rovnakom čase 
ako Pohorelá. Cez obec tečie malý 
potok Teplica, podľa ktorého dostala 
aj pomenovanie. Ten nezamŕza ani 
počas najchladnejších mesiacov v roku. 
Prívlastok „Liptovská“ obec dostala až 
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že tvorba rodinných fotoalbumov, 
podobne ako aj detské kresby môžu 
poodhaliť o rodinnej ideológii 
ešte viac, stanovila som si danú 
hypotézu: Možno predpokladať, že sa 
patriarchálna rodinná ideológia bude 
prejavovať v detských kresbách a na 
rodinných fotografiách dominantným 
postavením otca alebo iného staršieho 
rodinného príslušníka mužského 
pohlavia (vychádzajúc z definície 
patriarchálnej rodinnej ideológie).  Z 
dosiaľ napísaného vyplýva, že detská 
kresba by mala odrážať emocionálnu 
stránku vzťahov v rodine. Možno teda 
predpokladať, že kresba rodiny tak, 
ako je opísaná v tejto práci, predstavuje 
validný nástroj na zisťovanie toho, ako 
deti skutočne vnímajú vzťahy v rodine. 
Dobre vyriešený oidipovský konflikt 
medzi synom a otcom sa prejavuje tým, 
že syn otca rešpektuje a obdivuje ho, 
jeho obdiv je však rezervovaný. Chce sa 
mu vyrovnať, ale jeho rivalita neprerastá 
do agresivity. Otec je tak pre syna 
„prirodzenou“ autoritou. Na základe 
toho predpokladám, že v kresbe sa to 
prejaví realistickým stvárnením situácie, 
neprítomnosťou príznakov vzájomnej 
nevraživosti. Naopak, nevyriešený 
oidipovský konflikt, ktorý často ústi 
do neurózy, sa zas prejaví okrem 
príznakov agresivity aj hypertrofiou 
otcovej sexuality (príliš častý výskyt 
falických symbolov) alebo naopak, 
nadmerným zdôrazňovaním vlastnej 
postavy. Na jednej strane teda máme 
rodinnú ideológiu ako kultúrny „vstup“ 
predpisujúci, ako majú „normálne“ 
rodinné vzťahy fungovať, zatiaľ čo na 
druhej strane máme detskú kresbu, 
ktorá podľa skúseností odzrkadľuje 
subjektívnu stránku rodinných vzťahov. 
Do akej miery sa však mocenské vzťahy, 
ktoré predpisuje rodinná ideológia, 
premietnu aj do subjektívneho 
prežívania?

väčšej spontánnosti informátorov pri 
rozprávaní ich životných príbehov. 
Foto-elicitácia bola vhodným výberom 
práve preto, že respondenti pri nej 
boli ochotní o svojom živote prezradiť 
viac, než pri bežných rozhovoroch. 
Foto-elicitácia teda pozostávala 
z prezerania rodinných fotografií 
spoločne s respondentami, z počúvania 
a následného zaznamenávania týchto 
rozhovorov. Rodinné fotografie na 
analýzu mi poskytli dve zo štyroch 
skúmaných rodín. Výber výskumných 
metód uzatvára test kresby rodiny, 
ktorý absolvovali detskí respondenti 
z vybranej výskumnej vzorky. Táto 
metóda bola použitá s cieľom odkryť 
a poodhaliť, ako prejavy autority 
a podriadenosti vnímajú práve tí mladší 
a menší členovia rodiny. Vizuálny test 
pozostával z nakreslenia dvoch kresieb. 
Deťom sa rozdali čisté papiere formátu 
A4 a zadala sa im najskôr prvá téma. 
Zadanie 1. kresby znelo – Nakresli 
rodinu. Akúkoľvek. Po dokončení mali 
nakresliť druhú kresbu so zadaním – 
Nakresli svoju rodinu. Po dokreslení 
som sa s deťmi o kresbách rozprávala. 
Metóda testu rodinnej kresby môže 
poodhaliť, v čom sa líšia predstavy detí 
o „ideálnej“ rodine oproti ich skutočnej 
rodine, v ktorej žijú. Test kresby rodiny 
absolvovalo spolu 11 detí. Zozbieraný 
materiál tak pozostával z 22 detských 
kresieb, ktoré boli následne analyzované. 

Výskumné otázky a hypotézy
Cieľom  výskumu bolo zistiť, či má 
rodinná ideológia vplyv na to, ako 
deti vzťahy v rodine vnímajú, a teda, 
či a akými príznakmi sa toto vnímanie 
prejaví aj v projekčnom teste (použitý 
test kresby rodiny). Ak teda určitá 
rodinná ideológia predpisuje nejaké 
konkrétne rozdelenie autority, budú to 
rovnako tak vnímať aj ostatní členovia 
rodiny? Vzhľadom na predpoklad, 

Alebo niekto zo starých rodičov? Či 
niekto úplne iný?

4.1 Detský respondent č. 1 
Rodina č. 1: chlapec, 7 rokov, jedináčik;

4.1.1 Analýza kresieb rodiny

1. kresba (ideálna rodina)

Obr. 1

Na obrázku č. 1 respondent vyobrazil 
rodinu svojho najlepšieho kamaráta a 
spolužiaka. Na kresbe sú zobrazené tri 
domy, pričom dom naľavo predstavuje 
pôvodný rodičovský dom, ktorý je 
obývaný rodinou. Prostredný dom 
je nedokončená novostavba rodiny 
kamaráta, a malý domček v pravom 
dolnom rohu predstavuje garáž. V 
skutočnosti sa ich garáž nenachádza 
pri novostavbe, ale naopak, pred 
pôvodným, hlavným domom. 
Respondent ku garáži nakreslil cestu, 
ktorá vedie na chatu do lesa. Na ceste 
sa nachádza auto – džíp, ktoré však 
nekorešponduje s reálnym autom 
rodiny (škodovka). Prvou zvláštnosťou 
kresby hlavného, obývaného domu je 
skutočnosť, že respondent nenakreslil 
vstupné dvere. Podobne ani okná na 
bočnej stene, aj keď reálne sa tam 
vyskytujú. Rovnako tam chýbajú aj 

4. ANALýZA ZOZBIeRANéhO 
MATeRIáLU

V tejto kapitole zameriavam pozornosť 
predovšetkým na analýzu detských 
kresieb a rodinných fotografií. Vzhľadom 
na obmedzený priestor nie je možné 
venovať sa analýze zozbieraného 
materiálu celej výskumnej vzorky, preto 
si na ukážku uvedieme analýzu detských 
kresieb troch detských respondentov 
z troch rôznych rodín. Pre lepší prehľad 
a orientáciu nasleduje analýza rodinných 
fotografií hneď za analýzou detských 
kresieb každého respondenta. O tom, 
čomu všetkému treba pri detských 
kresbách venovať pozornosť, sme si 
už spomenuli. Avšak pred samotnou 
analýzou fotografií by bolo vhodné 
uviesť zopár detailov, ktoré sme si zatiaľ 
neuviedli a ktoré je dobré si pri rozbore 
všímať: 

•	 Kto je na fotografii zobrazený? Pokiaľ 
sa jedná o rodinnú fotografiu, treba 
si všímať, či sú na nej zobrazený 
obaja rodičia alebo len jeden rodič 
(prípadne ani jeden z rodičov).

•	 Koľko detí sa nachádza na fotografii? 
Sú na nej všetci súrodenci?

•	 Ide o fotografiu, ktorá zachytáva 
ľudí pri konkrétnej činnosti, alebo sa 
jedná o fotografiu, na ktorej skupina 
ľudí pózuje pred objektívom? Pokiaľ 
ide o zachytenie určitej činnosti, je 
dôležité všímať si, kto čo robí. 

•	 Dôležité je aj oblečenie, ktoré majú 
na sebe. Ide o oblečenie pracovné, 
spoločenské? Môže sa jednať aj 
o domáce, prípadne sviatočné 
oblečenie (napr. ľudový kroj), apod. 

•	 Sú postavy na fotografii rôzne 
rozostavené alebo vytvárajú 
akýsi „uzavretý kruh“? Pokiaľ ide 
o uzavretý kruh, treba sledovať, 
kto ho uzatvára. Je to otec? Matka? 
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poukazuje na mnoho problémov 
detského respondenta (Davido, 2001). 

2. kresba (reálna rodina)

Obr. 2

Obrázok č. 2 zachytáva dom. Pri zadaní 
témy druhej kresby detský respondent 
okamžite vedel, že bude kresliť 
veľký dom, čo neskôr ešte viackrát 
zdôrazňoval. Veľkosť domu sa na kresbe 
odzrkadlila, nakoľko dom zaberá až 
neprimerane veľa miesta. Nasleduje 
opakujúci sa komentár detského 
respondenta: „...náš dom je veličízny. 
Toto je veľký dom. (...) Náš pekný dom“ 
(Muž, 2000). Dom zaberajúci takmer 
celú plochu papiera, obzvlášť v prípade 
kresby vlastnej rodiny, s najväčšou 
pravdepodobnosťou vypovedá o jeho 
strachu z prázdnoty, jeho túžbu po 
prejavoch lásky, prípadne po potrebe 
lepšej adaptácie v rodine (Davido, 
2001). Respondent neskôr chvíľku váhal, 
pretože nevedel, kam presne nakreslí 
dvere domu: „To kade dám východ? 
Dám tadeto a basta“ (Muž, 2000). Treba 
si všimnúť, že použil slovo „východ“ 
a nie „vchod“, „vstup“ alebo „dvere“. 
Môže to naznačovať jeho pokus o 
únik z domu, keďže jeho zámerom nie 
je do domu vstupovať, ale naopak z 
neho vychádzať. Strechu domu zobrazil 

schody, ktoré vedú na prvé poschodie. 
Až na poschodí sú znázornené okná, ale 
podobne ako na prízemí, aj tu chýbajú 
dvere, ktoré reálne existujú. Celá bočná 
stena je začiernená, rovnako tak aj 
spodná polovica prednej časti domu. 
Vo vrchnej, nezakreslenej časti môžeme 
vidieť kuchynku, v ktorej sa nachádza 
matka rodiny, pripravujúca pokrm. Na 
novostavbe zobrazil dymiaci sa komín, 
čo však nie je reálne, nakoľko dom 
ešte nie je obývaný.  V hornom ľavom 
rohu je chata v horách, kam aj smeruje 
rodinné auto.  V lese, ktorý nakreslil, sa 
nachádza množstvo zvierat či hríbov. 
Výlet do hôr je respondentovi blízky a 
s najväčšou pravdepodobnosťou si s 
ním spája pozitívne pocity. Pokúsil sa 
zachytiť situáciu, kedy išiel spoločne 
so svojim dedkom autom do lesa na 
hríby. Ako možno z obrázku vyčítať, 
respondent venoval veľkú pozornosť 
okrem iného aj zobrazeniu dúhy, na 
ktorej si dával záležať. Spokojne sa o 
nej vyjadril, že sa mu podarila. Dúhy sa 
vyskytujú najmä v kresbách mladších 
detí a zväčša predstavujú konkrétny 
symbol pocitu šťastia (Golomb, 2004). 
Tento pocit umocňuje aj prítomnosť 
usmiateho slnka v pravom hornom rohu. 
Kresbu dúhy okomentoval slovami: 
„Lebo svieti slnko, aj prší. Tak sa dúha 
urobí. A jednu kvapku dúha zachytila.“ 
(Muž, 2000). Po jej dokreslení si pre 
seba zamrmlal, že ešte musí slnko 
domaľovať, avšak už ho nedomaľoval. 
Je vyfarbené žltou farbou len čiastočne 
a oči nie sú úplne dokreslené, tak ako je 
to napríklad v prípade obláčikov. Jeden 
obláčik sa usmieva a druhý, z ktorého 
prší sa „pozerá“ na slnko.  Ako vidíme, 
respondent mieša v kresbe ideálnej 
rodiny rodinu svojho kamaráta so 
svojimi zážitkami, ktoré sa mu spájajú 
s dedkom na ich spoločných výletoch.  
Podľa Davido, excentrické rozmiestnenie 
jednotlivých prvkov kresby na papieri, 

(Davido, 2001). Kresba pôsobí chladne 
a neosobne, rozhodne nie príjemným 
rodinným dojmom. V porovnaní s 
predchádzajúcou kresbou, druhá kresba 
už neprekypuje toľkým množstvom 
farieb. Podľa Davido deti zvyknú v 
prípade kresby domu často zobrazovať 
dva komíny, čo podľa viacerých 
odborníkov znamená vyjadrenie 
prítomnosti matky, aj otca v rodine 
(Davido, 2001). V tomto prípade je síce 
komín zobrazený len jeden, avšak z 
tohto jediného komína vedú dva kúdole 
dymu, pričom každý z nich smeruje 
iným smerom. Môžeme si teda klásť 
otázku, či toto zobrazenie symbolicky 
poukazuje na zle fungujúce vzťahy 
rodičov respondenta. Chlapec záverom 
zhodnotil kresbu svojho domu slovami: 
„Tento domček sa mi podaril. Aj dvere to 
má“ (Muž, 2000). 

Opierajúc sa o zúčastnené pozorovania 
možno potvrdiť, že detský respondent 
trávi veľa času so svojimi starými 
rodičmi. Rozhovory som viedla 
predovšetkým s nimi, ale aj so strýkom 
respondenta. S jeho matkou som 
absolvovala len jedno neformálne 
interview. Ďalší rozhovor bol z jej strany 
zamietnutý. Z jej rozprávania vyplynulo, 
že vzťahy s manželom sú veľmi zlé a 
vyjadrila sa, že nebyť zlých finančných 
pomerov, neistých platových podmienok 
v práci a jej syna, už spolu dávno nežijú. 
Manžel holduje alkoholu a má násilnické 
sklony. Syn trávi väčšinu času u babky 
(matkinej matky), kde sa mu najčastejšie 
venuje jeho strýko, ktorý s ním robí aj 
domáce úlohy, alebo potom trávi čas s 
mladšími deťmi svojej tety. Respondent 
č. 1 pri kreslení kresieb rodín nekreslil 
postavy, ale zameriaval svoju pozornosť 
predovšetkým na zobrazovanie domov. 
Pri kreslení používal množstvo farieb 
a snažil sa čo najviac vyplniť prázdny 
priestor. Respondent má dobrú 

dvojfarebnú, pričom menšia, červená 
časť má podľa jeho slov symbolizovať 
strechu ich domu, zatiaľ čo väčšia, 
čierna časť strechy predstavuje strechu 
domu jeho babky. Kreslenie strechy 
komentoval slovami: „Polovicu nechám 
prázdnu a polovicu zamaľujem....
dorachaný domček“ (Muž, 2000). 
Dodatočne sa ešte o streche vyjadril: 
„Bo toto nechcem tak začarbiť, že takto 
spolu“ (Muž, 2000). Časť „babkinej“ 
strechy poukazuje na to, že babka 
zohráva v jeho živote nezanedbateľnú 
úlohu. Poskytuje mu akési „prístrešie“, 
ktoré možno nenachádza u rodičov v 
úplnej celistvosti. Pri kreslení kresby bol 
okrem respondenta prítomný aj jeho 
strýko, ktorý mu pri kreslení strechy 
položil otázku, prečo takto pokazil svoj 
dom a nie radšej kresbu rodiny jeho 
kamaráta. Chlapec mu na to odpovedal: 
„Jááj, to som musel pekne! Bo tam je 
kamarát!“ (Muž, 2000). Táto poznámka 
môže naznačovať, že kresba domu 
jeho kamaráta má preňho oveľa väčší 
význam a viac si na nej dával záležať, 
než na kresbe svojho vlastného domu. 
Ako si môžeme všimnúť, táto kresba je 
zvláštna tým, že sa na nej nenachádzajú 
rodičia, ani iní rodinní príslušníci. Už 
len skutočnosť, že nenakreslil svojich 
rodičov, alebo aspoň jedného z nich 
môže vypovedať o ich nedostačujúcej 
prítomnosti v jeho citovom živote. 
Deti z fungujúcich rodín totiž zvyknú 
kresliť svojich rodičov medzi prvými. 
Neprítomnosť rodičov na kresbe býva 
výnimočná. Svojich rodičov nekreslia 
deti v prípadoch, keď sa za nich hanbia 
alebo s nimi majú veľmi konfliktné 
vzťahy. Taktiež sa na tomto obrázku 
nevyskytujú žiadne symboly šťastia či 
radosti, ako napr. slnko, ako to bolo 
v prípade prvej kresby. Deti často na 
kresbách vynechávajú tie postavy či 
symboly, ktoré sú zdrojom konfliktov, 
nedostatku, či iných problémov 
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detský respondent č. 1 žije v dysfunkčnej 
rodine s narušenými vzťami medzi 
rodičmi. V rodinných fotoalbumoch 
starej mamy som našla tri spoločné 
fotografie, zachytávajúce detského 
respondenta č. 1 s jeho matkou. 
Jeho otec sa nevyskytoval na žiadnej 
fotografii.

4.2 Detský respondent č. 2
Rodina č. 2: chlapec, 13 rokov; má päť 
súrodencov: jedného staršieho brata, 
troch mladších bratov a jednu mladšiu 
sestru;

4.2.1 Analýza kresieb rodiny

1. kresba (ideálna rodina)

Obr. 3

Kresba „ideálnej“ rodiny tohto 
respondenta je naozaj pozoruhodná 
(Obr. 3). Zobrazil trojčlennú rodinu za 
stolom. Na jednom konci sedí dcéra, 
ktorá pôsobí chlapčenským dojmom. 
Respondent jej nakreslil dlhý, ostrý 
nos, náhrdelník a do ruky jej „vložil“ 
vidličku. Dlhý nos je ekvivalentom 
falického symbolu (Davido, 2001). Na 
druhom konci stola sedí otec rodiny, 
držiac v ruke fľašu. Matka rodiny stojí 
pri stoličke. Na stole sa nachádza misa 
s ovocím, fľaša nealkoholického nápoja, 
pohár, šálka kávy a pri otcovi miska s 

fantáziu, o čom svedčí aj zachytenie 
viacerých scén zo života. Je tiež veľmi 
všímavý a zvedavý. Na kresbách si dával 
záležať. Kresba jeho vlastnej rodiny je 
pozoruhodná vo viacerých smeroch a 
reflektuje nie práve najlepšie rodinné 
vzťahy. Z hľadiska skúmania autority v 
rodine sa tu ukazuje dôležitá skutočnosť: 
chlapec nenachádza vo svojej rodine 
vzor, s ktorým by sa identifikoval.

4.1.2 Analýza rodinných fotografií 

Foto-elicitáciu som v tejto rodine 
uskutočnila so starou mamou detského 
respondenta č. 1. Detský respondent sa 
na fotografiách vyskytuje najčastejšie 
so svojimi starými rodičmi. Fotografie 
najčastejšie zachytávajú rôzne 
miestne slávnosti, alebo zachytávajú 
rodinných príslušníkov pri príležitosti 
narodeninových osláv, svadobných 
hostín,  či sviatkov.
Manžel informátorky (starý otec 
detského respondenta č. 1) sa na 
rodinných fotografiách vyskytuje 
najčastejšie v blízkosti detského 
respondenta č. 1, ktorý je jeho 
najstarším vnukom. Nasledujú spoločné 
fotografie s manželkou a s dvomi 
mladšími vnúčatami. Na spoločných 
fotografiách s vnúčatami pôsobí starý 
otec ochranárskym a starostlivým 
dojmom. Deti často drží na rukách alebo 
je v ich tesnej blízkosti. Najčastejšie ide 
o „uzavretý útvar“, t.j. záber uzatvára 
starý otec so starou matkou. Väčší 
počet fotografií, zachytávajúcich najmä 
starého otca s detským respondentom 
č. 1 môže byť spôsobený aj tým, že 
detský respondent č. 1, narozdiel od 
ostatných vnúčat, žije so svojimi rodičmi 
v Liptovskej Tepličke (ostatné vnúčatá 
žijú v Poprade, tým pádom netrávia so 
svojimi starými rodičmi toľko času ako 
ich najstarší vnuk). Na druhej strane však 
zároveň vypovedajú o skutočnosti, že 

všimnúť, že medzi ním a matkou je 
väčšia vzdialenosť, než medzi jeho 
matkou a bratom, ktorý sa nachádza v 
jej tesnej blízkosti. Sestru umiestnil do 
kufra auta, čím voči nej jasne naznačil 
agresiu. Záverom dodal, že sa mu do 
auta dvaja súrodenci nezmestili, avšak 
v skutočnosti mu do úplnej rodiny 
chýbajú až traja súrodenci, nie dvaja, 
ako tvrdil. Táto situácia opäť poukazuje 
na agresiu, tentokrát voči „chýbajúcim“ 
súrodencom. Z kresby nie je jasné, 
ktorého brata konkrétne nakreslil. 
Postavy sa pozerajú von oknom 
a usmievajú sa. Respondent kreslí 
relatívne hrubo, s väčším tlakom ceruzky 
na papier. Pri kreslení si respondent 
pomerne často mrmlal niečo popod nos. 
Obidve kresby dokončil ako posledný, 
čo vyvolávalo všeobecnú zábavu a 
poznámky typu, že len naňho sa vždy 
čaká. Respondent na to odpovedal 
vetou: „Keď máme tak veľkú rodinu...“ 
(Muž, 1994). Je zaujímavé, že detský 
respondent nakreslil v oboch prípadoch 
osoby v určitých konkrétnych situáciách; 
v prvom prípade pri stolovaní, v druhom 
prípade pri jazde autom. Z kresieb sa 
dá vydedukovať, že respondent č. 2 
sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
doma cíti ako neschopný outsider, čo 
mu dávajú jasne pocítiť aj ostatní. Rád 
by sa videl pri otcovi, ale vníma situáciu 
tak, že na to nemá, a to v ňom vyvoláva 
úzkosť.

4.2.2 Analýza rodinných fotografií 

Foto-elicitáciu som v tejto rodine 
uskutočnila s matkou respondenta 
č. 2. Rodinné fotografie zachytávajú 
prevažne väčšie rodinné oslavy a 
stretnutia, folklórne slávnosti, ale aj 
mnohé domáce momentky detí. Na 
spoločných rodinných fotografiách 
sa matka-informátorka vyskytuje 
najčastejšie v tesnej blízkosti svojich 

kuraťom, v ktorom je zapichnutý nôž. 
Autor použil na vyfarbovanie zelené 
a červené pero. Kresba je situovaná 
mierne naľavo. Respondent evidentne 
nemá doriešený oidipovský konflikt. 
Premietol svoju osobu do vyobrazeného 
kuraťa. Otec tak symbolicky zabil 
svojho syna (nôž zapichnutý v kurati), 
pri čom spolupracovala „falická“ sestra 
(vidlička v ruke). Je viac než isté, že pre 
nedoriešený oidipovský konflikt má 
respondent neurotické problémy.

2. kresba (reálna rodina)

Obr. 4

Kresba reálnej rodiny (Obr. 4) je 
taktiež zaujímavá, nakoľko respondent 
zobrazil svoju rodinu v aute. Najskôr 
začal kresliť auto, až potom jednotlivé 
postavy v ňom. Kolesá auta nakreslil 
obtiahnutím mince. Vyobrazené auto 
nekorešponduje s autom, ktoré skutočne 
majú. Za volantom auta sedí otec rodiny, 
zatiaľ čo ostatní sedia za ním. Hneď 
prvý v poradí za otcom sedí samotný 
respondent. Otec je preňho vzorom. 
Vzorom k napodobeniu býva zvyčajne 
osoba, ktorej správanie a výsledky 
dieťa vníma ako vierohodnú možnosť 
aj pre seba samého (pozri napr. 
Langmeier, Balcar, Špitz et al., 2000). 
Pri pozornejšom prezeraní si môžeme 
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zmenilo. Informátorka spomínala, že s 
pribúdajúcim vekom na ňu začali žiarliť 
so slovami: „No, máte ju len jednu, tak 
len ju ochraňujete, len ju....“ (Žena, 1967).

4.3 Detský respondent č. 3 
Rodina č. 3: chlapec, 10 rokov; má 
štyroch súrodencov: dve staršie sestry a 
dvoch starších bratov;L

4.3.1 Analýza kresieb rodiny

1. kresba (ideálna rodina)

Obr. 5
Ako ideálnu rodinu (Obr. 5) nakreslil 
malú rodinu, pozostávajúcu z rodičov 
a jedného dieťaťa - syna. Kresba 
pôsobí pozitívnym dojmom, použil 
na ňu množstvo farbičiek. Obloha je 
modrá, nachádza sa na nej aj slnko. 
Rodina je centrálnym bodom kresby, 
ešte viac zdôraznená jej vyvýšením na 
kopčeku. Všetky zobrazené postavy 
sa usmievajú, čo ešte viac pridáva na 
celkovom pozitívnom pôsobení kresby. 
Dieťa sa nachádza medzi rodičmi, čo 
môže vyjadrovať túžbu po dostatočnej 
pozornosti a náklonnosti rodičov 
venovanej svojmu dieťaťu. Môžeme 
si však na obrázku všimnúť, že syn 
stojí bližšie skôr k otcovi a od matky 
je „oddelený“ kvetinou. Respondent si 
možno praje, aby mal k otcovi bližšie, 
než ako má k nemu v súčasnosti. Túži 

detí. Z detí je to najčastejšie s najstarším 
synom a s jedinou dcérou. Manžel 
sa najčastejšie vyskytuje v tesnej 
blízkosti s informátorkou, a z detí má 
najviac spoločných fotografií v tesnej 
blízkosti s jedinou dcérou a následne 
s najstarším synom. Na spoločných 
fotografiách s dcérou ju veľmi často drží 
na rukách a zaujíma ochranársky postoj. 
Informátorka v rozhovore spomínala, že 
vzťah dcéry a otca sa vyznačuje lepšou 
komunikáciou, než akú s ním majú starší 
synovia. To na jednej strane odráža 
patriarchálne vzťahy, t.j. dištancovaný 
postoj otca k synom, na druhej strane 
však prejav určitej modernizácie smerom 
k „zmäkčeniu“ obrazu otca: neha 
(navyše voči dcére) a prejav chrániacej 
starostlivosti je moderný prvok, ktorý 
nemá obdobu v európskej ikonografii až 
do druhej polovice 20. storočia.
Najstarší syn sa na spoločných 
fotografiách so súrodencami nachádza 
najčastejšie v tesnej blízkosti svojej 
mladšej sestry, ktorú veľmi často drží 
na rukách, alebo ju drží za ruku. Potom 
nasledujú spoločné zábery s o dva roky 
mladším bratom (detský respondent 
č. 2). Už pomenej sa nachádza v tesnej 
blízkosti so svojím ďalším, o tri roky 
mladším bratom. Spomínaný mladší 
brat, ktorý mal v čase výskumu 12 
rokov, na viacerých fotografiách pôsobí 
akoby trochu bokom od ostatných.  
Jediná dcéra informátorky mala vo 
svojom fotoalbume množstvo fotografií 
z obdobia pred povinnou školskou 
dochádzkou, kde sa často nachádza 
v spoločnosti svojich starších bratov. 
Spoločné fotografie so súrodencami zo 
súčasného obdobia sa tam vyskytovali 
len sporadicky, viac záberov mala so 
svojimi spolužiačkami a kamarátkami. 
Keď bola dcéra malá, starší súrodenci sa 
o ňu starali a ochraňovali ju, čo je veľmi 
pekne vidno aj na fotografiách, avšak 
s nástupom puberty sa to postupne 

Pri kreslení jej postavy sa jej spýtal, či 
jej má nakresliť nohavice alebo sukňu. 
Keďže však sestra na jeho otázku 
nereagovala, rozhodol sa sám: „Dobre, 
dám Ti nohavice“ (Muž, 1997). Zaujímavé 
však je, že jej napokon nakreslil 
červenú sukňu. Spomedzi všetkých je 
to práve najmladšia sestra, s ktorou 
respondent zvykne tráviť najviac času. 
Od respondenta a jeho najmladšej 
sestry majú ostatní súrodenci na kresbe 
akoby trocha väčší „odstup“, čo môže 
naznačovať, že starší súrodenci už majú 
vlastný život a vlastné záujmy. Úplne 
odseparovaní sú rodičia, dokonca ani 
nestoja blízko seba. Svojmu bratovi 
Matúšovi nakreslil vrecká a gombík na 
nohaviciach. Pôvodne ho však nechcel 
nakresliť vôbec: „Matúša nekreslím. Že je 
na dovolenke“ (Muž, 1997). Za najstarším 
bratom nasleduje najstaršia sestra, 
ktorú nakreslil na mierne vyvýšenom 
mieste, na takmer rovnakej úrovni, ako 
zobrazil otca. Zvláštne jej však nakreslil 
oči. Postava pôsobí dojmom, akoby 
škúlila. Za postavou sestry nasleduje 
vo väčšej vzdialenosti matka rodiny, 
umiestnená trochu nižšie než sestra 
a otec. Otca nakreslil ako posledného 
a úplne ho takpovediac „vytlačil“ na 
okraj. Treba si však všimnúť, že ho 
umiestnil najvyššie zo všetkých, čiže 
otec je pre respondenta jednoznačná 
autorita. Otec je tiež jediná osoba, 
ktorej nenakreslil úsmev na tvári. Matka 
respondenta č. 3 počas rozhovoru 
uviedla, že otec je k deťom prísny. 
Ba čo viac, v prípade tejto rodiny sú 
vzťahy autority a podriadenosti o to 
viac zdôrazňované vykaním detí svojím 
rodičom. Autoritatívnosť otca je na tejto 
kresbe zachytená veľmi zreteľne. Stáva 
sa, že medzi rodičom a dieťaťom je na 
kresbe veľká vzdialenosť, prípadne je 
medzi nimi vyobrazená prekážka (napr. 
nejaký kus nábytku), alebo dieťa určitým 
spôsobom znehodnotí postavu rodiča 

mať otca, ktorý preňho bude vzorom. 
Obidvom rodičom navyše nakreslil 
opasky, čím zvýšil ich hodnotu a pridal 
im na dôležitosti. Respondent do tejto 
kresby evidentne podvedome premietol 
vzťahy, ktoré má so svojimi rodičmi, 
nakoľko sa pri kreslení rodičov vyjadril, 
že keď jeho matka chodieva na nočné 
smeny do práce: „Ja robím ockovi 
manželku. Budem spať s ním“ (Muž, 
1997).

2. kresba (reálna rodina)

Obr. 6
Kresba skutočnej rodiny (Obr. 6) sa 
od tej predchádzajúcej paradoxne 
výrazným spôsobom odlišuje. 
Respondent nakreslil ako prvého sám 
seba. Postavy na kresbe sú na papieri 
veľmi nerovnomerne rozmiestnené. Tým, 
že sa nakreslil až kdesi v rohu kresby, 
dáva najavo, že sa môže v rodine cítiť 
menejcenne a nesmelo. Dokreslil si však 
opasok, spoločne s vreckami na
nohaviciach, čo naznačuje snahu 
o posilnenie nižšieho sebavedomia. 
Hneď vedľa neho stojí jeho staršia, 
13-ročná sestra. Nakreslil jej opätky a 
stužky vo vlasoch čo znamená, že k nej 
vzhliada a váži si ju. Opätky tiež môžu 
poukazovať na to, že si respondent 
začína uvedomovať dospievanie svojej 
sestry, z ktorej sa postupne stáva žena. 
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rozdelenie autority a podriadenosti 
v rámci uvedenej rodinnej ideológie 
je rovnako vnímané  všetkými členmi 
rodiny. Možno potvrdiť, že znaky 
nadriadenosti a podriadenosti v rodine 
sa v detských kresbách prejavili. Kresby 
odzrkadľujú postavenie jednotlivých 
členov v subjektívnom vnímaní rodiny. 
Z analýzy vyplýva, že detské kresby sa 
vyznačujú prejavmi patriarchálneho 
vzoru (dominantný otec). Z vizuálneho 
testu je tak jasná patriarchálna 
rodinná ideológia. Otec je na kresbách 
zobrazovaný ako „vodca“, pričom má 
atribúty, ktoré mu zvyšujú hodnotu, 
a zároveň je mierne dištancovaný od 
ostatných členov rodiny. Znižovanie 
hodnoty v kresbách možno badať 
najmä medzi súrodencami. Domnievam 
sa, že je dôležité dodať, že úspešne 
(v klinickom zmysle, čiže „zdravo“) 
vyriešený oidipovský konflikt v prostredí 
rodiny s patriarchálnou rodinnou 
ideológiou vedie k akceptovaniu 
mocenských vzťahov zo strany dieťaťa. 
To znamená, že dieťa má otca rado, 
váži si ho, ale zároveň k nemu pociťuje 
rešpekt; syn sa s ním môže identifikovať. 
Pokiaľ teda máme zdravú rodinu, 
v ktorej sú vzťahy formované podľa 
patriarchálnej ideológie, prejaví sa to 
na detských kresbách spôsobom, ktorý 
na tomto mieste opisujem.8 Na druhej 
strane, pri rodinných fotografiách však 

8  Keby sme sa na to chceli pozrieť 
z hľadiska poznatkov Malinowského, ktorý 
skúmal oidipovský komplex na Trobriandských 
ostrovoch, kde platí matrilineálne právo, a 
vziať si to za príklad, na detskej kresbe by sa to 
prejavilo odlišným spôsobom; t.j. v matrilineárnej 
rodine by otcovu pozíciu „patriarchálnej“ 
autority obsadil ujo (matkin brat). Pokiaľ by 
otec (matkin manžel) bol vôbec vyobrazený, 
možo predpokladať, že by jeho postava niesla 
znaky znižovania hodnoty. Zároveň by sa dalo 
očakávať, že by sa do kresby premietol aj blízky 
vzťah medzi bratom a sestrou (na rozdiel od 
„našich“ skúmaných rodín, ktoré fungujú podľa 
patriarchálnej ideológie). 

– to všetko sú prejavy toho, že medzi 
dieťaťom a jeho rodičom dochádza 
k častým konfliktom. Táto kresba priam 
čítankovo vyjadruje patriarchálnu 
rodinnú ideológiu. Respondent vníma 
otca ako jednoznačnú autoritu, hoci sa 
mu vzďaľuje (zrejme ho ešte len čaká 
pubertálny vzdor – „zvrhnutie otca z 
trónu“); ambivalentný vzťah má voči 
staršiemu bratovi. Na jednej strane ho 
zjavne obdivuje, na druhej strane voči 
nemu prechováva agresívne pocity. Tu 
sa do prežívania prenáša konflikt typický 
pre východoeurópsku rozšírenú rodinu: 
bratia sú si navzájom právne rovní, tým 
pádom sú si navzájom aj rivali v zápase 
o dedičstvo. Zároveň je však starší brat 
v nadradenom postavení nad mladším. 
V tejto „tradičnej“ rodinnej ideológii 
nie je miesto pre sestry ako prípadné 
konkurentky v boji o majetok. Počíta sa s 
tým, že sa vydajú von z rodiny a budú žiť 
vlastný život v rodine svojho muža. Tieto 
súvislosti umožňujú lepšie pochopiť 
rôzne vzťahy respondenta č. 3 k svojim 
súrodencom, ktoré možno vyčítať z 
kresieb. Rodina detského respondenta 
č. 3 mi rodinné fotografie neposkytla, 
z toho dôvodu nebolo možné spraviť ich 
podrobný rozbor. 

Záver

Predmetom skúmania tejto práce 
bola vzťahová dynamika a dianie v 
rodinách. Cieľom  výskumu bolo prispieť 
k objasneniu otázky, či má rodinná 
ideológia vplyv na to, ako deti vzťahy 
v rodine vnímajú, a teda, či a akými 
príznakmi sa toto vnímanie prejaví 
v projekčnom teste a na rodinných 
fotografiách. Na základe analýz 
zúčastnených pozorovaní, rozhovorov, 
ako aj použitých metód vizuálnej 
antropológie vyplýva, že pre skúmané 
rodiny je charakteristická patriarchálna 
rodinná ideológia, pričom konkrétne 

podrobnejší výskum. 
Na druhej strane je potrebné si 
uvedomiť, že len detská kresba či 
rodinná fotografia sama o sebe 
nemusí mocenské prejavy zakaždým 
v dostatočnej miere odhaliť. V 
prípade detských kresieb neexistuje 
žiaden univerzálny kód na ich presné 
interpretovanie. Aj z toho dôvodu 
je potrebné vyhnúť sa unáhleným 
záverom, čo rovnako tak platí aj v 
prípade analyzovania a následných 
interpretácií rodinných fotografií. Kresby 
a fotografie je nevyhnutné posudzovať 
z hľadiska viacerých socio-kultúrnych 
súvislostí. Každý výskumník, ktorý 
pri skúmaní využíva vizuálne testy 
by si mal v prvom rade uvedomiť a 
pripustiť, že interpretácia vizuálneho 
materiálu je veľmi zložitá a pohľadov pri 
analyzovaní môže byť viac. Čo najviac 
času stráveného v teréne so skúmanou 
rodinou však môže antropológovi 
neskôr umožniť presnejšie interpretácie 
a utvoriť si ucelenejší obraz o skúmanej 
problematike. Pri analýze kresieb, 
ako aj iného obrazového materiálu 
zachytávajúceho sociálne vzťahy je 
taktiež nevyhnutné, aby si výskumník 
uvedomoval svoju subjektivitu, svoje 
vlastné videnie. Mnohé motívy, 
momenty, prvky obrázkov či rozprávaní 
vyvolávajú v bádateľovi silnú 
emocionálnu odozvu, pripomenú mu 
čo-to z jeho vlastného života. Na jednej 
strane je to pre výskumníka pomoc v 
nadviazaní a udržiavaní spojenia, na 
strane druhej tieto emócie, najmä ak 
ostanú nereflektované, môžu výrazne 
skresliť antropológovo videnie. 
Jedným z cieľov tejto práce však bolo 
pokúsiť sa, aj napriek týmto úskaliam, 
preniknúť trochu hlbšie do vnútorného 
sveta obyvateľov jednej horskej obce 
na severe Slovenska, a to aj s využitím 
nástrojov, s ktorými sa bežne pracuje 
skôr v pracovni klinického psychológa. 

prvky patriarchálneho vzoru až také 
zreteľné neboli. Skupinové portréty 
celých rozšírených rodín s otcom či 
starým otcom v dominantnej pozícii 
som už počas výskumu takmer 
nenašla (resp. ide o veľmi málo 
početne zastúpený žáner). Na väčšine 
fotografií sú ústredným motívom práve 
deti, na ne je sústredená najväčšia 
pozornosť (rodičia či iní príbuzní 
sú skôr v úzadí, pokiaľ sú prítomní, 
pričom sa vyznačujú ochranárskou 
pozíciou). Je o to zaujímavejšie, prečo 
tomu tak je. Hoci je fotografia určitým 
komunikátorom, ktorý môže čo to 
naznačiť o prevládajúcich rodinných 
pomeroch a vzťahoch, nemusí z nej ešte 
automaticky vyplývať a odrzkadlovať sa 
na nej rodinná ideológia. Ak vezmeme 
do úvahy, že patriarchálna rodinná 
ideológia je orientovaná na predkov 
a na autoritu mužov, tak v prípade 
nedostatočnej prítomnosti týchto 
patriarchálnych prejavov na fotografiách 
možno hovoriť o možnej orientácii 
skôr na partnerstvo a deti ako výsledok 
lásky medzi partnermi. Fotografie boli 
väčšinou robené samotnými rodičmi 
(fotografovanie svojich detí pri rôznych 
oslavách, ako sú narodeniny, apod.). 
V podstate možno povedať, že z tohto 
pohľadu ide o subjektívne vnímanie 
rodiny samotnými rodičmi. Zjavne sa 
ukazuje, že fotografie skôr hovoria 
o tom, aké by vzťahy v rodine mali 
byť – čiže komunikujú navonok určité 
„posolstvo“, vyjadrujúce: „Pozrite sa, 
aká sme harmonická rodina.“ Môže ísť 
o zachytávanie subjektívne významných 
momentov s orientáciou na dieťa/
deti (možný poukaz na rozvíjanie 
sa tzv. „kultu dieťaťa“ – t.j. prioritu 
a primárnu dôležitosť má dieťa a jeho 
výchova; nie poukaz na predkov).  Robiť 
zovšeobecňujúce závery by však bolo 
v tejto chvíli predčasné. Každopádne 
je to zaujímavý námet pre ďalší, 
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Záverom mi nedá nespomenúť citát 
poľského básnika Juliana Tuwima: 
„Bez rodiny sa človek trasie od zimy 
v nekonečnom vesmíre.“ Určite sa 
zhodneme v názore, že rodina je jednou 
z najdôležitejších hodnôt ľudského 
života. Mala by predstavovať základnú 
životnú istotu, obzvlášť pre deti. Je preto 
tým najlepším vkladom, aký im môžu 
rodičia dať. Rodina a rodinné vzťahy 
formujú deti a dotvárajú ich osobnosti. 
Tým, aká rodina je – kvalitou osobnosti 
matky i otca, ich vzájomnými vzťahmi 
a spoločným súžitím, každodennou 
činnosťou, hodnotovými orientáciami, 
systémom práv a povinností, svojim 
postojom, názormi, svojou kultúrou, 
ekonomickou úrovňou, ale aj 
spoločenskou organizovanosťou a 
úspešnosťou. Sociálna pripravenosť 
dieťaťa priamo súvisí so spôsobom 
života rodiny. Domnievam sa preto, že 
táto téma si zasluhuje väčšiu pozornosť 
a priestor pre ďalšie, podrobnejšie 
skúmanie.
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Úvod
 Schopnosť uvedomovať si 
myšlienky a zámery druhých ľudí tvorí 
spolu s jazykom dva najvýraznejšie 
znaky, oddeľujúce človeka od zvierat. Je 
paradoxné, že napriek každodennému 
využívaniu tejto „ľudskej vymoženosti“, 
vieme o teórii mysle relatívne málo. 
Jedným z nevyriešených sporov zostáva 
otázka, či ide o špecificky vrodenú 
dispozíciu, alebo systém myslenia 
vykonštruovaný v interakcii so sociálnym 
a fyzickým svetom. V nasledujúcich 
riadkoch sa budem snažiť v krátkosti 
priblížiť druhú spomenutú možnosť, 
čiže sociálne podmienky vývinu teórie 
mysle. Na začiatku vysvetlím, čo tento 
pojem označuje a kedy sa približne 
začína u ľudí objavovať. V druhej 
polovici sa budem stručne venovať 
jednotlivým častiam socio - kultúrneho 
prostredia a jeho potenciálnym vplyvom 
na vývin teórie mysle (rodina, škola, 
jazyk). Nakoniec uvádzam niekoľko 
príkladov porovnávania výkonu v testoch 
zameraných na teóriu mysle u detí, 
pochádzajúcich z rôznych kultúr.

Čo je teória mysle?
 Je prirodzené, že v rámci sociálnej 
interakcie dochádza v ľudskom mozgu 
k aktivácii viacerých mechanizmov, 
umožňujúcich plynulé fungovanie 
jednotlivca v spoločnosti. Tieto procesy, 
prebiehajúce zväčša na nevedomej 
úrovni, nám pomáhajú reagovať 
v konkrétnych sociálnych situáciách 
adekvátnym spôsobom. Ak sa nás 
napríklad niekto opýta „môžeš zavrieť 
okno?“, neodpovieme mu „môžem“, bez 
toho, aby sme ho zavreli. Automaticky 
si vyvodíme z jeho otázky určitý zámer- 
vieme, že dotyčný od nás chce, aby sme 
zavreli okno. Alebo ak vidím niekoho na 
ulici pozerať do mapy, predpokladám, že 
to robí preto, lebo nepozná cestu a chce 
ju týmto spôsobom nájsť. 
Schopnosť interpretovať úmysel 
konajúceho na základe jeho správania 
znamená, mať určitú teóriu o jeho 
mysli (theory of mind). Pojem teória 
sa používa z toho dôvodu, že myseľ 
nepredstavuje hmatateľný prvok, tým 
pádom môže existovať len v teórii 
(Lillard, 1999). Niektorí stotožňujú 
teóriu mysle s ľudovou psychológiou, 
ktorá spolu s naivnými a intuitívnymi 
teóriami tvorí, podľa Soukupa (2004) 
„konštitutívny prvok kognitívnej 
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antropológie“(p.515),
V súvislosti s teóriou mysle sa zvykne 
využívať slovo mentalizácia, nakoľko 
zo správania aktérov vyčítavame 
ich mentálne stavy. Tento pojem 
použili prvýkrát Premack a Woodruff 
v roku 1978 vo svojej práci „Does the 
Chimpanzee have a Theory of Mind?“, 
ktorá dala podnet na skúmanie otázky, 
v akom veku sa začína objavovať teória 
mysle v ľudskej populácii (Frith, 2008).
Jedni z najdôležitejších mentálnych 
stavov pri pochopení, interpretácii či 
predvídaní správania druhých ľudí, sú 
presvedčenia a túžby (napr. ak niečo 
chcem, som presvedčený, že týmto 
spôsobom sa k tomu dostanem). Do 
roku 1980 dominovalo vo vývinovej 
psychológii stanovisko Jeana Piageta, 
ktorý tvrdil, že deti do svojich siedmych 
rokov posudzujú svet egocentricky, tj. 
zo svojho uhľa pohľadu. Dnes už vieme, 
že detská myseľ je schopná porozumieť 
mentálnym stavom iných oveľa skôr 
a to približne v štvrtom roku života. 
K tomuto poznatku nás priviedol ako 
prvý Daniel Dennet vďaka jeho „úlohám 
chybného presvedčenia“ (false-belief 
tasks) (Doherty, 2009).
V súčasnosti definícia teórie mysle 
rozšírila hranice svojho skúmania 

z pôvodných presvedčení a túžob 
aj na percepciu, kogníciu a emócie, 
čo umožnilo študovať mentálne 
kompetencie detí v sociálnom 
kontexte (Hughes & Leekam, 2004). 
Ako podotýka Frith & Frith (2008), ide 
o kognitívny mechanizmus, súčasť 
dispozičnej výbavy, ktorý urýchľuje 
sociálne učenie. Preto sa budem 
v nasledujúcich riadkoch venovať 
sociálnym a kultúrnym aspektom vývoja 
dieťaťa, ktoré by mohli hrať úlohu pri 
formovaní ich teórie mysle. Nakoniec, 
ako uvádza sociálna antropologička 
Christina Toren, dieťa je len „kultúrny 
vynález“, tvarovaný sociálnym 
prostredím a historickým procesom 
(Toren, 1993, p. 470).

Socio- kultúrne prostredie
 Niektorí autori, zaoberajúci sa 
vývinovou psychológiou, sa prikláňajú 
k názoru, že deti si v ranom veku 
osvojujú spôsoby opisu správania 
prostredníctvom ich kultúry. Angeline 
Lillard (Lillard, 1999, p. 60) používa 
na ilustráciu takéhoto prístupu tzv. 
CIAO (culture, introspection, analogy, 
ontogeny) model (obr. 1). Tmavá časť 
obrázku (O) zobrazuje ontogenézu, resp. 
biologicky ovládaný vývin dieťaťa. Na 

Obr. 1. CIAO model vývinu čítania mysle (Lillard, 1999)
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vývinovo na rovnakej úrovni? Ak nie, ako 
sa navzájom ovplyvňujú?
Niektorí autori (napr. Dunbar, 2009) 
prišli s predpokladom, že medzi 
výkonom v „čítaní mysle“ a počtom 
sociálnych väzieb človeka, existuje 
určitý vzťah. Teória mysle predstavuje 
najpravdepodobnejší mechanizmus, 
ktorý by mohol vysoko rozvinutú 
spoločenskosť, typickú pre človeka, 
umožňovať a posilňovať. Pochopiteľne, 
počet kamarátov, s ktorými dieťa 
nadväzuje priateľstvo, zďaleka nie je 
rozhodujúce. 
 V čase nástupu do školy už 
dosahuje detské myslenie vyššie stupne 
mentálnych reprezentácií, čo vedie 
nielen k používaniu komplikovanejších 
testov na meranie teórie mysle, 
ale aj rôznych dohadov ohľadne 
potenciálnych faktorov, ktoré by sa 
mohli na vývoji tohto mechanizmu 
podieľať. Pozoruhodný materiál 
v tomto smere poskytujú Sutton, Smith 
& Swettenham (1999), ktorí sa snažia 
vyvrátiť zaužívanú predstavu o triednych 
agresoroch v zmysle menej rozvinutého 
myslenia. Práve naopak, tvrdia, že 
na manipuláciu a organizovanie 
ostatných, spôsobovanie utrpenia 
zákerným spôsobom bez toho, aby 
činiteľ zostal odhalený, je potrebná 
dobrá sociálna kognícia a zručnosti 
v teórii mysle. Rôzne formy šikanovania 
sú vždy súčasťou interakcie, zvyčajne 
sa objavujúcej v rámci zložitej 
sociálnej štruktúry. Pozornosť je 
venovaná hlavne nepriamym formám 
šikanovania ako sociálne vylúčenie, 
šírenie klebiet či ohováranie, kde sa 
mentálna zaangažovanosť prejavuje 
výraznejšie než v prípade fyzického 
útoku. Ukazuje sa, že nepriame formy 
agresie sa vyskytujú častejšie u dievčat 
ako u chlapcov, čo potvrdzuje zistenia 
Barona-Cohena (2004), ktorý je 
presvedčený o tom, že ženy v porovnaní 
s mužmi disponujú lepšími zručnosťami 

hranici ontogenézy dochádza u dieťaťa 
k uvedomovaniu si vlastných mentálnych 
stavov (I). Dieťa si všíma analógie 
(A) medzi jeho vlastným správaním 
a správaním druhých ľudí a predpokladá, 
že rovnaké mentálne stavy ako má ono, 
existujú aj u iných ľudí.

CIAO model, podľa všetkého, poukazuje 
na veľmi skoré obdobie života, kedy 
sociálne prostredie dieťaťa pozostáva 
primárne z členov jeho rodiny.

Rodina 
 Do akej miery môžu rodičia 
podporiť schopnosť „čítania mysle“ 
u svojich detí? Odborníci v tomto 
smere poukazujú na „pretend play“, 
inými slovami hry, kde deti predstierajú 
rôzne situácie, či roly. Deti začínajú 
s predstieraním okolo 18. mesiaca 
a častými účastníkmi ich hier sú rodičia, 
ktorí ich v tom podporujú a usmerňujú 
(Doherty, 2009).
Ďalším pozitívnym aspektom z hľadiska 
teórie mysle sa ukazuje byť počet 
súrodencov. Ruffman a kol. (1999; 
podľa Doherty, 2009) zistili, že čím viac 
súrodencov jedinec má, tým rýchlejšie 
rieši úlohy chybného presvedčenia. 
Zvýhodnení sú však len mladší 
súrodenci. Jedným z vysvetlení tohto 
javu môže byť participácia starších 
súrodencov pri hrách (napr. „pretend 
play“), hoci pravdepodobnejšou 
interpretáciou sú kvalitnejšie lingvistické 
kompetencie súrodencov a rodičov, 
ktorým je mladší člen rodiny vystavený. 
Vzťahu jazyka a teórie mysle sa budem 
bližšie venovať neskôr.

Škola
 Školská trieda predstavuje 
miesto stretávania rovesníkov, čo by 
sme v súvislosti s témou teórie mysle 
mohli preložiť ako miesto stretávania 
rovnocenných myslí. Sú však naozaj 

s verbálnou myšlienkou, pri komunikácii 
sa človek dostáva do interakcie s inými 
ľuďmi. Je teda dôležité rozlišovať 
lingvistické schopnosti a lingvistické 
prostredie dieťaťa. Lingvistické 
prostredie zahŕňa aktívnu, alebo 
pasívnu participáciu pri rozhovoroch, 
knihy a príbehy, ktoré sú deťom čítané 
a taktiež piesne, ktoré počujú (Astington 
& Baird, 2005).
 Je možné, aby rodičia, ako súčasť 
tohto lingvistického prostredia, mohli 
cielene pomôcť ich deťom chápať 
mentálne stavy? Častejšie používanie 
slov označujúcich mentálne stavy (napr. 
chcieť, myslieť, vedieť, veriť atď.) zo 
strany matky majú údajne pozitívne 
účinky na rozvoj teórie mysle ich detí 
(Moore, Pure, & Furrow, 1990; podľa 
Doherty, 2009), avšak tiež je možné, že 
deti si najprv osvoja pojmy a až neskôr 
sa naučia používať im prislúchajúce 
slová správnym spôsobom. Čo je 
príčinou čoho, zostáva nejasné.
 Jazyk sa štandardne rozdeľuje 
na pragmatiku, sémantiku a syntax. 
V krátkosti uvediem spojitosť medzi 
jednotlivými týmito časťami s teóriou 
mysle. Pragmatika súvisí so správnym 
používaním jazyka. Napríklad pri 
sarkazme či irónii by sme bez princípov 
teórie mysle sotva pochopili zámer 
hovoriaceho. Sémantika, zaoberajúca sa 
významom slov, je v priamej spojitosti 
s teóriou mysle z hľadiska pomenovania 
mentálnych stavov. A nakoniec syntax, 
ktorá sa zaoberá štruktúrou jazyka. 
Existuje predpoklad (de Villiers & de 
Villiers, 2000; podľa Doherty, 2009), 
podľa ktorého sa musí u detí najprv 
rozvinúť schopnosť používať a rozumieť 
gramatike doplnkových viet na to, aby 
si vedeli predstaviť mentálne stavy. 
Doherty (2009) však dodáva, že je ťažké 
dokázať hypotézy ohľadne toho, čo sa 
vyvinulo skôr, avšak priznáva, že správne 
používanie mentálnych slov si skutočne 

v odhadovaní mentálnych stavov 
druhých ľudí. 
Limity tohto prístupu spočívajú jednak 
v probléme s definovaním toho, kto je 
agresor a tiež v nepostačujúcich dátach, 
keďže podrobný popis jednotlivých 
prejavov agresie by sa dal získať len 
formou dlhodobého pozorovania 
v teréne. Z tohto hľadiska ide o celkom 
podnetnú tému pre antropologický 
výskum.
 O vzájomnom pôsobení teórie 
mysle a sociálnych vzťahov môžeme 
nájsť množstvo hypotéz a štúdií. Hughes 
& Leekam (2004, p. 607) sa pokúsili 
zhrnúť niektoré z nich, z čoho im 
vyplynuli tieto závery: 
Medzi nadobudnutím a aplikáciou 
zručností teórie mysle existuje kontrast.
Vo vývoji teórie mysle nie je rozhodujúci 
jeden sociálny faktor, ale práve 
rôznorodosť sociálneho života.
Je dôležité zamerať sa aj na iné, menej 
skúmané oblasti, ako napr. emócie.

jazyk
 Jazyk ako jeden z najvýraznejších 
rysov odlišujúcich jednu kultúru od 
druhej, hrá vo vývine teórie mysle 
pravdepodobne kľúčovú rolu. 
Často rozoberaným problémom 
býva ich vzájomná podmienenosť 
v priebehu vývinu ľudského jedinca. 
Niektorí (Astington & Baird, 2005) 
zastávajú názor, že ovládanie jazyka je 
podmienkou pre rozvíjanie teórie mysle, 
iní (napr. Varley, Siegal & Want, 2001; 
podľa Milligan, Astington & Dack, 2007) 
zase tvrdia, že osvojenie si základných 
princípov teórie mysle napomáha vývinu 
jazyka. Treťou možnosťou je paralelné 
formovanie oboch. 
 Ľudský jazyk sa vyznačuje 
zložitou štruktúrou, pre nás však 
budú dôležité dva jeho komponenty-  
reprezentácia a komunikácia. Zatiaľ 
čo reprezentáciu možno stotožniť 
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deťmi a deťmi západnej kultúry.
 Podobný experiment ako Avis 
a Harris dal Callaghan et al. (2005; podľa 
Doherty, 2009) deťom z piatich rôznych 
kultúr: Kanada, India, Peru, Samoa 
a Thajsko. Rovnako ako v predošlom 
prípade, ani tu sa neobjavili výrazné 
rozdiely v teórii mysle. Tieto výsledky 
potvrdzujú názor, že teória mysle 
predstavuje univerzálny jav, ktorý sa 
vyvíja v určitom časovom rozvrhu 
globálne naprieč všetkým kultúram.
 Napriek viacerým štúdiám, 
demonštrujúcim univerzálny vývin 
tohto kognitívneho mechanizmu, 
zastávajú niektorí vedci presvedčenie, 
že kultúrna variácia v tomto smere 
predsa len existuje. Lillard (1999) 
argumentuje svojím výskumom 
vidieckych a mestských detí v USA. Pri 
otázkach zameraných na správanie 
určitého aktéra použilo 60% mestských 
detí psychologické vysvetlenia, zatiaľ 
čo vidiecke deti len 20%. Vo väčšine 
prípadov vysvetľovali správanie situačne. 
Vinden (1996; podľa Doherty) na 
druhej strane spozorovala oneskorené 
pochopenie chybného presvedčenia 
u Quechua- hovoriacich detí v Andách. 
Zaujímavé však je, že tieto deti 
poukazovali na mentálne stavy iným 
spôsobom, než na aký sme zvyknutí. 
Namiesto otázky „Čo si pomyslí?“ sa 
spýtajú „Čo povie?“.
 Nakoľko však posledné dva 
príklady poukazovali na samotnú 
kultúru? Vinden sa pri svojom 
skúmaní stretla s lingvistickým 
problémom a v prípade Lillard by 
sme mohli uvažovať o životnom štýle 
vidieckych a mestských detí, kde je 
vysoko pravdepodobné, že objavíme 
nejaké rozdiely. Myslím si, že kultúra 
predstavuje príliš komplexný celok na to, 
aby sa mohla dávať do vzťahu s teóriou 
mysle. Prijateľnejším riešením je skúmať 
vývoj mentálnych reprezentácií vo 
vzťahu k parciálnym častiam kultúry 

vyžaduje určitú syntaktickú formu. 
Medzikultúrne porovnania
 Na svete existuje nespočetné 
množstvo kultúr, ktoré sa vzájomne 
v mnohých ohľadoch líšia. Na prvý 
pohľad by sa teda mohlo zdať 
nepredstaviteľné, že by jedinečný 
ráz národa, etnika alebo celej krajiny 
nemal dopad na myslenie ľudí, ktorí sú 
ich súčasťou. Existuje možnosť, že by 
samotný charakter kultúry mal vplyv na 
to, ako uvažujeme o myšlienkach ľudí 
v našom okolí? 
 Doherty (2009) tvrdí, že dokázať 
existenciu medzikultúrnych rozdielov 
v zručnostiach chápania mysle druhých, 
je veľmi ťažké a zásadný problém 
vidí v tom, že väčšina skúmaných 
participantov sú príslušníci strednej 
triedy, pochádzajúci z tzv. západnej 
kultúry. Vo svojej knihe však uvádza a 
analyzuje niekoľko príkladov, kedy sa 
výskumníci pokúšali aplikovať testy 
na meranie teórie mysle v iných, ne-
západných kultúrach.
 Avis a Harris (1991; podľa 
Doherty, 2009) sa rozhodli vyskúšať 
test chybného presvedčenia 
u lovcov a zberačov z kmeňa Baka 
v Kamerunských lesoch. Polo- izolovaní, 
inštitucionálne nevzdelávaní nomádi 
ideálne spĺňali podmienky pre kontrolnú 
skupinu k západnej spoločnosti. 
Realizovať experiment pomocou testov 
v tomto prípade nemalo zmysel. Využili 
teda konkrétne životné situácie, ako 
napríklad, keď si Mopfana varil kôstku 
manga. Položil ju do misky s pokrievkou 
a povedal prizerajúcemu sa dieťaťu, 
že sa o chvíľu vráti. Kým bol preč, 
experimentátor presvedčil dieťa, aby 
preložil kôstku do hrnca a spýtal sa 
ho, kam sa Mopfana pozrie po jeho 
návrate- či do hrnca, alebo do misky. 
Zo zistení Avisa a Harrisa nevyplynuli 
žiadne markantné rozdiely v riešení úloh 
chybného presvedčenia medzi Baka 
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Záver
 Cieľom tejto práce bolo vytvoriť 
určitý náhľad na to, akú úlohu zohráva 
teória mysle v bežnom živote a hlavne 
ako jednotlivé časti nášho sociálneho 
sveta pôsobia na jej vývoj. Ako sa zdá, 
teória mysle predstavuje univerzálny 
jav- súčasť ľudského myslenia, ktorý 
sa objavuje bez ohľadu na charakter 
jednotlivých kultúr. Väčší dôraz pri 
skúmaní teórie mysle, sa kladie 
na jednotlivé sociálne prostredia, 
s ktorými sa človek dostáva počas 
svojho života do kontaktu. Rodičia 
a súrodenci sa podieľajú na formovaní 
pochopenia mentálnych stavov dieťaťa 
prostredníctvom hier, čítania kníh 
a rozhovorov. Používanie mentálnych 
slov by malo tieto schopnosti 
taktiež urýchliť a posilniť. Školské 
prostredie pokračuje v upevňovaní 
vyšších rádov teórie mysle, s tým, že 
u niektorých jedincov, napr. agresorov, 
či manipulátorov je predpoklad 
lepších mentálnych kompetencií. 
Neoddeliteľnou súčasťou sociálnych 
interakcií je jazyk, ktorý nám umožňuje 
mentálne stavy pomenovať a navzájom 
sa o nich informovať. Preto je jazyku vo 
vzťahu k teórii mysle vo všeobecnosti 
venovaná značná pozornosť. V tejto 
práci je spomenutá jednak ich vzájomná 
podmienenosť, ale aj niektoré  zložky 
jazyka, ktoré nám odhaľujú manipuláciu 
s mentálnymi stavmi v každodennom 
živote.  
Napriek tomu, že téma teórie mysle 
dominuje hlavne v evolučnej a vývinovej 
psychológii, vedy ako lingvistika, 
neurológia, či sociálna a kultúrna 
antropológia sa taktiež zúčastňujú na jej 
skúmaní a pomáhajú objasniť mnohé 
nejasnosti.
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 Materializmus. Dnes toto slovo 
počúvame čoraz častejšie, skoro vždy 
však v negatívnom zmysle slova. 
Čo si pod týmto pojmom máme ale 
predstaviť? A je to skutočne taký 
negatívny jav? Aj na tieto otázky sa 
pokúsim nájsť odpovede v tejto práci. 
Vyhnem sa však jeho historickému 
vývoju a zameriam sa radšej naň 
ako fenomén súčasnosti, respektíve 
nedávnej minulosti, pričom sa  naň 
pokúsim nahliadnuť z rôznych hľadísk. 

Čo je to materializmus?
 
 V slovníku cudzích slov 
nájdeme pod týmto pojmom väčšinou 
nasledovné:  „vedecký názor/ filozofický 
smer považujúci hmotu, prírodu a 
bytie za prvotné, vedomie a myslenie 
za vlastnosť hmoty, teda druhotné; 
sledovanie iba svojho vlastného 
záujmu a prospechu, zdôrazňovanie 
hmotnej stránky vecí“( e. g. http://
slovnikcudzichslov.eu). Hneď na úvod 
teda musím podotknúť, že sa budem 
venovať druhému významu- spôsobu 
spotrebného správania a životnému 
štýlu. 
 Ako uvádza Buchli: „Materiálna 
kultúra ako ju poznáme je priamym 
dôsledkom zhromažďovania tradícií 
devätnásteho storočia, liberálnych 

predstáv univerzality v období 
osvietenstva, koloniálnej expanzie, 
industrializácie,  a zrodu konzumerizmu.“ 
(Buchli, 2002, p. 12) Aj ostatní autori 
poukazujú na to, že materializmus 
a materialita je otázkou pomerne 
nedávneho obdobia a hlavne 
súčasnosti. Podľa Rowlandsa však treba 
rozlišovať medzi pojmami materialita 
a materializmus. Materialita je podľa 
neho: „...proces materializácie, takže 
niektorí ľudia a veci sú považovaní/é za  
materiálnejších/ie ako iní/é...“ (Rowlands, 
2005, p. 73) Spomína Živkovu zmienku:
 “Toto cítenie za vzácnou materialitou 
má  špeciálny význam pre našu dobu, 
v ktorej je výsledkom kapitalistickej 
honby za produkciou stále viacerých 
objektov rastúca hora prebytočného 
odpadu, požitých áut, vyradených 
počítačov atď. ...v týchto hromadách 
vecí môže niekto vnímať kapitalistickú 
honbu v pokoji.“ ( podľa Rowlands 2005, 
p. 75)
 To, že ľudia sú čoraz viac 
zameraní na hmotné veci sa prejavuje 
vo viacerých aspektoch. Ako spomína 
Tilley, v posledných desaťročiach sa 
ukázalo, že hmotné veci nemožno 
brať ako celkom oddelené od našej 
sociálnej a politickej lokalizácie. 
Treba brať do úvahy to, že nie len 
reflektujú, ale sa aj aktívne podieľajú 
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do úvahy práve preto, že sú bežne 
používané. 
 Dosiahnutie blahobytu 
predpokladá podmienky ako napr. 
existencia základných ľudských 
a občianskych práv, čo v sebe zahŕňa 
voľbu rôznych materiálnych možností. 
Vyznávanie materiálnych hodnôt je 
však bezpochyby späté aj s negatívnymi 
dôsledkami. Autori ako napr. Kleinová 
spomínajú „stratu ľudskosti kvôli 
komoditám a značkám.“ (Miller,  2005, 
p.2) Tomu sa však venuje už ďalšia časť 
textu. 

Materializmus z psychologického 
hľadiska 

 Ako uvádza Ryan v úvode 
Kasserovho diela The High Price of 
Materialism, ľudstvo dnes dosiahlo 
po materiálnej stránke úroveň, kedy 
by mohli byť aspoň základné životné 
podmienky dostupné každému 
jednému človeku. Namiesto toho je 
však populácia rozdelená na „prvý“ 
(náš) a „tretí“ svet. Pri takomto rozdelení 
funguje drvivá väčšina ekonomík na 
princípe „ víťaz berie všetko“. Hlavným 
cieľom každého jednotlivca tu je získať 
pre seba čo najviac, všetko po čom 
túži.  „V rámci takéhoto ekonomického 
prostredia, egoizmus a materializmus už 
viac nie sú brané ako morálne problémy, 
ale ako základné životné ciele.“ (Ryan, 
2002, p. IX) Dalo by sa hovoriť až 
o náboženstve materializmu, ku ktorému 
sa obracajú celé masy ľudí.  Jeho 
základnou ideou je to, že spokojný život 
nám zabezpečí bohatstvo a materiálne 
vlastníctvo. Ľudia teda posudzujú seba 
i ostatných nie podľa toho akí sú, aké 
majú vlastnosti; ale čo majú, čo si môžu 
kúpiť. Svoju rolu tu samozrejme zohráva 
človeku prirodzená súťaživosť a neustále 
porovnávanie sa s druhými, pretože nie 
je dôležité či mám dosť, ale či mám viac 
ako ten druhý. 

na vytváraní sociálnych realít. Na 
príklade kanoe v Melanézii poukazuje 
na to, že veci, hmotné artefakty slúžia 
okrem iného aj na komunikáciu, aká 
prostredníctvom slov nie je možná. 
Takisto sa prostredníctvom nich  ľudia 
realizujú, dosahujú svoje ciele. „Seba- 
realizácia je teda pragmatická otázka 
zakorenená v tom, čo môže niekto 
očakávať od sociálnych vzťahov 
a kontaktov a požiadaviek, ktoré môžu 
byť na ne a nimi uplatnené.“ (Rowlands, 
2005, p. 85) Viacerí autori sa zhodnú 
na tom, že vyrábať, vlastniť a získavať 
stále nové veci je pre človeka prirodzená 
vlastnosť. Svedčia o tom ich vyjadrenia. 
„Byť človekom znamená hovoriť, 
byť človekom tiež znamená vyrábať 
a používať veci.“ (Tilley, 2002, p.  24)
 „Tí, čo definovali Homo sapiens ako 
výrobcu nástrojov, mali možno pravdu 
z viacerých dôvodov ako si mysleli.“ 
(Kuchler, 2005, p. 226) 
 „V ekonomickom myslení je 
akumulácia materiálnych komodít sama 
o sebe zdrojom našej rozšírenej kapacity 
ako ľudstva. Chudoba je definovaná 
ako kritická hranica našej schopnosti 
realizovať sa ako osoby, vyplývajúci 
z nedostatku komodít.“ (Miller, 2005,p. 2) 
Spôsob akým zmýšľame je podľa 
Millera vždy spätý s materialitou. 
Zameranie sa na materialitu sa  však 
netýka len ekonomík ale aj duchovných 
smerov a náboženstiev, ktoré ju 
priamo nauznávajú. Taktiež sa podľa 
neho dnes už nestačí pri zaoberaní sa 
materialitou a materializmom sústrediť 
len na produkciu, ale treba sa zamerať 
aj na spotrebu a metódu, akou ľudia 
potenciálne vytvárajú seba samých. 
Ďalej Miller pripomína, že aj keď časté 
vyjadrenie ľudí, že nič nie je nehmotné 
alebo zjednodušené hodnotenie 
materializmu ako množstva vecí, ktoré 
vlastníme, môžu byť z vedeckého 
hľadiska irelevantné, musia byť brané 

“americký sen“, ktorý je celý o prázdnych 
sľuboch prospechu prostredníctvom 
konzumerizmu, sa tak ukotvuje hlboko 
v nás.  

Rôzne vnímanie materializmu

 Ger a Belk  sa vo svojom texte 
Accounting for Materialism in Four 
Cultures snažia poskytnúť pohľad 
na materializmus, vzhľadom na jeho 
globálny aspekt, z hľadiska rôznych 
kultúr  a zároveň z hľadiska negatívneho 
a pozitívneho postoju k nemu. 
„Pri porovnávaní „zlého“ materiálneho 
sveta s ich vlastnými spotrebnými 
svetmi, informátori čerpali z rôznych 
etík prevažných v ich kultúrach, za 
účelom moralizovania ich osobnej 
materialistickej spotreby.   (Ger & Belk, 
1999)
 Materializmus je väčšinou spájaný 
so spotrebou, cez ktorú napĺňame svoje 
šťastie; je braný ako čisto ekonomický 
pohľad na svet. Je považovaný za 
niečo negatívne, je odsudzovaný, či už 
v náboženstvách, vedeckých dielach 
alebo bežnými ľuďmi. Paradoxom je, 
že proti samotnej spotrebe ale ľudia 
nič nemajú. Zámerom autorov je 
pochopiť, ako môžu ľudia zatracovať 
materializmus, keď každý z nás vedie 
spotrebný, priam až materialistický  
život. Pripisujú to snahe ospravedlniť 
svoje správanie, „chrániť sa“. Ľudia, 
ktorí boli skúmaní, buď zdôvodňovali 
svoje konanie, tvrdiac, že praktikujú 
“pozitívny“ materializmus; alebo ho 
ospravedlňovali, napríklad tým, že to 
robí celá spoločnosť a nedá sa tomu 
vyhnúť. 
  V prvom prípade napr. ľudia 
jednej kultúry (západ. Európa) 
považovali vlastnú materialistickú 
spotrebu za pozitívnu, v rámci 
dosahovania vyšších hodnôt; kým 
spotrebu inej kultúry (USA) odsudzovali 

 „Dokonca aj keď ľudia získajú 
viac peňazí a materiálnych statkov, 
nestanú sa vďaka tomu spokojnejšími 
so svojimi životmi alebo psychologicky 
zdravšími. Presnejšie, ak sú raz ľudia 
v otázke príjmu nad hranicou chudoby, 
nárast bohatstva má blízko k poklesu 
šťastia a blahobytu“ (Ryan, 2002, p. X). 
Kasser vyjadruje presvedčenie, že honba 
za majetkom je priamo spätá s osobným 
nešťastím. Poukazuje na to, že u silne 
materialisticky založených ľudí sa 
depresie a iné psychologické problémy  
prejavujú vo väčšej miere ako u ľudí, 
ktorí vyznávajú iné hodnoty. Spôsobené 
je to tým, že v túžbe získať stále viac 
a viac sa dostávame do šialeného 
tempa neustálej snahy, náročnej  práce, 
udržiavania a navyšovania svojho 
vlastníctva. Namiesto sľubovaného 
šťastia a spokojnosti sa teda dostaví 
stres a úzkosť. Ryan si ale kladie 
otázku: „Čo vedie ľudí k permanentnej 
snahe psychologicky sa napásť 
hmotnými majetkami a symbolmi 
statusu, i keď ich neuživia?“ (Ryan, 
2002, p. XI) Možnú odpoveď dostáva 
v Kasserovom zdôvodnení. Vzťah 
materializmu a nešťastia totiž podľa 
neho funguje aj naopak. Ľudia, ktorí 
trpia neistotou a úzkosťou sa snažia 
získať sebavedomie  a pocit úspechu 
práve cestou nadobúdania symbolov 
bohatstva a dôležitosti- najlepšie 
materiálnych.   Vyhnúť sa takýmto 
pohnútkam ale vôbec nie je jednoduché. 
Spoločnosť je nastavená tak, že deti 
od malička vyrastajú v domácnostiach, 
v ktorých sú požadované predmety 
a prostriedky. Rodičia sa prácou, ktorá 
im zaberá čoraz viac času zo života, 
snažia nadobudnúť kúpyschopnosť 
vecí, ktoré sú podľa nich pre nich 
a ich deti nevyhnutné. Hodnoty ako 
láska či pozornosť venovaná blízkym 
sú vo veľkej miere vytláčané na okraj 
hodnotového rebríčka. Takzvaný 
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je to, že je vnímaný takmer výlučne  
negatívne. A takisto to, že posledné 
obdobie tomuto fenoménu mimoriadne 
prialo. Ryan ho výstižne prirovnal 
k nákazlivej chorobe, tzv. „blahobytóze“ 
(Ryan, 2002, p. XII), vďaka ktorej 
človek prepadne nutkaniu mať. Kasser 
ako východisko navrhuje hlboko sa 
zamyslieť nad možnosťami, ktoré máme 
k dispozícii a starostlivo z nich vybrať.
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ako negatívnu, prízemnú. „Každá kultúra 
hľadá kultúrne vhodný spôsob ako 
odôvodniť svoju vlastnú vysokú úroveň 
spotrebného správania a ašpirácií. 
Výklad toho, čo je opodstatnené, ťaží 
z lokálnych kultúrnych repertoárov.“ (Ger 
& Belk, 1999, p. 199)  Takisto niektorí 
rozlišovali medzi užívaním si vecí, ich 
estetickej hodnoty a pod. a používaním 
vecí z čisto racionálnych dôvodov, 
napr. na zobrazenie postavenia; 
alebo medzi romantikou a chladnou 
kalkuláciou. Iní, najmä Američania, boli 
presvedčení, že ak peniaze a majetky 
slúžia ako prostriedky pre iné zdroje 
šťastia a spokojnosti, je to v poriadku. 
Napríklad ak si nimi zabezpečia 
stabilitu, nezávislosť, atď., čo bolo 
dôležité hlavne v krajinách, kde sa režim 
zmenil k lepšiemu (Rumunsko).Takisto 
považujú ľudia míňanie prostriedkov 
za správne, ak tým prinášame radosť 
druhým. Najlepším príkladom sú charita 
a darčeky pre blízkych. 
 V druhom prípade síce ľudia 
pripúšťajú, že materializmus je zlý, 
ale  zbavujú sa zodpovednosti za svoje 
konanie. Nedá sa mu podľa nich ubrániť, 
pretože je zakorenený v spoločnosti, 
v ktorej žijú, valí sa na nich zo všetkých 
strán (najmä z médií) a ak nechcú byť 
z tejto spoločnosti vyčlenení, musia 
tomu podliehať. Materializmus  je 
súčasť dnešnej modernej doby, 
bez materializmu by nebolo možné 
dosiahnuť rozvoj a pokrok, krajiny ako 
Turecko by sa nemohli priblížiť „západu“. 
Ďalším ospravedlnením bolo to, že 
si dnešnú spotrebu zaslúžia, pretože 
v minulosti im bola odpieraná, ťažko 
na to dreli, trpeli , treli biedu a pod. 
Materializmu sa podľa ľudí jednoducho 
nedá odolať. 

 Na materializmus, materialistický 
prístup k životu teda existujú rôzne 
názory. Na čom sa však zhodnú všetci, 

a organizáciou vo vzťahu k prostrediu 
a rozličným druhom múzeí.
 V roku 1964 Z. Z. Stránky 
určil špecifickú poznávaciu doménu 
muzeológie, podľa ktorej muzeológia 
skúma zvláštny poznávací a hodnotiaci 
vzťah človeka ku skutočnosti a tento 
vzťah označil novým termínom 
muzealita. Túto terminológiu ICOM 
oficiálne prijala až v roku 1986 na 
15. generálnom zasadnutí rady 
v Bueones Aires v Argentíne. Napriek 
tomu v múzeách ešte ani dnes nič 
nenasvedčuje tejto skutočnosti 
a múzejní pracovníci neprejavujú 
o muzeológiu podstatnejší záujem. 
Podľa Stránskeho to súvisí paradoxne 
s profesionalizáciou múzejnej práce, 
ktorá sa kvantifikovala zvlášť od 
druhej polovice 20. storočia. V prípade 
odborných zamestnancov v múzeách 
sa totiž jedná o vysokoškolsky 
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí boli 
vzdelaní iba v tých odboroch, ktoré 
boli a sú uznávané. V prípade, že sa 
niekto rozhodol pre určitý odbor a 
má preň zodpovedajúcu kvalifikáciu, 
chce sa venovať práve tomuto odboru 
a v ňom vyniknúť. Nikto nebude 
hodnotiť jeho vedecký profil podľa 
toho koľko zhromaždil zbierkových 
predmetov, ale predovšetkým podľa 

 Muzeológia, ako vedná disciplína 
s vlastným predmetom skúmania, 
nemá dlhú históriu. Ak vezmeme do 
úvahy, že jej základ tvorí teoreticko-
filozofická koncepcia, ktorej autorom je 
Z. Z. Stránský, tak počiatky muzeológie 
môžeme zaradiť do 60-tych rokov 
dvadsiateho storočia. Všetky dovtedajšie 
definície muzeológie boli orientované 
prakticisticky  a zameriavali sa výlučne 
na postihnutie inštitúcie múzea 
a múzejných činností. Podľa chápania J. 
Neustupného sa všeobecná muzeológia 
zaoberá múzejnou prácou z hľadiska 
všeobecného a je teóriou a technickou. 
Pod špecializovanou muzeológiou 
rozumie aplikáciu príslušného vedného 
odboru. G. H. Rieviere vo svojej 
definícii načrtáva už isté rozdiely 
medzi muzeológiou a muzeografiou. 
Muzeológia má podľa neho študovať 
poslanie a usporiadanie múzeí, pričom 
muzeografia je súhrn techník vo vzťahu 
s muzeológiou. O tom, že Stránskeho 
teória nebola ihneď v oficiálne prijatá 
svedčí aj skutočnosť, že medzinárodná 
rada múzeí (ICOM) ešte v roku 
1972 označila muzeológiu za vedu 
o múzeu, ktorá sa zaoberá štúdiom 
histórie a základov múzeí, ich úlohou 
v spoločnosti, špeciálnymi systémami 
výskumov, konzerváciou, výchovou 
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toho, koľko publikoval vedeckých prác. 
Týmto odborníkom nemôžeme tiež 
vytýkať, že neštudovali muzeológiu, 
pretože tá sa v dobe ich štúdií nikde 
nevyučovala. V súčasnosti je však 
situácia iná a muzeológia sa začína 
etablovať na prvých vysokých školách, 
resp. v zahraničí, najmä v západnej 
Európe a USA  už majú tento počiatočný 
proces za sebou. Dôležité je preto, aby 
aj samotné múzeá dokázali reflektovať 
tento vývoj a vedúci zamestnanci 
múzeí zamestnávali aj pracovníkov 
s muzeologickou kvalifikáciou. Aby si  
riaditelia múzeí uvedomili túto potrebu 
je nutné pochopiť podstaty muzeológie 
a zbaviť ju nálepky nenáležitej 
teoretickej chyméry.
 Ako som už uviedol, odvolávajúc 
sa na Stránskeho, muzeológia skúma 
špecifický poznávací a hodnotiaci 
vzťah človeka k realite. tento vzťah 
je výnimočný tým, že človek vyberá 
pred prirodzenosťou zmeny a zániku 
chráni tie časti tejto reality, ktoré majú 
preňho osobitný význam. Existencia 
tohto znaku sa nazýva muzeálnym 
fenoménom, pričom za jeho najstarší 
prejav v súčasnosti považujeme 
zbierku princeznej Bel-Shalti-Nannar, 
ktorú vytvorila v meste Ur, v južnej 
Mezopotámii v 6. stor. pr. Kr. Muzeológii 
ide o identifikáciu toho, čo motivuje 
vznik a pôsobenie muzeálneho 
fenoménu a jeho využitie v záujme 
umocňovania kultúrneho vedomia 
človeka. K tomu, aby mohlo múzeum 
potvrdiť muzealitu konkrétneho 
predmetu „ je nevyhnutné“, aby sa 
detailne oboznámilo so „ životom 
predmetu“ až do okamihu, kým sa stal 
potencionálnym nositeľom muzeality. 
Totiž, nijaký predmet neexistuje sám 
osebe, ale jeho užívateľ, resp. užívatelia 
mu vtláčajú konkrétne vlastnosti, 
v ktorých sa odzrkadľuje ich prístup 
ku skutočnosti, ktorú daný predmet 

zastupuje. Táto skutočnosť môže 
existovať v pôvodnej úžitkovej, alebo 
pretvorenej – spomienkovej polohe. 
Pre muzeálny fenomén je príznačné, 
že predmety z pôvodnej skutočnosti 
odníma a vkladá ich do novej štruktúry, 
kde plnia iné funkcie. Muzeálny 
fenomén je teda prejavom muzeality, je 
vlastnosťou predmetu.
 Múzeá v súčasnosti uskutočňujú 
svoj zbierkotvorný program v závislosti 
od skutočnosti, z ktorej predmet 
pochádza. Každá táto skutočnosť 
je však vlastná konkrétnej vednej 
disciplíne, čo by mohlo predznamenávať 
nadbytočnosť muzeológie. Samotná 
skutočnosť preto nemôže byť 
predmetom štúdia muzeológie. Múzeá 
by v tejto skutočnosti mali vidieť 
rámec, v ktorom prebieha vzájomný 
vzťah medzi človekom a realitou. 
tento rámec však nie je statický, mení 
sa, pretože sa rovnako tak menia 
i hodnoty, ovplyvňujúce konanie 
človeka, čo znamená významový posun 
v jeho kultúrno-tvornom vedomí. 
Uchovávanie predmetov je teda jav, 
ovplyvnený hodnotovým systémom 
človeka, ktorého poznanie oprávňuje 
muzeológiu formulovať hodnotiace 
posúdenia úrovne kultúrno-tvorného 
vedomia človeka. Chápanie človeka, jeho 
prístup k veciam sa vyvíja a hodnoty, 
ktoré ho motivovali k určitým skutkom 
v minulosti, môžu byť teraz nahradené 
novými myšlienkovými preferenciami, 
podnecujúcimi ho k novým prístupom 
ku skutočnosti. Muzeológia neskúma 
tieto ľudské prístupy kritériami 
príslušnej disciplíny, pretože ani 
hodnotový systém, na základe ktorého 
ľudia zmýšľajú a konajú, neurčuje 
jedna vedná disciplína, ale naopak, je 
daný globálnymi, širokospektrálnymi 
faktormi. Muzeológia má preto zákonite 
interdisciplinárny charakter, no jej 
poznávacia doména je špecifická pre ňu 
samotnú a nijaký, v múzeu zastúpený, 

vedný odbor ju nemôže v tomto smere 
nahradiť. Muzeológia ako veda, ktorá 
sa pokúša porozumieť človeku, môže 
byť nápomocná pri riešení kríz ľudstva 
a prispieť k vytvoreniu skutočne ľudskej 
spoločnosti. V tomto spočíva veľký 
význam muzeológie pre spoločnosť.
 Poslaním muzeológa, 
pracujúceho v múzeu, by malo byť 
hľadanie a skúmanie pôvodu predmetu, 
ale nie z hľadiska toho, akú funkciu 
zastával vo svojej pôvodnej realite, 
ale z pohľadu toho, ako ju napĺňal 
človek vo svojej spoločnosti, či a do 
akej miery sa s ňou stotožnil, aké 
vlastnosti jej vštepil a na základe týchto 
poznatkov, by mal potom vytvoriť 
generalizujúci obraz spoločenstva 
o jeho predstave napĺňania kultúrno-
tvornej existencie a to z pohľadu 
hodnotového systému ako aktérov, 
tak aj pozorovateľov skutočnosti. 
Muzeológ by mal, po dôkladnom 
výskume vedieť presne zodpovedať 
na to, aká hodnota viedla človeka 
k uchovaniu predmetu, resp., čo chcel 
jeho uchovaním vyjadriť, aby vedel buď 
potvrdiť, alebo zamietnuť muzealitu, 
ktorej potenciál vysledoval pracovník 
múzea s príslušnou kvalifikáciou. 
V prípade, že zachovaný predmet 
nebol vyňatý na svoju ochranu priamo 
jeho užívateľom a vykazuje znaky 
muzeality, určujúci je význam, ktorý 
múzeum chce a na základe odborného 
zhodnotenia môže predmetu prideliť, 
pričom stanovisko muzeológie 
o skutočnom prisúdení, či zamietnutí 
muzeality, sa odvíja od poznania, do 
akej miery sa tento význam stotožňuje 
s aktuálnymi potrebami spoločnosti, 
akým spôsobom a či vôbec, dokáže 
tento význam sprostredkovať reálnu 
podobu hodnotového systému súčasnej 
spoločnosti, i spoločnosti, ktorej realitu 
predmet zastupuje a v neposlednom 
rade je toto rozhodnutie podmienené 

predpokladom možných reakcií, na 
zachovanie predmetu a spôsobu 
interpretácie jeho významu budúcimi 
generáciami.
 Muzeálny fenomén, na rozdiel 
od samotnej muzeológie, má za 
sebou dlhý a dynamický vývoj, ktorý 
sa prejavil v rôznych podobách 
predchodcov novodobého múzea. 
Je však dôležité, aby mu spoločnosť 
vytvorila zodpovedajúcu bázu, na ktorej 
by sa mohol skúmať a objasňovať. 
Domnievam sa, že muzeológia 
je schopná zastávať túto pozíciu, 
podmienkou je však, aby mala vytvorené 
primerané zázemie na inštitucionálnej 
úrovni.
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Úvod
 Chápanie pojmu rasa ako 
znaku, ktorý je biosociálny a kultúrne 
konštruovaný je metodologickou 
výzvou. Čo je rasa, prečo sa zdôrazňuje, 
ako s rasou súvisia kognitívne a sociálne 
procesy? V nasledujúcich riadkoch tohto 
článku sa budem venovať vnímaniu rasy 
a bude ma zaujímať ako spolu súvisia 
kategorizácia, stereotypy, predsudky, 
diskriminácia v spojitosti s rasou. Snaha 
spájať sociálne, kultúrne, intelektuálne 
črty a vlastnosti s konkrétnou rasou. 
Práve to je podstatou ideológie, nie 
je možné, aby bola charakterizovaná 
skupina, ktorú spája rovnaká rasa 
identifikovaná na základe  pripisovania 
vlastností ako celku. 

Pojem rasa
 Franz Boas má kľúčový vplyv 
na vývoj pojmu kultúra v odbore 
antropológie, Boas pokladá za dôležité 
skúmať „každú kultúru“ ako niečo 
jedinečné a to najmä kvôli tomu, 
že každá kultúra vznikla a rozvíja sa 
v určitom historickom období a tiež 
sa vyvíjala v určitom geografickom 
a klimatickom prostredí. Boas sa 
venoval skúmaniu kultúry, rasy, jazyka 
a vysvetľoval, že ide o celkom nezávislé 
oblasti.
 

 „Boas bol presvedčeným odporcom 
všetkých rasových teórií. V mnohých 
dielach dokazuje, že rasové rozdielnosti, 
ktoré nemožno popierať, nemajú nijaký 
určujúci vplyv na spôsoby myslenia alebo 
na kultúrny vývin“ (Kanovský, 2004, 43).
Rozdiely medzi ľuďmi na úrovni 
genetických štruktúr sú väčšie vo vnútri 
rás ako medzi nimi. Toto zistenie viedlo 
antropológov a antropologičky k tomu, 
aby prestali používať význam slova rasa 
ako biologický pojem. Rasa totiž nebola 
nikdy čisto biologickou kategóriou a to 
preto, že bola vždy spájaná s prvkami 
kultúrnymi. 
 To, že je niekto inteligentnejší, 
dosahuje lepšie výkony v športe, má 
nadanie na prácu s technikou nie je 
tým, že  by bol človek takej či onej 
farby pleti, mal by také či onaké črty, 
ale skôr tým, v akom prostredí človek 
vyrastá, v akej sociálnej skupine, aký 
status dosahuje skupina. Aj Lévi-Strauss 
sa venuje téme rasy a v súvislosti 
s tým ako súvisí rasa s kultúrou 
hovorí o originalite kultúr a ľuďoch 
s rozdielnym rasovým pôvodom. 
„Pokiaľ taká originalita existuje – 
a nemožno o nej pochybovať- potom 
vyplýva z geografických, historických 
a sociologických okolností, nie z odlišných 
vlôh, viazaných na anatomickú alebo 
fyziologickú konštitúciu ľudí čiernej, žltej 
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alebo bielej pleti“ (Lévi-Strauss, 1999 
[1952]:8). Nefunguje to tak, že keď sa 
niekto narodí v Afrike, automaticky je 
vynikajúci atlét. Nie, keď sa atletike 
nebude venovať, cvičiť a trénovať, 
atlét nebude. Taktiež človek z Ázie 
neznamená, že je automaticky dokonalý 
v rámci technických zručností. 
Václav Soukup spomína v knihe Dějiny 
antropologie A. R. Jensena a jeho 
príklad z výskumu, ktorý spomína kvôli 
častému spájaniu určitej rasy s nižšou 
inteligenciou. „Jedným z argumentov 
tradične uvádzaných v prospech 
intelektuálnej prevahy bielych nad 
čiernymi sú výskumy, ktoré preukázali, 
že v štandardných inteligenčných testoch 
dosahujú americkí černosi ako skupina 
o 10 až 15 bodov menej ako americkí 
belosi“ (Soukup, 2005, 86). Avšak, toto 
opäť nie je obrazom toho, že by rasa 
bola to, čo určuje ľudské vlastnosti. 
To, že jedna skupina skončila tak a iná 
onak môže byť odrazom finančného 
zabezpečenia, vzdelania, sociálneho 
prostredia v ktorom testovaní ľudia 
žijú. To, že rozdiely medzi americkými 
černochmi a belochmi v priemernom 
IQ vznikajú pod vplyvom prostredia 
hovorí aj výskum, ktorý sa venoval 
nemanželským deťom, ktoré sa 
narodili po druhej svetovej vojne. Išlo 
o príslušníkov nemeckej armády počas 
okupácie Nemecka. Výsledkom výskumu 
neukázal nijaké výrazné rozdiely 
v priemernom IQ medzi tými deťmi, 
ktoré mali otcov černochov a medzi 
tými, ktorých otcovia boli belosi. Taktiež 
výskum IQ indiánskych detí uskutočnený 
belochmi v úlohe pestúnov. Tieto deti 
dosahovali lepšie výsledky pokiaľ boli 
v prostredí, ktoré im poskytovalo lepšie 
podmienky pre učenie, lepšie finančné 
prostriedky, tiež to, že sa im venovali 
šudia s nadpriemerným vzdelaním 
(Soukup, 2005, 87). 
 Ďalší z tých, ktorým sa venuje 

Soukup v tejto časti knihy je Hohn 
U. Ogbu. Ogbu predpokladá, že 
priemerný rozdiel v IQ medzi černochmi 
a belochmi je približne rovnaký, 
ako rozdiel medzi privilegovanými 
a zanedbávanými skupinami. Ďalej Ogbu 
hovorí o japonskej kaste Burukamu, 
ide o kastu podobnú kaste Harijan 
z Indie. Tieto kasty boli diskvalifikované, 
situácia sa zmenila vtedy, keď ich deti 
dosahovali výsledky v IQ testoch ako 
ostatní japonskí Američania. Neexistuje 
žiadna spojitosť medzi väzbami, ktoré 
sa podieľajú na rase a duševnými 
schopnosťami alebo morálnymi 
kvalitami. 
 Otázkou, ktorá nesmie byť 
nepovšimnutá je to, prečo vôbec ľudia 
zdôrazňujú rasu. Prvým podnetom je 
darvinizmus,  obraz druhov a predstava 
o tom, že najlepšia je rasa čistá a nie 
miešanie rás,  čo znamená potvrdenie 
rasového antagonizmu. Ďalším 
podnetom je dedičnosť v rodine, keď 
sa dedia fyzické, fyziologické, duševné 
a povahové znaky. Prečo by sa nemali 
dediť rasové? Toto tvrdenie prehliada 
dôležitú vec a to, že nie všetky znaky sú 
pôvodom dedičnosti, ale sú naučenými. 
Rasa je zmes toľkých faktorov, rodín, že 
genetická skladba nie je vôbec natoľko 
jednotná, ako niektorí predpokladajú. 
V súčasnosti molekulárna genetika 
preukázala, že na genetickej úrovni 
neexistujú odlišnosti, ktoré by mali 
ľudí oprávňovať diferencovať ľudské 
populácie cez kategóriu rasy. Ale aj tak, 
morfologické znaky ako farba pleti, 
anatomické proporcie, štruktúra vlasov 
sú považované za bezpečné kritérium 
umožňujúce vymedzenie medzi dvoma 
sociálnymi skupinami. 
 Ďalším pre zdôraznenie rasy je 
vnímanie rasy ako vec vzhľadu. Zdá sa, 
že podstatná je farba, avšak pigment je 
iba jednou zo zložiek v rámci rasového 
plemena, ktoré sa dedí. Na tom, čo 
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keď niečo uvidí náš zrak, alebo počuje 
náš sluch, naša myseľ urobí „výberové 
konanie“ a následné vyhodnotenie.
 Zmysly sú sprostredkovatelia 
a myseľ je v úlohe spracovateľa. Kultúrny 
kontext je v debate o rase dôležitý, 
určuje nám, čo vôbec daný fenomén 
v spoločnosti reprezentuje. To znamená, 
že ak vidíš oproti sebe prechádzať 
človeka, ktorý je čiernej farby pleti, 
tvoje oči sú tu na to, aby si zistil, že 
jeho farba pleti je čierna, vidíš, že je iný 
ako ty. Myseľ na základe spracovania 
tejto správy povie, že ide o príslušníka 
nejakej rasy a podľa kategórií, ktoré 
mám v mysli vytvorené ho identifikujem 
ako černocha. Z toho následne vyplynie, 
že vlastnosti, ktoré charakterizujú určitú 
skupinu nevnímame priamo (Allport, 
2004 [1979]:189).
 To, že myseľ je schopná rozoznať 
a kategorizovať a vidieť odlišnosti 
neznamená automaticky diskrimináciu, 
alebo vzhľadom na rasu, prejav rasizmu. 
Ľudstvo je rozmanité, to je v poriadku. 
Rozdiel je, keď dochádza k mysleniu 
a konaniu tak, že keď je on/ona 
černoch/černoška, tak je automaticky 
človek s nižším IQ, alebo že je lenivý, 
alebo sexuálne náruživý, alebo má 
zmysel pre rytmus a podobné vlastnosti, 
ktoré sa človek naučí, sú vecou kultúry 
a nie sú vrodené. 
Predsudky 
 Čo sa týka predsudkov a v tomto 
prípadne špeciálne rasovej diskriminácie, 
poznanie u ľudí tolerantných je 
všeobecne iné, než u ľudí, ktorí 
rozmýšľajú a konajú s predsudkami, čo 
je pozoruhodný poznatok. Predsudky sú 
iba jednou skupinou zmýšľania človeka 
a odrážajú jeho celkové zmýšľanie 
o veciach okolo neho.  Samozrejme, 
neexistujú iba tí dobrí, tolerantní a tí 
zlí, s predsudkami. Nie je to čiernobiele 
a nie sme v rozprávke, kde vo svete 
vnímania hľadáme kladných a záporných 

dieťa zdedí sa nepodieľa viac než 1 % 
génov spojených s rasou. Farba pleti je 
často synonymum pre etnickú a rasovú 
príslušnosť, avšak v svojej podstate 
ide o sociálne neutrálny jav. Tak ako 
vek, pohlavie a genetické dispozície. 
Farba pleti je vecou pigmentu. Tiež má 
úlohu v zdôrazňovaní rasy zveličovanie 
rysov, ktoré upútajú pozornosť, 
prispôsobovanie si kategórií, podobné 
ako pri kategorizácii pohlavia. 
Dôležitým problémom pri nazeraní na 
rasu je fakt, že väčšina ľudí nevie aký 
je rozdiel medzi rasovou a etnickou 
skupinou, medzi rasou a spoločenskou 
kastou, medzi výchovou a povahou. 
Typické vlastnosti podľa ktorých 
antropológovia a antropologičky 
rozlišujú plemená, typy, rasy, či rody sú 
výhradne fyzické, pigmentácia, vlasová 
podobnosť a plochosť. Výnimkou sú 
iba veľmi odľahlé časti sveta, ale väčšina 
ľudí nie je čistým plemenom, z rasového 
hľadiska sú miešancami a tak pojem 
rasa je nám na nič, slúži iba ako kultúrny 
termín. Väčšine charakteristických 
vlastností, ktoré sú pripísané rase možno 
vďačiť rôznorodosti kultúr a tak by sa 
mali považovať za etnické a ani náhodou 
nie za rasové. 
 Tiež je mnoho ľudí, ktorí sa radi 
skrývajú pri debate o rase za pojem 
„krv“ a v ňom za  utkvelú  predstavu 
o jednoznačnosti, intimite, symbolickosti, 
hrdosti. Rasa je tiež  využívaná 
ako propaganda a v spoločnosti je 
prítomná móda oháňania sa „rasou“. 
Človek je samozrejme tvor obohatení 
o predstavivosť a nekončiacu fantáziu a 
taktiež o túžbu dosiahnuť svoje ciele. 

Kognitívne procesy 
 Nič z toho, na čo sa dívame, čo 
počujeme, alebo akokoľvek útočí na 
naše zmyslové orgány nám automaticky 
nepredáva nejakú správu priamo. Vždy 
prebehne kategorizácia, čo znamená, že 

silné presvedčenie spojené s nejakou 
kategóriou. Jeho funkcia spočíva v tom, 
že má ospravedlniť, teda racionálne 
vysvetliť naše chovanie a postoj voči tejto 
kategórii“ (Allport, 2004 [1979]:215).
Stereotypy samy o sebe nie sú 
vysvetlením odmietania, alebo 
negatívnych predsudkov. Sú 
predovšetkým predstavami v rámci 
kategórie, na ktoré sa človek odvoláva, 
aby ospravedlnil svoj pozitívny alebo 
negatívny predsudok. Hrajú pri 
predsudkoch dôležitú úlohu, avšak nie 
jedinú. Stereotypy majú určitý pôvod, je 
otázkou, kde tento pôvod je, predstava 
by sa mala vytvárať na základe 
opakovanej skúsenosti s nejakou 
skupinou daných objektov. Avšak 
nemusí byť proces vytvárania predstavy 
takýto, môže sa stať, že vznikne 
generalizovaný názor, na základe určitej 
pravdepodobnosti a tak je možné 
myslieť si, že ten ktorý objekt, ktorý 
patrí do tej a tej skupiny bude mať dané 
vlastnosti. Ale, to, čo je generalizovaným 
názorom by sme nemali nazývať 
stereotypom (Allport, 2004 [1979]:212). 
Stereotypy môžu vznikať (a aj vznikajú) 
aj keď sú v rozpore s faktom.

Sociálne procesy
Diskriminácia a tolerancia

 Čo sa tolerancie týka, tak multi 
etnické spoločnosti predstavujú vhodné 
miesto pre rozvíjanie rasizmu, aj keď  
je toto tvrdenie pomerne paradoxné. 
To vyvoláva u tej časti populácie, ktorá 
je diskriminovaná komplementárny 
rasizmus. Agresivita a jej prejavy závisia 
s reálnym správaním príslušníkov inej 
rasy a taktiež s tým, aké vlastnosti 
daná farba pleti v danej spoločnosti 
zastupuje. Rozličné asociácie pojmu 
černoch (prípadne róm a pod.) sú 
rozličné kultúrne konštrukcie a teda 
zastupujú biologické významy týchto 

hrdinov. Spôsoby vytvárania 
a prejavovania tolerancie aj predsudkov 
sú rozličné. Popri tom, keď naša myseľ 
dostane správu prostredníctvom 
zmyslov a z toho vyplývajúce vlastnosti 
vytvoria náš obraz vnímania, vznikajú 
určité dojmy, podľa toho, aké tie 
dojmy sú, majú schopnosť zaradiť sa 
do nejakej z „priehradiek“, ktoré naša 
myseľ obsahuje a teda si svoju správu 
premenenú na vnem a dojem zaradíme 
do kategórie. 
 Kategória je veľmi prispôsobivá, 
odoláva zmenám, pripúšťa rozličné 
výnimky, čo slúži ako ochrana 
kategórie. Kategórie sú prirodzené, 
taktiež kategorizácia, ktorá je súčasťou 
každodenného života. Kategórie môžu 
byť spojením vedomostí s falošnými 
predstavami a taktiež s emocionálnou 
stránkou. Kategórie nie sú výnimkou ani 
pri rasovej diskriminácii. Pokiaľ máme 
určité vedomosti o nejakej skupine 
ľudí, ktorých charakteristickou črtou 
je spoločná rasa a ak máme nejaký 
dôkaz, ktorý je v rozpore s racionalitou 
kategórie, je vždy možnosť dbať na 
dôraz niečoho vyňatého z kontextu, 
taktiež je priestor na interpretáciu 
a výber toho čo sa nám aktuálne „hodí“, 
môže sa zdať, že takéto kategorizovanie 
je úplne v poriadku aj keď je skreslené, 
ale i tak je možné myslieť si, že takéto 
myslenie je racionálne a tvrdenia danú 
kategóriu podporujú. 
 Aj Gordon W. Allport hovorí: 
„Pre predsudky zaťažené povahu je 
charakteristické, že si vo všetkých 
oblastiach skúseností vytvárajú kategórie 
monopolistické, nediferencované, 
dvojhodnotové a stabilné. Všeobecne 
sa zdá, že sa kognitívny proces 
u tolerantných ľudí vyznačuje opačnou 
tendenciou“ (Allport, 2004 [1979]:200).
Stereotypy 
 Stereotypy sú tiež podstatné pre 
štúdium predsudkov. „Stereotyp je príliš 
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pokroku modernej vedy, modernej 
technológie a moderných foriem štátnej 
moci“ (Bauman, 2002 [2000]:99). Podľa 
Baumana prostredníctvom modernosti 
má rasizmus otvorenú cestu  tiež 
modernosť vytvorila dopyt po rasizme. 
To je celkom prirodzené, človek si 
potrebuje ospravedlniť vytyčovanie 
a stráženie hraničných línii v nových 
podmienkach, v ktorých sa hranice 
prekračovali ľahšie ako kedykoľvek 
predtým. Rasizmus bol samozrejme 
používaný aj v predmoderných stretoch 
záujmov. Rasizmus je moderný prvok, 
moderná zbraň, ktorá sa dostala aj do 
„nemodernej doby“. Rasizmus nie je 
koncepcia nenávisti vo všeobecnosti, 
rasizmus je nenávisť voči niekomu kvôli 
rase. 
 Sociálnym procesom, ktorý súvisí 
s vnímaním rasy je aj náboženstvo, 
o ktorom sa však dá zmysluplne sa dá 
rozprávať o náboženstve a predsudkoch  
v prípade, keď vieme špecifikovať, 
ktorý druh religiozity máme na mysli 
a akú rolu táto religiozita hrá úlohu 
v osobnom živote človeka. 

Záver
 Čas a úsilie venované štúdiu rasy 
sú výsledkom názoru, že vnímanie rasy 
(tak ako čohokoľvek iného) je potrebné 
z rozličných pohľadov. Vyvodeniu 
záveru predchádza kategorizácia, 
ktorá je každodennou záležitosťou a je 
prítomná v ľudskom zmýšľaní aj konaní. 
Kategorizácii predchádza zmyslový 
vnem a predanie správy ľudskej mysli. 
S tým, aký dojem a názor si človek tvorí 
a ako sa to prejaví na jeho správaní 
súvisí to ako sa človek o danej téme učí. 
Na vnímanie, nielen rasy, majú vplyv 
stereotypy, predsudky, náboženstvo 
a samozrejme sociálne prostredie 
v ktorom sa človek nachádza a najmä to, 
v ktorom vyrastá.

pojmov. Ide tu o interpretáciu znakov. 
„Človek najprv je a až potom koná; nech 
spraví čokoľvek, nemôže zmeniť to, čím 
je“ (Bauman, 2002 [2000]:98).
Tu hovorí Bauman o filozofickom 
základe rasizmu. Tiež  definuje súvislosť 
etnocentrizmu s rasizmom, v súvislosti 
s posudzovaním sveta „tých druhých“ 
a teda vo vymedzení „my“ a „oni“. Ide 
o vymedzenie vlastnej a cudzej skupiny.
 Čo je diskriminácia? Týka sa 
štruktúry osobnostnej, alebo sociálnej. 
Allport tvrdí, že oboch. Totiž to, čo 
označujeme ako diskrimináciu sú bežné 
kultúrne praktiky, ktoré sú úzko spojené 
s celkovým systémom spoločnosti 
a popri tom pojem predsudky sa 
viaže najmä k tomu ako myslí a koná 
určitý človek. Tento problém však nie 
je čiernobiely a treba sa naň dívať 
z viacerých pohľadov. A to analýzou 
z pohľadu socializácie, dynamiky 
osobnosti a taktiež fenomenológie 
a taktiež nemôžeme zabúdať na 
skupinové odlišnosti. Čo sa týka 
predchádzania tomu, aby predsudky 
mali otvorenú cestu do spoločnosti, je 
potrebné urobiť zmeny v spoločenskej 
štruktúre. Allport uvádza niekoľko 
príkladov a to zmena legislatívy, reforma 
bývania, exekutívne nariadenia. Tiež 
zmena osobnostnej štruktúry – výchova 
detí, presviedčanie a samozrejme 
medzi kultúrne vzdelávanie, čo si 
vyžaduje reformu školského systému. 
Aj Rogers Brubaker hovorí o chybnom 
učení a mylných predstavách, ktoré sa 
vyskytujú pri štúdiu nacionalizmu, čo 
súvisí s vnímaním cudzích a vlastných 
skupín. Tieto skutočnosti rozoberá 
v kapitole Myths and Misconceptions in 
the Study of Nationalism. 
 Rasizmus je spôsob vnímania 
sveta. Rasizmus je však mimo to aj 
účinný prostriedok politickej praxe. 
Bauman hovorí o rasizme ako o „nástroji 
politiky, ktorý je nemysliteľný bez 
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Monika: Začnime od Adama. Čo ťa 
motivovalo k štúdiu etnológie?

helena:  Keď som si prechádzala 
všetky možné odbory štúdia, tak 
mi etnológia prišla ako absolútne 
najzaujímavejší predmet. A nemala pre 
mňa konkurenciu, navyše v kombinácii 
s estetikou! Viedol ma tiež k tomu  
môj brat, takže som mala o umení aj 
o ľudovej kultúre aké-také vedomosti, 
doma sme mali bohatú knižnicu. 
Spomínam si aj na rôzne cesty po 
Európe, ktoré sme mali v rámci návštev 
speváckych festivalov s Bratislavským 
detským zborom, tak som mala takú 
zvláštnu skúsenosť vo veľmi ranom 
veku poznávania toho, čo je „cudzie“ 
a rozhodovania sa. Keďže to bolo ešte 
za komunizmu, a cestovať sa všeobecne 
nemohlo, to bol jediný spôsob, ako som 
vlastne mohla ísť von. Nepredpokladalo 
sa, že ako malé detičky zmizneme, veď 
sme išli reprezentovať. Tak si pamätám 
na  rozhodovanie, či chcem byť vonku 
alebo tu, že keby som mohla, tak či by 
som chcela. Ale zároveň ma zaujímalo, 
prečo, a v čom sú  kultúry iné. 

Monika: Mala si od odboru teda určité 
očakávania. Aká bola skutočnosť? Boli 
tam nejaké zmeny voči očakávaniam?

helena: Boli sme veľmi dobrý ročník. 
Jednak skvelá partia ľudí, že sme si 
sadli, po druhé sme mali odborovú 
dvojkombináciu a mali sme možnosť 

porovnania či už s estetikou, či 
s históriou, či s archeológiou, či so 
slovenčinou – výhody aj nevýhody štúdia 
toho ktorého odboru, alebo teda slabiny 
a prednosti. Ako skupina sme mali  
trpezlivosť  zhruba dva roky, že berieme 
všetko, čo nám dajú a zoberieme to 
do úplného, najmenšieho detailu, (a 
rovnako sme produkovali podrobné 
práce) až  sme si začali klásť otázky, 
na čo nám ktoré informácie budú, 
a ktoré iné informácie požadujeme. 
Túto netrpezlivosť u študentov začínam 
sledovať skôr.  Pamätám si na  dôveru, 
že keď mi toto niekto v takej hĺbke 
prezentuje, tak  asi teda za tým niečo je. 
Hoci sa to mne nezdá, hoci sa mi, dajme 
tomu, tie informácie zdajú zbytočné, ale 
pre niekoho sú dôležité – prečo sú pre 
neho dôležité? A čakali sme na tú pointu 
dlhšie. Ale verila som, že tú pointu tam 
niekto má. A neraz k nej naozaj prišlo.

Monika: Vďaka štúdiu si sa dostala aj na 
všelijaké študijné pobyty do zahraničia. 
Mňa by zaujímalo, že čo ti tie študijné 
pobyty priniesli, ako by si ich zhodnotila.

helena: Ako príležitosť. Presnorila som 
knižnice a na všetky možné predmety, 
ktoré ma  zaujímali, som sa dohodla 
s vyučujúcimi, či tam môžem chodiť.  
„Pointy“ som hľadala ďalej, a bola 
som niekedy  sklamaná. Nebolo až 
také zriedkavé, aby som aj na iných 
katedrách  videla, že majú podobné 
problémy ako u nás. Principiálne bolo 

vidieť, že proste každé pracovisko sa 
borí s podobnými problémami, ale inak 
sa s nimi vysporiadava a bolo pre mňa 
veľmi podnetné sledovať, ako sa to deje, 
ako inak štrukturujú študijný program, 
ako prispôsobujú to, akých pracovníkov 
majú k dispozícii s tým, čo učia. Tak 
samozrejme, v prvom rade som bola  
„hladná“ a mala som taký pocit,  keď 
to mám prirovnať k strave, že to bolo 
veľmi výživné. Z každého pobytu som si 
doniesla plný veľký ruksak materiálov, 
xeroxovala som veľa, lebo nebolo toľko 
vecí online k dispozícii. 

Monika: Čo ťa na ktorej katedre najviac 
oslovilo? Kebyže máš vytvoriť ideálnu 
katedru, z ktorej by si čo zobrala?

helena: Prvé etnologické pracovisko na 
pozorovanie bolo pre mňa Krakov...  je 
to ťažké oddeliť vlastne od atmosféry 
mesta. Aj Graz bol v niečom taký, 
aj Ľubľana, lebo keď je to mesto 
univerzitné, v tom pravom slova zmysle, 
že študenti diskutujú o teoretických 
problémoch v kaviarni rovnako vášnivo 
ako počas hodiny, tak tam ťažko 
povedať, že ma to oslovuje z tej katedry, 
keď je to v tom meste. Je to ako genius 
loci toho miesta, niekoľko storočí, tak 
je ťažké ti povedať, že toto by sa dalo 
len tak... taký bohatý študentský život, 
naozaj doslova bohatý študentský 
život, nielen na internátoch, ale v centre 
mesta. 

Uvediem príklad. V Ľubľane 
demonštrácia akademikov vyústila 
nielen vo zvýšenie platov vyučujúcich, 
ale aj v dohodu medzi stravovacími 
zariadeniami v meste. Stravovacie 
študentské lístky, ktoré boli sčasti 
dotované štátom, budú typu ako ticket 
restaurant. Reštauračné zariadenia 
v meste sa začali uchádzať o to, aby 
mohli študentské stravovacie lístky byť 

u nich použité! Sú tam aj študentské 
jedálne, ale ten rozdiel v zaplatení 
obeda v jedálni a niektorej reštaurácii 
nemusí byť až taký veľký na to, aby si 
študenti nedovolili ísť do mesta, a teda 
pri rieke, na nábreží mali dobrú debatu.

V Krakove sa mi páčilo, že napríklad 
teoretické smery sa učili čo smer, 
to jeden semester. A čo jeden smer, 
to vyučujúci, ktorý ho aplikuje. To si 
myslím, že by mala byť v podstate  
prirodzená vec. A tým, že sme mali čas 
si to dlhšie vyskúšať, aplikovať nejaký 
teoretický smer, a navyše s človekom, 
ktorý v tom dlhšie pôsobil, toto 
vnímam aj ako veľmi príjemnú vec. 
Samozrejme každé pracovisko má aj 
svoje mínusy. Na  krakovskej katedre 
sa mnohým študentom nepozdávalo 
ísť do terénu, a v mnohých prácach ani 
nebolo požadované, aby vychádzali 
z terénneho výskumu. Nebolo tomu 
zabraňované, ale nebola to nejaká 
nevyhnutnosť, a síce tie práce mohli byť 
tzv. antropológiou z okna. Následne text 
bol viac kulturologický než etnologický.

Z Ľubľany ma oslovilo to,  že sa vôbec 
nediskutovalo o tom, či bude súčasťou 
výuky zahraničná literatúra alebo 
nie. Bolo samozrejmosťou, že texty 
v angličtine a nemčine sú čitateľné 
a používané. A to je otázkou štandardu, 
si myslím, ale aj úrovne študentov, 
ktorí tam prichádzajú. V Ľubľane tiež 
vyučujúci kládli tak na seba, ako na 
študentov vyššie nároky. 
V Prahe a Brne na najstarších katedrách 
etnológie som sa stretla s  vyučujúcimi, 
ktorí produkujú klasické vlastivedné 
monografie, a tým štýlom aj učia. Z 
novo založených antropologických 
pracovísk v oboch týchto mestách mne 
osobne prúdi viac inšpirácií.  
Snáď najinšpirujúcejším bol pre 
mňa Londýn z viacerých hľadísk. 
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Za zásadnú vec, ktorá je zriedkavá 
na viacerých katedrách, považujem 
to, že antropologické predmety na 
Východolondýnskej univerzite boli 
metodologicky aj informačne prepojené. 
Študenti sa nesťažovali, že sa učia 
niekoľko separátnych predmetov, alebo, 
že by boli informačne preťažení, pretože 
predmety do seba zapadali ako puzzle. 
A bol to v podstate ako jeden... ako 
rôzne časti jedného obrázku. Na tých 
hodinách som mala  veľmi príjemný 
pocit užitočnosti každej informácie, 
rovno, bez nejakého prudkého hľadania 
a prudkého behania po knižniciach. 
Bolo to snáď dané tým, že v podstate 
väčšina vyučujúcich boli evoluční 
antropológovia. Tým pádom, hoci každý 
z nich prednášal nejaký iný predmet, 
od príbuzenstva až po biologickú 
antropológiu,  tam každý predmet mal 
v sebe niečo, čo vzájomne na seba 
nadväzovalo. 
Okrem toho ma oslovil väčší počet 
kreditov za kurzy, ktoré majú zároveň 
väčšiu hodinovú dotáciu, ale počet 
všetkých povinných kurzov je výrazne 
menší. Väčší počet hodín venovaný 
jednému predmetu vyústilo v to, že 
sa dalo naozaj v rámci jednej hodiny 
dôkladne prebrať danú tému, a 
dostatočne ju aj prediskutovať. A tým, 
že bola tá katedra systémovo nastavená 
inak, tak sa potom intenzívnejšie aj 
vyučovalo, aj študovalo. A ešte tretia vec: 
dlhodobý terénny výskum bol absolútna 
nevyhnutnosť pri vypracovaní každej 
práce, či seminárnej, či ročníkovej.

Monika:  Ty si pobudla istý čas aj v Indii, 
nie?

helena: Áno. To bolo ešte počas štúdia 
na našej katedre, v deväťdesiatom 
siedmom, 4 mesiace v Kalkate, z toho 
jeden mesiac cestovania po severnej 
Indii. V podstate to bola  kombinácia 
štúdia antropológie a štúdia sanskritu. 

V tom čase som mala spolu so Zuzkou 
Búrikovou aj mimoriadne štúdium 
religionistiky, keď tam začali pôsobiť 
Martin Kanovský a Milan Kováč, ktorí  
doniesli so sebou novú literatúru a 
nové teórie , po ktorých sme boli 
hladné:). Tak sme sa  pridali, našli sme 
ďalšie spriaznené duše, ktoré mali 
dvojodborovú kombináciu religionistika 
– archeológia: Táňu Bužekovú, Danju 
Djurišič, Mišu Ferencovú a iných. 
Vyučujúci boli nesmierne ústretoví, aj na 
katedre etnológie, aj na religionistike, 
že som vlastne dostala na každom 
predmete možnosť vybranú tému buď 
napísať prácu zo zdrojov, ktoré budú  
k dispozícii v Indii... India bola pre mňa 
veľkou dávkou pozorovania inakosti 
a zároveň objavovania podobností. 
Musím povedať, že dodnes z toho 
čerpám.

Monika:  Kebyže prejdeme na tú 
konštruktívnu kritiku slovenských 
prístupov,v čom ty vidíš nejaké 
najsilnejšie plusy a mínusy výučby 
etnológie alebo antropológie na 
Slovensku?

helena: Výhody prednášajúcich 
na katedre etnológie vidím v tom, 
že  vychádzajú zo svojich vlastných 
terénnych výskumov, a že v podstate 
nám poskytli kvalitný vhľad do 
poznania ľudovej kultúry Slovenska. 
O nevýhodách možno hovoriť vtedy, keď 
nie je pre niekoho cieľom mať len toto 
poznanie. Čiže v podstate  každú výhodu 
aj nevýhodu by sme  mohli pomemovať 
len vtedy, ak sa nezhoduje s cieľmi 
toho-ktorého človeka. A keďže tie ciele 
sa nám počas štúdia menili a vyvíjali, 
tak to, čo by sa jednému javila ako 
výhoda, pri tom aj niektorí ostali... proste 
ak je niekoho cieľom, a myslím, že je 
to potrebné, byť napríklad osvetovým 
pracovníkom, tak je nevyhnutné, aby 
kvalitne poznal slovenskú ľudovú 

kultúru v stredoeurópskom kontexte. 
Pokiaľ ten kontext nemá, tak sa 
z neho stane nacionalista. (Pravdaže 
sa toto poznanie zíde mnohým iným 
profesiám). Isteže, ešte k tomu je 
ideálne, aby mal informácie o rôznych 
teoretických prístupoch, ktoré mu dajú 
nástroje, ako s týmito informáciami 
narábať, ale minimálne by asi mal 
mať informácie, ktoré mu zrelativizujú 
akúkoľvek kultúrnu jedinečnosť. Tak 
to samo o sebe je napr.  inšpiráciou 
k predchádzaniu kultúrnych konfliktov. 
Za svoj obrovský handicap, keď sa tak 
spätne pozerám, som považovala to, 
že som sa až počas doktorandského 
štúdia začala stretávať s informáciami, 
s metódami a s teóriami, ktoré si myslím, 
že som mala absolvovať už počas 
bakalárskeho štúdia. Ale nemôžem toto 
niekomu vytýkať, keď som sa ani ja, ani 
oni nemali k tomu ako dostať. Bola to aj 
naša generačná záležitosť. Jednoducho 
každý ponúka niečo, čo sa môžem 
naučiť, niečo potrebné. Myslím si, že 
v súčasnosti je situácia výrazne lepšia, už 
len pre prvákov, keď porovnám seba ako 
prváčku a súčasných prvákov, bakalárov. 
Zmena je aj v tom, že aj keby vyučujúci 
neponúkol výrazne iné informácie, 
súčasný študent je jednak jazykovo 
vybavenejší, aj má možnosť  vyhľadať 
zdroje omnoho jednoduchšie, ako sme 
to mali my. Čiže kto chce, hľadá a nájde, 
aj keď podmienky nie sú ľahké, a kto 
nechce, sa vyhovára. 

Monika:, Zaujímalo by ma, keďže si 
tam sama pôsobila ako vyučujúca,  ako 
by si zhodnotila prístup samotných 
študentov.

helena: Sledujem zmenu v prístupe ku 
kľúčovým informáciám. Je náročnejšie 
niekoho, kto v podstate nemá veľkú 
motiváciu študovať,  presvedčiť, 
aby sa  o niečo pre neho vzdialené, 

zaujímal. Myslím, že to dosť súvisí aj 
s počtom uchádzačov, teda  s výberom  
a s možnosťou študovať na rôznych 
iných vysokých školách, aj na Slovensku, 
aj v zahraničí. V podstate  nás bolo 
v ročníku okolo 20, a vyberali nás 
každého siedmeho, z najlepších škôl 
na Slovensku.  Keď sa teraz dostane 
každý druhý – a ešte aj bez vnútornej 
motivácie študovať, mne príde ako 
strata času vôbec do tej školy chodiť, 
keď tam ide len pre diplom, alebo len 
aby z domu ubzikol – česť výnimkám! 
A samozrejme, že niekedy to, čo  
ponúkame, ľudí osloví. Je to riadna 
práca, ale tiež to závisí od ročníka. 
Myslím si, že v každom ročníku je tzv. 
zdravé jadro. Keď majú ľudia chuť 
pracovať, a keď sú tak zdravo zvedaví, 
tak sa to premietne na  skupinu v celom 
ročníku. Ak takýchto zopár jedincov 
v ročníku chýba, a stalo sa to, tak je 
to neuveriteľný kríž pre obe strany, 
celých 5 rokov. Ale nemôžem nikoho 
viniť, nevytýkam to tým študentom, len 
konštatujem, že by bolo lepšie, ak by si 
radšej  našli niečo, čo ich baví zo srdca 
. Je totiž známe, že neporiadni študenti 
vyučujúceho stoja viac času a ešte 
bez efektu, a o radosti ani nehovorím. 
Nielen učitelia tvoria učivo – aj študenti 
prispievajú k tomu, čo sa na hodine 
dozvedia, resp. čo sú pripravení počuť.
Veľký rozdiel oproti nášmu štúdiu, je 
tiež vo vzťahu k čítaniu. Prekvapuje 
ma, a je mi nepríjemné, keď musím 
niekoho presviedčať, alebo hľadať 
motiváciu len preto, aby vôbec niečo 
čítal. Taký človek by sa na univerzite  
nemal vôbec ocitnúť. Keď sa niekomu 
nechce čítať, tak nech si vyberie iný 
život. Kto si vyberie život antropológa, 
na nudu sa rozhodne sťažovať nebude, 
v informačnom mori sa neutopí, ba 
naopak, vyberie si cestu. Lebo loď, ktorá 
chce ísť všetkými smermi, sa točí na 
mieste.
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Monika: Čo by si teraz poradila čerstvo 
začínajúcim alebo takým čerstvo 
skončeným?

helena: Nech sú sami sebou. Nič iné.

Monika: Ako odpoveď sa mi to páči. Ešte 
by ma zaujímalo, ako vnímaš ty reakciu 
ľudí, ktorí nepoznajú tento odbor, alebo 
ho poznajú len veľmi okrajovo? Mnohí 
to vnímajú ako niečo nepotrebné, 
zbytočné...

helena: Som na to zvyknutá, vôbec ma 
to neprekvapuje, pretože zrejme nemali 
odkiaľ o antropológii vedieť, takže sú 
zaskočení. Nestretla som sa často s tým, 
že by bol niekto presvedčený z vlastnej 
skúsenosti o tom, že je potrebná. 
A vôbec mi to nepríde ako nič, čo by 
som potrebovala riešiť. Keď sa opýta, 
keď má o to záujem, tak mu odpoviem 
nejakým príkladom, kde je antropológia 
mimoriadne užitočná, a väčšina 
reakcií je veľmi pozitívna. Dokonca 
sa stále častejšie stretávam s tým, že 
keď poviem, čo som študovala, alebo 
poviem, čo robím, tak každý povie, že: 
„Jéj, toto je veľmi zaujímavý odbor a 
užitočná práca.“ Podstatné však je, aby 
nezostalo len pri kuriozitách.

Monika: Tento rok ti vyšlo druhé 
vydanie Otázky opisu a prekladu.V čom 
je toto vydanie  odlišné od toho prvého 
vydania?

helena: Je tam doplnená predovšetkým 
ďalšia študijná literatúra. Kniha prešla 
čítaniami aj tých kolegov, ktorí v runde 
vrstovníckych čítaní prvého vydania 
nemali čas, sú tam zapracované vlastné 
nové postrehy. Okrem menších zmien 
v celom texte sú v texte doplnené 
informácie z pokračujúceho výskumu 
s tlmočníkmi.

Monika: Ty sa tým migrantom venuješ 

pomerne dlho, ako by si teda zhodnotila 
- posunula sa niekam táto téma, alebo 
jej výskum, prístupy k nej, na Slovensku?

helena: Určite, určite áno. V posledných 
rokoch bolo publikovaných viacero 
základných textov, venuje sa tomu 
oveľa viac ľudí, dokonca aj viacero 
etnológov.  Je to už samostatná 
výskumná oblasť, začali sa viac 
podporovať  témy integrácie cudzincov. 
Pozitívne hodnotím aj zmenu v dialógu 
medzi štátnou správou, mimovládnym 
sektorom a akademickým sektorom. Aj 
keď stále je tam veľmi veľa rezerv.

Monika: Kde všade je podľa teba 
využiteľná antropológia v migračnej 
politike? 

helena: Všade. Začnem trajektóriou 
cudzinca. Keď ako cudzinec prichádzam 
na územie Slovenska a je úplne 
jedno, či som dokumentovaný alebo 
nedokumentovaný imigrant, tak 
v každom prípade prichádzam do styku 
so štátnou správou. Je jednou z  často 
komentovaných výhrad, že nielenže 
štátna správa nekomunikuje v cudzích 
rečiach, ale je často nie príliš ústretová 
k cudzincom. Môže to mať celkom 
prozaické dôvody, ktoré tu nebudem 
rozvádzať, ale myslím si, že prínos 
antropológa by mohol byť napríklad 
v tom, že spraví na daných miestach 
terénny výskum a identifikuje pohľady 
z rôznych strán a spolu navrhnú riešenie. 
Nemyslím, že antropológ by mal byť 
o tom, že on by navrhoval od zeleného 
stola. 
Uplatniteľnosť poznatkov etnológie 
a antropológie je aktuálna  pre každého, 
kto prichádza do styku s cudzou 
kultúrou. Pretože nemal byť prečo v tom 
školený, sám sa musí boriť s rôznymi 
problémami a myslím, že tam sú 
veľké rezervy - tam môže byť človek 
(antropológ či etnológ) užitočný.

 Ako jednu zvláštnu oblasť by som 
vyzdvihla oblasť tlmočenia, kedy tie 
skúsenosti a poznatky antropológov 
si myslím, že sú pre tlmočníkov veľmi 
obohacujúce. Ako pre tlmočníkov, tak 
pre tých, ktorí pracujú s tlmočníkmi. 
Myslím, že je potrebné riešiť vec, keď 
súčasťou praxe je nezasahovať do 
výkladu kultúrneho kontextu daného 
výrazu. Toto  nezasahovanie však môže 
spôsobiť závažný posun v celkovom 
pochopení a v celkovej interpretácii 
toho, čo cudzinec povie. To mi príde 
tak na škodu veci, že si myslím, že je 
nevyhnutné, aby obe strany - aj ten, kto 
zadáva tlmočníkovi otázky, aj ten, kto 
tlmočí - mali informáciu o dôsledkoch 
toho, keď sa kultúrny význam netlmočí. 
V dešifrovaní kultúrnych významov 
slov má etnológia a antropológia veľmi 
bohaté skúsenosti. A druhá zásadná vec 
je v štýle komunikácie. To, ako rôzne 
kultúry interpretujú intonáciu, spôsob 
položenia otázky, a vôbec neverbálnu 
komunikáciu je natoľko dôležité pri 
rozhodovaní, že túto oblasť vypustiť, 
mi príde nielenže škoda, ale môže, a aj 
dochádza,  k ujme.
V neposlednom rade je antropológia 
užitočná pri vytváraní nových politík, 
systémových nastavení či už v školstve, 
kultúre, ekonomike, zdravotníctve, 
alebo hociktorom inom odvetví 
potrebnom pre spoločnosť. Niet oblasti, 
v ktorej by nebola ľudská komunikácia 
kľúčová, a niet oblasti bez potreby 
medzikultúrneho dialógu. Kde nie je 
„inakosť“? Kde nie sú cudzinci? Kedy 
sa cítime ako Hotentoti my (aj keď sme 
doma)? Čo z toho sa môže meniť k 
spokojnosti všetkých?

Monika: Ako si sa dostala k tejto téme?

helena: Podobne, ako som sa dostala 
na každý študijný pobyt. Pre moju 
zvedavosť. A pre vlastnú otázku, načo 

sú mi tieto poznatky, načo je celé moje 
štúdium a ako to môže  slúžiť aj mimo 
akadémie. Onedlho prišla ponuka 
viesť projekt o prevencii sexuálne a 
rodovo podmieneného násilia voči 
utečencom, kde toľko podnetov tohto 
riešenia ponúkala práve antropológia, 
že som mala chuť  pokračovať. Uvidela 
som niekoľko súvislosti, praktické aj 
teoretické, východiskové, zásadné, že 
mi v tom nedalo nepokračovať. Od 
roku 2006 spolupracujem s Ligou za 
ľudské práva – etnografické rozhovory 
so žiadateľmi o azyl boli súčasťou 
právneho zastupovania, viedla som 
tréningy rôznych profesií v práci so 
žiadateľmi o azyl, navrhovala opatrenia 
na základe zúčastneného pozorovania.

Monika: Na čom aktuálne pracuješ?

helena: Aktuálne sa podieľam na 
projekte Vzdelávania detí cudzincov, 
ktorý vedie Nadácia Milana Šimečku. 
Nadväzuje na iné projekty, ktoré 
NMŠ robila v oblasti multikultúrneho 
vzdelávania na Slovensku. Tento 
akreditovaný kurz ministerstvom 
školstva pre učiteľov základných škôl 
je zameraný na integráciu kultúrne 
citlivých učebných prístupov v triedach, 
kde sa cudzinec nachádza, alebo aj tam, 
kde v budúcnosti môže prísť. Počas 
kurzu sú tiež informovaní  o migrácii 
na Slovensku. Spôsob podávania 
informácií ako aj metodika výučby je 
iná v prípade, že berieme do úvahy aj 
jestvovanie odlišných kultúr. Nejde len 
o uľahčenie jestvovania cudzinca  v 
triede a prínos pre celý kolektív, ale 
aj  o začlenenie týchto princípov do 
výučby ako takej. Uvediem príklad 
z biológie. Keď sa učíme o Linného 
klasifikačných systémoch, tak je na 
mieste mať vedomosť o geografickej a 
historickej ohraničenosti tohto prístupu. 
Tiež je potrebné brať do úvahy, že 
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existuje množstvo iných klasifikačných 
systémov - a nielen v biológii.  - ktoré 
sú nielenže rovnako zaujímavé, ale 
ktoré dávajú človeku možnosť pochopiť 
iné interpretácie... a následne nebrať 
podávané informácie, ako jediné možné 
fakty. 
V januári mi začína projekt cez 
Vyšegrádsky fond o vplyve tlmočenia v 
právnych otázkach imigrantov, v ktorom 
spolupracujeme Maďarsko, Čechy, 
Poľsko, Ukrajina a my. Ide o spoluprácu 
organizácií, ktoré pôsobia v právnom 
zastupovaní imigrantov, ich skúsenosti a 
nové doporučenia ohľadom tlmočenia.
Pre sekciu ľudských práv a menšín úradu 
vlády SR spolupracujem na analýze stavu 
a vypracovaní dočasných vyrovnávacích 
opatrení vo vzťahu k  cudzincom 
s poskytnutou doplnkovou ochranou.

Monika: No a ja by som to zakončila 
otázkou, ktorá nemusí vôbec súvisieť s 
akademickým pôsobením   aký je tvoj 
najväčší sen.

helena: Žiť plne v prítomnosti. 
Vytváranie či prerábanie predstáv  
nevyhnutne prináša  sklamania a 
stojí viac námahy než prináša osohu. 
Naopak, keď vnímam plne  prítomnosť, 
tak vidím to, čo je podstatné aj pre tú 
najbližšiu budúcnosť. ...inak povedané 
je to ako žiť zúčastnené pozorovanie v 
tom pravom slova zmysle. Fascinuje ma, 
ako veľmi je prepojiteľný náš spôsob 
práce so spôsobom života. Keď som 
pozorovateľom, (ako počas výskumu), 
môžem vidieť situácie bez predčasného 
hodnotenia. To je to, o čo sa snažím, 
hoci nie vždy sa mi to podarí:). 
A napokon si prajem, aby sa 
antropologické poznatky šírili a používali 
- v prítomnosti :). 

Nepriateľ zvnútra: Nadprirodzená 
hrozba v ľudskej podobe

- Recenzia
 Táňa grauzelová

Ústav etnológie, SAV
V roku 2010 ukončila štúdium na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK, momentálne 

je v prvom ročníku doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV. 
Jej zamerianím je intuitívne poznanie, predstavy o normách, 

kognitívna a psychologická antropológia.
Pochádza z Bratislavy.

tgrauzelova@gmail.com
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 Tatiana Bužeková vyštudovala 
teoretickú matematiku v Moskve 
a religionistiku v Bratislave, doktorát 
získala na Ústave etnológie SAV, kde 
aj pôsobí. Predmetom jej výskumov sú 
nadprirodzené predstavy, náboženstvá, 
narácie a internetová komunikácia. 
Nepriateľ zvnútra je jej druhou 
monografiou. V súčasnosti prednáša na 
Ústave antropológie Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied v Bratislave.

Kniha Tatiany Bužekovej, Nepriateľ 
zvnútra, je zameraná na kognitívne 
vysvetlenie nadprirodzených predstáv, 
ktoré vznikajú pri vysvetľovaní si 
predovšetkým nešťastných, ale vždy 
neobvyklých, prípadne za sebou 
nasledujúcich udalostí v živote človeka. 
Kognitívno - evolučné teórie, z ktorých 
autorka vychádza, sú previazané s 
interpretáciou  zozbieraného materiálu, 
na ktorom prezentuje univerzálny 
fenomén bosoráctva na  príklade 
slovenského prostredia. Táto publikácia 
komplexným spôsobom opisuje bádanie 
bosoráctva na Slovensku, ktorému sa 
venovali ako folkloristi (súčasť ústnej 
ľudovej tradície), tak aj religionisti (zvyky 
a ľudová viera). 
 Ako som spomínala, použité 
teórie patria najmä pod doménu 
kognitívnej antropológie, pričom pri 
tomto špecifickom probléme, sú to 
predovšetkým teória anti-intuitívnych 
predstáv Pascala Boyera, teória 
mentálnych reprezentácií a relevancie 
Dana Sperbera, v neposlednom rade 
sa autorka odvoláva aj na výskumy 
Emmy Cohen. Keďže zaznamenané 
výpovede o bosorkách sú „produktom 
sociálnej interakcie, rozprávači ich 
opakujú pri rôznych príležitostiach a sú 
psychologicky významné vo viacerých 
rovinách”(Bužeková, 2009, p.19), treba 
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zdôrazniť, že ide o komplexný výskumný 
problém, v ktorom okrem predmetov 
spomínaných teórií zohrávajú významnú 
úlohu (najmä v transmisii predstáv) 
klebety, epizodická pamäť a emócie.
 V publikácii sú názorne 
vysvetlené viaceré faktory vplývajúce 
na fenomén bosoráctva, resp. na 
predstavy o bosorkách, na tomto 
mieste spomeniem dva, o ktorých 
predpokladám, že sú pri výskume, aj keď 
bez prítomnosti ostatných faktorov sú 
pre vysvetlenie predstáv o bosorkách 
nepostačujúce. V prvom rade sa jedná 
o mimoriadny význam sociálnych 
súvislostí, ktoré vplývajú na obvinenie 
z bosoráctva, zaznamenané výpovede sa 
vyznačujú najmä znalosťou majetkových 
a osobných pomerov podozrivých žien 
(prevažná väčšina obvinení z bosoráctva 
sa týka žien), ktoré prerastú v obvinenie 
nie okamžite, ale napríklad po reťazci 
rôznych nešťastí, alebo pri umieraní 
podozrivej. Dôležitým spúšťačom je aj 
prítomnosť úkazov, ktoré sa pokladajú 
za nadprirodzené v blízkosti podozrivej 
(ohnivá reťaz, či rarášok smerujúci do 
komína). V tejto súvislosti sú dôležité 
tiež klebety,  kľúčový nástroj pri 
narábaní s reputáciou iných. Druhý 
problém sa týka „výberu“ udalostí, pri 
ktorých sme náchylní k vysvetleniu 
v nadprirodzených termínoch. „Naša 
myseľ musí brať do úvahy konkrétne 
otázky, pretože reprezentácia špecifickej 
reťaze udalostí môže byť najlepším 
príkladom riešenia podobnej situácie 
v budúcnosti“ (Bužeková, 2009, p.122). 
Mnoho respondentov (aj keď autorka 
to zvlášť nezdôrazňuje) je katolíckeho 
vierovyznania. Zaujímavé však je, že 
všeobecnejšie náboženské vysvetlenia, 
takpovediac nemajú význam pri 
vysvetlení bežných vecí, ako chorôb, 
či problémov v hospodárstve. Tieto 
sa (za určitých podmienok) vysvetľujú 
prostredníctvom bosoráctva, nakoľko 
sa jedná o veľmi konkrétne, priam 

hmatateľné príklady, ktoré majú 
presné príčiny a aktérov, prípadne 
presný spôsob zbavenia sa problému. 
„ Ani jeden z respondentov nepodal 
všeobecné systematické vysvetlenie 
nešťastia, či už s použitím kresťanských 
termínov, alebo tradičných pojmov 
ako bosoráctvo, či kliatba. Sústreďovali 
sa skôr na konkrétne životné 
príbehy“ (Bužeková, 2009, p. 91). Nič 
však nenaznačuje, že by predstavy 
o urieknutí, porobení, či gniavení boli 
v rozpore s oficiálnou vierou. Autorka 
tiež tvrdí, že určitá nekonzistentnosť 
vo výpovediach, ktoré zaznamenala, 
môže súvisieť so spoločenským 
rozmerom, ako aj s autoritou 
rozprávača, či emóciami. „Ľudia, ktorí 
mi pri istých príležitostiach tvrdili, že na 
bosoráctvo neveria, v iných situáciách 
mohli vysvetľovať nešťastné udalosti 
bosoráctvom a správať sa v rozpore 
s prezentovaným negatívnym postojom: 
vyhýbali sa kontaktom s údajnými 
bosorkami a používali ochranné magické 
prostriedky. Pri výbere konkrétnej 
stratégie mala najväčší vplyv mienka 
dôveryhodných osôb“ (Bužeková, 2009, 
p. 119). Takisto môžeme považovať 
povery a urieknutia za iracionálne, ale 
pritom veriť (alebo sa dokonca riadiť) 
horoskopom, či ezoterickým- teda 
vedeckejším koncepciám.
 Predstavy o bosoráctve sú 
každodennou súčasťou spoločenského 
života, príčiny týchto predstáv sú 
sociálne (v kombinácii s myšlienkovými 
štruktúrami, ktoré nám ich umožňujú), 
a tieto predstavy majú sociálne 
dôsledky. Pripisovanie viny za nešťastie 
iným, konkrétnym ľuďom (či skupinám 
ľudí) je, ako tvrdí autorka „výsledkom 
spoločenského rozmeru nášho myslenia“ 
(Bužeková, 2009, p. 133).
 Knihu s príznačným názvom 
Nepriateľ zvnútra považujem za 
významnú z viacerých dôvodov. 
Ako vidíme, predstavy o bosoráctve 
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súvisia s celým súborom kognitívnych 
mechanizmov, od ich počiatku, 
cez  udržiavanie, po prenos týchto 
predstáv. Táto publikácia uceleným 
spôsobom vysvetľuje jednotlivé 
myšlienkové štruktúry stojace za 
predstavami o bosoráctve, ale tiež 
sa zaoberá súvisiacimi fenoménmi, 
akými sú vytváranie koalícií, či emócie 
strachu a odporu. Nakoľko sú všetky 
teoretické koncepcie podporené 
materiálom, čitateľ tak získava nielen 
pútavo spracovaný obraz, či možnosť 
vysvetlenia predstáv o bosoráctve, ale 
je do veľkej miery prevedený aplikáciou 
kognitívno-evolučného prístupu 
v sociálnej antropológií, ktorý možno 
uplatniť pri vysvetlení sociálnych javov.
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Fotografické okienko
Monika Išová

SA  FSEV UK
Študuje v záverečnom ročníku druhého stupňa na Ústave antropológie FSEV UK. 

Vo svojej práci sa zameriava na odpor a emócie, uskutočnila medzikultúrny výskum na 
Slovensku a v Mongolsku. Medzi jej záujmy patrí šerm a tribal dance.

Pochádza z Bratislavy.
monika.isova@gmail.com
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dobytok, motorka a solárny panel - zakladné vybavenie väčšiny gerov

posvätný 
domáci oltár

tradičný zápas na Naadam-e: porazení odchádzajú, víťaz zostáva

posvätné Ovo treba 3x obísť a nechať obetu
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Mongolske mesto - Tsetserleg

jedna z foriem náboženstva

nekonečné vzdialenosti v stepi sú protikladom k telesnej blízkosti v ger-e

dojenie kobyly na airag



Pokyny pre prispievateľov
Časopis Seculum
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Požiadavky na formálnu úpravu textov pre periodikum Speculum

Všeobecné formálne požiadavky:

Textový editor: Microsoft Office Word
Font: Times Roman 12
Odstavec: prvý riadok odsadiť doprava, bez zarovnania pravého okraja
Riadkovanie: 1,5

Obrazové dokumenty: formát JPG

Ku každému textu pripojiť: názov (slovensky, anglicky), meno autora, katedra, kontakty 
(telefón, e-mail)

Štúdia:
- rozsah od 15 do 25 normovaných strán
- poznámkový aparát: pod čiaru na koniec dokumentu
- citovanie literatúry a dokumentov v texte: napr. (Malecowa 2000: 633); (Novák 1992: 
36-45)
- použitá literatúra a pramene: pozri ďalej
- redakcia preberá štúdie s abstraktom (predmet, téma štúdie, použitá metóda, príp. 
hypotéza, ciele) v anglickom jazyku a s resumé (zhrnutie s výsledkami) v anglickom 
alebo slovenskom jazyku
- uviesť minimálne 3 kľúčové slová slovenčina/angličtina

Odborný príspevok/esej:
- rozsah od 3 do 15 strany, max
- bez uvádzania citovanej literatúry v texte
- poznámkový aparát nie je povinné tvoriť, iba ako to autor uzná za vhodné a v 
poznámkach môže autor uviesť odkazy na iné dokumenty
- použitá literatúra a pramene

Krátky komunikát (recenzia, správa a i.):
- minimálny rozsah 3 strany
- bez uvádzania citovanej literatúry v texte
- ak je možné, recenziu nazvať inak ako len bibliografickým údajom publikácie
- bez poznámkového aparátu
- ak je treba, je možné uviesť použitú literatúru (na ktorú sa napr. autor odvoláva v 
texte)                  
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chramový komplex v Ulaanbaatare

súčasné spolu s tradičným
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Formálna úprava citácií prameňov v texte a použitej literatúry pre periodikum Speculum

Citovanie literatúry a dokumentov v texte: 
napr. (Malecowa 2000: 633); (Novák 1992: 36-45)

Spôsob zápisu dokumentov v časti Literatúra a dokumenty:

Monografia:
A History of Technology, Volume II. Ch. Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall, T. I. Williams (Ed.). Oxford : 
Clarendon Press 1956. 450 s.
BAARBER, E. J. W. 1992: Prehistoric Textiles: the Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages 
with special Reference to The Aegan. Princenton : Princenton University Press. 265 s.
BEDNÁRIK, R. 1943: Duchovná kultúra slovenského ľudu. In Slovenská vlastiveda II. Bratislava : SAVU, s. 
7-99.
ČAPLOVIČ, J. 1997: Etnografia Slovákov v Uhorsku. R. Brtáň (prekl., pozn. a doslov). Bratislava : Media 
Trade, spol. s r. o. – SPN. 96 s.
DANGLOVÁ, O. 2001: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava : 
Veda. 254 s.

Stať v monografii:
HORVÁTHOVÁ, E. 1974: Duchovná kultúra. In: J. Mjartan (ed.). Horehronie II. Kultúra a spôsob života 
ľudu. Bratislava : Veda, s. 241-371.

Článok v periodiku:
HOLUBY, J. Ľ. 1883: Voda a vosk v poverách a čaroch ľudu slovenského. In: Slovenské pohľady, roč. 3, s. 
283-299.
VRÁBEĽ, M. 2003: Verejné otázky ako súkromný majetok. (Komunálna sféra v metóde B. Kollehena). In: 
Slovenský národopis, roč. 50, č. 3, s. 36-88.

Encyklopédia, lexikón, slovník:
BIEDERMANN, H. 1992: Lexikón symbolov. Bratislava : Obzor. 256 s.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. J. Botík, P. Slavkovský (vedúci red. kol.). Bratislava : Veda 
1995. 485 s.
Historický slovník slovenského jazyka, V, R-rab Š-švrkotať. M. Majtán (ved. red.). Bratislava : Veda 2000. 
532 s.

Heslo v encyklopédi (ak má heslo autora):
DANGLOVÁ, O. 1995: ruža. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Bratislava : Veda, s. 133.
DANGLOVÁ, O. 1995a: svastika. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Bratislava : Veda, s. 220-
221.

Archívny materiál:
BEDNÁRIK, R. 1942: Zvykoslovie – výročné, povery. Archív textov ÚEt SAV i. č. 314 C. 52 s.
BOVDIŠOVÁ, M. 1970: Pracovné a právne zvykoslovie. Horná Orava. Archív textov NSS i. č. 424. 14 s.

Citované podľa:
ČAPLOVIČ, J. 1820: Slowaken in Ungarn. In: Hesperus, č. 19. Citované podľa: Urbancová, V.: Počiatky 
slovenskej etnografie. Bratislava : Vyd. SAV, s. 299.

Tvorba skratky pre citovanie v texte (napr. EAS 1990: mapa 66):
EAS -> Etnografický atlas Slovenska...
EĽKS 1995a -> Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1...
EĽKS 1995a -> Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2...
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. J. Botík, P. Slavkovský (vedúci. red. kolektívu). Bratislava : 
Veda 1995.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. J. Botík, P. Slavkovský (vedúci. red. kolektívu). Bratislava : 
Veda 1995.
Etnografický atlas Slovenska. Bratislava : Veda 1995. 485 s.
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V tomto čísle časopisu Speculum publikovali svoje práce:

Barbora Mišáková
Monika Sirkovská
Kristína Biljnjová
Ľudovít Halmo
Barbora Bírová
Monika Išová

Táňa Grauzelová
Monika Išová



the end


