
EFEKTÍVNA VÝUČBA FILOZOFIE 
CEZ STANOVANIE A RIEŠENIE 
NOSNÝCH PROBLÉMOV  
NA HODINÁCH OBČIANSKEJ NÁUKY 
NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
(metodické a didaktické podnety)



EFEKTÍVNA VÝUČBA  
FILOZOFIE CEZ STANOVANIE  

A RIEŠENIE NOSNÝCH  
PROBLÉMOV NA HODINÁCH 

OBČIANSKEJ NÁUKY  
NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

(metodické a didaktické podnety)

2021



Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8

831 03  Bratislava

Riaditeľka: 
Mgr. Miroslava Hapalová

Autori publikácie:
PaedDr. Vlasta Štefanovičová (metodické listy č. 1, 5, 7, 8, 12, 16)

Mgr. Ladislav Lörincz (metodické listy č. 2, 3, 6, 9, 10, 11)

Mgr. Helenka Kopecká (metodické listy č. 4, 13, 19)

Mgr. Marek Gajdoš (metodické listy č. 14, 15, 17, 18)

Mgr. Marek Bubeník (úvod k publikácii a koordinácia autorského tímu)

Recenzentka:  PhDr. Vlasta Zelenková

Jazyková úprava:  PhDr. Vlasta Zelenková, PaedDr. Vlasta Štefanovičová

Grafická úprava: Mgr. art Katarína Cermanová

ISBN: 978-80-8118-261-7

Vydanie: prvé

Rok vydania: 2021

Všetky doplnkové ilustrácie slúžia na vizualizáciu tém a na sprehľadnenie kontextov 

súvisiacich s teoretickým obsahom a so zadaniami úloh. S výnimkou tých, pri ktorých  

sú uvedené zdroje, sú všetky originálnymi výtvormi autorov metodických listov.



OBSAH

    Úvod 6

ML 1:  Vzťah filozofie k iným spôsobom osvojovania si sveta  
 (vede, náboženstvu, umeniu, ideológii)  11 

ML 2:  Filozofické disciplíny – epistemológia (gnozeológia)  
 a problémové okruhy, ktorými sa zaoberá  26

ML 3:  Filozofické disciplíny – etika a problémové okruhy,  
 ktorými sa zaoberá 46

ML 4:  Človek a príroda 57

ML 5:  Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt  
 dobre usporiadanej a spravovanej spoločnosti – Platón) 67

ML 6:  Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt dobre 
 usporiadanej a spravovanej spoločnosti – T. More, T. Campanella) 77

ML 7:  Človek a spoločnosť  
 (K. Popper a jeho koncept otvorenej spoločnosti) 89

ML 8:  Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt  
 dobre usporiadanej a spravovanej spoločnosti  
 – K. Marx a problém odcudzenia) 100

ML 9:  Človek a transcendentno (boh) – vzťah viery a rozumu,  
 problém nevysvetliteľného (1. časť) 111

ML 10: Človek a transcendentno (boh) – vzťah viery a rozumu,  
 problém nevysvetliteľného (2. časť) 120

ML 11: Človek a spoločnosť (teoretici spoločenskej zmluvy) 130

ML 12: Odstraňovanie prekážok na ceste k pravému poznaniu:  
 očisťovanie ľudského rozumu od idolov  
 – F. Bacon a zbavovanie človeka predsudkov (osvietenstvo) 142



ML 13: Pozitivizmus (rozlíšenie vedeckého od nevedeckého) 152

ML 14: Poznanie ako funkcia moci – M. Foucalt 160

ML 15: Axiológia 176

ML 16: Sloboda ako kľúčová hodnota filozofických úvah.  
 Vnútorné a vonkajšie limity ľudskej slobody, pozitívna  
 a negatívna sloboda 188

ML 17: Nihilizmus a jeho možné dôsledky – F. Nietzsche 199

ML 18: Existencializmus 214

ML 19: Východiská koncepcie dobrého života  
 (pragmatizmus, marxizmus) 231



6

ÚVOD

ÚVOD

Dva pohľady na filozofiu: 

„Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s múdrosťou.“  

(Dante Alighieri – taliansky básnik) 

 

„Filozofia vo filozofickom zmysle je láska k pravde a múdrosti.“  

(Miguel de Cervantes Saavedra – španielsky prozaik, básnik, dramatik)

„Som presvedčený, že keby bol boh stvoril raz takého človeka, ako si ho predstavujú  

magistri a profesori filozofie, museli by ho hneď v prvý deň odviesť do blázinca.“  

(Georg Christoph Lichtenberg – nemecký vedec, satirik) 

Vážené učiteľky a vážení učitelia,

už z prvých citátov tejto publikácie je zrejmé, že filozofia je vedou, ktorá sa celé stáro-

čia, vo svojej podstate od počiatkov ľudského druhu a v dokonalejšej ucelenejšej verzii 

od čias antického Grécka, snaží vystihnúť podstatu ľudskej mysle a ľudského ducha. Inak 

napísané, je večným a nikdy nekončiacim kolobehom názorov, ktoré vychádzajú na jednej 

strane zo zažitej skúsenosti, no na druhej strane sa v niektorých momentoch snažia o pre-

konanie sveta, o získanie univerzálneho, občas dokonca transcendentálneho poznania. 

A tak filozofia naráža na ľudské zmysly, na našu vieru, morálne hodnoty, technologický 

pokrok, spoločenský poriadok, úlohu a dôležitosť racia pre život. Prepája sa teda so všet-

kým a je istým spôsobom prítomná v každom z nás. Definuje časť našej ľudskej podstaty 

bez ohľadu na to, či si to priznáme. Áno, radi filozofujeme, radi poučujeme, radi tvoríme 

vlastné vízie a koncepcie na dobre prežitý život (altruisticky alebo egoisticky zamerané), 

no už menej nám záleží na vyjadreniach tých, ktorí vstúpili do dejín ako FILOZOFI. To, čím 
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prispeli, väčšinou berieme ako teóriu, zatiaľ čo vlastné názory berieme ako smerodajnú prax.  

Pritom sa od viacerých múdrych ľudí minulosti i prítomnosti máme čo učiť. Patent 

na stopercentnú pravdu nevlastní nikto, avšak osobnosti, ktoré sa spomínajú v tejto pub-

likácii, a hlavne témy (problémy), ktorým obetovali svoj profesijný, ba niektorí aj súkrom-

ný život, sú živé a tak, ako uvádzajú citáty, vedú nás krok za krokom k múdrosti a pravde. 

Nie absolútnej, ale napriek tomu dôležitej kvôli poučeniam do budúcna. Toto, resp. nielen 

toto spája filozofiu s históriou. Dovolím si napísať, že filozofiu považujú za nezaujímavú 

vedu tí, ktorí zatiaľ neporozumeli, že je školou ľudstva, ktorému nastavuje veľmi objek-

tívne zrkadlo v priestore a čase. Nejde ani tak o osudy filozofov, ich radosti či starosti, ale 

ide o filozofický obsah, ktorý počas života skoncipovali, ktorý vychádzal z kontextu doby,  

z reálií sveta starovekého, stredovekého i novovekého, z problémov, ktoré bolo nutné riešiť 

teoreticky i prakticky, zo spoločenského poriadku a jeho nedostatkov, zo zmeny orientácie 

nadvlády duše a božstiev na nadvládu jediného Boha, ktorého postupne vystriedala moc 

rozumu, aby nakoniec všetky prúdy našli akú-takú symbiózu v modernej slobodnej filozofii 

recyklujúcej staršie modely filozofie a zároveň tvoriacej nové myšlienkové konštrukcie vy-

plývajúce z rýchlo sa meniaceho globalizovaného sveta. Asi nikdy v histórii nebolo ťažšie 

spracovať filozoficky všetko to, čo sa deje v posledných desaťročiach. Ani sa to nemôže 

podariť, ak sa nepozrieme za seba, neprekročíme vlastný tieň a nenačerpáme základnú 

múdrosť tam, kde je uchovaná. To znamená, kým neaplikujeme historickú filozofickú skú-

senosť na dnešok. Z tohto dôvodu potrebujeme poznať filozofiu ako niečo aktuálne, čo má 

výpovednú hodnotu.

Možno si teraz kladiete otázku, prečo sme s autormi stanovili názov publikácie v sú-

vislosti s riešením nosných filozofických problémov naprieč obdobiami, čiže bez zjavne 

viditeľnej historickej následnosti, a nepristúpili sme radšej tradične k chronologickému 

radeniu filozofov a ich názorov, čo by sa lepšie pamätalo i vysvetľovalo žiakom. Logicky 

by to vyplývalo z toho, čo už bolo napísané. Vieme, že v prípade filozofie je pri výklade 

učiva zaužívané, tak ako v prípade výučby dejepisu, postupovať štandardným a stále často 

využívaným chronologickým spôsobom, automaticky pôsobiacim ako primeraná štruktúra 

alebo, ak chcete, cesta za poznaním. Nepopierame, že takýto prístup nemá opodstat-

nenie. Lenže sa potrebujeme posunúť na vyššiu úroveň obsiahnutú v cieľoch štátneho 

vzdelávacieho programu, v znení záväzných vzdelávacích štandardov a v očakávaniach, 

ktoré máme od absolventov stredných škôl s maturitou. Nároky smerujú do vyšších sfér 

poznania, v ktorých sa operuje s komplikovanejšími kognitívnymi procesmi. Tých by už 

dospievajúci žiaci mali byť schopní. Ide presne o tie procesy, ktoré sa overujú pri matu-

ritných skúškach, hoci v ich prípade bol urobený kompromis a do cieľových požiadaviek 

sa predsa len dostala chronologická štruktúra vo viere, že to uľahčí systematický prístup 

k príprave maturantov. Ako sa ukazuje, môže to spôsobovať komplikácie. Pôvodnou víziou 
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bolo premostenie chronológie do stratégie spracovania cez nosné problémy. Danou 

publikáciou sa snažíme napraviť nedostatky a vyššie opísaný stav výučby filozofie ešte 

viac podporiť smerom ku komplexnému porozumeniu filozofickým otázkam a ich presahu 

do praxe. Nakoľko v inovovanom vzdelávacom štandarde nie je napriek rozsahu zapra-

covania filozofických tematických celkov všetko do detailov vysvetlené, rozhodli sme sa 

pre túto formu ozrejmenia či skôr osvety k tendencii vývoja v nadväznosti na „myšlienko-

vé laboratórium ľudstva“. Aby sme to spresnili, náznaky takéhoto postupu v kurikule 
existujú, ale spracovanie metodických listov doťahuje formálne znenie do využiteľnej 
a hlavne zrozumiteľnej podoby. Z tohto dôvodu apelujeme na využitie metodických listov 

aj na seminároch určených pre maturantov, ktorých cieľom je pripraviť žiakov na zvlád-
nutie všetkých maturitných zadaní s využitím pokročilých kognitívnych zručností.

Na podstatu uvedeného odkazuje aj jeden z cieľov predmetu občianska náuka. Hovorí 

o zvládnutí kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, no to samo o sebe nestačí. Potre-

bujeme nadstavbu v podobe cieľa, ktorý doslova iniciuje prezentovanie filozofie ako spo-

menutého „laboratória ľudského myslenia“ a výkonov filozofov ako inšpirujúcej ukážky 

toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlien-

kovými platformami. Z pohľadu našej koncepcie je najdôležitejší práve stret s inými 
myšlienkami – myšlienková mapa ukazujúca, ako sú veci vzájomne prepojené. Všetko 
so všetkým súvisí. Chronologické členenie je preto základným predpokladom, akýmsi 
nevyhnutným minimom, ale vyššie kognitívne poznanie želaným optimom pre súčas-
ný systém výchovy a vzdelávania.

Čo z toho vyplýva? Usudzujeme, že pôvodný pragmatický chronologický prístup, hoci má 

svoje edukačné výhody, nie je dostatočný pre rozvoj kritického myslenia vo filozofii ako 

časti občianskej náuky na slovenských stredných školách. Neuplatňuje symbiózu súvislostí 

do takej miery, aká je potrebná pre život v terajšom svete. Pochopenie podstaty potrebnej 

na uchopenie reálií súčasného sveta sa skrýva v prienikoch prekračujúcich jedno obdobie, 

jedného filozofa. Iste, ide o voľbu, ktorá sa ťažšie vysvetľuje a ktorej prvky sa ťažšie pre-

pájajú. K porozumeniu celku si totižto vyžaduje oboznámenie sa s problémovým filozofic-

kým okruhom/problémovými filozofickými okruhmi z viacerých pohľadov, z filozofických 

smerov rôznych období, ktoré zaujali a ovplyvnili myslenie ľudstva natoľko, že ich nebolo 

možné vymazať, odstrániť z pamäti, aj keď dočasne prestali byť populárne. Jednoducho 

prežili, lebo mali a naďalej majú čo povedať. Ak chceme toto obsiahnuť, musíme prekročiť 

klasický systém a pozbierať čriepky vedenia z celého kontextu. Toľko uvádzame na ob-

jasnenie dôvodov, prečo sú jednotlivé metodické listy, tvoriace najdôležitejšiu časť tejto 

publikácie, zamerané na filozofické okruhy problémov, ktoré ľudia dlhodobo riešili, riešia 

a ešte aj riešiť budú. Filozofii nemožno utiecť. Je v nás a formuje aj to, čo príde po nás. 

Prejdime teraz ku konkrétnemu spracovaniu.
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V podobe tejto odbornej publikácie sa k vám dostáva čiastočne didaktický, ale predovšet-

kým metodický materiál, obsahujúci rôznorodé a, veríme, pre výchovno-vzdelávaciu prax 

podnetné spracovania filozofických tém, ktoré pre vás pripravil Štátny pedagogický ústav 

v spolupráci s autormi z radov stredoškolských pedagógov. Naším prvoradým záujmom 

je reflektovať na podnety zo strany pedagogickej obce, predovšetkým učiteliek a učite-

ľov občianskej náuky. Aj kvôli ich upozorneniam na čiastočný nesúlad medzi nastavením 

pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov, formulovaním vzdelávacieho štandardu pred-

metu občianska náuka v rámci inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (úplné 

stredné vzdelanie), cieľovými požiadavkami pre maturantov z tohto predmetu a náročnos-

ťou výučby filozofie cez nosné problémy, predstavujúcou typ vzdelávania, ktorý si priamo 

vyžaduje rozvinuté kritické myslenie na strane pedagóga aj na strane žiakov, sme pristúpili 

k spracovaniu didaktickej pomôcky. Faktom je, že to, čo je deklarované v teoretickej rovine 

ako povinnosť, teda potreba rozvíjať kompetencie, uvažovať nad informáciami v kontex-

toch a domýšľať ich do dôsledkov alebo aktívne vyhľadávať riešenia problémov, sa v pra-

xi ukázalo byť ťažko realizovateľné, nakoľko proces komplikovali nielen vyššie uvedené 

faktory, ale aj absencia slovenskej učebnice filozofie pre stredné školy (ideálne špeciálne 

pre gymnáziá) reflektujúcej platné kurikulárne dokumenty. Učebnica mala už dávno po-

máhať zvládať výučbu náročnej vedeckej disciplíny vyžadujúcej vysokú úroveň vedomostí 

a otvorené myslenie. Žiaľ, dodnes sa tak nestalo. Je preto na mieste, aby sme ponúkli 

aspoň nejaký druh podpory, i keď cieľom nie je v plnej miere nahradiť učebnicu (publi-

kácia svojím špecifickým spracovaním nespĺňa všetky kritériá na jej tvorbu). Vytvorenie 

kvalitnej učebnice pre filozofiu, a nielen pre ňu, tak ostáva naďalej výzvou do budúcna. 

V každom prípade aj spracovanie metodických listov v rozsahu 18 tém (jedna je spracova-

ná do dvoch metodických listov, no všetky odkazujú na podstatnú časť povinného vzdelá-

vacieho štandardu) je počin, ktorý by mal výrazne pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací 

proces pri preberaní daných filozofických tém, odbremeniť učiteľky a učiteľov, inšpirovať 

ich a ukázať im, že napriek prekážkam je možné učiť filozofiu motivujúco, miestami aj 

zábavne, aktívne, cez zameranie sa na širšie okruhy nosných filozofických problémov a ich 

zmysluplné prepojenie do podstatu vypovedajúceho záveru, čiže produktívne s ohľadom 

na prepojenie teórie s praktickým využitím. Nejde o samoúčelné spracovanie, ale o ini-

ciatívu podporujúcu alternatívny didaktický prostriedok, navyše vytvorený odborníkmi 

na danú problematiku s dlhoročnou pedagogickou praxou. Sústredili sa predovšetkým 

na tie kľúčové témy, ktoré pokladajú na základe vlastných skúseností za najťažšie meto-

dicky i didakticky uchopiteľné s ohľadom na zabezpečenie výpovednej hodnoty.

Predpokladáme, že daná publikácia nájde uplatnenie v súvislosti s definovanými výko-

novými a obsahovými štandardmi predmetu občianska náuka, konkrétne uvedenými 

v tematických celkoch Čo je filozofia a k čomu je dobrá a Filozofický spôsob osvojovania si 
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sveta. Zaradenie týchto celkov do ročníkov je v prípade gymnázií a iných stredných škôl 

zvyčajne v treťom alebo vo štvrtom ročníku štvorročných vzdelávacích programov, nie-

kedy aj v piatom ročníku v prípade škôl s päťročným vzdelávacím programom, prípadne 

v siedmom alebo ôsmom ročníku v školách s osemročným vzdelávacím programom. Vždy 

to závisí od nastavenia školského vzdelávacieho programu (časť Rámcový učebný plán). 

Filozofia je pokladaná za veľmi dôležitú a rozsiahlu súčasť predmetu, ktorej je venovaná 

špeciálna pozornosť, nakoľko tematika nie je zaradená do povinného vzdelávania v zák-

ladných školách. Ide teda o niečo, k čomu by mali získať pozitívny vzťah hlavne starší žiaci 

na základe vhodne zvolenej metodológie zo strany pedagóga. Pochopiť podstatu filozofic-

kých otázok je komplikované, ale pre samotný progres v myslení žiakov a vo všeobecnosti 

celej spoločnosti neoceniteľné.

Každý z metodických listov obsahuje základné informácie počnúc názvom témy, pokraču-

júc menom a priezviskom autora, zaradením do predmetu a vzdelávacej oblasti, prepo-

jením na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy, tradičným zaradením do ročníka, 

predpokladanou hodinovou dotáciou potrebnou na realizáciu, edukačným a výchovným 

cieľom, zaradením do inovovaného ŠVP (výkonový a obsahový štandard), metodologic-

kými informáciami (pomôcky a odporúčané metodické postupy na hodine), teoretickým 

základom k vybranej téme, niekoľkými úlohami pre žiakov, ich vypracovaním pre potreby 

kontroly zo strany pedagógov a končiac zoznamom použitej literatúry (zdroje). Nechýbajú 

ani grafické znázornenia a interaktívne aktivity. Veríme, že každý, kto bude s materiálom 

pracovať, nájde v ňom inšpiráciu a využije ak už nie všetko, tak aspoň jeho časti. Niektoré 

témy sú spracované rozsiahlejšie, aby mal učiteľ priestor zvážiť, čo mu vzhľadom na via-

ceré okolnosti lepšie vyhovuje. Poradie metodických listov je nastavené podľa zaradenia 

konkrétnej témy v inovovanom ŠVP.

Prajem veľa úspechov a všetko dobré pri formovaní vzdelaných, rozhľadených a na život 

pripravených žiakov. Nezabudnime, že cez filozofiu je možné po pravde pátrať, priblížiť 

sa k nej, poučiť sa z nej a v neposlednom rade ju aj uchopiť v prospech celku, teda celej 

spoločnosti.

Mgr. Marek Bubeník  
(Štátny pedagogický ústav)



1Vzťah filozofie  
k iným spôsobom 

osvojovania si sveta 
(vede, náboženstvu, 
umeniu, ideológii)
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ML č. 1: Vzťah filozofie k iným spôsobom osvojovania si sveta

ML Č. 1: VZŤAH FILOZOFIE K INÝM 
SPÔSOBOM OSVOJOVANIA SI SVETA

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

vedy, umenia, náboženstva a ideo-

lógie ako iných spôsobov osvojova-

nia si sveta a ich vzťahu k filozofii.

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko 

k iným spôsobom osvojovania 

sveta, vedia vyjadriť svoj postoj 

k dôležitosti vedy, umenia, 

náboženstva alebo ideológie 

v živote človeka.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, náboženská výchova/náboženstvo, umenie a kultúra, dejepis, 

prípadne chémia, fyzika a pod.

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Čo je filozofia a k čomu je dobrá

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ prezentovať príklady, ako filozofia vstupuje do našej každodennosti a ovplyvňuje bežné 

ľudské životy,

 ✓ vymedziť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboženstva, umenia a ideológie 

a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov,

 ✓ identifikovať prvky filozofickej reflexie, vedeckého vyjadrovania, náboženského presved-

čenia, umeleckej tvorby a prípadných prvkov ideológie v textoch, ktoré obsahujú viacero 

týchto zložiek,

 ✓ dokumentovať príklady plodnej spolupráce filozofie a špeciálnych vied, resp. filozofie 

a umenia.

Obsahový štandard 
Vzťah filozofie k iným spôsobom osvojovania si sveta  

(vede, náboženstvu, umeniu, ideológii).
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METODOLÓGIA 
 
Metóda:   
výklad, práca vo dvojici, samostatná práca, práca s textom, motivačný rozhovor 

 

Pomôcky:  
projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka), text

 

Postup: 

Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednot-

ky. V rámci motivačnej časti hodiny učiteľ poukáže na to, že dianie v spoločnosti sa zákonite 

odráža vo filozofii, umení, vede a pod. Následne využije motivačný rozhovor. Opýta sa žiakov 

na periodizáciu literatúry ako jedného druhu umenia. Po vymenovaní jednotlivých literárnych 

období sa spýta, či je podobná periodizácia možná aj v umení, filozofii, vede a pod., čím prive-

die žiakov k poznatku, že tieto oblasti sú navzájom poprepájané.

Po tejto časti výchovno-vzdelávacej jednotky nasleduje expozičná časť hodiny, v rámci ktorej 

učiteľ ozrejmí podstatu témy formou výkladu. Po výklade nasleduje práca s textom. Učiteľ 

požiada žiakov, aby si prečítali jednotlivé texty a vyriešili priložené úlohy (odpovedali na otáz-

ky). V prípade potreby ich na správne odpovede navedie. Potom vyzve žiakov, aby pracovali 

samostatne na jednotlivých úlohách, ktoré súvisia s danou témou. Výnimkou je úloha č. 4, 

na ktorej majú žiaci pracovať vo dvojici.

Učiteľ žiakom zadá domácu úlohu, ktorou je napísať úvahu v rozsahu A5 o tom, ako sa v mi-

nulosti navzájom ovplyvňovali v určitom období filozofia, umenie, veda a ideológia. Pri vypra-

covávaní úlohy môžu žiaci využiť internet, knihy, respektíve iné zdroje informácií uplatňujúc 

medzipredmetové vzťahy s dejepisom, literatúrou, chémiou, fyzikou a pod.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

FILOZOFIA – VEDA

Veda je súbor poznatkov o určitej oblasti, ktoré spája jednotný výklad a sú dobovo podmienené. 

V minulosti filozofi výrazne prispeli k vývinu vied a niektorí sú dokonca zakladateľmi vedeckých 

disciplín (Aristoteles – logika, Descartes – analytická geometria). Filozofia v antickom Grécku 

totiž zahŕňala všetko vtedajšie poznanie. S rastom poznania došlo k postupnému vyčleňova-

niu jednotlivých špeciálnych vied z filozofie.

Špeciálne vedy možno rozdeliť:

 1 reálne  

a) prírodné (astronómia, fyzika, chémia, biológia a pod.); 

b) duchovné vedy (napr. jazykové vedy, vedy o umení); 

c) sociálno-ekonomické;

2 formálne (napr. formálna logika, matematika).

Rôzne podoby vzťahu filozofia – veda:

 1 filozofický scientizmus  

– filozofie, ktoré sa snažia o čo najtesnejšie spojenie s vedeckým poznaním a jeho 

výsledkami,

2 filozofie, ktoré sa chcú od vedy odlíšiť, niekedy ju priamo odmietajú: 

a) filozofický iracionalizmus – odmieta rozumové poznanie a s ním aj jeho 

najvýraznejší prejav, čiže vedecké myslenie; 

b) filozofická antropológia – vedecké poznanie obmedzuje na prírodné javy, človeka 

robia dostupným iba pre osobitné filozofické metódy chápania.

Každú vedu charakterizujú tieto znaky:

1. predmet skúmania,    2. pojmový aparát,

3. skúmanie predmetu z určitého pohľadu, 4. skúmanie predmetu vlastnými metódami.
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Rozdiely: filozofia – špeciálne vedy
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FILOZOFIA – NÁBOŽENSTVO

Filozofia bola od svojich začiatkov úzko spätá s teológiou. Až emancipácia filozofie od teológie 

v novoveku priniesla samotnú filozofiu náboženstva. Je pochopiteľné, že filozofickú teológiu 

rozvíjajú tie filozofie, ktoré vychádzajú z predpokladu boha a z neho odvíjajú svoje predstavy 

o svete a človeku. Na základe toho však tieto filozofie nemožno stotožňovať s náboženstvom, 

dokonca ani s tradičnou náboženskou teológiou. Teológia (t. j. náuka o bohu, bohoslovie) 

sa vo svojich výkladoch odvoláva na zjavenie a obracia sa na našu vieru v boha; filozofická 

teológia tak isto vychádza z viery, usiluje sa ju však doplniť o rozumové argumenty. To, čo 

viera prijíma na základe zjavenia, stáva sa vo filozofickej teológii predmetom dokazovania. 

Výsledkom sú potom napr. dôkazy existencie Boha.

Filozofické prístupy, ktoré vyjadrujú rozličný vzťah k bohu:

 ✓ teizmus – viera v boha (môže mať podobu polyteizmu = viera vo viacerých bohov; 

monoteizmu = viera v jedného boha);

 ✓ ateizmus – odmietanie existencie boha;

 ✓ deizmus – viera v boha, ktorá nie je prepojená so žiadnym konkrétnym náboženstvom;

 ✓ panteizmus – spojenie boha s prírodou. 

Spoločná problematika – večnosť, dokonalosť, nekonečnosť,...

Rozdiely v riešení: filozofia cez pojmy, náboženstvo cez najvyššiu bytosť, cez božské

Rôzne podoby vzťahu filozofia – náboženstvo:

a)  v ostrom protiklade (Nietzsche: „Boh je mŕtvy.“),

b)  tvoria jednotu (sv. Augustín),

c)  jestvujú samostatne a navzájom spolupracujú  

 (T. Akvinský – filozofia má byť slúžkou teológie),

d)  nemajú nič spoločné, vyvíjajú sa nezávisle.
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FILOZOFIA – UMENIE

Najvšeobecnejšia definícia umenia hovorí, že je to osobitná forma spoločenského vedomia 

a špecifický odraz, poznanie a pretváranie skutočnosti. Je to súhrn umeleckých diel vytvára-

ných v procese umeleckej činnosti, ktorá má svoje zákonitosti, pravidlá a normy. Umelec v tej-

to osobitnej estetickej činnosti utvára podľa zákonov krásy obraz skutočnosti, a to pomocou 

umeleckej reči, ktorá má tiež svoje zákonitosti a princípy. Takto vznikajú pôsobivé umelecké 

obrazy, umelecké dielo, ktoré má konkrétnu materializovanú podobu a predstavuje významnú 

duchovnú kultúrnu hodnotu.

Každá umelecká tvorba je činnosť, ktorá si vyžaduje talent, špeciálne nadanie, tvorivé maj-

strovstvo, rozvinutú fantáziu a pod.

Umenie má viacero funkcií:

 ✓ umelecko-estetická – pôsobí na naše zmysly,

 ✓ hodnotiaca – orientuje nás v prijímaní a chápaní autorových postojov a v spôsobe 

zobrazenia javov,

 ✓ pretvárajúca (výchovná) – na človeka pôsobí výchovne, motivuje jeho rozhodnutia, 

myslenie i konanie,

 ✓ zábavná, oddychová, rekreačná – príjemcu dokáže pobaviť, potešiť, poskytnúť mu 

oddych.

Umenie je vnútorne diferencované, poznáme veľa jeho druhov a žánrov.  

Medzi základné patrí:

a)  výtvarné umenie – maliarstvo, sochárstvo, grafika,

b)  slovesné umenie – poézia, próza, dráma,

c)  hudba – vokálne, inštrumentálne skladby,

d)  divadelné umenie – tragédia, komédia, réžia a pod.
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Umenie úzko súvisí so skúmaním krásy.

V antike pojem krása nemal predovšetkým estetický, ale etický a praktický význam, napr. Pla-

tón kritizuje básnikov za to, že svojou poéziou nečelia úpadku mravov v mestskom štáte.

V stredoveku sa umenie ocitlo v službách viery. Umenie má oslavovať Božie dielo. Jeho funk-

ciou je, aby aj tým, ktorí nevedia čítať, sprístupňovalo evanjelium spásy a ukázalo im správnu 

cestu vykúpenia.

V období novoveku vzniká estetika ako samostatná filozofická disciplína. V jej popredí je zmys-

lové poznávanie. Prostredníctvom neho možno odhaliť dokonalosť ako prameň krásy.

FILOZOFIA – IDEOLÓGIA

Ideológia je pojem s veľmi rozmanitým výkladom. Jedni chápu ideológiu ako svetonázor, druhí 

ako ucelený teoretický výklad reality a vývojových trendov. Iní pokladajú ideológiu za súhrn 

presvedčení, ideálov, politických cieľov. Politické strany transformujú ideológiu do svojho po-

litického programu, čím prechádza zo sféry predstáv do reality.

é
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PRÁCA S TEXTOM

Text č. 1

„Teória poznania všedného rozumu je krajne optimistická potiaľ, pokiaľ celkom všeobecne sto-

tožňuje vedenie s istým vedením; tvrdí, že všetko, čo sa zakladá na domnienkach, na hypotézach, 

nie je skutočným „vedením“. Tento argument odmietam ako čisto verbálny. Ochotne pripúšťam, 

že výraz vedenie má vo všetkých mne známych jazykoch vedľajší význam vyjadrujúci istotu. Ale 

veda je hypotetická. A program všedného rozumu začínať tým, čo je najistejšie alebo čo sa zdá 

fundamentálne (základné vedenie, vedenie vyplývajúce z pozorovania) a na tejto istej základni 

zriadiť potom budovu istého vedenia, tento naivný program všedného rozumu a pozitivizmu ne-

obstojí pred kritikou.“ (KICZKO – ONDREJKOVIČ – ŠOKA – ZIGO, 1998, s. 73)

(Popper: Hľadanie lepšieho sveta)

Text č. 2

„Sväté učenie je veda. Treba vedieť, že podstata vied býva dvojaká. Jedny z nich, zakladajúce sa 

na priamej prirodzenej schopnosti poznávania, ako napríklad: aritmetika, geometria a ďalšie po-

dobného rodu. Druhé sú také, ktoré sa zakladajú na sprostredkovaní inou a pritom vyššej disciplíny; 

takou je teória perspektívy využíva vyjasnenia geometriou a teória hudby – na základoch aritmetiky. 

Sväté učenie je taká veda, ktorá sa vzťahuje k druhému rodu, lebo základy vyjasňujúcej vyššej vedy; 

posledná je to poznanie, ktorým vládne Boh a tiež tí, ktorí sú osvietení. A tak, podobne ako je 

to s teóriou hudby, ktorá prijíma na vieru základy poskytujúce je aritmetikou, podobne tak sväté 

učenie je založené na viere základom dané bohom.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 92)

(Akvinský: Suma teologická)

Text č. 3

„HIPPIAS: Asi takto, myslím, Sokrates. Aj spomenutá nádoba, krásne urobená je krásna, ale v porov-

naní s kobylou, devou a všetkými ostatnými vecami neprichádza vôbec do úvahy ako niečo krásne.

SOKRATES: Dobre. Rozumiem, Hippias, musíme tomu, kto sa takto pýta, odpovedať: Človeče, ty 

nevieš, že je pravdivý Herakleitov výrok: „Najkrajšia z opíc je mrzká v porovnaní s ľudským pokole-

ním“ a najkrajší hrniec je mrzký v porovnaní s dievčenským pokolením ako tvrdí múdry Hjppias? 

Nie je to tak Hippias?
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HIPPIAS: Isteže, Sokrates, správne si odpovedal.

SOKRATES: Tak počúvaj ďalej. Určito viem, že odpovie: Čo však, Sokrates, keby niekto porovnával 

devy s bohyňami, nebude to práve tak ako pri porovnávaní hrncov s devami? Nebude sa naj-

krajšia deva javiť škaredou? A netvrdí Harakteitos, na ktorého sa ty odvolávaš, práve to isté, že: 

„Najmúdrejší z ľudí sa v porovnaní s bohmi bude zdať opicou čo do múdrosti, krásy a ostatných 

vlastností.“ Máme teda uznať, Hippias, že najkrajšia deva je proti bohyni škaredá?

HIPPIAS: Kto by tomu odporoval, Sokrates?

SOKRATES: Keď teda uznáme, zasmeje sa a povie: „Pamätáš sa, Sokrates, na čo som sa ťa pý-

tal? Isteže, odpoviem, totiž, čo je vlastná podstata krásy? Nato odpovie: „Keď som sa ťa opýtal 

na krásu, uvádzaš v odpovedi niečo, čo je podľa tvojho vlastného tvrdenia rovnako škaredé ako 

krásne?“ Tak sa zdá, poviem. Alebo čo mi radíš povedať, priateľ môj?

HIPPIAS: Isteže toto. Jeho tvrdenie, že oproti bohom ľudské pokolenie nie je krásne, bude prav-

divé.“ (FÜRSTOVÁ – TRINKS, s. 241)

(Platón: Hippias)

 

Otázky:

1. Akú problematiku riešia filozofi v uvedených ukážkach?

2. Na základe prečítaného textu interpretujte postoj Akvinského  

 k náboženstvu. Ako delí vedy na základe ich podstaty?
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ÚLOHY 

1. S akým typom umenia sa stretávame na obrázkoch? Kto je autorom týchto diel?

2. Po vzhliadnutí obrázkov sa pokúste charakterizovať vzťah umenia a náboženstva v histó-

rii ľudstva.

3. Akým spôsobom sa v renesančnej Michelangelovej tvorbe prejavujú vedecké poznatky?

4. Prečítajte si nasledovné citáty slávnych umelcov a pokúste sa ich vo dvojiciach interpre-

tovať.

• „Každý z nás prežíva čas hľadaním tajomstva života.  

Tajomstvo života je v umení.“ (Oscar Wilde)

• „Cieľom umenia je robiť človeka šťastným.“ (Michelangelo)

• „Keby som vedel, čo je umenie, nikdy by som sa tým netajil.“ (Pablo Picasso)

5. Picassova Guernica je svedectvom násilia a utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Vďaka 

záhube a jej vernému zobrazeniu na Picassovej maľbe sa Guernica stala symbolom 

brutality občianskej vojny v Španielsku. S ktorými ideológiami z tohto obdobia viete dať 

námet obrazu do súvisu? Argumentujte a využite svoje znalosti z dejepisu.

Zdroj: https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/
the-measure-of-genius-michelangelos-sistine-chapel-
at-500-123313873/ [26.01.2021]

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Michelangelo%27s_Piet%C3%A0,_St_Peter%27s_

Basilica_(1498%E2%80%9399).jpg [26.01.2021]
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6. Nietzscheho filozofia nadčloveka bola nacistami zneužitá na ideologické účely.  

S ktorou historickou udalosťou sa spája? 

7. S akými podobami krásy sa stretávame vo filozofii, vede a v umení? Aký ideál krásy 

prezentuje niektorá zo známych ideológií v histórii ľudstva?

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso) [26.01.2021]

umenie

náboženstvo

filozofia

ideológia

KRÁSA
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Správne odpovede 

1. Na obrázkoch sa stretávame s výtvarným umením (maľba, sochárstvo).  

Autorom je Michelangelo Buonarroti.

2. Medzi náboženstvom a umením bol v minulosti vždy významný vzťah. Cirkev bola 

mnohokrát mecenášom umenia a objednávateľom umeleckých diel. Chrámy sa zdobili 

umeleckými výjavmi, ktoré zobrazovali náboženské motívy.

3. V období renesancie stúpa význam vedy, filozofi sa zaoberali aj prírodnými vedami  

(napr. astronómia, fyzika, matematika, biológia). Vo výtvarnom umení sa začína využívať 

perspektíva, umelci oproti strnulému stredovekému zobrazeniu zobrazujú človeka verne, 

až do posledných detailov.

4. Na túto úlohu existuje viacero interpretácií. 

Napríklad: „Každý z nás prežíva čas hľadaním tajomstva života. Tajomstvo života je 
v umení.“ (Oscar Wilde) – Každý človek chce svoj život prežiť čo najlepšie, najkrajšie. 
Obklopuje sa krásnymi vecami a snaží sa dosiahnuť estetický zážitok.

„Cieľom umenia je robiť človeka šťastným.“ (Michelangelo)  
– Človek vyhľadáva umenie kvôli tomu, aby bol šťastný.

„Keby som vedel, čo je umenie, nikdy by som sa tým netajil.“ (Pablo Picasso)  
– Umenie má rôzne podoby. Pre každého je umením niečo iné. Každému prináša  
potešenie. Ak by teda človek vedel, čo všetko je umenie, netajil by sa ním.

5. Fašizmus, nacizmus.

6. Spája sa s druhou svetovou vojnou.

7. Na túto otázku existuje viacero odpovedí (napr. ideál kalokagatie, ideál árijskej rasy a pod.).

umenie

náboženstvo

filozofia

ideológia

KRÁSA
zaoberá sa  

kategóriou krásna

ideál árijskej rasy
krása v činoch veriacich, 
náboženských obrazoch

zobrazuje krásne veci 
kalokagatia v antike
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ML Č. 2: FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY – 
EPISTEMOLÓGIA

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

epistemológie (gnozeológie)  

ako filozofickej disciplíny,  

dokážu vysvetliť pojmy súvisiace  

s poznávaním (racionalizmus, 

empirizmus, senzualizmus, 

apriórne, aposteriórne, 

agnosticizmus).

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko 

ohľadom dôležitosti poznávania, 

získavania nových poznatkov  

v minulosti i súčasnosti.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, chémia, iné prírodovedné a humanitné predmety

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Čo je filozofia a k čomu je dobrá

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ prezentovať príklady, ako filozofia vstupuje do našej každodennosti a ovplyvňuje  

bežné ľudské životy,

 ✓ sformulovať (na príklade filozofického textu) otázku, ktorú tento text rieši. 

Obsahový štandard 
Filozofické disciplíny – epistemológia a problémové okruhy, ktorými sa zaoberá.  

(Problém objektivity poznania/Môže byť poznanie nezávislé od poznávajúceho subjektu?/, 

problematika hraníc poznania/čo môže byť a čo nie predmetom poznania/problém počiatku 

poznania/vzájomný vzťah zmyslového a racionálneho, empirického a teoretického/,  

aposteriórne a apriórne poznanie, problém pravdy, jazykový a diskurzívny charakter  

poznania.) Kategórie: racionalizmus, empirizmus, senzualizmus, apriórne, aposteriórne, 

agnosticizmus.



29

ML č. 2: Filozofické disciplíny – epistemológia

METODOLÓGIA

 

Poznámka: 
Je na učiteľovi/učiteľke, ktorého filozofa si vyberie. Daná téma je príliš obšírna 

na to, aby sa stihla prebrať počas 45 minút.

Metóda:   
výklad, práca s textom, samostatná práca/skupinová práca/práca vo dvojiciach 

 

Pomôcky:  
text, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

 

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky.  

V rámci motivačnej časti hodiny sa spýta žiakov, akým spôsobom zisťovali, čo je v živote správ-

ne alebo pravdivé. Vyzve žiakov, aby vyjadrili svoj názor na získavanie poznatkov v minulosti 

i súčasnosti. Po krátkej motivačnej diskusii povie žiakom, že problém poznania sveta bol vo fi-

lozofii vždy aktuálny.
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Po tejto časti hodiny prejde formou výkladu do expozičnej fázy výchovno-vzdelávacej hodiny.

Po expozičnej fáze hodiny nasleduje fixačná fáza, v rámci ktorej žiaci pracujú na úlohe č. 1 

(strana 43). Cieľom úlohy je, aby žiaci pochopili a zapamätali si podstatu indukcie a dedukcie. 

Učiteľ im uvedie v rámci medzipredmetových vzťahov príklad z chémie (zlato).

Následne ich vyzve, aby samostatne vytvorili indukciu a dedukciu v súvislosti s termínom 

epistemológia. Takýmto spôsobom si učiteľ overí, či žiaci pochopili podstatu pojmov indukcia 

a dedukcia. Učiteľ potom môže v prípade potreby zvoliť aj iný pojem z filozofie.

Nasleduje práca s textom. Vzhľadom na to, že daná téma je rozsiahla a problematikou epistemo-

lógie (gnozeológie) sa zaoberali viacerí filozofi, bude na zvážení učiteľa, ako bude postupovať.

Môže sa rozhodnúť pre skupinovú prácu. Tá sa dá realizovať tak, že žiakov rozdelí do štyroch 

skupín a každej priradí konkrétny text (Bacon, Descartes, Locke a Kant). Prípadne žiakov roz-

delí do troch skupín. Baconov text sa totiž nachádza aj v metodickom liste č. 12 s názvom 

Odstraňovanie prekážok na ceste k pravému poznaniu: očistenie ľudského rozumu od idolov – 

F. Bacon a zbavovanie človeka predsudkov (osvietenstvo).

Druhým spôsobom realizácie práce je učiteľov výber napríklad dvoch textov (v závislosti 

od viacerých okolností). Aj tu si môže učiteľ zvoliť formu práce, t. j. práca vo dvojiciach alebo 

skupinová práca, alebo samostatná práca. Po prečítaní textu učiteľ žiakov vyzve, aby odpove-

dali na položené otázky. V prípade potreby ich učiteľ pomocnými otázkami navádza na správne 

odpovede.

Učiteľ žiakom zadá domácu úlohu (úloha č. 2 – strana 43), ktorou je bludisko. Úlohou žia-

kov je pomôcť nájsť filozofom cestu von z labyrintu k ich originálnym spôsobom spoznávania. 

Na základe tejto úlohy si žiaci opätovne priradia a lepšie zapamätajú spojitosť filozofa s jeho 

spôsobom poznávania sveta.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

Gnozeológia (gréc. gnosis – poznanie, vedenie) je náukou o poznaní. Skúma, ako vzniká po-

znanie, čo je pravda. Rieši, či je svet poznateľný. V podobnom, niekedy úplne totožnom zmysle 

ako gnozeológia, sa používajú aj výrazy epistemológia a noetika.

Problematika poznania zaujímala už starých gréckych filozofov, takže dejiny gnozeológie sú 

skoro také staré ako dejiny samotnej filozofie. Až v novovekej filozofii sa však konštituovala 

ako osobitná disciplína. Rozlišuje formy poznania – empirické (na základe zmyslovej skúse-

nosti) a racionálne (na základe rozumu).

Filozofi sa rozdeľujú aj na základe toho, ako odpovedajú na gnozeologickú otázku: Je svet 

poznateľný? Delia sa na:

a) gnozeologických optimistov – ich názor – svet sa dá spoznať, existuje objektívna pravda,

b) agnostikov – pravda je len subjektívna záležitosť a svet sa nedá spoznať do svojej podstaty.

Problém pravdy

Filozofická diskusia o otázke pravdy je otvorená. Nie je jednoduché definovať, čo je pravda. 

Pri skúmaní rozličných teórií pravdy i pri vlastných úvahách o pravde je užitočné ozrejmiť si, 

či nás zaujíma definícia tohto pojmu, alebo chceme len stanoviť kritériá pravdivých výrokov.

 ✓ korešpondenčná teória – pravdu predstavuje ako zhodu. Tomáš Akvinský: „Pravda je 

zhoda rozumu a veci.“ Predstaviteľmi sú Sokrates, Platón, Aristoteles.

 ✓ koherenčná teória – stojí v opozícii voči korešpondenčnej teórii. Pravda a realita tvoria 

súvisiaci systematický celok.

 ✓ konsenzuálna teória – predstaviteľom je William James (pragmatizmus). Pravda 

nie je obrazom nejakých pôvodných princípov, večných ideí ani zhodnou myšlienky 

so skutočnosťou či adekvátnym odrazom objektívnej reality vo vedomí. Pravda sa musí 

osvedčiť ako užitočná pre utváranie nášho každodenného života. Tento postoj vedie 

k tzv. konsenzuálnej teórii pravdy. Na pravde sa s „konečnou platnosťou“ dohodnú ľudia, 

ktorí sa podieľajú napríklad na výskume v nejakej oblasti poznávania. 

Problematike poznania sa vo svojich filozofických koncepciách venovali viacerí filozofi, napr. 

Platón, Aristoteles, Bacon, Descartes, Locke, Hume a Kant.
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PLATÓN (427 – 347 p. n. l.)

Platón uznáva existenciu dvoch svetov: 

1. svet zmyslovo vnímateľný – svet zmyslov, tento svet je nepravé, nedokonalé bytie,  

je to svet, v ktorom žijeme, 

2. svet ideí – svet pravého bytia, pozostáva z pravzorov, idey sú večné, nemenné,  

sú hierarchicky usporiadané, najvyššie je idea dobra, svet ideí je poznateľný len  

racionálne, cez čisté myslenie (Platón bol racionalista).

Človek pozostáva podľa Platóna zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše. Duša predtým, ako 

sa spojila s konkrétnym telom, prebývala vo svete ideí a tam spoznala všetky pravzory. Proces 

poznávania (vzdelávania človeka) je postupné rozpamätávanie sa duše na svet ideí, pričom 

rozpamätávanie sa súvisí s rozumom.

Podobenstvo o jaskyni. V jaskyni sú od počiatku pripútaní ľudia. Nevedia o svete. Musia sa 

uspokojiť len s tieňohrou, ktorá prebieha na náprotivnej strane vďaka otvoru do jaskyne. Jed-

nému sa podarí odpútať, smeruje k otvoru, najprv je bolestivo oslepený, potom prekvapený 

a užasnutý tou skutočnou krásou, ktorú vidí mimo jaskyne. Nechce sa vrátiť späť, navyše by 

mu ostatní neverili.

ARISTOTELES (384 – 332 p. n. l.)

V rámci svojej filozofie venoval pozornosť aj logike. Myslenie sa uskutočňuje vďaka pojmom. 

Najužší pojem je druh (vychádza z biológie), širší pojem je rod. Pojem s najužším významom 

je kategória.

Spájaním pojmov vzniká súd. Každý súd obsahuje subjekt (osoba, vec, ktorej sa pripisuje) 

a predikát (to, čo sa pripisuje). Spájaním súdov vzniká úsudok – sylogizmus. Cez úsudky 

sa dostávame priamo k dôkazom, a to na báze induktívnej metódy (postup od konkrétne-

ho k všeobecnému) alebo deduktívnej metódy (postup od všeobecného ku konkrétnemu). 

Na základe dôkazov vznikajú zhrňujúce definície.

BACON (1561 – 1626)

Nové poznanie má podľa Francisa Bacona vychádzať zo zmyslovej skúsenosti (empírie), opie-

rať sa o pozorovania, experimenty a zozbierané fakty. Následne sa zmyslové fakty zovšeobec-

nia – induktívna metóda. Táto metóda má dva základné kroky. V prvom, negatívnom, Bacon 
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kritizuje tzv. idoly. Idolmi označuje vrodené i získané predsudky,prekážky, nepravdivé pojmy, 

ktoré nám bránia zmeniť spôsob poznávania. V druhom, pozitívnom, načrtáva vlastnú induk-

tívnu metódu.

Bacon rozlišuje 4 druhy idolov:

idoly kmeňa – sú neodstrániteľné, vyplývajú z ľudskej prirodzenosti, základ majú 

v ľudskom kmeni, rode, človek nemôže vnímať inak ako ľudská bytosť, čo prináša  

do poznania určité omyly,

idoly jaskyne – súvisia s individualitou človeka, s jeho vlastnými subjektívnymi 

možnosťami, predpokladmi, vplyvmi, ktoré ho formujú, jednotlivec sa tohto bytostného 

založenia nemôže úplne zbaviť,

idoly trhu – vychádzajú zo vzájomného dorozumievania, ľudia pomenúvajú veci a javy 

tak, ako ich pochopia, vznikajú tým skreslené výmysly a spory, dajú sa odstrániť,

idoly divadla – sú idoly, ktoré vznikli ako dôsledok nekritického preberania určitých 

myšlienok, metód dokazovania a princípov, stali sa akoby nemennými dogmami, možno 

ich obmedziť, zbaviť sa ich.

Bacon delí poznatky na dve skupiny:

teoretické – prinášajú svetlo, sú dôležité pre rozvoj samotnej vedy,

praktické – prinášajú plody, priame výsledky, ktoré sa dajú zužitkovať v praxi.

RENÉ DESCARTES (1596 – 1650)

Aj Descartes sa podobne ako Bacon snaží vypracovať metódu novovekej vedy. Opiera sa pritom 

o racio a myšlienkovú operáciu dedukciu.

Descartes je autorom metodickej skepsy. O všetkom na svete sa dá pochybovať, len o tom nie, 

že pochybujem. Ak pochybujem, myslím. „Myslím, teda som.“ (Cogito ergo sum.) Rozum je tak 

jediné kritérium pravdivosti.

Uznáva existenciu dvoch substancií, a to hmotnej a nehmotnej (telesnej a duchovnej). Obe 

substancie majú svoju základnú vlastnosť, hmotná substancia – rozpriestranenosť, duchovná 

substancia – myslenie.

 1

 1

2

2

3

4



34

ML č. 2: Filozofické disciplíny – epistemológia

V diele ROZPRAVA O METÓDE zhrnul presný postup a zásady, ktoré je nutné dodržiavať pri po-

znávaní.

1. Správne sú len tie poznatky, ktoré rozum uzná za správne.

2. Zložitý problém sa ľahšie vyrieši, keď sa rozdelí na časti.

3. Treba postupovať od jednoduchších problémov k zložitejším.

4. Rozumné a praktické je robiť si zápisky, prehľady o postupe.

JOHN LOCKE (1632 – 1704)

Locke je predstaviteľom senzualizmu. Senzualizmus je jedna z foriem empirizmu, podľa kto-

rej jediným zdrojom poznania sú pocity, z ktorých vzniká skúsenosť.

Naše vedomie je pri narodení nepopísaná doska – tabula rasa. Počas života sa zapĺňa skúse-

nosťami.

Jednoduché zmyslové vnemy vznikajú tak, že vidíme, cítime, počujeme a pod. Pomocou men-

tálnej činnosti, čiže uvažovania, pochybovania, chcenia a viery sa spracovávajú do podoby 

reflexií.

Idea je podľa Locka obraz v mysli, pojem vytvorený na základe skúseností. Z hľadiska zložitosti 

sa idey delia na: 

a. jednoduché idey – neobsahujú v sebe nič okrem jednoduchého vnemu, vnímame tvar 

niečoho, nejakú vôňu, prijímame to pasívne, 

b. zložené idey – vytvárame ich aktívne, pomocou rozumu kombinujeme jednoduché idey, 

vznikajú pojmy.

Je svet skutočne taký, ako ho vnímame? V tejto súvislosti Locke hovoril o prvotných a druhot-

ných zmyslových kvalitách:

a. prvotné kvality – hmotnosť, forma, rozmery, pohyb, adekvátne pocity, objektívne 

informácie, 

b. druhotné kvality – farba, vôňa, chuť, zvuk, subjektívny charakter.
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DAVID HUME (1711 – 1776)

Hume sa považuje za dôsledného empirika, pretože bol presvedčený, že rozum sa musí pridr-

žiavať zmyslových skúseností a nemôže zachádzať do nadzmyslových otázok.

Skúsenosť je podľa neho prvotný materiál nášho vedomia, ktorý nám poskytuje:

a. dojmy – bezprostredné vnímanie okolitej skutočnosti,

b. idey – myšlienky, predstavy, spomienky na dojmy, sú len kópiami dojmov.

Poznávať by sme mali podľa neho bez predsudkov, čisto ako deti. 

Jeho forma empirizmu je agnosticizmus – nemožno rozhodnúť o existencii či neexistencii 

sveta mimo nášho vedomia (napr. Boh, duša).

IMANUEL KANT (1724 – 1804)

Kant rozlišuje:

a. svet vecí o sebe – objektívny svet, existujúci sám od seba, nezávisle od procesu vníma-

nia, pre nás nespoznateľný,

b. svet javov – všetko, čo sme schopní vnímať cez zmyslovú skúsenosť, teda svet, ako sa 

nám javí, svet pre nás.

Naše poznanie prechádza tromi štádiami: 

štádium nazerania – ide o prechod od zmyslovej skúsenosti k pojmom. Na tejto 

prvej úrovni fungujú apriórne formy – priestor a čas. To, čo vnímame, vnímame 

v priestore a v čase. Nie sme schopní vnímať inak. O zmyslovej skúsenosti na základe 

predstáv vypovedáme v aposteriórnych súdoch. Nemajú všeobecnú platnosť.

štádium umu – ide o schopnosť z obsahov zmyslovej skúsenosti vytvoriť ucelené 
predstavy a pojmy. Pri spracovaní skúsenosti na tejto úrovni pôsobia apriórne ka-
tegórie, z ktorých najdôležitejšia je príčinnosť. Vždy sa pýtame prečo a na základe toho 

opisujeme našu skúsenosť. Opäť nejde o všeobecnú platnosť.

štádium čistého rozumu – otázkami prečo a snahou preniknúť k prvej príčine všetkého 

existujúceho, k najvyššej jednote, smerujeme až nad zmyslovú skúsenosť, rozum 
prekračuje hranice skúsenosti, dostáva sa k pojmom, ktoré nemajú obsah – k ideám, 

 1
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patriacim do metafyziky. Kant rozlišuje ideu Boha, ideu sveta, ideu duše. Rozum 

nemôže skúmať tieto idey, nemá s nimi zmyslovú skúsenosť. V opačnom prípade vznikajú 

antinómie, neriešiteľné protirečenia, dialektické protirečenia, napr. svet je konečný 

– svet je nekonečný, duša je smrteľná – duša je nesmrteľná. Podľa Kanta špekulatívne 

snahy rozumu nevedú k poznaniu. Hranice poznania siahajú tam, kde má rozum zmyslo-

vú skúsenosť, ktorú môže spracovať, ďalej zostáva priestor len na vieru. Kant naznačuje 

aktívnu úlohu subjektu pri poznávaní.
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ÚLOHY

Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

Text č. 1 (Bacon)

„Sú a môžu byť len dve cesty ako skúmať a odhaliť pravdu. Na prvej sa rýchlo ženieme od vnemov 

a jednotlivostí k najvšeobecnejším axiómam a z nich ako z princípov, ktorých pravdivosť sa pokladá 

za neotrasiteľnú, usudzujeme na stredné axiómy a vynachádzame ich. A táto cesta je teraz obvyklá. 

Na druhej vyvodzujeme axiómy z vnemov a z jednotlivostí plynulým a stupňovitým postupom, aby 

sme sa naposledy dostali k najvšeobecnejším axiómam. Toto je pravá, ale dosiaľ nepoužívaná cesta.

Idoly a nepravdivé pojmy, ktoré sa zmocnili ľudského rozumu a hlboko v ňom zakorenili, nielen-

že držia v moci mysle ľudí tak, že pravda má sem ťažký prístup, ale aj keď sa jej prístup otvorí 

a umožní, pri obnove vied sa s nimi znovu stretneme a budú na obtiaž, ak sa ľudia vopred neupo-

zornia, aby sa proti nim podľa možností obrnili.

Sú štyri druhy idolov, ktoré majú v moci ľudské mysle. Pre ľahšie pochopenie sme im dali osobitné 

mená: prvý druh nazývame idoly kmeňa, druhý idoly jaskyne, tretí idoly trhu, štvrtý idoly divadla.

Idoly kmeňa majú základ v samotnej ľudskej prirodzenosti a v samotnom kmeni alebo ľudskom 

rode. Nesprávne sa totiž tvrdí, že ľudské zmysly sú meradlo vecí. Naopak, všetky vnemy zmyslov 

a rozumu sú podmienené prirodzenosťou človeka, nie prirodzenosťou vesmíru. Ľudský rozum je 

ako nerovné zrkadlo, na ktoré dopadajú lúče vecí; a pretože mieša svoju prirodzenosť s prirodze-

nosťou vecí, deformuje ju a kazí.

Idoly jaskyne sú idoly človeka – jednotlivca. Každý jednotlivec totiž má (okrem omylov vlastných ľud-

skej prirodzenosti vo všeobecnosti) jaskyňu, čiže akúsi individuálnu dutinu, ktorá láme a kazí svetlo 

prírody; príčinou je alebo vlastná a osobitná prirodzenosť každého jednotlivca, alebo výchova a styk 

s inými ľuďmi, alebo čítanie kníh a autorita tých, ktorých každý ctí a obdivuje, alebo rozličné dojmy 

podľa toho, či doliehajú na predpojatú a ustaranú alebo na pokojnú a vyrovnanú myseľ, alebo aj 

iné veci tohto druhu. Ľudský duch je preto (podľa uspôsobenia v jednotlivých ľuďoch) čosi menlivé, 

zmätené a akoby náhodné. Preto dobre vraví Herakleitos, že ľudia hľadajú vedomosti vo svojich 

vlastných malých svetoch a nie vo veľkom spoločnom svete. Sú tiež idoly, ktoré vznikli akoby zo vzá-

jomného dorozumievania a styku ľudského rodu; nazývame ich so zreteľom na dorozumievanie 

a styk medzi ľuďmi idolmi trhu. Ľudia sa totiž združujú pomocou reči, ale slová sa volia podľa toho, 

ako chápe veci ľud. Preto zlé a nevhodné pomenovanie podivuhodným spôsobom prekáža rozumu. 

Veci nijako nepomôžu ani definície a výklady, ktorými sa učenci v niektorých prípadoch ohradzujú 

a bránievajú. Slová však znásilňujú rozum, uvádzajú všetko do zmätku a zvádzajú ľudí k nespočet-

ným a nezmyselným sporom. Napokon sú idoly, ktoré sa nasťahovali do ľudských duší z rozličných 
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filozofických náuk i z chybných metód dokazovania. Nazývame ich idolmi divadla, pretože všetky 

tradičné, dosiaľ utvorené filozofické systémy pokladáme za divadelné hry, ktoré vytvorili fiktívne 

a scénické svety. A nehovoríme to iba o terajších alebo o starých filozofických systémoch a školách, 

pretože možno zložiť alebo vymyslieť ešte viac hier tohto druhu; lebo najrozmanitejšie omyly môžu 

mať takmer spoločné príčiny. A toto opäť nevzťahujeme iba na všeobecné filozofické systémy, ale aj 

na mnohé princípy a axiómy zvláštnych vied, ktoré nadobudli platnosť z tradície, z dôverčivosti a z 

nedbalosti...“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 114 - 115) 

(Bacon: Nové Organon)

Úlohy k textu č. 1:

1. Bacon prirovnal ľudský rozum k nerovnému zrkadlu. Pokúste sa interpretovať jeho 

myšlienku vlastnými slovami.

2. Vysvetlite Baconove idoly jaskyne. Uveďte príklady z vlastného života, kedy boli vaše 

názory ovplyvnené názormi okolia.

3. Pokúste sa vlastnými slovami vysvetliť súvis odstránenia idolov s problematikou vedec-

kého poznania.

Správne odpovede:

1. Človek prirodzene poznáva svet okolo seba. Vidí, počuje, nahmatá, cíti,... Všetko chápe 

tak, ako to môže chápať ako človek. Na svet sa pozerá svojimi očami, nie pohľadom 

mravca, žirafy alebo iného tvora. Preto môže byť jeho vnímanie nesprávne, keďže svet 

vidí iba zo svojej perspektívy.

2. Idoly jaskyne súvisia s individualitou človeka, s jeho vlastnými subjektívnymi možnosťa-

mi, predpokladmi, vplyvmi, ktoré ho formujú. Jednotlivec sa tohto bytostného založenia 

nemôže úplne zbaviť.

3. Vo vedeckom poznaní treba presne definovať pojmy, aby nenastal zmätok. Preto existujú 

definície v matematike, fyzike a pod. Základom vedeckého poznania je v podstate preko-

nanie nejakého názoru, čo Bacon naznačuje idolom divadla. Ak by ľudia prijímali všetko, 

čo im povie ktosi druhý, nikdy by sa vo vede nikam neposunuli. Jedinec býva ovplyvnený 

prostredím, ale pri vedeckom skúmaní by mal na to akoby zabudnúť, mal by byť „len“ 

vedcom. A nakoniec by sa mal prekonať a skúmať viac ako človek. Samotný Bacon si ale 

uvedomuje limity takéhoto bádania.
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Text č. 2 (Kant)

„Rozdiel medzi čistým a empirickým poznaním

Vôbec nemožno pochybovať o tom, že celé naše poznanie sa začína skúsenosťou. Lebo čo by malo 

zaktivizovať poznávaciu schopnosť, ak nie predmety pôsobiace na naše zmysly a samy sčasti vy-

volávajúce predstavy, sčasti nabádajúce našu umovú činnosť, aby predstavy porovnávala, spájala 

alebo rozdeľovala, a tak spracovala surovú látku zmyslových dojmov na poznanie predmetov, čo 

nazývame skúsenosťou? Teda čo do času nijaké naše poznanie nepredchádza skúsenosti a všetko 

sa začína len ňou.

Hoci sa celé naše poznanie začína skúsenosťou, predsa to ešte neznamená, že celé pramení 

zo skúseností. Lebo aj naše skúsenostné poznanie by mohlo byť zložené z toho, čo prijímame 

dojmami, a z toho, čím prispieva naša vlastná poznávacia schopnosť (zmyslovými dojmami iba 

podnecovaná), a tento prídavok by sme neodlišovali od tejto základnej látky skôr, kým by nás naň 

dlhý cvik neupozornil a neuschopnil ho odlíšiť.

Ostáva teda prinajmenšom otázka, ktorú treba podrobnejšie skúmať a ktorú nemožno hneď 

na prvý raz rozriešiť, či totiž existuje aj poznanie nezávislé od skúsenosti a všetkých zmyslových 

dojmov. Takéto poznatky sa nazývajú apriórnymi a líšia sa od empirických, ktorých zdroje sú apo-

steriórne, totiž skúsenostné.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 153)

(Kant: Kritika čistého rozumu)

Úlohy k textu č. 2:

1. Prečo považuje Kant zmyslovú skúsenosť ako prvotnú v živote človeka? Súhlasíte s jeho 

tvrdením?

2. Prečo nepovažuje Kant zmyslovú skúsenosť za dostatočnú na poznávanie sveta?

Správne odpovede:

1. Kant sa vyjadruje, že nemožno vôbec pochybovať o tom, že celé naše poznanie sa začína 

skúsenosťou. To, čo vidíme, v nás vyvoláva predstavy, ktoré môžeme rozumovo rozvíjať.

2. Kant uvádza, že hoci sa celé naše poznanie začína skúsenosťou, predsa to ešte nezname-

ná, že celé pramení zo skúseností. Ďalej píše, že naša vlastná poznávacia schopnosť je 

zmyslovými dojmami iba podnecovaná, teda potom prichádza na rad rozum.
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Text č. 3 (Descartes)

„Pravidlo 1: Štúdiami sa má rozum viesť k tomu, aby isto a pravdivo súdil o všetkom, čo sa mu 

naskytne.

Ľudia majú taký zvyk, že zakaždým, keď zisťujú nejakú podobnosť medzi dvoma vecami, obom 

prisudzujú to, čo poznali ako pravdivé o jednej alebo o druhej, ba dokonca i to, čím sa líšia... Zdá 

sa mi skutočne čudným, že mnohí veľmi usilovne skúmajú mravy ľudí, vlastnosti rastlín, pohyb 

hviezd, premeny kovov a predmety podobných náuk, a skoro nikto neuvažuje o zdravom rozume 

alebo o tejto všeobecnej múdrosti, hoci predsa všetko ostatné má sa ceniť nie tak pre seba ako 

preto, že má nejaký vzťah k tejto múdrosti.

Preto celkom oprávnene predkladáme toto pravidlo ako prvé zo všetkých, pretože nič nás skôr 

neodvádza od pravej cesty hľadania pravdy ako zameranie štúdií nie na tento všeobecný cieľ, ale 

na nejaké zvláštne ciele...

Treba však uznať, že všetky vedy sú navzájom tak spojené, že je oveľa ľahšie naučiť sa všetkým 

zároveň než jednu od ostatných oddeliť. Ak teda niekto chce vážne skúmať pravdu, nemá si vy-

brať jednu osobitnú vedu, lebo všetky sú navzájom spojené a od seba závislé. Nech však uvažuje 

o tom, ako zväčšiť prirodzené svetlo rozumu, pravda, nie preto, aby rozriešil túto alebo onú škol-

skú ťažkosť, ale aby v každej životnej situácii rozum ukázal vôľu, čo si treba voliť. V krátkej dobe 

sa bude čudovať, že jednak urobil väčší pokrok ako tí, ktorí sa venujú zvláštnym štúdiám, jednak 

že nielen dosiahol všetko to, po čom iní túžia, ale ešte lepšie výsledky, než môžu títo očakávať.“ 

(DRAGÚŇ, 1990, s. 119)

(Descartes: Rozprava o metóde)

„Pravidlo 5: Celá metóda spočíva v poriadku a v usporiadaní tých vecí, na ktoré sa má zamerať sila 

rozumu, aby sme našli nejakú pravdu. Túto však budeme presne zachovávať, ak zložité a nejasné 

výroky postupne prevedieme na jednoduchšie a ak potom, vychádzajúc z intuície všetkých najjed-

noduchších vecí, pokúsime sa postúpiť tými istými stupňami k poznaniu všetkých ostatných vecí.

V tomto jedinom je obsiahnutá podstata celého ľudského úsilia a kto chce pristúpiť k poznaniu 

vecí, musí práve tak sledovať toto pravidlo, ako Tézeovu niť ten, kto chce stúpiť do labyrintu. Ale 

mnohí ľudia alebo neuvažujú o tom, čo nariaďuje, alebo ho jednoducho nepoznajú, alebo si 

namýšľajú, že ho nepotrebujú; často skúmajú veľmi ťažké otázky v takom neporiadku, že podľa 

mojej mienky volia to isté, akoby sa pokúšali jediným skokom dostať sa z dolnej časti nejakej 

budovy na jej strechu a to alebo preto, že nedbajú na stupne schodišťa určené pre tento účel, 

alebo ich nepozorujú...“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 122)

(Descartes: Rozprava o metóde)
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Úlohy k textu č. 3:

1. Prečo je podľa Descarta rozumové poznanie dôležitejšie ako akékoľvek iné?

2. Ako by ste Descartove myšlienky a postupy využili pri tvorbe seminárnej práce  

alebo práce SOČ? Uveďte konkrétne príklady.

Správne odpovede:

1. Descartes považuje rozumové poznanie za najdôležitejšie, lebo veci sa nám na prvý 

pohľad môžu javiť nejakým spôsobom, čo však nie je záruka pravdivosti. To, či sú 

pravdivé, zistíme až vtedy, keď budeme vedieť, prečo sú také. Nadraďuje ho nad vôľu, 

na základe ktorej potom človek v jednotlivých situáciách volí. (Nech však uvažuje o tom, 

ako zväčšiť prirodzené svetlo rozumu, pravda, nie preto, aby rozriešil túto alebo onú 

školskú ťažkosť, ale aby v každej životnej situácii rozum ukázal vôľu, čo si treba voliť.)

2. Descartes vo filozofii preferuje dedukciu, ktorá je v type týchto prác viac ako žiaduca. 

Žiak pri písaní týchto prác využíva jednotlivé kroky jeho metodológie.
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Text č. 4 (Locke)

„Stačí ukázať spôsob, ako získavame niektoré poznatky, aby sa dokázalo, že nie sú vrodené.

U niektorých ľudí panuje názor, že v rozume jestvujú isté vrodené princípy, akési prvotné pojmy, 

koinnai ennoiai, znaky akoby vtlačené do ľudskej mysle. Duša ich prijíma hneď na začiatku svojej 

existencie a prináša si ich so sebou na svet. Aby som nezaujatých čitateľov presvedčil o nespráv-

nosti tohto predpokladu, stačilo by mi ukázať (čo sa mi, dúfam, v nasledujúcich častiach tejto 

rozpravy podarí), že všetky poznatky, ktoré vlastnia, môžu získať iba používaním svojich priro-

dzených schopností, bez pomoci nejakých vrodených odtlačkov a istotu sú schopní dosiahnuť 

bez takýchto prvotných pojmov alebo princípov. Ako sa nazdávam, každý ľahko uzná, že by nebo-

lo vhodné pokladať idey farieb za vrodené u bytosti, ktorú boh obdaril zrakom a schopnosťou si 

ich získať prostredníctvom očí z vonkajších predmetov.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 126)

(Locke: Rozprava o ľudskom rozume)

Úlohy k textu č. 4:

1. Prečo Locke oponuje filozofom, ktorí tvrdia, že ľudia sa rodia s tzv. vrodenými princípmi, 

ktoré sú akoby vtlačené do ľudskej mysle? Súhlasíte s jeho názorom?

2. Na základe vašich odpovedí na predchádzajúcu otázku vysvetlite jeho pojem tabula rasa.

3. Aké nedostatky by ste mohli vytknúť Lockovej koncepcii?

Správne odpovede:

1. Podľa Locka sa ľudia nerodia s vrodenými poznatkami. Podľa neho všetky poznatky, ktoré 

iní považujú za vrodené, môžu ľudia získať pomocou svojich schopností počas života. 

Bolo by zbytočné rodiť sa s vrodenou schopnosťou rozoznávať farby, keďže človek, ktorý 

vidí, sa ich dokáže naučiť rozoznávať počas svojho života.

2. Keďže človek sa podľa Locka nerodí s vrodenými princípmi, rodí sa ako čistá nepopísaná 

tabula rasa (akýsi nepopísaný hárok papiera), ktorá sa počas života napĺňa.

3. Napríklad to, že nie všetko skúmame zmyslami, sú poznatky, ktoré si odovzdávame 

z generácie na generáciu. Nie všetko má možnosť jedinec skúmať počas svojho života.
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ĎALŠIE ÚLOHY

Úloha č. 1

Na základe príkladu 

na indukciu 

a dedukciu (zlato) 

skúste podobným 

spôsobom zobraziť 

pojem epistemológia. 

Na prácu využite 

prázdny graf.

Úloha č. 2

Predstavte si, že ste grécky 

hrdina Tézeus z gréckej 

mytológie, ktorý mal vďaka 

Ariadne niť. Tá ho dostala 

z labyrintu bezpečne von. 

Pomôžte filozofom nájsť cestu 

von z labyrintu k ich originálnym 

spôsobom spoznávania. 

Vysvetlite ich gnozeologický 

pohľad na svet.
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Správne odpovede:

Úloha č. 1

Úloha č. 2
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okruhy, ktorými 
sa zaoberá
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ML Č. 3: FILOZOFICKÉ DISCIPLÍNY – 
ETIKA

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

etiky ako filozofickej disciplíny 

a podstatu problémových okruhov, 

ktorými sa zaoberá. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko 

ohľadom toho, aké dôležité je 

dodržiavať morálne/etické zásady 

v živote človeka.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

ochrana života a zdravia, multimediálna výchova a environmentálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Čo je filozofia a k čomu je dobrá

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ určiť, ktoré etické a sociálne hodnoty hrajú kľúčovú rolu v relevantných etických  

a sociálno-politických doktrínach (eudaimonizmus, deontologizmus, liberalizmus, 

socializmus).

Obsahový štandard 
Filozofické disciplíny – etika a problémové okruhy, ktorými sa zaoberá. (Problém zdôvod-

nenia pôvodu morálnych noriem a nároku na ich všeobecnú intersubjektívnu záväznosť, 

filozofické názory na vzájomný vzťah dobra a zla.). Základné etické hodnoty: dobro, šťastie, 

povinnosť, spravodlivosť.
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METODOLÓGIA

Metóda:   
práca s textom, samostatná práca/skupinová práca, brainstorming, výklad 

 

Pomôcky:  
text, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

 

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny učiteľ využije brainstorming. Žiakov sa opýta, čo im príde 

na rozum, keď sa spomenú pojmy morálne normy a právne normy. Vyzve ich, aby uviedli, čo 

majú rozdielne.

Potom učiteľ poukáže na fakt, že súčasťou každej spoločnosti sú tak morálne, ako aj právne 

normy, no ich podoba sa modifikuje na základe toho, o akú spoločnosť ide. Následne premiet-

ne obrázok s pojmami liberalizmus a socializmus. Žiaci majú na základe vlastnej skúsenosti 

rozhodnúť, či obsah príslušných bublín patrí k pojmu liberalizmus alebo k pojmu socializmus.
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Po skontrolovaní tejto úlohy učiteľ plynule prejde do expozičnej fázy hodiny. V rámci nej  

formou výkladu ozrejmí problematiku hodiny.

Po skončení výkladu nasleduje fixačná fáza výchovno-vzdelávacej jednotky, v rámci ktorej  

žiaci pracujú s textom, a to buď samostatne, alebo učiteľ zvolí skupinovú prácu.

Po vypracovaní úloh priložených k práci s textom učiteľ zadá domácu úlohu  

(úloha č. 3 na strane 54).

Socializmus

Socializmus

Liberalizmus

Liberalizmus

realizácia ľudských 
a občianskych práv

realizácia ľudských 
a občianskych práv

individualizmus

individualizmus

rovnomerná 
distribúcia statkov

rovnomerná 
distribúcia statkov

štátna kontrola 
výroby a distribúcie

štátna kontrola 
výroby a distribúcie

orientácia na nižšie
spoločenské vrstvy

orientácia na nižšie
spoločenské vrstvy

radikálne zmenšenie
sociálnych rozmerov

radikálne zmenšenie
sociálnych rozmerov

obmedzenie 
súkromného
podnikania

obmedzenie 
súkromného
podnikania

ekonomická, politická 
a duchovná sloboda

ekonomická, politická 
a duchovná sloboda

snaha o rovnostárstvo

snaha o rovnostárstvo

Správne odpovede



51

ML č. 3: Filozofické disciplíny – etika

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Etika je doplňujúca filozofická disciplína, z gréc. étos – zvyk, mrav. Etika je disciplína zaobe-

rajúca sa morálnymi javmi, ako je dobro, cnosť, spravodlivosť a pod.

Zaoberá sa spôsobmi správania a konania, ktoré určujú činnosť jednotlivcov v spoločnosti. 

Morálne postoje sa prejavujú práve v každodenných situáciách, v konkrétnej činnosti.

Etika skúma morálku, správanie ľudí vo vzťahu k morálnym normám, konaniu i hodnoteniu 

tohto konania. Morálne konanie nevyhnutne hodnotíme svedomím alebo verejnou mienkou. 

Samozrejme, musíme vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Morálka je širší pojem ako morálne normy. Vyjadruje nielen vzťahy medzi morálnymi norma-

mi, ale aj historické obdobie, prístup k pôvodu morálky a pod.

Morálne normy predstavujú súhrn pravidiel konania a správania sa, ktoré sú záväzné pre všet-

kých členov spoločnosti. Morálne normy a morálka úzko súvisia. Od poznania a rešpektovania 

noriem závisí aj morálka jednotlivca či celej spoločnosti. Názory na pôvod morálky sa rôznia 

a ich jednoznačné určenie je pomerne ťažké. Tak, ako sa menili historické epochy, sociálne po-

mery, právne normy, filozofia života, kultúra, menila sa aj morálka. Náboženské teórie morálky 

vychádzajú zväčša z princípu zjavenia pravidiel správania sa (Desatoro prikázaní). Jednotlivé 

princípy však uznávajú existenciu akýchsi všeľudských mravných noriem, ktoré rešpektovala 

a uznávala každá historická epocha a všetky svetové civilizácie a kultúry. Povinnosť postarať 

sa o svojich potomkov i úcta k predkom alebo prikázanie „Nezabiješ!“ sú iba dvoma príkladmi. 

Morálne normy teda vyjadrujú to, čo by malo byť. Je to ideál, ku ktorému sa snaží priblížiť 

každý mravný človek alebo spoločnosť. Väčšina morálnych noriem nemá písomnú podobu, 

odovzdávajú sa z generácie na generáciu výchovou. Morálne normy sú návodom na morálne 
konanie. Morálne konanie je konanie v súlade s morálnymi normami, teda konanie, ktoré je 

realizáciou morálnych noriem.

Ak chceme zjednodušene definovať tieto zložité pojmy, tak dobro je to, čo je nasledovania-

hodné a zlo je to, čo je odsúdeniahodné.

Socializmus – pomenovanie pre formu spoločnosti, má viacero politických a ideologických 

obsahov, vždy sa definuje v opozícii ku kapitalizmu. Spoločné črty: radikálne zmenšenie soci-

álnych rozdielov, rovnomerná distribúcia hmotných aj nehmotných statkov, prevaha štátneho 

vlastníctva, výrazné obmedzenie súkromného podnikania, vláda sociálnych strán a odborov, 

štátna kontrola výroby a distribúcie, snaha po rovnostárstve, ideologizácia sociálneho života, 

orientácia na nižšie spoločenské vrstvy. Od kapitalizmu sa výrazne odlišuje vzťahom k politic-

kej opozícii, voľnému trhu a politickým slobodám.
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Liberalizmus – pôvodne hnutie za oslobodenie človeka spod feudálnej a cirkevnej kontroly. 

Základom bola realizácia ľudských a občianskych práv. Dnes je politickým smerom orientova-

ným na realizáciu ekonomickej, politickej a duchovnej slobody. Liberalizmus je nerozlučne 

spätý s individualizmom. Jedinec je najvyššou hodnou a jeho slobodu treba chrániť. Liberaliz-

mus zahŕňa teóriu prirodzeného stavu a spoločenskej zmluvy.

Eudaimonizmus – najvyšším cieľom každého ľudského snaženia je podľa Aristotela dosiahnu-

tie blaženosti (eudaimónia).

Deontologizmus – deontologická etika – v nej sa posudzuje len intencia, ktorá vedie ku ko-

naniu. Podľa Kanta boli dobré iba konania, ktoré vyplývali „z povinnosti“. Dnes sa preto na-

miesto o deontologickej etike hovorí aj o kantovskej etike.

Problematike etiky venovali pozornosť filozofi už od staroveku.

ARISTOTELES (384 – 322 p. n. l.)

Podľa Aristotela patrí etika do praktickej filozofie. Aristoteles tvrdí, že človek je vo svojej pod-

state dobrý a to dobré treba uskutočniť: „Staň sa, čím si, staň sa človekom.“ Aristoteles je 

považovaný za praotca humanizmu. 

Dobro má byť podľa neho účel, konečný cieľ každého konania. Dobro jednotlivca spája s dob-

rom celej spoločnosti. Človek pri správaní musí zapojiť aj rozum. Mravné je len to konanie, 

ktoré sa nedá slepo ovládať vášňami. Je to jediná záruka, že človek nezničí samého seba.  

Najvyššie dobro je blaženosť = dobre žiť, dobre konať.

Cnosť je schopnosť rozpoznať, čo je dobré, čo je zlé. Každá výchova by mala viesť k cnostiam. 

Rozlišuje etické cnosti (štedrosť, striedmosť, pokojnosť) a dianoetické cnosti (rozumnosť, 

vedenie, umenie).

Aristotelova zlatá stredná cesta: „Príliš málo odvahy je zbabelosť a príliš veľa odvahy bezočivosť. 

Byť málo štedrý je lakomosť, byť príliš štedrý je márnotratnosť.“ Treba sa vyhnúť extrémom.

IMMANUEL KANT (1724 – 1804)

Kant v diele Kritika praktického rozumu píše, že pre ľudskú morálku je nevyhnutné pred-

pokladať existenciu Boha, nesmrteľnosť duše a slobodnú vôľu človeka. Vierou sa riadime 

aj pri konaní, mravnom konaní, ktoré je usmerňované slobodnou vôľou. Človek prekonáva 

vlastný egoizmus, teda samého seba v prospech všeobecného dobra. Najdôležitejší je pritom 
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úmysel, s akým konáme, nie výsledok. Náš praktický rozum nám v konkrétnej situácii napovie, 

čo je správne a nesprávne.

Človek má v sebe vrodenú požiadavku konať podľa mravného zákona. Touto požiadavkou je 

kategorický imperatív: „Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy mohla byť zároveň princípom 

všeobecného zákonodarstva.“ 

Kantov epitaf: „...hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne, to sú pre mňa dôkazy 

toho, že jestvuje Boh nado mnou a vo mne.“

ÚLOHY

Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

Text č. 1

„Ako je možný kategorický imperatív? Rozumná bytosť sa ako inteligencia radí do sveta rozvažo-

vania a len ako pôsobiaca príčina patriaca k nemu nazýva svoju kauzalitu vôľou. Ale na druhej 

strane si uvedomuje i to, že je tiež súčasťou zmyslového sveta, v ktorom sa stretávame s jej ko-

naním ako s čistými javmi onej vyššie uvedenej kauzality (t. j. kauzality cez slobodu). Možnosť 

týchto javov však nemôže byť pochopená z tejto kauzality, ktorú nepoznáme, ale namiesto 

toho musia byť oné konania, ktoré sú určené inými javmi, totiž žiadosťami a náklonnosťami, 

chápané tak, že patria zmyslovému svetu. Keby som bol členom sveta rozvažovania, muselo 

by sa teda všetko moje konanie dokonale zhodovať s princípom autonómie vôle, keby som 

bol len súčasťou zmyslového sveta, musel by som sa chápať ako zhodný s prírodným zákonom 

žiadosti a náklonnosti, teda s heteronómiou prírody. (Konanie prvého druhu by sa zakladalo 

na najvyššom princípe mravnosti, druhého druhu na princípe blaženosti.) Pretože však svet 

rozvažovania obsahuje základ zmyslového sveta, teda i jeho zákonov, je preto vo vzťahu k mo-

jej vôli (ktorá plne patrí do sveta rozvažovania) bezprostredne zákonodarný a musí byť teda 

tiež ako taký myslený; preto sa musím uvedomiť ako inteligencia, hoci na druhej strane i ako 

príslušník zmyslového sveta. Ako príslušník zmyslového sveta som však podriadený zákonom 

prvého sveta, t. j. rozumu, ktorý v idei slobody obsahuje svoj zákon a teda autonómiu vôle; 

musím preto zákony rozvažovania považovať za svoje imperatívy a konania primerané tomuto 

princípu za svoju povinnosť.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 156)

(Kant: Základy metafyziky mravov)
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Text č. 2

„Cnosť je teda dvojaká: rozumová (dianoetická) a mravná (etická). Rozumová cnosť vzniká 

a vyrastá prevažne z učenia, a preto potrebuje skúsenosť a čas; mravná cnosť vzniká zo zvyku, 

odtiaľ má aj meno, ktoré je iba nepatrnou zmenou odvodené od slova „zvyk“ (etický od ethos).“ 

(ARISTOTELES, 1979, s. 42)

„Vidíme teda, že spravodlivosťou budú všetci nazývať stav, na základe ktorého sú ľudia schopní 

spravodlivo konať a skutočne aj konajú a chcú to, čo je spravodlivé.“ (ARISTOTELES, 1979, s. 113)

„Zdá sa, že o spravodlivosti a nespravodlivosti sa hovorí vo viacerých významoch, ale keďže ich 

rovnomenné názvy sú veľmi príbuzné, mnohoznačnosť sa tu pomerne ťažšie odhaľuje ako pri poj-

moch od seba vzdialenejších.“ (ARISTOTELES, 1979, s. 114)

„Zdá sa, že nespravodlivý je ten, kto nedbá na zákony, ďalej ten, ktosi nárokuje mať viac, a napo-

kon ten, kto nedbá na občiansku rovnosť, takže je jasné, že spravodlivý je ten, kto dbá na zákony 

a občiansku rovnosť.“ (ARISTOTELES, 1979, s. 114)

„Keď sme ich pojmovo rozlíšili, stalo sa jasným, že spravodlivé konanie je stredom medzi „bezprávie 

páchať“ a „bezprávie znášať“. Lebo jedno znamená, že máme príliš mnoho, druhé, že máme príliš 

málo. Spravodlivosť je akási strednosť, ale nie takisto ako ostatné cnosti, ale pretože určuje strednú 

hodnotu, nespravodlivosť sa však vzťahuje na krajnosti.“ (ARISTOTELES, 1979, s. 126-127)

„Teraz si pohovorme o štedrosti; zdá sa, že je strednosťou, pokiaľ ide o náš postoj k peniazom 

a peňažným hodnotám. Štedrý človek si totiž nezískava všeobecné uznanie pre vojnové činy ani 

pre prednosti, za ktoré chválime striedmeho človeka, ani pre rozsudky, ale pre svoj postoj pri dá-

vaní a braní peňažných hodnôt, viac však pre dávanie. Peňažná hodnota je všetko, čoho hodnota 

sa meria peniazmi. Márnotratnosť a lakomstvo je nadbytkom a nedostatkom v postoji k peňaž-

ným hodnotám.“ (ARISTOTELES, 1979, s. 87)

(Aristoteles: Etika Nikomachova)

Úlohy k textom č. 1 a č. 2:

1. Pokúste sa vlastnými slovami interpretovať Kantov kategorický imperatív.

2. Vymyslite si dve antonymá, ktoré označujú ľudské vlastnosti. Na základe prečítaného 

textu od Aristotela vysvetlite, aký by mal byť človek riadiaci sa zlatou strednou cestou.

3. Aristoteles vo svojom etickom učení hovorí o zlatej strednej ceste. Prečítajte si výpovede 

2 ľudí v oranžovej a žltej časti kružníc. Do strednej, zlatej časti vpíšte charakteristiku 

človeka, ktorý by zodpovedal Aristotelovej predstave.
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Správne odpovede

1. Ľudia by mali konať podľa vnútorného morálneho zákona. Kategorický imperatív 

vystupuje v ľudskom vedomí ako bezpodmienečná, pre všetkých a za každých okolností 

platná požiadavka, ktorá predpisuje, ako treba zamerať vôľu, aby sa v nás zrodilo mravné 

konanie. Motívom ľudského konania by malo byť presvedčenie o tom, že to, čo robíme,  

je správne.

2. Na uvedenú úlohu existuje viacero riešení. Napríklad: Dve antonymá, napríklad smelý 

a bojazlivý. Ak by sa mal človek správať podľa Aristotela, čiže ísť zlatou strednou cestou, 

tak by mal byť – rozvážny.

3. Aj keď mám peniaze, narábam s nimi uvážlivo. Ak niečo potrebujem, tak si to kúpim. 

Ak ma niekto požiada o pomoc a ja viem, že si sám nevie pomôcť a ja to zvládnem, rád 

pomôžem. Priateľov si vážim, rád ich pozvem von a pod.

Aristotelova zlatá stredná cesta

„Som šetrný človek.  

Nikomu nič nedávam, každý 

nech si všetko zaobstará sám.

Mám na účte milióny,  

ale utrpenie iných ma 

nezaujíma, veď si za to môžu 

sami. Nechodím s priateľmi 

von, lebo sa mi nechce 

rozhadzovať peniaze.“

„Milujem utrácať peniaze,  

veď ich mám preto, aby som ich 

míňal. Rád chodím na nákupy, 

vždy si všetko kúpim, čo mi 

padne do oka. Ak ma niekto 

požiada o peňažnú pomoc, 

vždy pomôžem. Priateľov 

rád rozmaznávam, vždy ich 

pozývam von a veľmi rád  

za nich platím účet.“
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ML Č. 4: ČLOVEK A PRÍRODA

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Helena Kopecká

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci pochopia podstatu vzťahu 

človeka k prírode v jednotlivých 

obdobiach dejín filozofie. 

Oboznámia sa s možnosťami 

riešenia vzťahu človeka a prírody 

v súčasnosti. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci pochopia, že vzťah človeka 

k prírode je v súčasnosti vážne 

narušený a že je potrebný obrat.  

Je potrebná zmena v spôsobe 

myslenia, ale aj v spôsobe správania 

sa v politickom, hospodárskom 

a každodennom živote, potrebné  

je prijímanie zákonov na ochranu 

životného prostredia, ako aj zmena 

osobného správania, možno aj nové 

morálne hodnoty.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, biológia, geografia, chémia, fyzika

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta  

(Hľadanie miesta človeka v súradniciach sveta; človek a príroda)

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ odhaliť možné súvislosti medzi karteziánskym dualizmom a vyhrocovaním vzťahov 

človeka a prírody v rámci euroatlantického civilizačného okruhu;

 ✓ nájsť príklady kolíznych vzťahov medzi technologickým rozvojom a morálkou.

Obsahový štandard 
možné filozofické pozadie vyhrocovania vzťahov človeka (spoločnosti) a prírody, ekologické 

problémy a zodpovednosť, dobrý život a životné prostredie, hľadanie alternatív k paradig-

me karteziánskeho dualizmu subjektu a objektu, filozofická kritika degradácie (filozofickej) 

múdrosti na (inštrumentálny) rozum



60

ML č. 4: Človek a príroda

METODOLÓGIA

Vo výchovno-vzdelávacom procese môže učiteľ využiť tieto metódy: motivačné rozprávanie, 

problémový výklad, metóda dialógu (rozvoj kritického myslenia), brainstorming, metóda 

riešenia úloh, porovnávacia metóda, analýza filozofických textov, samostatná práca.

 

Postup: 
(uvedený v časti úlohy a námety).

 
TEORETICKÝ ZÁKLAD

 
TÉMA: Človek a príroda

Motto

„Keď sme sa už naučili lietať vo vzduchu ako vtáci a plávať pod vodou ako ryby,  

chýba iba jedno: aby sme sa naučili žiť na Zemi ako ľudia.“

George Bernard Shaw

Pojem príroda označuje to, čo sme nevytvorili, čo sme neurobili my ľudia. Problematika prí-

rody je veľmi zložitá a špecifická. Prírodu možno skúmať z rôznych hľadísk, napr. biológie, 

geografie, fyziky či etiky. V rámci tejto témy načrtneme problémy, ktoré súvisia s naším vzťa-

hom k prírode z pohľadu filozofie. Z hľadiska dejín filozofie významné interpretácie prírody 

a vzťahu človeka k nej nájdeme v jednotlivých obdobiach dejín filozofie. Na otázku, do akej 

miery môže človek zasahovať do prírody, existovala v každej epoche iná odpoveď.

V antike prevládal teleologický (gréc. telos – účel) výklad prírody. Aristoteles (384 – 322 pred 

n. l.) vychádzal z predstavy, že pozorovanie prírody nám všade ukazuje účelnosť. Vývinové 

procesy v prírode sa uskutočňujú podľa vopred určeného cieľa. Od najväčšieho k najmenšiemu 

je všetko účelne usporiadané. Príroda má svoj účel v sebe samej. Zastáva názor, že prírodu 
netreba ovládať, meniť a ani do nej zasahovať s cieľom vyťažiť z nej čo najviac.

V stredovekej filozofii bol vzťah človeka a prírody určovaný náboženstvom. Východiskom kres-

ťanskej interpretácie prírody je myšlienka Boha ako stvoriteľa, ktorý stvoril prírodu a všetok 
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život v nej iba sám zo seba. Príroda je Božie dielo, všetky účely, ktoré v prírode jestvujú, sú 

výsledkom Božieho pôsobenia. Boh stvoril dokonalý svet, zlo nemôže pochádzať od neho. 

Príroda ako Božie dielo je dobrá.

Novoveká filozofia priniesla zmenu pohľadu na vzťah človeka a prírody. Revolúcie v západnej 

Európe ( v 16. st. v Holandsku a v 17. st. v Anglicku) vytvorili podmienky na rozvoj vedy a filo-

zofie. Vedci a filozofi sa živo zaujímajú o prírodu a o jej spätosť s človekom. Na základe úspe-

chov prírodných vied, najmä matematiky a mechaniky, vzniká mechanistický pohľad na svet 
a prírodu. V centre pozornosti je také skúmanie prírody, ktorého cieľom je prírodu ovládnuť.

Galileo Galilei (1564 – 1642) vypracoval metódu poznávania prírody. Základný význam 

pre jeho metódu majú experimenty s voľným pádom, kde dospel k záveru, že tieto zákony 

sú „prírodné zákony“ a môžeme ich adekvátne opísať pomocou matematiky. Zdôraznil tak 

význam matematiky v prírodovednom bádaní. Iba matematikou možno adekvátne popísať 

prírodu.

Francis Bacon (1561 – 1626) jednoznačne hlása ovládnutie prírody človekom. Človek môže 

prírodu ovládnuť natoľko, nakoľko ju pozná. Tvrdí, že „ľudské poznanie a ľudská moc sú jedno 

a to isté, pretože neznalosť príčiny marí výsledok. Príroda sa dá totiž premôcť len poslušnos-

ťou...“ (Fürstová – Trinks, 1996, s. 287) Znamená to, že vo vzťahu k prírode by malo platiť 

rešpektovanie jej zákonov nájdených vedou. Prírodu ovládneme len tým, že sa podrobíme jej 

zákonom. Aby sme zákony prírody mohli rešpektovať, musíme ich objaviť. K dosiahnutiu cieľa 

potrebujeme novú induktívnu metódu, ktorá má dva základné kroky. Nevyhnutným predpo-

kladom je zbaviť sa predsudkov – idolov - a vychádzať z pozorovaní, porovnávaní, ale najmä 

z experimentov.

Karteziánsky dualizmus subjektu a objektu znamenal prevrat v chápaní človeka. René Descartes 

(1596 – 1650) uznáva dve základné substancie: duchovnú (vec mysliaca) a telesnú (vec roz-

priestranená – t. j. hmota). Substancie sa nemôžu vzájomne ovplyvňovať, sú od seba nezávis-

lé. Človek sa redukuje na „res cogitas“ a telo sa stáva predmetom skúmania prírodných vied. 

Karteziánsky dualizmus zároveň stavia do protikladu človeka a prírodu. Na jeho myšlienky 

nadviazal Isaac Newton (1643 – 1727), ktorého dielo sa stalo na dvesto rokov základom me-

chanistického výkladu nielen prírody, ale aj sveta ako celku.

Osvietenci v 18. stor. verili v silu poznania, teda rozumu, ktorý ukazuje optimálne cesty 

všestranného pokroku ľudstva. Podporovali ustavičný rozvoj vedeckého poznania, využívanie 

vedy na zlepšenie ľudského života. Domnievali sa, že ovládaním prírody sa človek môže oslo-

bodiť od jej slepých síl. Vznikla zjednodušená predstava, že všeobecný vzostup ľudstva priamo 

závisí od rozšírenia poznania.
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Pomocou prírodovedného poznania sa človeku podarilo ovládnuť prírodu, využiť jej sily a bohat-

stvá, ale na strane druhej „matematizácia“ hodnotu a kvalitu prírody zredukovala len na kvantitu.

Mechanistický obraz sveta dokázal vysvetliť evolúciu vesmíru a života, ale mal následky 

v praktickej oblasti. Príroda sa začala chápať výlučne ako zdroj a prostriedok uspokojovania 

ľudských potrieb, prestalo sa brať do úvahy vzájomné pôsobenie živých organizmov, nežiadu-

ce vedľajšie účinky či neskoršie následky, podporovalo sa úsilie pretvárať aj živú prírodu.

V 19. storočí sa pod vplyvom evolučnej teórie Charlesa Darwina (1809 – 1882) o prírodnom 

výbere druhov, o postupnom vzniku živých organizmov z nižších foriem na vyššie formy a aj 

o vzniku človeka ako doteraz najvyššie organizovanej živej bytosti mení názor na vzťah človeka 

a prírody. Ernst Haeckel (1834 – 1919), najznámejší Darwinov žiak, hlása monizmus – jednotu 

prírody a ducha, hmoty a duše. Podľa neho človek nie je nadradený prírode a ani nie je niečo 

protikladné vo vzťahu k prírode. Človek je súčasťou prírody. Boh a svet, príroda sú jedno a to 

isté. Jeho monizmus môžeme nazvať aj panteizmom.

Významnou črtou novoveku sa stal technologický rozvoj. Priemyselné revolúcie výrazne 

ovplyvnili obraz sveta aj možnosti zásahu človeka do prírody. Rozvoj priemyselnej výroby, vied 

a techniky spôsobil, že ich nepredstaviteľné dôsledky sa človeku vymkli z rúk. Negatívne dô-

sledky technologického rozvoja sa podceňovali.

Podľa kritickej teórie frankfurtskej školy sa rozum v modernej spoločnosti stal nástrojom 

ovládania ľudí a prírody. Pre industriálnu spoločnosť je dôležité, aby sa kritériám produktivity 

podriadil aj rozvoj vedy a techniky. Redukcia ľudského konania na čistú funkčnosť je výsled-

kom pragmatického chápania rozumu.

Oblasť zasahovania ľudí do prírody sa neustále rozširovala do takej miery, že dnes je ťažké 

nájsť ešte nedotknutú prírodu. Vzťah človeka k prírode je vážne narušený. Ak sa zamyslíme 

nad ovládaním prírody v súčasnosti, zistíme, že sa dostávame na pokraj zničenia, ktoré nehro-

zí len prírode, ale aj nám ľuďom. Znečistenie vody, pôdy a ovzdušia, vymieranie lesov, ozónová 

diera, skládky odpadu, globálne otepľovanie a ďalšie problémy sú znakom našej doby. Dnes, 

kvôli samej prírode, je potrebný obrat a prehodnotenie nášho myslenia.

Problémy, ktoré súvisia s naším vzťahom k prírode, sa dotýkajú viacerých oblastí. Je potrebná 

zmena v spôsobe myslenia, ale aj v spôsobe správania sa v politickom, hospodárskom a každo-

dennom živote. Je potrebné prijímanie zákonov na ochranu životného prostredia, rovnako ako 

je potrebná zmena osobného správania, prípadne aj nové morálne hodnoty.
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ÚLOHY A NÁMETY 

1. Interpretujte výrok Georga Bernarda Shawa.

2. Do uvedenej tabuľky doplňte, ako chápali vzťah človeka a prírody filozofi v jednotlivých 

obdobiach dejín filozofie. Porovnajte ich názory.

3. Analyzujte uvedené texty. Objasnite základné filozofické prístupy vzťahu človeka k prírode.

Text č. 1

„Účel je teda v zmenách prírodných a v prírodných výtvoroch. Ďalej všade, kde jestvuje nejaký 

cieľ, aj „prvšie“ aj „neskoršie“ je z hľadiska tohto cieľa. Teda každá vec je od prírody tak, ako 

ju robíme a ako je od prírody, tak ju robíme, ak tomu nič neprekáža.“ (Fürstová – Trinks, 1996,  

s. 286 – 287)

(Aristoteles: Fyzika)

Text č. 2

„Pôvodcom všetkého stvoreného je Boh, ktorý koná rozumom a vôľou, ako to vyplýva z premís. 

V jeho schopnosti nemôže byť nijaký nedostatok, nemôže upustiť od svojho úmyslu, pretože jeho 

moc je nekonečná, ako sme už na to poukázali. Preto tvar všetkých vecí je Bohom zamýšľaný 

a chcený. Nie je teda náhodný; náhodným totiž nazývame to, čo je mimo úmyslu konajúceho.“ 

(Suchý – Jaksicsová, 1991, s. 81 – 82)

(Tomáš Akvinský: Suma proti pohanom)

dejiny filozofie vzťah človeka a prírody

antická filozofia

stredoveká filozofia

novoveká filozofia

osvietenská filozofia

filozofia 19. storočia

súčasná filozofia
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Text č. 3

„Pokúsime sa tu určiť predbežne tri rozličné stupne a druhy ľudskej ctižiadostivosti. Vďaka prvej sa 

niekto usiluje uplatniť svoju vlastnú moc vo svojej krajine; to je nízka ctižiadostivosť. Druhá chce 

rozšíriť uznanie a nadvládu svojej krajiny nad inými národmi: je to vyššia ctižiadostivosť, aj keď nie 

je o nič menej vášnivá ako prvá. Nakoniec ten, kto sa usiluje zdôvodniť a rozšíriť moc a nadvládu 

ľudského rodu nad celou prírodou, má nepochybne takú ctižiadostivosť, ktorá je, ak ju tak možno 

ešte nazývať, omnoho prirodzenejšia a ušľachtilejšia ako obidva predchádzajúce druhy. Prírodu 

ovládneme len tým, že sa podrobíme jej zákonom.“ (Fürstová – Trinks, 1996, s. 287)

(Francis Bacon: Nové organon)

Text č. 4

„Toto je najlepší spôsob ako poznať prirodzenosť (natura) mysle (mens) a jej odlišnosť od tela. 

Lebo keď my, čo pokladáme za klamné všetko, čo je od nás odlišné, skúmame, kto sme, jasne vidí-

me, že ani rozpriestranenosť, ani tvar, ani miestny pohyb, ani nič podobné, čo sa pripisuje telesu, 

nepatrí k našej prirodzenosti, patrí k nemu len myslenie. Preto sa toto prv a istejšie poznáva ako 

telesné predmety: lebo toto už nepochybne vieme, kým o všetkom ostatnom ešte pochybujeme.“ 

(Dragúň, 1994, s. 40)

(René Descartes: Princípy filozofie)

Text č. 5

„Emancipovaný praktický rozum, ktorý vytvorila veda, dedička onoho teoretického rozumu, sta-

via proti prírode nielen svoje myslenie, ale aj konanie, a to spôsobom, ktorý už nie je zlučiteľný 

s nevedomým fungovaním celku: V človeku príroda narušila samu seba a neisté nahradenie otra-

senej istoty sebaregulácie ponechala na jeho morálnom vybavení.“ (Jonas, 1997, s. 36)

(Hans Jonas: Princíp zodpovednosti)

4. Zdôvodnite výrok Hansa Jonasa: „Konaj tak, aby účinky tvojho konania boli zlučiteľné 

s pokračovaním v pravde ľudského života na Zemi.“ (Jonas, 1997, s. 36)

5. Nájdite príklady kolíznych vzťahov medzi technologickým rozvojom a morálkou (napr. 

nové poznatky z genetiky – problém klonovania, rozvoj počítačovej techniky – etický 

problém ochrany súkromia a pod.) Diskutujte o možných dôsledkoch.
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Správne odpovede

 
Úloha č. 2

Úloha č. 4

Výrok H. Jonasa je jeho etický imperatív inšpirovaný Kantom. Jonas zdôrazňuje princíp ľud-

skej zodpovednosti za ďalší vývoj ľudského života na Zemi. Kládol dôraz na to, že nemôže ísť 

len o udržanie biologických podmienok pre holé prežitie človeka, ale aj o udržanie a rozvoj 

podmienok pre dôstojný ľudský život v slobode a zodpovednosti.

dejiny filozofie vzťah človeka a prírody

antická filozofia Teleologický výklad prírody – všetko v prírode má svoj účel. 
Prírodu netreba ovládať.

stredoveká filozofia Boh ako stvoriteľ. Príroda je Božie dielo.

novoveká filozofia
Poznanie prírody – človek má prírodu poznávať. Smerovanie 
k ovládnutiu prírody človekom. Mechanistický obraz sveta. 
Príroda ako zdroj a prostriedok uspokojovania ľudských potrieb.

osvietenská filozofia
Podporovali ustavičný rozvoj vedeckého poznania, využívanie 
vedy na zlepšenie ľudského života. Domnievali sa, že 
ovládaním prírody sa človek môže oslobodiť od jej slepých síl.

filozofia 19. storočia Človek ako súčasť prírody.

súčasná filozofia
Negatívne dôsledky priemyselného rozvoja. Narušenie vzťahu  
človeka k prírode. Vyčlenenie človeka z prírody a jeho 
odcudzenie sa prírode.
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ML Č. 5: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ - 
PLATÓN

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

Platónovho učenia o štáte 

s ohľadom na jednotlivé zložky duše 

a jednotlivé vrstvy obyvateľstva 

štátu. Žiaci vedia vyjadriť 

stanovisko, ktoré formy vlády 

považoval Platón za kladné a ktoré 

za záporné. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu zverbalizovať 

uvedomenie, že pre správne 

fungovanie štátu sú dôležité všetky 

vrstvy (štátu) spoločnosti, ktoré sa 

navzájom dopĺňajú a vytvárajú 

jeden systém. Žiaci dokážu 

zhodnotiť dôležitosť správneho 

výberu povolania.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, biológia

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ zaujať stanovisko k námietkam nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, 

najmä v prípade, ak ašpirujú na svoje uskutočnenie,

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život.

Obsahový štandard 
Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt dobre usporiadanej a spravovanej spoloč-

nosti – Platón)
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METODOLÓGIA

Metóda:  
práca s textom, rovesnícke učenie, brainstorming

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

 

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky.

V nasledujúcej časti hodiny učiteľ ozrejmí danú problematiku prostredníctvom výkladu. Ná-

sledne žiakov rozdelí do dvoch skupín, pričom obe skupiny budú pracovať s identickým textom 

a k nemu pripojenými otázkami (úloha A, str. 73). Jednotlivým skupinám zadá úlohy (skupina 

I – 1., 2. úloha; skupina II – 3., 4. úloha; spoločná úloha pre obe skupiny – úloha č. 5). Žia-

kov upozorní na to, aby si text pozorne prečítali a zodpovedali v skupine na položené otázky. 

Pri kontrole vypracovaných úloh učiteľ využije metódu rovesníckeho učenia. Vedúci skupiny 

prezentujú výsledky svojej práce, pričom sú kontrolovaní členmi druhej skupiny, nakoľko im je 

text známy. Po skončení kontroly vypracovania úloh učiteľ položí všetkým žiakom piatu otáz-

ku, pričom využije metódu brainstormingu.

Potom učiteľ pomocou dataprojektoru premietne na tabuľu tabuľku, do ktorej žiaci doplnia 

chýbajúce pojmy (úloha B, str. 74). Jednotlivé pojmy žiaci dopĺňajú na základe toho, čo čítali, 

respektíve toho, čo im je známe z výkladu učiteľa. Tabuľka, ktorú si zaznačia do zošita, im 

môže slúžiť ako učebný materiál, pretože sa v nej nachádza uvedená podstata učiva vyjadrená 

heslovitou formou.

Následne učiteľ pomocou dataprojektoru premietne na tabuľu dva obrázky ľudského tela (úlo-

ha C). Vyzve žiakov vytvoriť analógiu medzi fungovaním ľudského tela ako biologického orga-

nizmu a fungovaním štátu podľa Platóna ako systému zloženého z jednotlivých častí, ktoré 

prislúchajú daným častiam tela, a to s využitím medzipredmetových vzťahov (občianska náuka 

a biológia). Učiteľ vyberie najlepšie odpovede a žiaci ich zapíšu na tabuľu.

Na záver učiteľ poukáže na dôležitosť všetkých vrstiev obyvateľstva v spoločnosti v Platónovej 

Ústave a vyzdvihne význam správneho výberu povolania, pretože svojou prácou človek pri-

spieva k fungovaniu spoločnosti.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

 

Platón (427 – 347 p. n. l.) prezentuje učenie o spoločnosti predovšetkým v dialógoch Ústava, 
Politika a Zákony.

Platónovo učenie o spoločnosti reflektuje dobovohistorické súvislosti. Vychádzal z poznávania 

života v polis a mohol zvažovať jeho klady a zápory. Pokúšal sa formulovať predstavy o zákla-

doch najlepšieho usporiadania spoločnosti. Táto jeho teoretická (ale aj praktická) reformácia 

spoločnosti modelovala ideál štátotvornosti.

Človek má početné potreby, tak materiálne, ako aj duchovné. Sám však tieto potreby nemôže 

uspokojiť. Preto sa ľudia spájajú, aby si na základe deľby práce medzi sebou mohli vytvárať 

produkty, ktoré uspokojujú všetky ich potreby. Na základe tohto sa ľudia spájajú do početných 

spoločenstiev – štátov. Štát vzniká predovšetkým preto, aby sa ľudia mohli realizovať ako 
spoločenské bytosti na základe vzájomnej pomoci a solidarity. Lebo len toto je základom 

vytvorenia tesných väzieb medzi ľuďmi tak, že vzniká organická jednota štátu.

Súčasťou organickej jednoty sú jednotliví ľudia, ktorí sa od seba typovo odlišujú. Z toho ply-

nie, že štát je vnútorne štruktúrovaný. Jeho základné stavy či triedy sú:

 ✓  výrobcovia,

 ✓  strážcovia,

 ✓  vládcovia – filozofi.

 

Príslušníci jednotlivých tried sú jednotlivci, ktorí k sebe patria podľa svojej prirodzenosti, 

podľa typového zloženia ich duší. Trieda výrobcov zahŕňa ľudí, u ktorých dominantou ich duše 

je žiadostivá časť, ostatné zložky, t. j. rozumová a vôľová, sú jej podriadené. Ich činnosť je 

spätá s cnosťou – umiernenosť. Trieda strážcov je zložená z ľudí, v duši ktorých dominuje vô-
ľová časť a ostatné zložky sú jej podriadené. Sú nositeľmi cnosti – statočnosť. Triedu filozofov 

tvoria ľudia, v duši ktorých dominuje rozumová zložka a ostatné dve sú jej podriadené. Sú 

nositeľmi cnosti – múdrosť.

Usporiadanie týchto tried môže byť veľmi rozmanité a výsledkom sú aj rozmanité typy štátu. 

Podľa Platóna najlepšie usporiadaný štát je taký, v ktorom všetky triedy zaujímajú svoje mies-

ta a vykonávajú činnosti, ktoré vykonávať majú. Na čele tejto spoločnosti sú vládcovia z radov 

filozofov. Podriadené sú im triedy strážcov a výrobcov. Ideálnym typom štátu je aristokracia 
– je nositeľom cnosti – spravodlivosť.
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Horšie štáty sú v nasledovnom poradí: timokracia, oligarchia, demokracia a tyrania. Teda naj-

horšie usporiadanie štátu je tyrania.

Timokracia oproti aristokracii predstavuje určitý úpadok. Vládcami sa stávajú ľudia srdnatí 

a rozkošníci, nositelia násilia vnútorného, alebo aj vonkajšieho. Dominuje tu vláda vôľovej 

časti duše a prejavuje sa ctižiadostivosťou, vládychtivosťou a chamtivosťou.

Oligarchia je ďalším stupňom úpadku spoločnosti. Je vládou niekoľkých, u ktorých dominuje 

vôľová zložka duše. Naviac sa vládnuca vrstva rodí z majetkovej nerovnosti. K moci sa dostá-

vajú majetní a presadzuje sa chamtivosť. Cnosť, naopak, upadá.

Demokracia predstavuje ďalší úpadok v dejinách. Je to štátne usporiadanie, v ktorom víťazia 

nemajetní. Presadzuje sa sloboda a nezáväznosť.

Tyrania je vyústením demokracie. Počas demokracie, v čase najširšej slobody a najväčšej anar-

chie, sa presadzuje jedinec s dominanciou najväčšej žiadostivosti a formuje sa tyrania.

Pozoruhodná je tiež požiadavka harmonického usporiadania tried a činnosti v spoločnosti, 

vyjadrená pojmom spravodlivosti.

Život občanov štátu by sa mal riadiť miernosťou. V žiadnom prípade by nemali usilovať o hro-

madenie majetku, lebo to je zdrojom zla a disharmónie. Platón ale rovnako odmietol bezma-

jetkovosť. Najvyhovujúcejším je stav stredného množstva majetku, ktorý vytvára podmienky 

pre dôstojný život každého.

Na úrovni mikrokozmickej (vysvetľovanie človeka/jedinca) Platón uznáva existenciu troch 

častí ľudskej duše, t. j. rozumovej, žiadostivej a vôľovej, ktoré spája do celku. Na úrovni me-
zokozmickej (vysvetľovanie spoločnosti) nachádzame tri základné stavy, a to stav výrobcov, 

strážcov a vládcov. Ak vládcovia vládnu, výrobcovia vyrábajú a strážcovi strážia, dosiahneme 

najlepšie usporiadanie spoločnosti, ktoré bude nositeľom cnosti spravodlivosti. Na úrovni 

megakozmickej (vysvetľovanie sveta/skutočnosti ako celku) takisto možno identifikovať tri 

sféry – rozumovú – sféra ideí, žiadostivú – sféra hmoty a vôľovú – sféra hmotných vecí. Z priro-

dzenosti týchto sfér vyplýva dominantné postavenie sféry ideí voči hmote a hmotným veciam.
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ÚLOHY

 

A) Pozorne si prečítajte nasledujúci text a odpovedzte na otázky.

„Sokrates: Isteže, pochopiteľne. Predsa si však vypočuj aj zvyšok mýtu. Vy všetci, vy obyvatelia 

nášho štátu, ste totiž navzájom bratmi – tak ich budeme vo svojom rozprávaní nazývať – ale boh, 

keď vás vytváral, primiešal tým, čo sú schopní vládnuť, pri vzniku zlato, a preto sú najvzácnejší; 

pomocníkom však striebro; železo a meď potom roľníkom a ostatným pracujúcim. Pretože ste teda 

všetci z jedného rodu, môže sa stať, že aj keď budete plodiť zväčša sebe podobných potomkov, že 

sa zo zlata narodí strieborný potomok a zo striebra zlatý, a tak sa nájdu v ostatných prípadoch 

protikladnosti. Vládcom však boh predovšetkým a veľmi dôrazne prikazuje nič tak dobre a usi-

lovne nestrážiť ako svojich potomkov, ktorí majú vo svojich dušiach primiešaný niektorý z týchto 

prvkov a ak niektorý z ich potomkov bude mať v sebe primiešanú meď alebo železo, neľútostne 

mu musia určiť postavenie primerané jeho prirodzenosti a zaradiť do triedy remeselníkov alebo 

roľníkov a naopak, ak sa niekto z nich narodí s primiešaninou zlata alebo striebra, tak mu pre-

ukáže poctu a povýšia ho podľa toho do triedy strážcov alebo pomocníkov, pretože podľa veštby 

štát vtedy zahynie, keď ho bude strážiť železný alebo medený strážca. Máš nejaký prostriedok, 

aby uverili tomuto mýtu?

Glaukón: Vôbec nie, aspoň pokiaľ ide o tých prvých občanov štátu, iste však, aby to uverili ich 

synovia a potomci a ostatní ľudia v budúcnosti.

Sokrates: Ale už aj toto bude mať dobrý vplyv, aspoň sa budú väčšmi starať aj o seba navzájom. 

Približne už totiž chápem, čo myslíš...

Sokrates: Ak sa v štátoch nestanú kráľmi filozofi alebo ak sa terajší takzvaní králi a panovníci 

úprimne a náležite neoddajú filozofii, ak jedno i druhé, politická moc a filozofia, nesplynú do jed-

ného, a ak sa početným duchom, ktorí teraz každý osobitne sledujú jeden z dvoch cieľov, násilím 

v tom nezabráni, nebude, milý Glaukón, pre štát a myslím, že ani pre ľudské pokolenie konca 

bied a nevznikne, pokiaľ je to vôbec možné, ani svetlo sveta neuvidí ústava, o ktorej sme doteraz 

hovorili.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 57)

(Platón: Ústava)

Otázky:

1. Čo sa stane, ak budú mať vládcovia vo svojich dušiach primiešanú meď alebo 

budú mať primiešané železo?

2. Kedy podľa veštby zanikne štát?
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3. Kto sa má podľa Platóna stať vládcom?

4. Aké je Platónovo odporúčanie pre súčasných panovníkov a kráľov? Uveďte 

argumenty, ktoré sa v texte objavujú v prehovore Sokrata. 

Čo hrozí, ak sa tak nestane?

5. Myslíte si, že vládnuť by mali filozofi? Uveďte argumenty, ktoré by toto 

tvrdenie potvrdzovali i tie, ktoré by ho popierali.

C) Vytvorte analógiu medzi činnosťou ľudského organizmu a fungovaním štátu s ohľadom 
na spoločenské vrstvy podľa Platóna. Poukážte na potrebu všetkých spoločenských vrstiev 
v štáte vzhľadom na jeho fungovanie ako celku. Na základe zisteného zhodnoťte, ktoré 
formy považoval Platón za kladné a ktoré za záporné.

rozum

srdce

brucho

Človek Duša Cnosť Vrstvy obyvateľstva

rozumová rozumnosť filozofi – vládcovia

srdce vôľová bojovníci, strážcovia

brucho žiadostivá umiernenosť

ľudská schopnosť myslieť, rozmýšľať, uvažovať,  

usudzovať, schopnosť alebo súbor schopností tvoriť 

alebo pretvárať rôzne (najmä kognitívne a regulatívne) 

významové útvary a manipulovať  či operovať nimi

je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv  

cez obehovú sústavu (kardiovaskulárny systém)  

vďaka rytmickým sťahom (kontrakciám)

tráviaci trakt potrebuje človek na to, aby mohol 

harmonicky fungovať, byť v psychickej pohode

B) Doplňte do tabuľky chýbajúce pojmy.
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Správne riešenia

 
Úloha A)

1. Ak má primiešaný niektorý z týchto prvkov, neľútostne mu treba určiť postavenie prime-

rané jeho prirodzenosti a zaradiť ho do triedy remeselníkov alebo roľníkov.

2. Podľa veštby zanikne štát vtedy, keď ho bude strážiť železný alebo medený strážca, čiže 

ak bude vládnuť ten, kto na to nemá predpoklady.

3. Vládcom sa majú stať filozofi.

4. Panovníkom a kráľom odporúča oddávať sa filozofii. Podľa neho by mala politická moc 

a filozofia splynúť do jedného.

5. Napr.:

• Áno, pretože sú múdri, vzdelaní a majú rozhľad, čo im pomáha riešiť viaceré 

problémy, a tak dosiahnu blaho štátu.

• Nie, pretože sú dobrí teoretici, ale nemusia mať kontakt s realitou a ich vládnu-

tie by teda nedopadlo dobre.

rozum

srdce

brucho

Riadenie štátu

Prijímanie zákonov

Vynášanie rozsudkov

Výchova a výcvik vojakov

Zdokonaľovanie zbraní

Obrana štátu

Výroba a predaj tovarov

Poskytovanie služieb

Pestovanie plodín
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Úloha C)

Každá časť ľudského tela má svoje nezastupiteľné funkcie. Na podobnom princípe je založené 

aj fungovanie štátu. Tak ako mozog (rozum) riadi činnosť ľudského tela, tak aj filozofi by mali 

ako vládcovia riadiť celú spoločnosť. Srdce je dôležité kvôli tomu, aby sa dostala krv do celé-

ho tela. Pre štát sú teda rovnako dôležití aj strážcovia, ktorí dozerajú na to, aby spoločnosť 

správne fungovala. Srdcové choroby bývajú často varovným signálom, že s telom nie je niečo 

v poriadku, v prenesenom zmysle slova činnosť vojakov predznamenáva problémy v rámci štá-

tu alebo ohrozenie zvonka. Každý človek musí prijímať potravu preto, aby boli ostatné orgány 

pravidelne zásobované živinami, čiže aj remeselníci a roľníci musia produkovať výrobky každo-

dennej potreby nevyhnutné pre chod spoločnosti, „aby sa spoločnosť nasýtila“.

Každý človek má teda v štáte svoje miesto. Za kladnú formu vlády považuje Platón aristokra-

ciu. Za záporné formy považuje timokraciu, oligarchiu, demokraciu a tyraniu.

ZDROJE

 

DRAGÚŇ, E. 1990. Čítanka z dejín filozofie. Nitra: AGRIS, 191 s. ISBN 80-85183-24-2.

DRAGÚŇ, E. – DŘÍZA, J. 1998. Dejiny filozofie I. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 203 s. 

ISBN 80-8050-178-5.

Človek Duša Cnosť Vrstvy obyvateľstva

rozum rozumová rozumnosť filozofi –vládcovia

srdce vôľová statočnosť bojovníci, strážcovia

brucho žiadostivá umiernenosť roľníci, remeselníci

Úloha B)
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ML Č. 6:  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ - T. 
MORE, T. CAMPANELLA

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu  

a fungovanie utopistického štátu  

u Mora a Campanellu. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci si dokážu vytvoriť postoj  

k utopistickým myšlienkam  

Mora a Campanellu. Zároveň dokážu 

vyjadriť presvedčenie o hodnote  

práce uvedených filozofov vzhľadom 

na prienik týchto myšlienok  

do súčasnosti (napr. pracovný čas, 

školstvo, zdravý životný štýl a pod.).
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ zaujať stanovisko k námietkam nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, najmä 

v prípade, ak ašpirujú na svoje uskutočnenie,

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život.

Obsahový štandard 
Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt dobre usporiadanej a spravovanej spoloč-

nosti – T. More, Campanella)
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METODOLÓGIA

Metóda:  
práca s textom, skupinová práca, brainstorming, samostatná práca, diskusia

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

 

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V nasledujúcej časti hodiny ozrejmí danú problematiku prostredníctvom výkladu.

Potom učiteľ žiakom rozdá texty, ktoré si prečítajú nahlas. Následne pomocou dataprojektoru 

a prezentácie vypracujú pripojené úlohy. Úloha A je zameraná na text T. Campanellu Slnečný 

štát. Učiteľ vyzve žiakov, aby uvedené slovné spojenia správne priradili k príslušnému spo-

luvladárovi. Úloha B je zameraná na text T. Mora Utópia. Žiaci samostatne vypracujú odpovede 

na položené otázky a po uplynutí stanoveného časového limitu (približne 10-15 minút) učiteľ 

skontroluje ich prácu. Vzhľadom na charakter otázky č. 4 učiteľ rozprúdi v triede diskusiu.

Následne po diskusii žiakov učiteľ rozdelí do skupín po troch, prípadne štyroch žiakoch. Kaž-

dej skupine zadá na prekonzultovanie po dva okruhy z úlohy C (napr. prvá skupina – stabilný 

pracovný čas a vláda demokraticky zvolených odborníkov, druhá skupina – naplnenie mate-

riálnych a duchovných potrieb človeka, škola hrou a všeobecná vzdelanosť, tretia skupina – 

využitie technológií v prospech človeka a zdravý životný štýl). Posledný okruh, t. j. brannú 

povinnosť, rozoberie učiteľ so žiakmi formou brainstormingu.

Po vyhodnotení skupinovej práce zadá na domácu úlohu napísať esej na tému: Je možný život 

bez peňazí a súkromného vlastníctva?



81

ML č. 6:  Človek a spoločnosť - T. More, T. Campanella

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Thomas More (1478 – 1535)

Thomas More napísal dielo Utópia, ktoré možno rozčleniť na dve samostatné časti. V prvej 

knihe More podáva kritiku spoločensko-politických a hospodárskych pomerov v Anglicku. 

V centre tejto kritickej reflexie je najmä proces ohradzovania, t. j. zbavovania a vyháňania 

ľudí z pôdy, ničenia a vyľudňovania dedín. Ohradzovanie má podľa Mora tragické následky – 

spôsobuje hlad, biedu, tuláctvo a zločinnosť. Konečnou príčinou, ktorá vyvoláva toto sociálne 

zlo, je podľa neho existencia súkromného vlastníctva. Preto logickým vyústením prvej časti je 

odmietavý vzťah k súkromnému vlastníctvu, lebo pokiaľ bude podľa Mora jestvovať, prevažná 

väčšina ľudí bude trpieť pod bremenom chudoby a biedy.

V druhej časti autor podáva obraz ideálnej spoločnosti, ktorá je založená na spoločenskom vlast-

níctve, vysoko organizovanej výrobe, spravodlivom a rovnom rozdeľovaní spoločenského bohat-

stva. Je to utopistická spoločnosť, kde nikto nemá nič, a predsa sú všetci bohatí. Základom tejto 

spoločnosti je všeobecná pracovná povinnosť, resp. roľníctvo, od ktorého nikto nie je oslobodený. 

Nezanedbateľné miesto v tejto časti zaujíma otázka šťastia, v ktorom spočíva cieľ ľudskej existen-

cie. Pod ľudským šťastím rozumie More žiť v súlade s prírodou, nakoľko príroda neprotirečí rozumu.

Tommaso Campanella (1568 – 1635)

Svoje utopistické názory či vízie sociálne spravodlivej spoločnosti vyjadril v práci Slnečný štát. 

Jeho sociálny projekt výrazným spôsobom ovplyvnili štyri základné činitele:

myšlienkové dedičstvo (Platónov model ideálneho štátu a Morova Utópia),

aktívna účasť v politickom živote,

úcta k novým objavom (vynález kníhtlače, strelnej zbrane a magnetickej strelky),

spôsob života v kláštore, charakterizovaný prísnou reglementáciou a princípom rovnosti.

Slnečný štát je programom uskutočnenia novej spoločnosti, ktorá by žila v súlade s prírodou. 

Likvidácia súkromného vlastníctva je spojená s likvidáciou monogamnej rodiny. Obyvatelia 

Slnečného štátu majú spoločné manželky, z vlastnenia ženy a detí sa rodí vlastníctvo ako také. 

Plodenie detí je v kompetencii štátu a podlieha jeho kontrole. Štátu Campanella zveruje aj 

 1

2

3

4
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výchovu a vzdelávanie detí. Všetci obyvatelia Slnečného štátu pracujú. Práca je spoločnos-

ťou vysoko hodnotená. Campanella vo svojej utopistickej spoločnosti zachováva deľbu práce 

na telesnú a duševnú. Tou druhou je poverovaná zvláštna skupina ľudí – vedcov a kňazov. 

V čele štátu stojí najvyšší vládca, kňaz, nazývaný Slnko alebo Metafyzik. Je vrcholným ar-

bitrom vo veciach svetských i duchovných a vo všetkých otázkach a sporoch vynáša konečné 

rozhodnutie. K dispozícii má troch spoluvládcov – Moc, Múdrosť a Lásku, ktorí majú na starosti 

jednotlivé oblasti života v štáte. Vďaka rozšíreniu vedeckého poznania vládne v Slnečnom štá-

te všeobecné bratstvo.

More a Campanella patria k tým renesančným sociálnym mysliteľom, ktorí vyjadrujú snahu 

po humanizácii spoločenského usporiadania. Spájajú ich mnohé spoločné črty – kritika súk-

romného vlastníctva a požiadavka spoločného majetku a spoločnej práce, ako aj otázky výchovy 

a rovnosti. Súčasne však môžeme odhaliť v ich sociálnych utopických víziách aj isté odlišnosti. 

Po prvé, v otázke proporcionality sociálneho kriticizmu, ktorý prevažuje u Mora. Campanella sa, 

až na jednu výnimku, koncentruje na opis ideálneho spoločenského zriadenia. Po druhé, je to pr-

vok vedy a techniky, ktorý viacej preferuje Campanella. Určité odlišnosti nachádzame aj v otázke 

vzťahu občana a štátu. U Campanellu sa občan podriaďuje štátu aj v intímnych otázkach, ako je 

dohľad na to, aby sa zo spojenia mužov a žien rodilo to najlepšie potomstvo.

ÚLOHY

Pozorne si prečítajte nasledujúce texty a odpovedzte na otázky.

Text č.1

Veľmajster: Prosím ťa, šľachetný hrdina, objasni mi celé usporiadanie ich vlády.

Janovčan: Najvyšším vladárom je u nich kňaz, ktorého vo svojej reči nazývajú Slnko, my by sme ho 

nazvali Metafyzikom. Je hlavou štátu vo veciach svetských i duchovných a vo všetkých otázkach 

a sporoch vynáša konečný rozsudok. Pomáhajú mu traja spoluvladári: Pon, Syn a Mor, čo v našej 

reči znamená Moc, Múdrosť a Láska.

Vladár Moc má na starosti veci vojny a mieru, vojenský výcvik a za vojny je hlavným veliteľom, aj 

keď nie je vyšším ako Slnko. Riadi vojenské úrady, vojsko, stará sa o zásobovanie, opevňovanie, 

obliehanie a vojnové stroje.

Vladárovi Múdrosti sú podriadené slobodné umenia, remeslá a všetky vedy, ako aj úradníci a školy 

týchto odborov. Tomuto vladárovi podlieha toľko úradníkov, koľko je vied...
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Podľa nariadenia Múdrosti, múry celého sveta sú na vnútorných a vonkajších stranách, hore 

i dolu vyzdobené najkrajšími maľbami, ktoré zobrazujú v podivuhodne dokonalom poriadku 

všetky vedy. Na vonkajších múroch chrámu a na závesoch, ktoré sa pri kázni spúšťajú, aby sa 

hlas kňaza nerozptyľoval a neunikal poslucháčom, sú namaľované hviezdy a pri každej hviezde je 

v trojverší uvedená jej veľkosť, pohyb a vlastnosti...

Spoluvladár Láska má na starosti predovšetkým plodenie detí a dozor nad tým, aby sa zo spojenia 

mužov a žien rodilo najlepšie potomstvo. Nám sa vysmievajú, že hoci starostlivo dbáme o pleme-

nenie psov a koní, zanedbávame to u ľudí. Tomuto vládcovi podlieha výchova narodených detí, 

liečenie a výroba liekov, sejba, žatva a oberanie ovocia, roľníctvo a chov dobytka, zásobovanie 

stolov a vôbec všetko, čo sa týka živobytia, obliekania a pohlavného styku. Vo svojich službách 

má mnoho učiteľov a učiteliek, ktoré sa venujú týmto umeniam.

Metafyzik dozerá spolu s tromi vladármi na všetko a bez jeho vedomia sa nič nedeje. Títo štyria 

prerokúvajú všetky štátne veci a všetci sa zhodne pripojujú k názoru, ku ktorému sa prikláňa 

Metafyzik...

Veľmajster: Rozprávaj mi, prosím ťa, o všetkých úradoch, službe, povinnostiach, výchove, spôso-

be života, o tom, či je to republika, monarchia alebo aristokracia.

Janovčan: Tento národ sa prisťahoval z Indie, odkiaľ utiekol, keď bol porazený Mongolmi, lupič-

mi a násilníkmi, ktorí jeho rodnú zem vyplienili a rozhodol sa viesť filozofický, pospolitý spôsob 

života. Aj keď medzi ostatným obyvateľstvom, žijúcim na jeho území, nie je ustanovené spolo-

čenstvo žien, u nich samotných je prijaté, pretože majú všetko spoločné. Prideľovanie všetkého 

je v rukách úradných osôb, ale nakoľko vedy, pocty a pôžitky sú všeobecným majetkom, nemôže 

si nikto nič privlastniť.

Podľa nich vlastníctvo vzniká a udržiava sa tým, že každý z nás má vlastný dom a vlastnú ženu 

a deti. To je prameňom sebectva; aby sme totižto v záujme svojho syna dosiahli bohatstvo a dôs-

tojné postavenie a urobili ho dedičom veľkého majetku, začíname, a to každý z nás, buď okrádať 

štát, pokiaľ sa ničoho nebojíme, pretože sme bohatí a urodzeného pôvodu, alebo sa z nás, ak 

nemáme moc, postavenie a vznešených predkov, stávajú zradcovia, lakomci. Ak sa zbavíme se-

bectva, zostane v nás iba láska ku spoločenstvu. (DRAGÚŇ – DŘÍZA, 2002)

(T. Campanella – Slnečný štát)
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Úloha A)

Uvedené slovné spojenia v obrázku priraďte k spoluvladárom.

Úloha B)

Text č. 2

A keď tak v duchu prezerám a obraciam všetky tie štáty, ktoré dnes všade prekvitajú, nepripadá mi 

to – buď mi Boh milostivý! – ináč, než ako akési sprisahanie boháčov jednajúcich o svojich výhodách 

menom a z titulu štátu. Vymýšľajú a vynachádzajú si všemožné spôsoby a umenia, akoby si mohli 

všetko, čo si sami nepoctivo nazhromaždili, predovšetkým udržať bez obavy o stratu, akoby čo naj-

lacnejšie najímali prácu a námahu chudákov a zneužívali ich. Ak raz boháči v mene štátu, to jest i v 

mene chudákov nariadia, že sa takéto úskoky majú zachovať, ihneď sa stávajú zákonmi. A najhorší 

ľudia vo svojej nenásytnej chamtivosti rozdelili si medzi seba všetko, čo by bolo stačilo všetkým.

Ako ďaleko sú však od šťastia, ktoré panuje v Utópii, kde každú túžbu po peniazoch od základu 

znemožnilo odstránenie ich používania. Aké veľké bremeno sa tým odstránilo! Koľko príležitostí 

k zločinom a neprávostiam sa tým vykorenilo! Kto by nevedel, že podvody, krádeže, lúpeže, bitky, 

nepokoje, hádky, vzbury, vraždy, zrady a travičstvá, ktoré sa každodenným trestaním skôr len 

pomstia, než držia na uzde, odumierajú spolu so zánikom peňazí? Ba že aj strach, trápenie a sta-

rosti, námahy, lopoty hynú v tom istom okamžiku ako peniaze? Dokonca aj sama chudoba, ktorá 

ako sa zdá, sama vždy trpela nedostatkom peňazí, by úplne zmizla, keby zmizli peniaze.

Aby bolo jasnejšie, predstav si v duchu nejaký neplodný a neúrodný rok, v ktorom hlad zahubí 

mnoho tisíc ľudí. Neváham tvrdiť, že keby sa na konci tohto nedostatku prezreli sýpky boháčov, 
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našlo by sa toľko obilia, že keby sa bolo rozdelilo medzi tých, ktorých zahubil hladomor, nikto 

by nebol pocítil túto skúposť neba i zeme. Tak ľahko sa mohlo zaopatriť živobytie, keby nám 

k nemu nezavierali cestu tie blahoslavené peniaze, ktoré boli preslávne vynájdené, samozrejme, 

len preto, aby sa prístup k živobytiu neotváral ináč, len nimi.

To si nepochybne uvedomujú aj boháči, ktorí veľmi dobre vedia, o čo výhodnejšie by bolo nemať 

nedostatok nepotrebných vecí než mať nadbytok všelijakých zbytočností, byť slobodným od mno-

hého zla než obklopený veľkým bohatstvom. (DRAGÚŇ – DŘÍZA, 2002)

(T. More – Utópia)

Otázky k textu č. 2

1. Čo je podľa Mora pravdepodobná príčina prekvitania okolitých štátov?

2. Aké „bremeno“ leží na pleciach boháčov spomínaných krajín?

3. T. More v ukážke spomína rôzne zločiny. Pouvažujte, z akého dôvodu ich  

 v súvislosti s peniazmi spomína.

4. Myslíte si, že by mohla naša spoločnosť dospieť do takého stavu, ako opisuje  

 More vo svojom diele Utópia? Zdôvodnite svoje tvrdenie.

Úloha C)

Diela Mora a Campanellu považujeme za utópie, pretože v dobe ich vzniku a ešte aj dlho po nej 

sa nedali zrealizovať. Niektoré myšlienky sa však naplnili v 19. a 20. storočí. Vyjadrite sa, ako 

sa uplatnili ich niektoré nasledovné idey:

 ✓ stabilný, 4-hodinový/6-hodinový pracovný čas, 

 ✓ vláda demokraticky zvolených odborníkov, 

 ✓ naplnenie materiálnych a duchovných potrieb, 

 ✓ škola hrou a všeobecná vzdelanosť, 

 ✓ využitie technológií v prospech človeka, 

 ✓ zdravý životný štýl, 

 ✓ branná povinnosť.
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Správne riešenia

Úloha A)

 
 
Úloha B) 

– odpovede na otázky k textu č. 2:

1. Príčina prekvitania okolitých štátov je sprisahanie boháčov, ktorí sa snažia nájsť rôzne 

spôsoby udržania si majetku.

2. Na pleciach boháčov leží bremeno v podobe túžby po peniazoch a udržania si ich.

3. Spomína ich preto, že ide o zločiny, vďaka ktorým sa v histórii nielen obyčajní ľudia,  

ale aj panovníci nečestným spôsobom dostávali k majetku.

4. Odpoveď na danú otázku nie je jednoznačná.
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Úloha C)

Utopické názory 
(okruhy)

Stav v súčasnosti

stabilný, 4-hodinový  
/ 6-hodinový pra-

covný čas

Po vzniku kapitalizmu sa postupne začalo uvažovať  
o zavedení stabilného pracovného času.  

Aj keď nemáme 4 alebo 6-hodinový pracovný čas  
ani v súčasnosti, môžeme hovoriť o stabilnom 
8-hodinovom pracovnom čase. Dokonca sa už  

v niektorých krajinách uvažuje o jeho skrátení.

vláda demokraticky 
zvolených  

odborníkov

V demokracii rozhodujú vo voľbách  
o svojich zástupcoch priamo či nepriamo voliči, ktorí 
sa snažia voliť nielen podľa sympatií, ale často berú 

na zreteľ odbornú prax a znalosti kandidátov.

naplnenie materiál-
nych a duchovných 

potrieb človeka

Súčasná doba so svojimi vymoženosťami ponúka  
pracujúcim možnosť naplniť svoje materiálne  

i duchovné potreby (možnosť slušného bývania, 
právo na prácu, plácu, sloboda vierovyznania).

škola hrou a vše-
obecná vzdelanosť

Svoje vízie školy hrou rozviedol vo svojich dielach Ján 
Amos Komenský. Postupne sa dostali v ďalších storočiach 

do školskej praxe. Za povinnú školskú dochádzku 
vďačíme osvietenskej panovníčke Márii Terézii. Tieto 

vízie sa postupne zapracovali do zákonov jednotlivých 
štátov a začali sa uplatňovať v školskej praxi.

využitie technológií  
v prospech človeka

V súčasnosti vidíme prudký rozvoj vedy a techniky, 
získané poznatky našli svoje uplatnenie v rôznych 

technológiách, bez ktorých si nevieme náš 
každodenný život ani predstaviť (telekomunikačné 

prostriedky, audiovizuálne technológie,...).

zdravý životný štýl

Výsledkom konzumnej spoločnosti v našich končinách je 
prudký nárast civilizačných chorôb, najmä obezity. Preto 
sa mnoho ľudí stalo zástancom tzv. zdravého životného 

štýlu (konzumácia zdravých, hlavne bio potravín, 
pravidelný pohyb, dostatočný odpočinok po práci,...).
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ZDROJE
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7ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
(K. Popper a jeho koncept 

otvorenej spoločnosti)
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

Popperovej koncepcie otvorenej 

spoločnosti. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu pochopiť význam 

volieb ako prejavu slobody, 

možnosti vyjadriť svoj postoj  

k predchádzajúcej vláde,  

resp. možnosti ovplyvniť charakter 

novej vlády.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ zaujať stanovisko k námietkam nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, 

najmä v prípade, ak ašpirujú na svoje uskutočnenie,

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý 

život,

 ✓ vysvetliť rozdiel medzi sociálnou utópiou a otvorenou spoločnosťou,

 ✓ napísať jednoduchú filozofickú esej s využitím znalostí z tematických celkov.

Obsahový štandard 
Človek a spoločnosť (K. Popper a jeho koncept otvorenej spoločnosti)
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METODOLÓGIA

Metóda: práca s textom, samostatná práca

Pomôcky: text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej 

jednotky. V rámci motivačnej časti hodiny cielenými otázkami zisťuje, či majú záujem o spolo-

čenské dianie, vo veľkej miere o problematiku parlamentných volieb. Učiteľ sa ich opýta:

1. Na čo slúžia parlamentné voľby a ako často sa konajú v Slovenskej republike?

2. Ako sa zostavuje nová vláda na základe výsledkov parlamentných volieb?

3. Myslíte si, že volebné právo by mali mať všetci alebo iba tí, čo pracujú a odvádzajú dane? 

Ako by sa to odzrkadlilo na výsledkoch volieb, ak by mohli voliť len tí, ktorí by platili dane?

4. Myslíte si, že v demokracii môžete účasťou vo voľbách ovplyvniť charakter smerovania 

novej vlády?

5. Akú formu vlády uprednostňoval Platón? Pri odpovedi využívajte relevantné argumenty.

V nasledujúcej, t. j. expozičnej fáze hodiny učiteľ vysvetlí nové učivo prostredníctvom výkladu. 

Potom rozdá žiakom pracovný list (príloha A), ktorý obsahuje text s úlohami. Učiteľ upozorní 

žiakov na to, že súčasťou pracovného listu je aj nevyplnená schéma, do ktorej budú zapiso-

vať svoje odpovede podľa uvedených inštrukcií. Na základe tejto schémy budú žiaci schopní 

vysvetliť rozdiel medzi Platónovou sociálnou utópiou a Popperovou otvorenou spoločnosťou.

Po uplynutí stanoveného 

času (približne 10 – 15 minút) 

učiteľ frontálne skontroluje 

vypracované úlohy. V prípa-

de potreby navedie žiakov 

k správnym odpovediam pro-

stredníctvom vhodne polože-

ných otázok. Po skontrolo-

vaní odpovedí učiteľ v rámci 

fixačnej fázy hodiny zhrnie 

učivo. V závere hodiny zadá 

žiakom domácu úlohu, ktorá 

bude spočívať v napísaní filo-

zofickej eseje (úloha B).
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

 

Počas vývinu ľudskej spoločnosti sa objavilo mnoho koncepcií fungovania štátu. S prvými 

sa stretávame už v antike (Platón, Aristoteles). S ďalšími sa stretávame aj v neskorších obdo-

biach, napr. v renesancii (More, Campanella, Machiavelli,...), osvietenstve (Hobbes, Rousse-

au,...), ale aj v iných obdobiach.

V 20. storočí prichádza s koncepciou otvorenej spoločnosti Karl Raimund Popper  
(1902 – 1994). Nevyhnutnými základmi pre existenciu otvorenej spoločnosti sú:

 ✓ odmietanie akýchkoľvek dogiem absolútnej pravdy,

 ✓ pri rozvoji spoločnosti presadzovanie kritických a racionálnych vedeckých postupov,

 ✓ uplatňovanie humanistickej teórie spravodlivosti (založenej na princípoch rovnosti, 

individualizmu a slobody),

 ✓ umožnenie postupných reforiem spoločenského života.

Popper je presvedčený, že v politickej teórii a praxi (predovšetkým pod vplyvom Platóna) exis-

tuje stále prítomný zmätok a principiálne nepochopenie hlavného problému politiky, ktorým 

je problém politických mechanizmov otvorenej spoločnosti odrážajúcich platónsko-popperov-

skú dilemu vládnutia.

Popperova argumentácia sa zakladá na tvrdení, že Platón nesprávne identifikoval základný 
problém politiky ako hľadanie odpovede na otázku, kto má vládnuť. Ak totiž budeme najprv zdô-

razňovať problém vládcu, tak vyjadríme len zdanlivý problém prinášajúci zdanlivé riešenia v podo-

be nepodstatných odpovedí, podľa ktorých vládnuť by mali tí najmúdrejší, najlepší či elita (ľud).

Musíme preto pripustiť (berúc do úvahy neistý ľudský faktor) permanentné riziko, že voľba 

dobrých vládcov (v personálnom zmysle slova) sa nemusí vydariť, čím by sme mali hneď na za-

čiatku akejkoľvek teórie či volebnej praxe (výberu politických zástupcov) počítať s možnosťou 

„zlej vlády“ a nevyhnutnosťou pripraviť sa na najhoršiu z možných alternatív. Popper navrhuje 

nahradiť platónsky problém, kto má vládnuť problémom úplne iným, a to otázkami, či existujú 

formy vlády, ktoré je potrebné zavrhnúť z morálnych dôvodov a či existujú také formy vlá-

dy, ktoré nám dovoľujú zbaviť sa zavrhnutiahodných alebo len nekompetentných vlád, ktoré 

spôsobujú škody. Tvrdí, že tieto otázky v skutočnosti, bez toho, aby sme si to uvedomovali, 

ležia v základoch našich takzvaných demokracií a sú základom tak aténskej demokracie, ako aj 

našich moderných západných demokracií.
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Požiadavka súvisiaca s odpoveďou na otázku, ako sformovať inštitúcie, aby zlá vláda nespô-
sobila príliš veľa škody, respektíve, ako zabrániť tomu, aby sa potenciálne zlo nemohlo stať zlom 

reálnym, je pre Poppera zároveň nosným kritériom medzi akceptovateľnou a neakceptovateľnou 

vládou (a inštitúciami). Touto požiadavkou je inštitucionálne podmienená možnosť zbaviť sa zlej 

vlády, nakoľko nezáleží na tom, kto vládne, pokiaľ sa môžeme zbaviť vlády bez krvipreliatia.

Tyrania predstavuje vládu, ktorej sa nemožno zbaviť iným prístupom než úspešnou revolúciou. 

Každá diktatúra v podobe tyranie je podľa Poppera morálne zlá. Popper navrhuje, aby sa voľby 

stali skutočným súdom ľudu, keď sa vláda posudzuje a ľud funguje ako porota. Volebný deň by 

sa mal stať dňom, keď hodnotíme starú vládu. Rozdiel, ktorý Popper zdôrazňuje medzi demok-

raciou ako „vládou ľudu“ a demokraciou ako „súdom ľudu“, má aj svoje praktické dôsledky. 

Sama myšlienka „ľudovlády“ evokuje potrebu zastúpenia každej názorovej skupiny, rôznych 

zoskupení či politických strán v podobe pomerného (proporčného) zastúpenia v parlamente, 

čo inými slovami znamená, že parlament ako najvyšší zastupiteľský orgán má byť zrkadlovým 

obrazom zloženia „ľudu“ a prostredníctvom neho sa má realizovať myšlienka „vlády ľudu“. 

Popper však prízvukuje, že nikde nevládne ľud, ale vládnu vlády, respektíve vládnu strany pro-

stredníctvom svojich nominovaných zástupcov. V podmienkach politickej straníckej plurality 

potom ani parlament konštruovaný na základe proporcionálneho princípu nereprezentuje ľud 

a jeho názory, ale slúži hlavne na presadzovanie vplyvu strán a ich propagandistických, mani-

pulačných schopností. Aj keď Popper uznáva potrebu fungovania politických strán v demokra-

tickom politickom režime, takéto fungovanie v zmysle vnútorne zabudovanej logiky napĺňania 

vlastného záujmu považuje za ohrozenie samotného princípu demokracie.

Otvorená spoločnosť nie je (nemala by byť) podľa Poppera žiadny politický systém, režim 

v tradičnom zmysle, ale predstavuje skôr spôsob súžitia medzi jednotlivcami. Aby taký 

systém mohol fungovať, musí existovať nejaké kritérium, ktorým posudzujeme súperiace 

myšlienky (väčšinový princíp) a musí byť všeobecná ochota podriadiť sa tomuto kritériu (viera 

v demokraciu ako regulatívny ideál), z čoho vyplýva, že Popper považoval za atributívny znak 

otvorenej spoločnosti demokraciu ako najlepšiu formu politického zriadenia (z tých, ktoré 

máme reálne k dispozícii, so všetkými jej nedostatkami), ako metódu a organizujúci princíp 

pre súťaž politických ideí. Veril v demokraciu „churchillovským spôsobom“, ako „v štátnu for-

mu najmenšieho zla“, najlepšiu zo všetkých „zlých“ vládnych systémov.

Práve demokracia ako forma politického zriadenia predstavuje ústredný spojovací článok, 

médium fungovania otvorenej spoločnosti. Nie je to nejaký definitívne nájdený a utvorený 

priestor, jej projektovacie parametre nesú so sebou stav otvorenosti predstavujúci prezum-

pciu toho, že v spoločnosti existujú rozdielne, rovnakou mierou legitímne a nezjednotiteľné 

nároky rôznych subjektov.
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ÚLOHY (práca s textom)

A) Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

„Bojujeme proti jeho neslobode a neľudskosti. Nie sme ochotní predať si slobodu za misu šošovice 

– ani nie za misu šošovice najvyššej produktivity a najväčšieho bohatstva, najväčšej hospodárskej 

istoty, ak by sa niečo také dalo vykúpiť neslobodou.

Častejšie som tu použil výraz „masa“, najmä aby som upozornil na to, že stupňovanie potrieb 

a hospodárska ctižiadosť más je niečo nové. Práve preto mi záleží na tom, aby som sa dištancoval 

od tých, ktorí majú plné ústa slova zmasovenie a našu spoločenskú formu označujú ako masovú 

spoločnosť (mass society). Slovo „zmasovenie“ sa zmenilo na obľúbené heslo, takisto ako výraz 

„vzbura más“, ktorý akoby bol nadchol skutočné masy intelektuálov a polointelektuálov.

Nemyslím, že tieto heslá majú čo len niečo spoločné s našou sociálnou realitou. Naši sociálni 

filozofi vnímali túto realitu nesprávne a nesprávne ju vykladali. Sociálnu realitu videli nesprávne 

preto, lebo na ňu pozerali cez okuliare platónsko-marxistickej sociálnej teórie. Platón bol teoretik 

absolutisticko-aristokratickej formy vlády. Ako základný princíp teórie štátu sformuloval otázku: 

Kto má panovať? Kto má v štáte vládnuť? Mnohí, dav, masa alebo nemnohí, vyvolení, elita?

Ak otázku „Kto má vládnuť?“ prijmeme ako základnú otázku, existuje na ňu zrejme iba jedna 

jediná rozumná odpoveď: nie neučení, ale učení, mudrci, nie dav, ale tí nemnohí najlepší. To 

vyjadruje Platónova teória vlády najlepších – aristokracie.

Napodiv veľkí odporcovia tejto platónskej teórie – veľkí teoretici demokracie ako napríklad Rous-

seau – prijímajú Platónovu formuláciu otázky namiesto toho, aby ju odmietli ako nedostatočnú. 

Je predsa jasné, že základná otázka teórie štátu musí znieť celkom inak, než predpokladal Pla-

tón. Nie je to otázka: „Kto má vládnuť?“ alebo „Kto má mať moc?“, ale otázka: „Koľko moci 

možno vláde vyhradiť?“ alebo azda presnejšie: „Ako by sme mali zriadiť naše politické inštitúcie, 

aby ani neschopní a nečestní vládcovia nemohli narobiť veľké škody?“ Inými slovami, základným 

problémom teórie štátu je problém krotenia politickej moci – z vôle a zneužívania moci – pro-

stredníctvom inštitúcií, ktorými sa moc delí a kontroluje.“ (http://www.fhpv.unipo.sk/koev/

filozofia/popper%20karl.htm) [14.12.2020]

(Popper: Hľadanie lepšieho sveta)
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Otázky:

1. Ktoré otázky si kladú Popper a Platón v súvislosti s teóriou štátu?

2. V texte sa spomína pojem sloboda. Vzhľadom na daný pojem uveďte,  

 aké skupiny ľudí žili počas života Platóna a počas života Poppera.

3. Aké formy vlády považajú Popper a Platón za najlepšie, resp. za najmenej  

 „škodlivé“? V čom vidí Popper problém Platónovej koncepcie?

4. Akým spôsobom vznikajú vlády v Popperovej a Platónovej koncepcii štátu?

5. Ktoré formy vlády obaja odsudzujú? Svoje stanovisko odôvodnite.

B) Na základe analýzy textu a vypracovaných úloh vyjadrite svoje stanovisko s využitím 
argumentov k obidvom koncepciám teórie štátu vo forme filozofickej eseje, pričom uveďte 
ich klady a zápory.

Správne riešenie



97

ML č. 7:  Človek a spoločnosť - K. Popper

ZDROJE

Kolektív autorov. 1998. Malá antológia z diel filozofie II. Bratislava: SPN, 218 s.  

ISBN 80-08-01825-9.

LEŠKO, V. – MIHINA, F. 1993. Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 357 s. ISBN 80-967013-3-9.

POPPER, K. 1994. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: OIKOYMENH, 356 s.  

ISBN 80-85241-53-6.

POPPER, K. 1994. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Praha: OIKOYMENH, 290 s.  

ISBN 80-85241-54-4.

http://www.fhpv.unipo.sk/koev/filozofia/popper%20karl.htm [14.12.2020]

https://www.sav.sk/journals/uploads/04191208SPS_1_2011_D%20Dobias.pdf [14.12.2020]



98

ML č. 7:  Človek a spoločnosť - K. Popper

PRÍLOHA A

Pracovný list – Popper

Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

„Bojujeme proti jeho neslobode a neľudskosti. Nie sme ochotní predať si slobodu za misu šošovice 

– ani nie za misu šošovice najvyššej produktivity a najväčšieho bohatstva, najväčšej hospodárskej 

istoty, ak by sa niečo také dalo vykúpiť neslobodou.

Častejšie som tu použil výraz „masa“, najmä aby som upozornil na to, že stupňovanie potrieb 

a hospodárska ctižiadosť más je niečo nové. Práve preto mi záleží na tom, aby som sa dištancoval 

od tých, ktorí majú plné ústa slova zmasovenie a našu spoločenskú formu označujú ako masovú 

spoločnosť (mass society). Slovo „zmasovenie“ sa zmenilo na obľúbené heslo, takisto ako výraz 

„vzbura más“, ktorý akoby bol nadchol skutočné masy intelektuálov a polointelektuálov.

Nemyslím, že tieto heslá majú čo len niečo spoločné s našou sociálnou realitou. Naši sociálni 

filozofi vnímali túto realitu nesprávne a nesprávne ju vykladali. Sociálnu realitu videli nesprávne 

preto, lebo na ňu pozerali cez okuliare platónsko-marxistickej sociálnej teórie. Platón bol teoretik 

absolutisticko-aristokratickej formy vlády. Ako základný princíp teórie štátu sformuloval otázku: 

Kto má panovať? Kto má v štáte vládnuť? Mnohí, dav, masa alebo nemnohí, vyvolení, elita?

Ak otázku „Kto má vládnuť?“ prijmeme ako základnú otázku, existuje na ňu zrejme iba jedna 

jediná rozumná odpoveď: nie neučení, ale učení, mudrci, nie dav, ale tí nemnohí najlepší.  

To vyjadruje Platónova teória vlády najlepších – aristokracie.

Napodiv veľkí odporcovia tejto platónskej teórie – veľkí teoretici demokracie ako napríklad Rous-

seau – prijímajú Platónovu formuláciu otázky namiesto toho, aby ju odmietli ako nedostatočnú. 

Je predsa jasné, že základná otázka teórie štátu musí znieť celkom inak, než predpokladal Pla-

tón. Nie je to otázka: „Kto má vládnuť?“ alebo „Kto má mať moc?“, ale otázka: „Koľko moci 

možno vláde vyhradiť?“ alebo azda presnejšie: „Ako by sme mali zriadiť naše politické inštitúcie, 

aby ani neschopní a nečestní vládcovia nemohli narobiť veľké škody?“ Inými slovami, základným 

problémom teórie štátu je problém krotenia politickej moci – z vôle a zneužívania moci – prostred-

níctvom inštitúcií, ktorými sa moc delí a kontroluje.“

(Popper: Hľadanie lepšieho sveta)

zdroj: http://www.fhpv.unipo.sk/koev/filozofia/popper%20karl.htm
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Otázky:

1. Ktoré otázky si kladú Popper a Platón v súvislosti s teóriou štátu?

2. V texte sa spomína pojem sloboda. Vzhľadom na uvedený pojem uveďte,  

 aké skupiny ľudí žili v spoločnosti počas života Platóna a počas života Poppera.

3. Aké formy vlády považajú Popper a Platón za najlepšie, resp. za najmenej  

 „škodlivé“?

4. Akým spôsobom vznikajú vlády v Popperovej a Platónovej koncepcii štátu?



8ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
(filozoficky fundovaný 

projekt dobre usporiadanej 
a spravovanej spoločnosti 

– K. Marx a problém 
odcudzenia)



101

ML č. 8:  Človek a spoločnosť – K. Marx

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

Marxovho chápania spoločnosti  

a vzťahy medzi jednotlivými 

zložkami, ktoré podľa neho 

spoločnosť tvoria. Žiaci dokážu 

vysvetliť problém odcudzenia. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko 

ohľadom toho, aká je hodnota 

práce a aké dôležité je primerané 

ohodnotenie práce človeka.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, matematika, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ Zaujať stanovisko k námietkam nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, 

najmä v prípade, ak ašpirujú na svoje uskutočnenie;

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život,

 ✓ nájsť príklady kolíznych vzťahov medzi technologickým rozvojom a morálkou;

 ✓ posúdiť negatívne prejavy a dôsledky inštrumentálnej racionality a jednostrannej 

orientácie západnej civilizácie na kritérium ekonomickej efektívnosti na jednotlivé 

sféry života človeka a spoločnosti.

Obsahový štandard 
Obsahový štandard: Človek a spoločnosť (filozoficky fundovaný projekt dobre usporiadanej  

a spravovanej spoločnosti – K. Marx a problém odcudzenia)
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METODOLÓGIA

Metóda:  
práca s textom, inscenačná metóda, samostatná práca

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny použije inscenačnú metódu. Žiakov rozdelí do trojíc. Jeden 

z nich bude predstavovať výrobcu, druhý predávajúceho a tretí kupujúceho. Učiteľ im rozdá 

„marxovky“ (príloha B), ktoré budú slúžiť ako platidlo. Rozdelí ich žiakom podľa toho, ku ktorej 

skupine patria. Výrobca má za úlohu predať svoj produkt druhému žiakovi, ktorý ho ďalej predá-

va kupujúcemu. Po odohranej scénke sa učiteľ spýta výrobcov, ako sa cítili, keď videli, čo sa dialo 

s cenou ich výrobku. Opýta sa, či sa výrobca necíti znechutený vzhľadom na vývoj ceny výrobku 

a jeho citový vzťah k nemu. Ďalšou otázkou zisťuje, či by daný stav nevyústil do vzniku revolúcie, 

ak by bola nespokojnosť príliš veľká. Následne vyzve žiakov, aby zaujali stanovisko k námietkam 

nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, najmä v prípade, ak ašpirujú na svoje usku-

točnenie, ako sa udialo v minulosti, napr. v prípade Veľkej októbrovej revolúcie v Rusku.

Následne učiteľ vyzve žiakov, aby si predstavili, aké množstvo „marxoviek“ by po určitom čase mali 

jednotlivé skupiny. Premyslenými otázkami vedie žiakov (výrobcov, predávajúcich, kupujúcich) 

k tomu, aby si uvedomili, že predávajúci zarobia vždy viac peňazí a bez námahy, kým výrobcovia 

pri výrobe výrobku musia vynaložiť určitú námahu a do výrobného procesu musia neustále inves-

tovať. Kupujúci skonštatujú, že zaplatia viac, ak si výrobok kúpia od predávajúcich a nie priamo 

od výrobcov. Žiaci si teda majú uvedomiť, že ten, kto veľa pracuje, nie je vždy ten, kto je adekvátne 

odmenený. Zároveň sa vytráca jeho radosť z výroby svojich produktov. Učiteľ sa ich spýta, či pozna-

jú iné konkrétne príklady z reálneho života svojich blízkych, na základe ktorých posúdia negatívne 

prejavy a dôsledky inštrumentálnej racionality a jednostrannej orientácie západnej civilizácie 

na kritérium ekonomickej efektívnosti na jednotlivé sféry života človeka a spoločnosti.

Touto metódou učiteľ navodí potrebnú atmosféru v triede a plynulo môže pokračovať v prie-

behu hodiny výkladom učiva. Po výklade nasleduje práca s textom. Učiteľ upozorní žiakov 

na to, aby si text pozorne prečítali, zodpovedali položené otázky a písomne vypracovali úlohy. 

Po uplynutí približne 10 minút vyzve žiakov, aby odpovedali na otázky a písomne vypracovali 

úlohy. V prípade potreby ich pomocnými otázkami navádza na správne riešenie. Keďže žiaci 

mávajú niekedy problém s českým jazykom, nižšie je uvedený voľný preklad tohto textu.
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V rámci opakovania učiteľ využije projektor a vyzve žiakov, aby v obrázku predstavujúcom dom 

z prezentácie (Marxov koncept spoločnosti) priradili pojmy uvedené v bublinách k príslušným 

častiam domu, t. j. k príslušným zložkám Marxovej spoločnosti, v rámci ktorej si majú premys-

lieť, ako ovplyvňuje spoločenská základňa spoločenskú nadstavbu a naopak.

Učiteľ žiakom zadá domácu úlohu napísať úvahu, ktorej témou budú kolízne vzťahy medzi 

technologickým rozvojom a morálkou. Pri vypracovávaní úlohy môžu žiaci využiť internet, 

knihy, respektíve iné zdroje informácií uplatňujúc medzipredmetové vzťahy s dejepisom, prí-

padne etickou výchovou.

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Marxistická filozofia je filozofiou činnosti, praxe. Podľa Marxa filozofi svet doteraz len rozlič-

ným spôsobom vysvetľovali, ide však o to, aby ho zmenili. Filozofia má byť duchovným nástro-

jom tejto praktickej premeny sveta.

Marx sa orientuje na filozofiu človeka. Zaujíma ho najmä problematika odcudzenia človeka. 

Prácu, produktívnu činnosť pokladá za základnú vlastnosť človeka ako prírodnej a sociálnej 

bytosti. V práci – ako zmyslovo-predmetnej, cieľavedomej činnosti – človek spredmetňuje 

svoje bytostné sily, pretvára prírodné a sociálne prostredie, prostredníctvom práce si osvojuje 

vonkajšiu prírodu, „druhú“ prírodu, ktorú sám vytvoril svojou činnosťou, ako aj svoju vlastnú 

prirodzenosť.

Lenže v konkrétnych spoločenských podmienkach, v ktorých je pracovná činnosť organizo-

vaná na základe súkromného vlastníctva, sa človeku odsudzuje produkt jeho práce, sama 

pracovná činnosť, jeho ľudská druhová podstata, aj iný človek. Odcudzenie práce sa podľa 

Marxa koncentrovane prejavuje v postavení moderného proletára, ktorý je bezprostredným 

výrobcom materiálnych hodnôt v modernej kapitalistickej spoločnosti, ale nie je ich vlastní-

kom, užívateľom. Práve odcudzenie práce je základom všetkých ostatných foriem odcudzenia. 

Odcudzením Marx chápe nadvládu ľudských výtvorov nad človekom, ktoré voči nemu vystupujú 

ako cudzie, nezávislé sily (napr. tovary, peniaze, štát). Za odcudzenie pokladá aj prevrátenie 

reálnych životných vzťahov ľudí v ich vedomí (napr. náboženstvo, ideológia).

Marx tvrdí, že odcudzenie možno prekonať len zrušením súkromného vlastníctva, komunis-
tickou premenou spoločnosti. Premeniť komunistický ideál na skutočnosť však znamená vytvo-

riť vedu o ľudskej spoločnosti a dejinách, ktorá by ukázala a zdôvodnila, že vývin ľudskej spoloč-

nosti a celé dejiny ako prírodno-historický proces zákonite smerujú k beztriednej spoločnosti.
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Základom spoločnosti je materiálna výroba, v ktorej ľudia produkujú to, čo slúži na uspo-

kojovanie ich potrieb. Preto podľa spôsobu výroby marxisti rozlišujú v dejinách ľudstva veľké 

organické celky, ktoré nazývajú spoločensko-ekonomickými formáciami.

Každá formácia má svoju základňu (súhrn výrobných vzťahov), od ktorej sa odvodzuje politic-

ká a právna nadstavba (štát, inštitúcie, ideológie). Svoje spoločenské bytie si ľudia uvedomu-

jú vo formách spoločenského vedomia (politika, právo, morálka, veda, umenie, náboženstvo, 

filozofia).

Sociálna základňa predstavuje materiálnu oblasť a sociálnu oblasť. Sociálnu nadstavbu 
tvoria zákony, morálka, kultúra, náboženstvo, filozofia, veda a umenie. Ak nefunguje 

v spoločnosti základňa, nemôže byť vytvorená ani nadstavba. Naše myslenie a vedomie je ur-

čované materiálnymi životnými podmienkami spoločnosti, materiálne vzťahy sú rozhodujúce 

aj pre historický vývoj. Sociálna základňa má tri úrovne:

prírodné zdroje – napr. nerastné suroviny, podnebie, geografické podmienky,

pracovné sily – robotnícka trieda,

pracovné vzťahy vo výrobnom procese – organizácia výroby.

Spoločensko-ekonomická formácia sa rozvíja dovtedy, kým výrobné vzťahy poskytujú dosta-

točný priestor pre pokrok výrobných síl. Ak sa výrobné vzťahy stávajú brzdou ďalšieho vývoja, 

dochádza k radikálnej premene spôsobu výroby. Jej politickým prejavom sú sociálne revolúcie, 

v ktorých nová, pokroková spoločenská trieda preberá svoje vedúce postavenie a moc v štá-

te. (Spoločenské triedy marxisti chápu ako veľké skupiny ľudí, na ktoré sa delí spoločnosť. 

Základným kritériom tohto „delenia“ je vlastnícky vzťah k výrobným prostriedkom, ktorý je 

právne upravený v zákonoch. Čiže podľa marxistickej teórie príčinou vzniku tried je súkromné 

vlastníctvo.)

Marx sa domnieva, že o nijakej spoločnosti nemožno usudzovať podľa foriem jej vedomia, 

podľa toho, čo si sama o sebe myslí alebo hlása (prostredníctvom svojich ideológií). Mate-

rialistická veda o spoločnosti má odhaliť, čo si spoločnosť na základe dosiahnutého stupňa 

materiálneho vývoja o sebe môže (musí) myslieť. Preto získať pravdivý obraz o spoločnosti 

znamená kriticky posudzovať ideológie.

 1

3

2
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ÚLOHY

A) Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

„Ak stroj je najmocnejším prostriedkom zvyšovania produktivity práce, t. j. skracovania pracov-

nej doby nutnej na výrobu tovaru, stáva sa ako nositeľ kapitálu predovšetkým v priemyselných 

odvetviach, ktoré priamo zachvacuje, najmocnejším prostriedkom predlžovania pracovného dňa.

Veľkosť hodnoty tovaru by teda zostávala stála, keby pracovná doba, nutná na jeho výrobu, bola 

nemenná. Ale pracovná doba sa mení pri každej zmene produktívnej sily práce. Produktívna sila 

práce je určovaná rozmanitými okolnosťami, mimo iného priemerným stupňom robotníkovej zruč-

nosti, stupňom rozvoja vedy a jej technologickej aplikácie, spoločenskou kombináciou výrobného 

procesu, rozsahom a účinnosťou výrobných prostriedkov a konečne prírodnými podmienkami.“

(Marx: Kapitál)

1. Čo je najmocnejším prostriedkom zvyšovania produktivity práce?

a. robotník

b. kapitalista

c. stroj

d. ani jedno z uvedeného

2. Na základe prvého odseku rozhodnite, ako sa dá dosiahnuť zvyšovanie produktivity práce 

podľa Marxa.

a. skrátením pracovnej doby zavedením strojov do výroby oproti pracovnej dobe, 

ktorú by mal stráviť robotník v práci

b. predĺženie pracovnej doby zavedením strojov do výroby oproti pracovnej dobe, 

ktorú by mal stráviť robotník v práci

c. zamestnaním ďalších robotníkov

d. ani jedno z uvedeného

3. V ktorých odvetviach sa najviac uplatňujú stroje?

a. služby

b. poľnohospodárstvo

c. priemyselné odvetvia

d. ni jedno z uvedeného
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4. Za akých podmienok by zostala hodnota tovaru rovnaká?

a. keby sa pracovná doba nutná na jeho výrobu predĺžila

b. keby pracovná doba nutná na jeho výrobu ostala nemenná 

c. keby sa pracovná doba nutná na jeho výrobu skrátila

d. ani jedno z uvedeného

5. Vysvetlite, ako nasledujúce faktory určujú tzv. produktívnu silu práce:

 ✓ robotníkova zručnosť 

 ✓ rozsah a účinnosť výrobných prostriedkov

 ✓ prírodné podmienky 

6. Čo podľa vás spôsobí nahradenie ľudí strojmi vo výrobe?

a. snahu kapitalistu o vytvorenie nových pracovných príležitostí

b. odcudzenie

c. snahu robotníka vyrovnať sa strojom

d. ani jedno z uvedeného

7. Vysvetlite, ako závisí produktívna sila práce od stupňa rozvoja vedy a jej technologickej 

aplikácie. Uveďte príklady z histórie (napr. 19. storočie – storočie pary).

B) Nasledujúce pojmy priraďte, kam podľa učenia Marxa patria.
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Správne odpovede

Úloha A)

1. c)

2. a)

3. c)

4. b)

5.  ✓ robotníkova zručnosť – napr. zručný robotník vyprodukuje viac

 ✓ rozsah a účinnosť výrobných prostriedkov – čím je strojov viac a sú výkonnejšie, 

tým sa vyprodukuje viac

 ✓ prírodné podmienky – ak sú prírodné podmienky priaznivé, napr. ak je počasie 

priaznivé, vyprodukuje sa viac (poľnohospodárstvo - pestovanie plodín, chov zvierat)

6. b)

7. Ak sa dosiahne určitý rozvoj vedy a následne nastane uplatnenie získaných poznatkov 

v praxi, dôjde k zvýšeniu produktívnej sily práce. (napr. para – parná lokomotíva, paroloď,...)

Úloha B)
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ZDROJE
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Príloha A (text z Marxovho diela Kapitál v českom jazyku)

„Jestliže stroj je nejmocnějším prostředkem zvyšování produktivity práce, t. j. zkracování pracov-

ní doby nutné k výrobě zboží, stává se jako nositel kapitálu především v průmyslových odvětvích, 

která přímo zachvacuje, nejmocnějším prostředkem prodlužování pracovního dne za veškeré při-

rozené hranice.“

(MARX, K.: Kapitál I.,1978, s. 397)

„Velikost hodnoty zboží by tedy zůstávala stálá, kdyby pracovní doba, nutná k jeho výrobě, byla 

neměnná. Ale pracovní doba se mění při každé změně produktivní síly práce. Produktivní síla 

práce je určována rozmanitými okolnostmi, mimo jiné průměrným stupněm dělníkovy zručnosti, 

stupněm rozvoje vědy a její technologické aplikace, společenskou kombinací výrobního procesu, 

rozsahem a účinností výrobních prostředků a konečně přírodními podmínkami.“

(MARX, K.: Kapitál I.,1978, s. 56)

Príloha B: Vzory peňazí/„marxoviek“

(zdroj obrázku – https://www.britannica.com/biography/Karl-Marx [3.5.2021])
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

deizmu a teizmu. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci vedia vyjadriť svoje stanovisko 

a poskytnúť argumenty v otázke 

svojho ponímania viery.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, náboženstvo/náboženská výchova, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ porovnať na konkrétnych príkladoch textov z dejín filozofie odlišnosť prístupov 

v otázke vzťahu k bohu v teizme, deizme.

Obsahový štandard 
Človek a transcendentno (boh) – vzťah viery a rozumu, problém nevysvetliteľného.
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METODOLÓGIA

Metóda:  
práca s textom, skupinová práca, rovesnícke učenie, metóda otázok a odpovedí, diskusia

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 

Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny využije nasledujúcu aktivitu. Žiakom vysvetlí, že jedna strana 

triedy (strana oproti tabuli) predstavuje „Súhlasím“, opačná strana triedy (tam, kde je tabuľa) 

predstavuje „Nesúhlasím“. Upozorní ich na to, že im prečíta výroky, s ktorými môžu súhlasiť, 

resp. nesúhlasiť a na základe toho si zvolia „svoju stranu“. Po prečítaní výroku majú žiaci zaujať 

svoje stanovištia. Učiteľ si vyberie jedného žiaka z prvej skupiny a druhého z druhej skupiny. 

Tí budú mať za úlohu obhájiť svoj postoj, a to v priebehu minúty. Žiaci majú zaujať stanovisko 

k nasledujúcim výrokom:

1.  „Keby Boh neexistoval, bolo by ho treba vymyslieť, ale celá príroda nám hovorí,  

že jestvuje.“ (Voltaire)

2. „Modlitbou Bohu človek vyznáva, že ho potrebuje.“ (Aurelius Augustín)

3. „Či je Boh mŕtvy alebo nie: je nemožné mlčať o niekom, kto tu bol tak dlho.“  

(Elias Canetti)

Po skončení aktivity sa učiteľ žiakov opýta nasledujúce otázky a vyzve ich, aby svoje odpovede 

podložili vhodnými argumentmi, prípadne svojimi vlastnými skúsenosťami:

1. Myslíte si, že boh existuje?

2. Čo si predstavujete pod pojmom boh?

3. Je viera v živote človeka dôležitá? Prečo?

4. Môže viera zmeniť človeka k lepšiemu? Uveďte príklady.

5. Aký bol vzťah vedy a náboženstva v histórii?

Po ukončení diskusie v rámci expozičnej fázy učiteľ prejde k výkladu učiva. V nasledujúcej fixač-

nej fáze s využitím projektoru a prezentácie učiteľ zadá žiakom úlohu, aby k pojmom deizmus, 
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teizmus, ateizmus a panteizmus priradili slová alebo slovné spojenia, ktoré korešpondujú s výz-

namom daných pojmov (úloha A). Ako pomôcka im bude slúžiť číselný údaj uvedený pod pojmom 

v zátvorke, ktorý vyjadruje minimálny počet správnych odpovedí. V prípade, že sa dané slovo 

alebo slovné spojenie viaže k viacerým pojmom, musí žiak svoje tvrdenie odôvodniť.

Následne učiteľ rozdá žiakom texty a vyzve ich, aby odpovedali na položené otázky. Žiakov roz-

delí na dve skupiny, jedna bude pracovať s textom č. 1, druhá skupina s textom č. 2. Po uplynutí 

stanoveného časového limitu (približne 5 – 10 minút) učiteľ vyzve jedného žiaka, aby nahlas 

prečítal príslušný text druhej skupine a prezentoval výsledky práce svojej skupiny. Druhá skupina 

má možnosť vyjadriť súhlas, respektíve nesúhlas s uvedenými odpoveďami.

V závere hodiny učiteľ zhrnie poznatky metódou otázok a odpovedí.

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Vzťah k nekonečnému, večnému a celostnému, do ktorého človek vedome vstupuje, nachá-

dza svoje vyjadrenie v náboženstve. Náboženstvo sa s problémom nekonečnosti nevyrovnáva 

na úrovni abstraktných pojmov ako filozofia, ale na úrovni konkrétnej názornosti, ktorá zahr-

ňuje aj praktickú činnosť v kultovom konaní. Filozofia náboženstva vedecky skúma význam, 

hodnotu a skutočný obsah náboženstva. Kriticky uvažuje o zmysle a pravdivosti takých nábo-

ženských pojmov, ako je boh, stvorenie, nesmrteľnosť.

Tieto pojmy (v rozmanitej podobe) tvoria jadro každého náboženstva. Nevymyslela ich filozo-

fia, ale prebrala ich z náboženskej tradície. Z viery v démonov a duchov, v totemové zvieratá 

alebo duše predkov sa spočiatku rozvinul polyteizmus – viera vo viacerých bohov – a neskôr 

viera v jedného boha. Pojem boh označuje obsah skúsenosti, pričom iba realita skúsenosti 

určuje realitu obsahu tohto pojmu; nemôžeme k nemu dospieť ani indukciou, ani dedukciou, 

ani redukciou. V tejto skúsenosti človek ako rozumná bytosť presahuje sám seba, a práve táto 

transcendencia ho charakterizuje ako rozumnú bytosť. Ak to, na čo sa transcendencia zame-

riava, predstavuje súcno, potom sú to práve bohovia alebo jeden boh, ktorých chápeme ako 

nesmrteľných, ako najvyššie a najsvätejšie bytosti. Ak predstavu existencie takéhoto súcna 

popierame, znamená to, že boh nejestvuje. Ak sa transcendencia zameriava na samého člove-

ka, potom cieľom týchto predstáv je „pravý“ človek, „človek budúcnosti“ alebo „nadčlovek“.

Filozofia bola od svojich začiatkov úzko spätá s teológiou. Až emancipácia filozofie od teológie 

v novoveku priniesla samotnú filozofiu náboženstva. Je pochopiteľné, že filozofickú teológiu 
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rozvíjajú tie filozofie, ktoré vychádzajú z predpokladu boha a z neho odvíjajú svoje predstavy 

o svete a človeku. Na základe toho však tieto filozofie nemožno stotožňovať s náboženstvom, 

dokonca ani s tradičnou náboženskou teológiou. Teológia (t. j. náuka o bohu, bohoslovie) 

sa vo svojich výkladoch odvoláva na zjavenie a obracia sa na našu vieru v boha; filozofická 

teológia tak isto vychádza z viery, usiluje sa ju však doplniť o rozumové argumenty. To, čo 

viera prijíma na základe zjavenia, stáva sa vo filozofickej teológii predmetom dokazovania. 

Výsledkom sú potom napr. dôkazy existencie Boha.

Filozofické prístupy, ktoré vyjadrujú rozličný vzťah k bohu:

 ✓ teizmus – viera v boha (môže mať podobu polyteizmu = viera vo viacerých bohov; 

monoteizmu = viera v jedného boha);

 ✓ ateizmus – odmietanie existencie boha;

 ✓ deizmus – viera v boha, ktorá nie je prepojená so žiadnym konkrétnym náboženstvom;

 ✓ panteizmus – spojenie boha s prírodou.

ÚLOHY

A)

teizmus
(4)

ateizmus
(3)

deizmus
(2)

panteizmus
(1)
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B) Pozorne si prečítajte texty, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

 
Text č. 1

„Nebo nebies je Tvoje, Pane! Zem však, ktorú si dal synom ľudským, nebola vždy takou, ako ju dnes 

vidíme a ako sa jej dotýkame. Bola neviditeľná a nemala nijakého tvaru. Bola priepasťou, nad kto-

rou nebolo svetla, ale tma bola nad priepasťou, väčšmi teda než v priepasti. Priepasť teraz viditeľ-

ných vôd má vo svojich hlbočinách akési svetlo, ktoré môžu vidieť ryby a zvieratá na dne žijúce. Ten 

celok sa však približoval veľmi ničomu, lebo nemal nijakého tvaru, hoci už bol niečo, z čoho tvar 

mohol vzniknúť. Ty, Pane, stvoril si svet z beztvárnej prahmoty, ktorú si stvoril z ničoho. Z nej si 

stvoril potom svoje veľkolepé dielo, ktoré obdivujú synovia ľudskí.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 83)

(sv. Augustín: Vyznania)

Otázky k textu č. 1:

1. Zastáva sv. Augustín teistický alebo ateistický postoj? Svoje tvrdenie odôvodnite.

2. Čo je témou úryvku? Ktorou knihou bol podľa vás sv. Augustín inšpirovaný?

3. Z čoho stvoril Boh svet?

Text č. 2

„Voltaire uznáva podmienenosť javov vo svete príčinno-účinkovými vzťahmi. Uznanie univerzál-

nej príčinnosti spojil s uznaním prvej príčiny. Preto píše, že keď vidí poriadok, zručnosť, mecha-

nické a geometrické zákony, ktoré vládnu vo vesmíre, nesčíselné prostriedky a ciele všetkých vecí, 

zachváti ho obdiv a úcta. Nič v ňom neotrasie touto axiomou – každé dielo dokazuje tvorcu.“ 

(LEŠKO – MIHINA, 1993, s. 162)

Otázky k textu č. 2:

1. Aký postoj vo vzťahu k Bohu zastáva Voltaire?

2. Voltaire je predstaviteľom osvietenstva, ktoré sa snažilo zvýšiť vzdelanostnú 

úroveň obyvateľstva. Proti čomu bojovali osvietenci, teda aj Voltaire?
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Správne riešenia

A)

B)

Odpovede k textu č. 1:

1. Sv. Augustín zastáva teistický postoj, lebo celý text hovorí o Bohu ako stvoriteľovi.

2. Témou úryvku je stvorenie sveta. Inšpiroval sa Bibliou.

3. Boh stvoril svet z ničoho.

Odpovede k textu č. 2:

1. Voltaire zastáva deistický postoj.

2. Bojovali proti poverám.

teizmus
(4)

ateizmus
(3)

deizmus
(2)

panteizmus
(1)
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

deizmu a teizmu, dokážu 

interpretovať a zaujať stanovisko  

k chápaniu boha v rámci 

filozofických koncepcií jednotlivých 

predstaviteľov prostredníctvom 

textov. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci vedia vyjadriť svoje stanovisko 

a poskytnúť argumenty v otázke 

svojho ponímania viery.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, náboženstvo/náboženská výchova, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ porovnať na konkrétnych príkladoch textov z dejín filozofie odlišnosť prístupov  

v otázke vzťahu k bohu v teizme, deizme.

Obsahový štandard 
Človek a transcendentno (boh) – vzťah viery a rozumu, problém nevysvetliteľného
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METODOLÓGIA

Metóda:  
práca s textom, štruktúrovaný brainstorming (cinguain – päťlístok), metóda otázok  

a odpovedí

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 

Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky.

V rámci motivačnej časti hodiny využije štruktúrovaný brainstorming (cinguain – päťlístok). Vy-

zve žiakov, aby pracovali samostatne. Učiteľ im povie, akým spôsobom budú päťlístok vytvárať. 

Prvý riadok predstavuje názov témy, t. j. BOH. Do druhého riadku žiaci napíšu dve prídavné mená, 

ktoré podľa nich najvýstižnejšie charakterizujú pojem z prvého riadku. Do tretieho riadku zapíšu 

tri slovesá, ktoré vyjadrujú, čo boh robí alebo čo vytvára. Do štvrtého riadku napíšu pomocou 

štyroch slov ucelenú myšlienku, ktorá vystihuje jadro pojmu z prvého riadku. Môžu sa vyjadriť aj 

metaforicky, pričom môžu využiť prirovnania, personifikácie a pod. Do posledného piateho riadku 

žiaci napíšu jeden pojem, ktorý podľa nich vystihuje samotnú podstatu pojmu boh. Po uplynutí 

približne 5 minút učiteľ vyzve žiakov, aby svoje „päťlístky“ predstavili ostatným. Učiteľ pomocou 

štruktúrovaného brainstormingu získa jasnejší prehľad o tom, čo žiaci o danej téme vedia, teda 

zistí, na čom môže stavať, čo je pre nich už známe, do akej miery žiaci tematike rozumejú. Peda-

góg má možnosť poznať aj postoj, ktorý žiaci prostredníctvom „päťlístka“ zastávajú.
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V nasledujúcej, teda expozičnej fáze hodiny, učiteľ ozrejmí danú problematiku prostredníc-

tvom výkladu. Pred jeho realizáciou rozdá žiakom pracovné listy. Ich úlohou je počas výkladu 

učiteľa do pracovného listu (príloha A) heslovito zapísať pojmy, ktoré sú pre daného predsta-

viteľa filozofie a jeho chápanie uvedenej problematiky príznačné. Učiteľ potom skontroluje, či 

žiaci zachytili podstatu vnímania daného filozofa v otázke chápania boha.

Potom učiteľ zameria pozornosť žiakov na prácu s textom. K jednotlivým textom sú pripojené 

aj otázky a úlohy, ktoré majú žiaci zodpovedať/vyriešiť.

V závere hodiny učiteľ zhrnie poznatky metódou otázok a odpovedí.

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Podľa Platóna (427 – 347 p. n. l.) sa božstvo vyznačuje pravdou a dobrom. Bohovia sú pre člo-

veka vzorom. Boh je dobrý, a tak ho musíme aj zobrazovať. Dobro je však príčinou dobrých 

vecí, čiže nemôže byť príčinou všetkých vecí. Preto ani boh nie je príčinou všetkých vecí.

Aristoteles (384 – 322 p. n. l.) prichádza s úplne novou interpretáciou boha, a to s filozofic-

kým bohom, oslobodeným od mýtov. Tento boh nemá nič spoločné s ľudovou vierou a s bohmi 

gréckej mytológie. Aristoteles pri skúmaní zmyslami vnímateľného pohybu dospel k názoru, že 

musí jestvovať nejaká prvotná príčina, ktorá dala do pohybu všetky veci. Túto prvotnú príčinu 

– tento prvotný rozumový princíp Aristoteles stotožňuje s bohom. Ten je ako nehybný hýbateľ 

sveta pôvodcom všetkých foriem pohybu a jednoty prírody. Z tohto myšlienkového modelu 

vychádzajú neskôr – v stredoveku – dôkazy Božej existencie. Aristoteles dospel k poznaniu 

boha nie odvrátením sa od sveta skúsenosti, ale tým, že sa týmto svetom racionálne zaoberal. 

Boha síce nemôžeme poznať v skúsenosti, ale je podmienkou toho, aby sme svet skúsenosti 

mohli pokladať za jednotný.

Podľa Aurelia Augustína (354 – 430 p. .n. l.) všetky veci poukazujú na Boha ako Stvoriteľa. 

Podľa neho je Boh najvyšším bytím, obsahuje v sebe všetky kvality a zhoduje sa v absolútnej 

jednote s pravdou, dobrou a ďalšími substanciálnymi atribútmi. Na rozdiel od antického idea-

lizmu (platonizmu a novoplatonizmu) Boh Augustína nie je ideou, či vyžarujúcim absolútnom, 

ale život tvoriacim duchom, tvorivým počiatkom všetkého.

Podľa Tomáša Akvinského (1225 – 1274) Boha v jeho pravdivosti môžeme poznať len vtedy, 

ak veríme, že presahuje všetko, čo sú ľudia schopní myslieť o Bohu. Tomáš Akvinský rozlišuje 

medzi poznaním existencie a poznaním podstaty Boha. Tým, že táto podstata je za určitých 
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podmienok poznateľná, môže bytie Boha logicky dokázať. Tomáš Akvinský uvádza päť spôso-

bov dôkazu existencie Boha/päť odkazov na existenciu Boha.

Podľa Spinozu (1632 – 1677) existuje iba jediná substancia, t. j. vec, ktorá nepotrebuje už inú 

vec k svojmu jestvovaniu a je identická s prírodou a Bohom. Tá jediná Vec je večná a nekoneč-

ná. Má nekonečný počet atribútov, z ktorých my poznáme len dva: rozľahlosť a rozum. Veľký 

zápal lásky k Bohu, sprítomnený v ľuďoch a vo svete, preniká celú Spinozovu etiku. Teória Boha 

a etiky vedie skrze lásku k mystickému zjednoteniu s Bohom – Prírodou. Človek má zaistenú 

nesmrteľnosť tým spôsobom, že v Bohu zostáva naveky idea každého človeka.

K predstaviteľom osvietenstva patril Francois-Marie Arouet – Voltaire (1694 – 1778). Po ná-

vrate z Anglicka šíril myšlienky Lockea a idey voľnomyšlienkárstva. Ešte sa pridŕžal Newtono-

vej predstavy Boha, „Budovateľa“ usporiadaného sveta, no zároveň sa vysmieva z každého 

nadprirodzeného, zjaveného náboženstva. Voltaira možno považovať za deistu. „Ak by Boh 

neexistoval, bolo by ho treba vymyslieť, ale celá príroda nám hovorí, že jestvuje.“ Jestvuje len 

svetový stroj (mechanistický náhľad), ktorý je sám Bohom. Veda, rozum je Boh.

Podľa Kanta (1724 – 1804) Boh nie je poznateľný objekt rozumu, ale idea, ktorá je pre teoretic-

ký rozum „regulatívna“, t. j. vnáša najvyššiu jednotu do našej skúsenosti. To znamená, že svet 

musíme chápať tak, akoby závisel od Boha a bol ním usporiadaný. Boha nemožno ani dokázať, 

ani vyvrátiť, ani poznať. Boh ako základ „morálneho sveta“ je požiadavka mravno-praktického 

rozumu. Nie je to substancia, ktorá by sa nachádzala mimo mňa, ale morálny vzťah vo mne.  

Ak náboženstvu chýba morálna svedomitosť, je iba modloslužobníctvom a poverou. Prihliada-

júc na morálne zákony môže každý sám zo seba svojím vlastným rozumom poznávať vôľu Boha, 

ktorý tvorí základ jeho náboženstva. Pojem Božej vôle určovanej iba čisto morálnymi zákonmi 

nám umožňuje myslieť len jedného Boha, a teda aj jedno náboženstvo, ktoré je výlučne morál-

ne. Kantov kategorický imperatív nabáda ľudí k tomu, aby konali dobro.

Nietzsche (1844 – 1900) spochybnil vieru v kresťanského Boha. To, že Boh je mŕtvy, mnohí 

nedokážu pochopiť. Človek sa oslobodil od Boha, a tak je odkázaný sám na seba. Z toho pra-

meniaca osamotenosť získava u neho úplne inú kvalitu, v ktorej sa má uskutočniť kvalitatívny 

skok od „človeka“ k „nadčloveku“. Vznikne radikálne nová forma bytia, ktorá sa rozvíja v sú-

stavne sa obnovujúcej kreativite.
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ÚLOHY

A) Pozorne si prečítajte texty, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

Text č. 1

Svoje vyznanie viery Voltaire formuloval v hesle „Teista“ svojho Filozofického slovníka takto: 

„Teista“ (výraz odpovídá dnešnímu „deista“) je člověk pevně přesvědčený o existenci právě tak 

dobré jako mocné vyšší bytosti, která stvořila veškerý svět... Znovu sjednocen tímto svým přesvěd-

čením se světem, nepřipojuje se k žádné ze sekt, které si všechny navzájem protiřečí. Jeho ná-

boženství je nejstarší a nejrozšířenejší, neboť prosté uctívaní boha předcházelo všem naukovým 

soustavám světa. Promlouvá jazykem, jemuž mohou rozumět všichni, i když si nerozumějí navzá-

jem... Teista soudí, že náboženství netkví v názorech nesrozumitelné metafyziky ani v prázdné 

okázalosti, nýbrž v uctívání boha a ve spravedlnosti. Jeho náboženskou praxí je činit dobro, jeho 

učením oddat se bohu...“ (Voltaire) (STÖRING, 1993, s. 279)

Text č. 2

„Konaj tak, aby maxima tvojej vôle vždy mohla byť zároveň princípom všeobecného zákonodar-

stva.“ (Kant) (VAVROVÁ, 2009, s. 43)

Text č. 3 

Neslyšeli jste o tom pomateném člověku, jenž za jasného dopoledne rozžal svítilnu, běžel na tr-

žiště a bez ustání vykřikoval: „Hledám Boha! Hledám Boha!“ – Protože tam právě stálo mno-

ho z těch, kdo v Boha nevěřili, vzbudil velké veselí. „Snad se neztratil?“ pravil jeden. „Což se 

zaběhl jako dítě?“ řekl druhý. „Nebo se schoval? Bojí se nás? Odešel na loď? Vystěhoval se?“ 

takto pokřikovali a smáli se jeden přes druhého. Pomatený člověk skočil mezi ně a probodával 

je svými pohledy. „Kam se poděl Bůh?“ vykřikl. „Já vám to povím! My jsme ho zabili. Vy a já! 

My všichni jsme jeho vrahy! Ale jak jsme to udělali? Jak jsme dokázali vypít moře? Kdo nám 

dal houbu, abychom smazali celý horizont? Co jsme to učinili, když jsme tuto zemi odpoutali 

od jejího slunce? Kam se nyní pohybuje? Kam se pohybujeme my? Pryč ode všech sluncí? Což 

neustále nepadáme? A neřítíme se zpět do stran, vpřed, do všech směrů? Existuje ještě nějaké 

Nahoře a Dole? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Neovanul nás prázdný prostor? Nepřichází 

neustále noc, stále více noci? Nemusíme zapalovat svítilny již dopoledne? Nezaslechli jsme ještě 

hluk hrobníků, kteří pochovávají Boha? Neucítili jsme ještě pach božího rozkladu? – i bohové se 

rozkládají! Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech 
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vrahů? To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži. Kdo z nás 

tu krev smyje? Jakou vodou bychom se mohli očistit? Jaké slavnosti pokání, jaké posvátné hry 

budeme muset vynalézt? Není na nás velikost tohoto činu příliš velká? Nemusíme se sami stát 

bohy, jen abychom jej byli hodni? Ještě nikdy nebylo většího činu, a kdokoli se zrodí po nás, 

patří kvůli tomuto činu do vyšších dějin, než byly celé dějiny dosavadní!“ Zde se pomatenec od-

mlčel a pohlédl opět na své posluchače: i oni mlčeli a hleděli na něho s údivem. Nakonec mrštil 

svou svítilnou o zem, takže se roztříštila a zhasla... Vypravuje se ještě, že pomatenec téhož dne 

vnikl do různých kostelů a zpíval v nich své Requiem aeternam deo. Když ho vyvedli a vyslýchali, 

odpovídal stále jen toto: „Čím jsou ještě kostely, ne-li hrobkami a náhrobky boha?“ (Nietzsche) 

(zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/o-pomatenci)

Otázky a úlohy:

1. Ktorý pojem z oblasti etiky spája Voltaira a Kanta v chápaní Boha?

2. Ako by mali v tejto súvislosti ľudia prejavovať svoj vzťah k Bohu  

 v každodennom živote?

3. Čo vytýka Nietzsche ľuďom na trhu? Interpretujte zvýraznenú časť textu  

 a svoje tvrdenie podložte argumentmi.

4. Na základe podčiarknutej časti textu zaujmite stanovisko k tomu, akú úlohu  

 bude zohrávať náboženstvo v budúcnosti. Myslíte si, že mal Nietzsche pravdu?  

 Svoje tvrdenie odôvodnite.

Správne riešenia

A)

1. Voltaira a Kanta spája pojem dobro.

2. Ľudia, ktorí sú veriaci, by mali v každodennom živote vykonávať dobro.

3. Nietzsche vytýka ľuďom, že sa prestali starať o Boha, stratili oňho záujem,  

teda ho „zabili“.

4. Odpoveď na danú otázku nie je jednoznačná, má viacero interpretácií.
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Príloha A



11ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
(teoretici spoločenskej  

zmluvy)
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Ladislav Lőrincz

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

učenia teoretikov spoločenskej 

zmluvy. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci si dokážu vytvoriť postoj  

k podstate fungovania štátu,  

t. j. občan odovzdá časť svojich  

práv v prospech jednotlivca  

alebo určitej skupiny. Žiaci dokážu 

vyjadriť stanovisko k súčasnému 

modelu fungovania spoločnosti.



132

ML č. 11:  Človek a spoločnosť (teoretici spoločenskej zmluvy)

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života  

a zdravia

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ určiť podstatu zmluvných koncepcií vzniku spoločnosti (štátu),

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý 

život.

Obsahový štandard 
Človek a spoločnosť (teoretici spoločenskej zmluvy)
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METODOLÓGIA

Metóda:  
výklad, práca s textom, samostatná práca, štruktúrovaný brainstorming (cinguain – 

päťlístok), metóda otázok a odpovedí

Pomôcky:  
text, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 

Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny sa učiteľ spýta žiakov, či sú spokojní so životom v Slovenskej 

republike. Snaží sa ich motivovať ku kladnej odpovedi otázkami:

 ✓ Je život na Slovensku pokojný?

 ✓ Plní náš štát svoje základné funkcie?

 

Vo svojom pýtaní sa pokračuje, kladie ďalšie otázky:

 ✓ Prečo nemôže byť moc sústredná v rukách jednotlivca, ale musí dôjsť k jej rozdeleniu?

 ✓ Myslíte si, že panovník môže robiť všetko, čo chce bez ohľadu na ostatných?

 

Po zodpovedaní otázok pokračuje učiteľ využitím štruktúrovaného brainstormingu (cinguain – 

päťlístok). Vyzve žiakov, aby pracovali samostatne a poskytne im potrebné inštrukcie, ako majú 

päťlístok vytvárať. Prvý riadok predstavuje názov témy, t. j. SPRAVODLIVÝ ZÁKON. Do druhého 

riadku žiaci napíšu dve prídavné mená, ktoré podľa nich najvýstižnejšie charakterizujú pojem 

z prvého riadku. Do tretieho riadku zapíšu tri slovesá, ktoré vyjadrujú, čo robí alebo čo vytvára 

spravodlivý zákon. Do štvrtého riadku napíšu pomocou štyroch slov ucelenú myšlienku, ktorá 

vystihuje jadro pojmu spravodlivý zákon. Môžu sa vyjadriť aj metaforicky, pričom môžu využiť 

prirovnania, personifikácie a pod. Do posledného piateho riadku žiaci napíšu jeden pojem, kto-

rý podľa nich vystihuje samotnú podstatu pojmu spravodlivého zákona. Po uplynutí približne  

5 minút učiteľ vyzve žiakov, aby svoje „päťlístky“ predstavili ostatným. Učiteľ pomocou štruktú-

rovaného brainstormingu získa jasnejší prehľad o tom, čo žiaci o danej téme vedia.
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Po tejto fáze nasleduje expozičná fáza hodiny, v rámci ktorej učiteľ využije výklad.

Po výklade nasleduje práca s textom. K jednotlivým textom sú pripojené aj otázky, ktoré majú 

žiaci zodpovedať, a úlohy, ktoré majú vypracovať.

V závere hodiny učiteľ zhrnie poznatky metódou otázok a odpovedí.

Štruktúrovaný brainstorming (cinquain - päťlístok)

SPRAVODLIVÝ ZÁKON

POJEM

prídavné meno

sloveso

4 slová vytvárajúce ucelenú myšlienku, ktorá vystihuje jadro pojmu spravodlivý zákon

sloveso sloveso

prídavné meno
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

THOMAS HOBBES (1588 – 1679)

Sústredil sa na sociálnu problematiku. Bol odporcom chaosu v spoločnosti, za najoptimál-

nejšiu formu štátu považoval absolutistickú monarchiu, kde sú ľudia prinútení poslúchať.

Napísal dielo Leviathan. Spoločnosť sa môže nachádzať v dvoch stavoch:

a. prirodzený – platí tu jediný zákon, zákon najsilnejšieho, absolútna sloboda, neporia-

dok, bieda, krutosť, osamelosť, osobné záujmy;

b. občiansky – ľudia sa vďaka pudu sebazáchovy vzdali časti svojej slobody v prospech 

štátu a zaviazali sa dodržiavať zákony v záujme zachovania poriadku, navyše štát mal 

zaručiť ochranu jednotlivca, nie je to ideálne riešenie, ale nevyhnutné, spravodlivosť – 

dodržiavanie zákonov, preto ľudia podpísali akúsi spoločenskú zmluvu s panovníkom.

 

Leviathan – biblická príšera, ktorá vychádzala z mora a požierala všetko naokolo. K Leviatha-

novi pripodobňuje štát, ktorý môže zničiť všetko, dokonca aj vlastných tvorcov, preto by mala 

existovať možnosť zosadiť panovníka, ak by nechránil občanov. Navyše by mala byť ponechaná 

voľba, aby ľudia sami rozhodli, v akom stave chcú žiť – absolutizmus alebo anarchia.

Podľa Hobbesa je postava Leviathana symbolom politickej jednoty, v prenesenom zmysle sa 

stala symbolom totalitnej štátnosti.

JOHN LOCKE (1632 – 1704)

V diele Dve rozpravy o vláde tvrdí, že štát je založený na zmluve. Argumentuje v podstate 

podobne ako Hobbes, ibaže oveľa viac pozornosti venuje optimálnej forme organizácie štátu. 

Absolútna moc vládcu, ktorého vykonštruoval Hobbes, je podľa Locka problematická. Násilie, 

ktoré v prirodzenom stave vedie ku konfliktom a znemožňuje mier, nestráca svoju negatívnu 

silu tým, že sa prenesie na vládcu alebo na orgán vládnutia.

Na jednej strane človek príliš často uprednostňuje svoje krátkodobé záujmy a podlieha svojim 

momentálnym želaniam. Na druhej strane mu rozum hovorí, že by mal vždy konať tak, aby 

sledoval svoje trvalé, dlhodobé záujmy. Vychádzajúc z tohto racionálneho osobného záujmu, 

jednotlivec už z egoistických dôvodov pokladá existenciu štátu za niečo žiaduce.

Hobbes tvrdí, že ľudia sa oddávna správali podľa „zlatého pravidla“, ktoré hovorí: „Rob aj 

inému to, čo chceš, aby iní robili tebe.“ „Zlaté pravidlo“ je spočiatku podriadené „prirodzené-

mu stavu,“ t. j. dodržiavalo sa len vtedy, ak to ľudia chceli. Prechod k právnemu štátu možno 
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chápať ako prevrátenie tohto stavu: mier sa stáva v porovnaní s bezprostrednými záujma-

mi prvoradý. Táto premena však nenastáva prirodzenou cestou, je výsledkom racionálneho 

a vôľového ustanovenia. Ľudia musia prijať združovaciu zmluvu, ktorá ich spojí do politické-

ho útvaru, avšak stále platí, že ani najlepšími rozhodnutiami sa nezbavujú svojej egoistickej 

povahy. Preto sa zriaďuje štátna moc, ktorá kontroluje dodržiavanie ustanovených pravidiel 

alebo zákonov a je schopná ich aj presadzovať.

Viacerými liberálnymi myšlienkami predbehol svoju dobu, napr. ako prvý prišiel s myšlienkou 

rozdelenia štátnej moci. Zdôrazňuje, že zákonodarná a výkonná moc nemôžu byť sústredené 

v rukách jedného človeka. Tak sa dá vyhnúť tyranii a vytvoriť predpoklady pre demokratický 

systém. Zástupcovia občanov majú zákony prijímať a panovník (alebo vláda) ich má zavádzať 

do praxe. Locke takto zaviedol princíp, ktorého klasická a doteraz platná formulácia pochádza 

od francúzskeho filozofa Charlesa Louisa de Montesquieua. Ten vo svojom diele O duchu zá-
konov napísal, že každý štát má tri druhy moci: zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré sú 

v skutočných demokraciách vždy od seba oddelené tak z hľadiska kompetencií, ako aj kontroly.

Bol zástancom idey prirodzeného práva – človeku už len preto, že je ľudskou bytosťou, priná-

ležia určité základné práva, napr. právo na ochranu života, majetku a pod.

Bránil názorovú slobodu a toleranciu. Vyslovil sa o potrebe zrovnoprávnenia pohlaví. Presa-

dzoval myšlienku náboženskej znášanlivosti.

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 – 1778)

Napísal dielo Spoločenská zmluva. Požaduje štát založený na spoločenskej zmluve medzi ob-

čanmi a panovníkom, kde sa panovník bude starať o občanov ako otec o deti. V opačnom prípade 

majú ľudia právo zvrhnúť vládcu, vypovedať zmluvu, právo na revolúciu. Občania sa dobrovoľne 

zaviažu k tomu, že sa budú vzájomne chrániť a upevňovať svoju slobodu a šťastie. V štáte ne-

rozhoduje individuálna vôľa jednotlivcov, rozhoduje všeobecná vôľa, ktorá nie je jednoduchým 

spojením individuálnych vôlí, ale akýmsi zovšeobecnením toho, čo občania chcú.

Prijatím spoločenskej zmluvy sa z človeka stane občan brániaci svoje súkromné záujmy, ako aj 

občan štátu, ktorý participuje na všeobecnej vôli oslobodenej od egoizmu. Všeobecná vôľa je 

syntézou slobodných vôlí jednotlivcov.

Podľa teórie všeobecnej vôle sa štátna moc musí zakladať na všeobecných zákonoch, ktorými 

sa riadia všetci jednotlivci v spoločnej a rovnoprávnej diskusii a o ktorých priamo hlasujú. 

Rousseau verí, že ak sa občania slobodne presvedčia o výhodách spoločenskej zmluvy, auto-

maticky sa zrieknu svojich čiastkových egoistických záujmov. Budú uvažovať z hľadiska nadin-

dividuálneho všeobecného záujmu, a tak dospejú k spravodlivým zákonom, ktoré chcú všetci.
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ÚLOHY

Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

Text č. 1

„Najstaršia zo všetkých spoločností a jedine prirodzená je rodina. A i v nej sú deti späté s otcom 

len tak dlho, kým ho potrebujú, aby sa udržali pri živote. Len čo táto potreba prestane, prirodzené 

puto sa rozviaže. Táto všeobecná sloboda je dôsledok prirodzenosti človeka. Jeho prvým zákonom 

je bdieť nad zachovaním vlastnej osoby, jeho prvé starosti sú tie, ktorými je povinný sám sebe, 

a len čo rozumovo dospeje, stáva sa svojím vlastným pánom, lebo sám posudzuje prostriedky 

vhodné na sebazáchovu.

Rodina je teda akoby prvým vzorom politickej spoločnosti; hlavu spoločnosti predstavuje otec, 

ľud predstavujú deti, a keďže sa všetci zrodili ako seberovní a slobodní, zriekajú sa svojej slobody 

len vo svoj prospech.

Predpokladám, že ľudia dospeli vo vývoji k bodu, keď prekážky škodlivé pre ich zachovanie v pri-

rodzenom stave, odolnosťou víťazia nad silami, ktoré každý jednotlivec môže vynaložiť, ak sa 

chce udržať v tomto stave. Vtedy tento prvotný stav nemôže ďalej trvať, a ľudské pokolenie by 

zahynulo, keby nezmenilo spôsob života. Keď teda ľudia nemôžu vytvoriť nové sily, ale iba zlúčiť 

a riadiť tie, ktoré už jestvujú, nemajú iný prostriedok záchovy ako zlúčením utvoriť súhrn síl, ktorý 

by premohol odpor, a viesť tie sily do pohybu jediným impulzom a prinútiť ich pôsobiť súhlasne.

Musíme nájsť takú formu združenia, ktoré by spoločnými silami bránilo a ochraňovalo osobu 

a majetok každého člena a podľa ktorej by každý poslúchal iba samého seba, aj keby sa zjednotil 

s ostatnými, a ostával by tak isto slobodný ako predtým. To je základný problém, ktorý rieši spo-

ločenská zmluva.

Články tejto zmluvy sú už povahou aktu stanovené tak, že by ich aj najmenšia zmena urobila 

zbytočnými a neúčinnými; teda aj keď hádam nikdy neboli formálne vyslovené, predsa sú všade 

rovnaké, všade mlčky prijímané a uznávané až do tých čias, keď sa táto spoločenská zmluva poru-

ší a každý opäť nadobúda svoje pôvodné práva, znovu získava svoju prirodzenú slobodu a stráca 

slobodu zmluvnú, pre ktorú sa zriekol svojej prirodzenej slobody.

Ak teda zo spoločenskej zmluvy vylúčime to, čo pre ňu nie je podstatné, zistíme, že sa redukuje 

na tieto slová: Každý z nás podriaďuje svoju osobu a všetku svoju moc najvyššiemu riadeniu všeobec-

nej vôle; a súčasne každého člena prijíma ako neoddeliteľnú časť celku.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 172)

(Jean Jacque Rousseau: Spoločenská zmluva)
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Text č. 2

„Príčinou a účelom toho, že ľudia, od prírody milovníci slobody a moci, rozhodli sa žiť podľa 

určitých noriem (ako je to v občianskej pospolitosti), bolo úsilie zachovať seba i životné pohod-

lie, to znamená uniknúť stavu ukrutnej vojny všetkých proti všetkým. Tento stav je nevyhnutným 

dôsledkom prirodzenej slobody (a to vplyvom ľudských vášní), pretože nie je nijakej sily, ktorá by 

mohla tieto vášne obmedziť hrozbou trestov a zabezpečiť rešpektovanie prirodzených zákonov 

a dohôd. Prirodzené zákony (ako je spravodlivosť, rovnosť atď.), stručne vyjadrené v zásade rob 

aj inému to, čo chceš, aby iní robili tebe, nepodložené strachom z donucovacej moci, sú proti-

kladné prirodzeným vášňam (ako je hnev, pýcha, žiadostivosť atď.).

Jedinou cestou ako ustanoviť spoločnú moc, ktorá by ľudí ochránila tak pred útokom zvonka, 

ako aj pred vzájomnými krivdami, aby mohli žiť v spokojnosti a živiť sa ovocím remesla a poľa, 

je prenesenie všetkej vlastnej sily a moci na jedného človeka alebo skupinu, čím sa vôle všetkých 

zredukujú na jednu jedinú, to znamená, aby jeden človek alebo skupina zastupovala osobu kaž-

dého jednotlivca; každý by sa považoval za pôvodcu činností vykonaných tou osobou, ktorej vôli 

a rozhodnutiu podriadil svoju vlastnú vôľu. Toto je však viac ako súhlas alebo svornosť. Je to 

skutočné zjednotenie všetkých v jednej osobe, utvorené dohodou každého s každým tak, akoby 

každý každému povedal: „Ja sám z vlastnej vôle postupujem svoju autoritu a právo na vládu tomu 

človeku alebo skupine pod tou podmienkou, že aj ty svoju autoritu a právo na vládu prenesieš 

na toho istého človeka. Týmto faktom sa z davu stáva oná osoba a nazýva sa obec, štát, republi-

ka. Toto je súčasne zrod onoho veľkého Leviathana, alebo povedané s väčšou úctou smrteľného 

boha, ktorému vďačíme za všetok mier a ochranu pod záštitou boha nesmrteľného.

V tomto spočíva podstata štátu, ktorú možno definovať takto: štát (civitas) je jedna osoba, 

za činy ktorej prevzal zodpovednosť veľký počet ľudí tým, že uzavreli medzi sebou navzájom do-

hodu s cieľom používať moc všetkých podľa uváženia na zabezpečenie mieru a spoločnej ochra-

ny. O tom, kto predstavuje túto štátnu osobu, sa hovorí, že ma zvrchovanú moc, je suverénom. 

Všetci ostatní sa nazývajú poddaní a občania. Zvrchovaná moc sa získava dvoma spôsobmi. Prvý 

je nadvláda, keď si napríklad otec vynucuje poslušnosť od svojich synov; ak im odoprie výživu, 

môže ich zahubiť. Alebo keď tí, čo porazeným nepriateľom darujú život pod podmienkou, že sa 

podrobia. Druhý spôsob je dobrovoľná dohoda o sústredení zvrchovanej moci v jednom človeku 

alebo skupine v očakávaní ochrany. Tento druh sa nazýva ustanovený štát.“ (DRAGÚŇ, 1990, s. 

132 – 133) – text je upravený

(Thomas Hobbes: Leviathan)
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Otázky a úlohy:

1. Ktoré spoločenské udalosti vplývali na vznik teórií štátu Hobbesa, Locka a Rousseaua?

2. Vlastnými slovami vysvetlite rozdiel medzi prirodzeným a občianskym stavom  

 v Hobbsovej koncepcii spoločnosti. 

3. Leviathan symbolizoval biblickú príšeru, ktorá žila v mori a čas od času  

 vychádzala z mora, požierala a ničila všetko naokolo. Prečo prirovnáva filozof  

 príšeru k panovníkovi?

4. Akými argumentmi odôvodňuje Rousseau potrebu spoločenskej zmluvy?  

 Súhlasíte s jeho názorom?

5. Aký je váš pohľad na fungovanie spoločnosti v súčasnosti?  

 Vymenujte klady a zápory.

6. Pojmy v elipsách priraďte k príslušnej štátnej moci.

7. Aké prekážky škodlivé pre zachovanie ľudí v prirodzenom stave mal na mysli  

 Rousseau?

8. Rousseau hovorí o prvom vzore politickej spoločnosti, ktorým je rodina.  

 Našli by ste ďalšie príklady, teda ďalšie sociálne skupiny, ktoré sú založené  

 na rovnakom, resp. podobnom princípe fungovania?

9. Hobbes spomína mier, ktorý stojí v opozícii voči vojne všetkých proti všetkým.  

 Problematika mieru je aktuálna aj dnes. Prečo je mier pre jednotlivca či spoločnosť  

 taký dôležitý? V ktorých oblastiach života by ste pomáhali tým, ktorí utekajú  

 zo svojej krajiny kvôli vojne?

minister
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Správne odpovede

1. Vznik buržoázie, postupný prechod od feudalizmu ku kapitalizmu,...

2. V prirodzenom stave platí zákon silnejšieho, v občianskom stave platí pre občanov zákon.

3. Aj zlý panovník môže svojím vládnutím zničiť všetko v štáte.

4. Dôvodom potreby spoločenskej zmluvy je pud sebazáchovy (človeka/ľudstva).

5. Na túto otázku sú možné rôzne individuálne odpovede.

6. 

7. Na túto otázku sú možné rôzne individuálne odpovede. Žiaci môžu spomenúť, že nie 

každý je silný, slabým teda prirodzený stav nevyhovoval. Ak aj bol niekto silný v istom 

období života, neskôr by mal počítať s tým, že mu síl ubudne. Okrem toho nevyhovoval 

ani chorým a starým. Aj s týmto asi ľudia počítali.

8. Ďalším príkladom je škola, firma, politická strana a pod.

9. Na túto otázku sú možné rôzne individuálne odpovede. Ak človek žije v mieri, môže sa 

rozvíjať, je šťastný. Vojna všetko berie, narúša bežný chod života. Človek prežíva strach  

o seba, svoju rodinu. Nemôže sa adekvátne realizovať v práci. Nič nie je tak, ako by malo byť. 

Pomoc by bolo vhodné poskytnúť v oblasti bývania, vzdelania, práce, ale aj v oblasti 

jazyka, vybavovania potrebných papierov a pod.
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12ODSTRAŇOVANIE  
PREKÁŽOK NA CESTE  

K PRAVÉMU POZNANIU: 
očisťovanie ľudského  

rozumu od idolov – F. Bacon  
a zbavovanie človeka 

predsudkov (osvietenstvo)
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

osvietenstva ako myšlienkového 

prúdu a podstatu Baconovho  

učenia o idoloch ako prekážkach  

pri poznávaní. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko, 

ako môžu určité prekážky alebo 

predsudky v živote človeka ovplyvniť 

jeho poznávanie a konanie.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ prezentovať príklady, ako filozofia vstupuje do našej každodennosti a ovplyvňuje 

bežné ľudské životy,

 ✓ sformulovať (na príklade filozofického textu) otázku, ktorú tento text rieši,

 ✓ predstaviť základné stratégie filozofie navrhované k dosahovaniu pravdivého 

(nepochybného) poznania a konfrontovať ich s argumentačnou bázou filozofických 

prístupov, ktoré uvedený nárok spochybňujú,

 ✓ uplatniť zásady vedenia filozofického dialógu v modelovom strete zástancov jedného 

i druhého názorového stanoviska.

Obsahový štandard 
Odstraňovanie prekážok na ceste k pravému poznaniu: očisťovanie ľudského rozumu  

od idolov – F. Bacon a zbavovanie človeka predsudkov (osvietenstvo).
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METODOLÓGIA

Metóda:  
výklad, motivačný rozhovor, práca s textom, skupinová práca, samostatná práca, práca  

vo dvojiciach, metóda otázok a odpovedí

Pomôcky:  
text, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 

Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny sa snaží využiť medzipredmetové vzťahy s dejepisom. Žiakom 

položí nasledovné otázky:

1. Ktorá historická udalosť v 18. storočí podmienila formovanie osvietenského myslenia? 

(odpoveď: Formovanie osvietenského myslenia v 18. storočí ovplyvnila Veľká francúzska 

revolúcia.)

2. Prečo sa práve v tomto období objavujú prvé reálne úvahy o ľudských právach, ktoré 

sa zakotvili aj v rôznych právnych dokumentoch? (odpoveď: V tomto období sa menila 

feudálna spoločnosť na kapitalistickú, z poddaných sa stávali slobodní občania, s tým 

súvisela aj otázka riešenia ľudských a občianskych práv.)

Potom sa ich pýta, či sa už niekedy v živote pomýlili a aký bol dôvod ich omylu. Spýta sa ich, 

či sa pri poznávaní spoliehajú na zmysly alebo na rozum. Použije príklad so Slnkom, valcom 

alebo paprikou. Motivuje ich otázkami, využije motivačný rozhovor. Je Slnko malé alebo veľké? 

Od čoho závisí, ako ho vnímame? Ak niekto pozerá na valec zhora, vidí tvar kruhu, ak sa pozerá 

zboku, vidí tvar obdĺžnika. Aký je teda jeho skutočný tvar? Ak je jeden druh papriky štipľavý, 

znamená to, že štipľavé budú všetky druhy? V kladení otázok pokračuje. Opýta sa ich, či si všetko 

vo svojom živote vedeli vysvetliť. Dá sa viera vysvetliť rozumom? Určite skoro každý pozná pocit 

zamilovanosti. Dá sa láska racionálne vysvetliť? Robili ste v čase zamilovanosti všetky veci tak, 

že ste ich chápali?

Môžeme sa spoliehať iba na zmysly alebo iba na rozum? Následne vyzve žiakov, aby pracovali 

vo dvojiciach. Jeden z dvojice bude obhajovať stanovisko, že k pravdivému poznaniu sa možno 

dopracovať prostredníctvom zmyslov. Druhý bude obhajovať stanovisko, že k pravdivému pozna-

niu sa možno dopracovať prostredníctvom rozumu. Upozorní ich na to, že počas konfrontácie by 

mali využiť argumenty. Následne vyzve žiakov, aby prezentovali svoje argumenty.
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Po tejto časti výchovno-vzdelávacej jednotky nasleduje expozičná časť hodiny. V rámci nej budú 

žiaci pracovať s textom. Žiaci si text v tichosti prečítajú. Na základe prečítaného textu potom riešia 

úlohy č. 1, 2 (str. 149). Po vyriešení týchto úloh nasleduje výklad učiteľa, ktorý poskytne žiakom 

zároveň spätnú väzbu o tom, či daný text pochopili správne. V prípade nejasností dá učiteľ žiakom 

priestor na otázky. Po ich zodpovedaní žiaci pracujú samostatne na ďalšej úlohe, t. j. úlohe č. 3 

(str. 149). Úlohu č. 4 (str. 150) žiaci vypracúvajú v 4 skupinách. Po skontrolovaní jednotlivých úloh 

učiteľ plynulo prechádza do fixačnej fázy hodiny, v rámci ktorej využije metódu otázok a odpovedí.

Následne zadá žiakom domácu úlohu, ktorou je napísať krátku úvahu v rozsahu A5. Témou je 

Baconov výrok vyplývajúci z úlohy č. 3: „Vedomosti znamenajú moc.“

TEORETICKÝ ZÁKLAD

FRANCIS BACON (1561 – 1626)

Francis Bacon je zakladateľ empirickej filozofie a klasickej novovekej filozofie. Napísal dielo 

Nové Organon (vplyv Aristotelovej filozofie). Nové poznanie má podľa Francisa Bacona vy-

chádzať zo zmyslovej skúsenosti (empírie), opierať sa o pozorovania, experimenty, zozbierané 

fakty. Následne sa zmyslové fakty zovšeobecnia – induktívna metóda. Táto metóda má dva zák-

ladné kroky. V prvom, negatívnom, Bacon kritizuje tzv. idoly. Idolmi označuje vrodené i získané 

predsudky, prekážky, nepravdivé pojmy, ktoré nám bránia zmeniť spôsob poznávania. V druhom, 

pozitívnom, načrtáva vlastnú induktívnu metódu.

Bacon rozlišuje 4 druhy idolov:

idoly kmeňa – sú neodstrániteľné, vyplývajú z ľudskej prirodzenosti, základ majú 

v ľudskom kmeni, rode, človek nemôže vnímať inak ako ľudská bytosť, čo prináša do po-

znania určité omyly,

idoly jaskyne – súvisia s individualitou človeka, s jeho vlastnými subjektívnymi 

možnosťami, predpokladmi, vplyvmi, ktoré ho formujú, jednotlivec sa tohto bytostného 

založenia nemôže úplne zbaviť,

idoly trhu – vychádzajú zo vzájomného dorozumievania, ľudia pomenúvajú veci a javy 

tak, ako ich pochopia, vznikajú tým skreslené výmysly a spory, dajú sa odstrániť,

idoly divadla – sú idoly, ktoré vznikli ako dôsledok nekritického preberania určitých 

myšlienok, metód dokazovania, princípov a stali sa akoby nemennými dogmami, možno 

ich obmedziť, zbaviť sa ich.

 1

2

3

4
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Bacon delí poznatky na dve skupiny:

teoretické – prinášajú svetlo, sú dôležité pre rozvoj samotnej vedy,

praktické – prinášajú plody, priame výsledky, ktoré sa dajú zužitkovať v praxi.

OSVIETENSTVO

Osvietenstvo je myšlienkový smer 18. storočia. Z Anglicka sa rozšíril do Francúzska, odtiaľ 

do Nemecka a do ďalších častí Európy. V tomto období prechádza spoločnosť od feudalizmu 

k spoločnosti, v ktorej prevažovali záujmy buržoázie, meštianstva.

Vyzdvihol sa človek osvietený rozumom, ktorý chce zmeniť svoj život aj celú spoločnosť. Heslo 

osvietenstva: Maj odvahu používať svoj vlastný um! Dôraz sa kládol na rozum, z čoho vyplý-

valo vzdelanie nielen pre jednotlivcov, ale vyzdvihovala sa potreba vzdelávania širokých más. 

V osvietenstve vznikla pedagogika ako veda. Vzdelaním sa mal skvalitniť život jednotlivca 

i spoločnosti. Aj náboženstvo malo byť prepojené s rozumom, oslobodené od svojvôle cirkvi, 

malo byť človeku nápomocné, nie jednotlivca spútavať alebo zastrašovať. Prístup k Bohu 

v osvietenstve bol väčšinou deistický.

Osvietenstvo bolo zároveň vzburou proti autoritám, spojenou s kritikou panovníka, šľachty, 

cirkvi, išlo o odpor voči absolutizmu a vyzdvihovanie myšlienky ľudskej slobody, rovnosti 
a demokracie. Osvietenskí myslitelia chceli stanoviť prirodzené práva ľudí, pretože im pri-

slúchajú, narodili sa ako ľudské bytosti. Nedotknuteľnosť jednotlivca bola napokon zahrnutá 

v Deklarácii práv človeka a občana. Objavili sa jedny z prvých aktivistiek v boji za práva žien, 

ktoré požadovali zlepšenie postavenia žien v rodine i v štáte.

Návrat k prírode bola ďalšia charakteristická črta tohto obdobia; išlo o smerovanie k priro-

dzenému spôsobu života v súlade so zákonmi prírody; aj ľudský rozum sa chápal ako súčasť 

prírody, ktorá je dobrá, a tiež človek je od prírody vo svojej podstate dobrý.

V tomto období vzniklo kolektívne dielo Encyklopédia – je symbolikou osvietenských snáh. 

Dielo bolo nebezpečné pre šľachtu i cirkev, niektoré zväzky zakázali. Bolo určené pre vzdelá-

vanie širokých más (pre verejnosť), poskytovalo ľuďom informácie z rozličných oblastí.

Významnými predstaviteľmi osvietenstva sú Charles Louis Montesquieu, Francois – Marie 
Arouet – Voltaire a Jean Jacques Rousseau.

1

2
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ÚLOHY

Pozorne si prečítajte text, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

„Sú a môžu byť len dve cesty ako skúmať a odhaliť pravdu. Na prvej sa rýchlo ženieme od vne-

mov a jednotlivostí k najvšeobecnejším axiómam a z nich ako z princípov, ktorých pravdivosť sa 

pokladá za neotrasiteľnú, usudzujeme na stredné axiómy a vynachádzame ich. A táto cesta je 

teraz obvyklá. Na druhej vyvodzujeme axiómy z vnemov a z jednotlivostí plynulým a stupňovitým 

postupom, aby sme sa naposledy dostali k najvšeobecnejším axiómam. Toto je pravá, ale dosiaľ 

nepoužívaná cesta.

Idoly a nepravdivé pojmy, ktoré sa zmocnili ľudského rozumu a hlboko v ňom zakorenili, nielen-

že držia v moci mysle ľudí tak, že pravda má sem ťažký prístup, ale aj keď sa jej prístup otvorí 

a umožní, pri obnove vied sa s nimi znovu stretneme a budú na obtiaž, ak sa ľudia vopred neupo-

zornia, aby sa proti nim podľa možností obrnili.

Sú štyri druhy idolov, ktoré majú v moci ľudské mysle. Pre ľahšie pochopenie sme im dali osobitné 

mená: prvý druh nazývame idoly kmeňa, druhý idoly jaskyne, tretí idoly trhu, štvrtý idoly divadla.

Idoly kmeňa majú základ v samotnej ľudskej prirodzenosti a v samotnom kmeni alebo ľudskom 

rode. Nesprávne sa totiž tvrdí, že ľudské zmysly sú meradlo vecí. Naopak, všetky vnemy zmyslov 

a rozumu sú podmienené prirodzenosťou človeka, nie prirodzenosťou vesmíru. Ľudský rozum je 

ako nerovné zrkadlo, na ktoré dopadajú lúče vecí; a pretože mieša svoju prirodzenosť s prirodze-

nosťou vecí, deformuje ju a kazí.

Idoly jaskyne sú idoly človeka – jednotlivca. Každý jednotlivec totiž má (okrem omylov vlastných 

ľudskej prirodzenosti vo všeobecnosti) jaskyňu čiže akúsi individuálnu dutinu, ktorá láme a kazí 

svetlo prírody; príčinou je alebo vlastná a osobitná prirodzenosť každého jednotlivca, alebo vý-

chova a styk s inými ľuďmi, alebo čítanie kníh a autorita tých, ktorých každý ctí a obdivuje, alebo 

rozličné dojmy podľa toho, či doliehajú na predpojatú a ustaranú alebo na pokojnú a vyrovnanú 

myseľ, alebo aj iné veci tohto druhu. Ľudský duch je preto (podľa uspôsobenia v jednotlivých 

ľuďoch) čosi menlivé, zmätené a akoby náhodné. Preto dobre vraví Herakleitos, že ľudia hľadajú 

vedomosti vo svojich vlastných malých svetoch, a nie vo veľkom spoločnom svete.

Sú tiež idoly, ktoré vznikli akoby zo vzájomného dorozumievania a styku ľudského rodu; nazýva-

me ich so zreteľom na dorozumievanie a styk medzi ľuďmi idolmi trhu. Ľudia sa totiž združujú 

pomocou reči, ale slová sa volia podľa toho, ako chápe veci ľud. Preto zlé a nevhodné pomeno-

vanie podivuhodným spôsobom prekáža rozumu. Veci nijako nepomôžu ani definície a výklady, 

ktorými sa učenci v niektorých prípadoch ohradzujú a bránievajú. Slová však znásilňujú rozum, 

uvádzajú všetko do zmätku a zvádzajú ľudí k nespočetným a nezmyselným sporom. Napokon sú 



149

ML č. 12:  Odstraňovanie prekážok na ceste k pravému poznaniu

idoly, ktoré sa nasťahovali do ľudských duší z rozličných filozofických náuk i z chybných metód 

dokazovania. Nazývame ich idolmi divadla, pretože všetky tradičné, dosiaľ utvorené filozofické 

systémy pokladáme za divadelné hry, ktoré vytvorili fiktívne a scénické svety. A nehovoríme to 

iba o terajších alebo o starých filozofických systémoch a školách, pretože možno zložiť alebo 

vymyslieť ešte viac hier tohto druhu; lebo najrozmanitejšie omyly môžu mať takmer spoločné 

príčiny. A toto opäť nevzťahujeme iba na všeobecné filozofické systémy, ale aj na mnohé princípy 

a axiómy zvláštnych vied, ktoré nadobudli platnosť z tradície, z dôverčivosti a z nedbalosti...“ 

(DRAGÚŇ, 1990, s. 114 – 115) (Bacon: Nové Organon)

Otázky a úlohy:

1. Na základe prečítaného vysvetlite pojem idol a podstatu jednotlivých druhov idolov.

2. Stretli ste sa vo svojom živote s niečím, čo by ste nazvali prekážkou v poznávaní?

3. Dobre si prezrite obrázok motýľa. Jeho telo tvoria Baconove idoly, krídla tvoria rôzne 

situácie alebo hra. Rozdeľte sa do 4 skupín. Každá skupina po prečítaní/realizovaní 

svojej úlohy rozhodne, s ktorým Baconovým idolom jeho úloha súvisí. Riešení môže byť 

viacero. Pokúste sa svoje rozhodnutie zdôvodniť. V krídlach motýľa nájdete farebne 

vyznačené slová. Poriadne si ich prezrite a pokúste sa z nich poskladať známy Baconov 

výrok skladajúci sa z troch slov.

Predstavte si svet  
bez technológií a moderných 

prístrojov, napríklad starovek. 
Prečo si mnohí ľudia v tomto období 

mysleli, že Zem je plochá?  
Prečo nemali správne vedomosti?

Predstavte si, že ste členom partie 
mladých ľudí, ktorá má svojho 

prirodzeného lídra. Tento má moc.  
Pri jednej príležitosti líder niečo 

povie, čo sa mnohým v partii 
nepozdáva, ale berú to ako fakt.

Všetci z vás poznáte hru telefón. 
Spočíva v tom, že prvý pošepká 
druhému v poradí jednoduchú 
vetu. Ten ju pošepká ďalšiemu, 
kým sa informácia nedostane  

k poslednému v rade,  
ktorý vetu nahlas vysloví.  

Často sa stáva, že je iná ako 
pôvodná originálna veta.

Príbeh o kráľovi a jeho 
pisárovi asi pozná každý z vás. 
Znamenajú vety to isté? Môže 

správna intonácia/pravopis 
rozhodnúť o živote a smrti? 

Omilostiť nemožno, popraviť. 
Omilostiť, nemožno popraviť.

1. sk.
2. sk.

3. sk.
4. sk.
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4. Ktorý idol (ktoré idoly) zodpovedá (zodpovedajú) nasledujúcim situáciám?

Skupina Situácie Idol (y)

1. skupina

Predstavte si, že ste chýbali v škole. 
Spolužiak vám povie, čo máte 
na domácu úlohu. Keď prídete do školy, 
zistíte, že znenie úlohy poplietol, 
pretože ju nesprávne pochopil.

2. skupina

Ak sa žena vydáva, má na sebe biele 
šaty. Ani by jej nenapadlo dať si 
napr. červené alebo zelené. V našej 
spoločnosti, čo ju ovplyvnilo, sa dlhé 
roky nevesty obliekali do bielych šiat.

3. skupina

Predstavte si, že do médií by sa dostala 
správa o tom, že o týždeň budeme 
kupovať benzín oveľa drahšie. Ľudia začnú 
nakupovať benzín vo väčšom množstve.

4. skupina V našej kultúre je obvyklé, že sa chlapci 
hrajú s autíčkami a dievčatá s bábikami.

Správne odpovede

1. Idol je prekážka, ktorá nám bráni správne poznávať. Idoly kmeňa vyplývajú z ľudskej 

prirodzenosti. Idoly jaskyne súvisia s individualitou človeka a vplyvmi, ktoré ho formujú. 

Idoly trhu súvisia s jazykom, dorozumievaním. Idoly divadla vznikli ako dôsledok nekri-

tického preberania myšlienok.

2. Na túto otázku existujú rôzne individuálne odpovede. Prekážkou v poznaní môže byť 

napr. nedostatočné množstvo informácií, spoliehanie sa na vedomosti a úsudok iných.

3. 1. skupina: IK – ľudia nelietali ako vtáky, Zem videli len zo svojej perspektívy 

2. skupina: ID – niekto to povedal a oni to nekriticky prijali ako fakt, teda ide o nekritic-

ké prijímanie informácií 

3. skupina: IT – výsledná informácia je výsledkom nesprávneho pochopenia, počutia textu. 

4. skupina: IT – výsledná informácia je výsledkom nesprávneho pochopenia, počutia textu.

Baconov výrok znie: „Vedomosti znamenajú moc.“
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4. 

Skupina Situácie Idol (y)

1. skupina

Predstavte si, že ste chýbali 
v škole. Spolužiak vám povie, 
čo máte na domácu úlohu. Keď 
prídete do školy, zistíte, že 
znenie úlohy poplietol, pretože 
ju nesprávne pochopil.

IT – nastal komunikačný 
problém, keď spolužiak 

pochopil úlohu inak.

2. skupina

Ak sa žena vydáva, má na sebe 
biele šaty. Ani by jej nenapadlo 
dať si napr. červené alebo 
zelené. V našej spoločnosti, čo ju 
ovplyvnilo, sa dlhé roky nevesty 
obliekali do bielych šiat.

IJ – vplyv výchovy 
(tradície)

3. skupina

Predstavte si, že do médií by sa 
dostala správa o tom, že o týždeň 
budeme kupovať benzín oveľa 
drahšie. Ľudia začnú nakupovať 
benzín vo väčšom množstve.

ID – ľudia bez toho, aby sa 
zamysleli, nekriticky prijmú 

danú informáciu ako fakt.

IK – začne fungovať 
prirodzená ľudská 

snaha ušetriť.

4. skupina
V našej kultúre je obvyklé, že 
sa chlapci hrajú s autíčkami 
a dievčatá s bábikami.

IJ - vplyv výchovy 
(tradície)

 

Použité skratky: IJ – idol jaskyne, IK – idol kmeňa, ID – idol divadla, IT – idol trhu.
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Helena Kopecká

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci pochopia východiská  

a podstatu pozitivizmu. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu pochopiť, že 

pozitivizmus sa stal filozofiou 

modernej spoločnosti, reagoval 

na jej problémy. Pozitivizmus 

vznikol a rozvíjal sa v úzkej 

nadväznosti na rozvoj špeciálnych 

vied. Vychádza z myšlienky 

o potrebe ustavičného rozvoja 

vedeckého poznania, využívania 

vedy na zlepšovanie života ľudí.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova/náboženská výchova, prírodné vedy

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta (hľadanie istoty v neistom svete)

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ predstaviť základné stratégie filozofie navrhované k dosahovaniu pravdivého 

(nepochybného) poznania a konfrontovať ich s argumentačnou bázou filozofických 

prístupov, ktoré uvedený nárok spochybňujú.

Téma pozitivizmus – rozlíšiť vedecké od nevedeckého sa nachádza aj v inovovanom ŠVP, nakoľ-

ko predmet občianska náuka je povinným predmetom na gymnáziách. Túto tému obsahujú aj 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky platné od 1. sep-

tembra 2018: Vysvetliť podstatu Comtovho pozitivizmu a ilustrovať jeho význam na príklade 

niektorej z vedeckých disciplín (sociológie).

Obsahový štandard
hľadanie kritérií, umožňujúcich rozlíšiť vedecké od nevedeckého, reálne od zdanlivého  

vo filozofii pozitivizmu.

METODOLÓGIA

Vo výchovno-vzdelávacom procese môže učiteľ využiť tieto metódy: motivačné rozprávanie, 

problémový výklad, metódu dialógu (rozvoj kritického myslenia), metódu brainstormingu, 

metódu riešenia úloh, porovnávaciu metódu, analýzu filozofických textov, samostatnú prácu.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD 

TÉMA: Pozitivizmus – rozlíšiť vedecké od nevedeckého

Pre 19. storočie je príznačný prudký rozvoj hospodárstva, priemyslu, vedy, techniky a kultú-

ry. Novým tendenciám v spoločnosti najviac zodpovedal filozofický smer pozitivizmus, ktorý 

vychádza zo skúsenosti. Pozitivizmus sa stal filozofiou modernej spoločnosti, reagoval na jej 

problémy. Ukázalo sa, že prudký pokrok v špeciálnych vedách vedie k rastu dôvery vo vedu, 

vedecký rozvoj.

Pozitivizmus patrí medzi scientistické prúdy poklasickej filozofie 19. storočia. Od štyridsia-

tych rokov 19. st. je dominantným európskym filozofickým smerom. Vzniklo úsilie rozvíjať 

filozofiu v úzkej nadväznosti na poznatky špeciálnych vied. Pozitivizmus vznikol súčasne 

a spočiatku nezávisle od seba vo Francúzsku a v Anglicku, a to aj ako reakcia na abstraktnú 

špekulatívnosť nemeckej klasickej filozofie.

Za zakladateľa pozitivizmu sa pokladá francúzsky filozof Auguste Comte (1798 – 1857), ktorý 

zaviedol aj pojem pozitivizmus. Hlavnými predstaviteľmi anglického pozitivizmu sú John Stu-
art Mill (1806 – 1873) a Herbert Spencer (1820 – 1903), ktorí nadviazali na tradície britského 

empirizmu a na výsledky prudkého rozvoja prírodných vied. Podľa Comta má pojem pozitívny 
(lat. positivis – kladný) viac významov. Pozitívnym označujeme to, čo je skutočné, opiera sa 

o fakty, ale aj to, čo je zmysluplné, užitočné (napr. robiť „pozitívnu prácu“). Zároveň označuje 

aj to, čo je isté, stále (napr. pozitívne právo – platné zákony v danej spoločnosti).

Základnou požiadavkou pozitivizmu je založiť celé naše poznanie na tom, čo je „pozitívne“ 

dané, opierať sa o fakty, predovšetkým fyzikálne údaje podliehajúce skúsenosti a o stále 
vzťahy medzi faktami, t. j. zákony. Všeobecné pojmy predchádzajúcej filozofie – bytie, pod-

stata, súcno a ďalšie, ktoré nemôžeme pre ich všeobecnosť ani overiť, ani vyvrátiť, žiada z fi-

lozofie odstrániť.

Comte nadväzuje na myšlienku osvietenstva o potrebe ustavičného a nerušeného rozvoja 

vedeckého poznania, využívania vedy na zlepšovanie ľudského života. Táto myšlienka sa pre-

javuje v jeho zákone troch štádií vývinu ľudského ducha.

V prvom, teologickom štádiu, sa ľudský duch orientuje na náboženstvo, náboženskú vieru 

v nadprirodzené sily (božstvá), ktoré zasahujú do sveta. V tomto štádiu rozlišuje ďalšie tri štádia: 

animizmus – človek pokladá jednotlivé objekty za oživené či oduševnelé, polyteizmus – človek 

si vytvára vlastného boha na každú oblasť spoločenského života napr.: boh mora, boh dažďa, 

boh ohňa atď., monoteizmus – tvorí najvyššie štádium teologického štádia, keď si človek vytvá-

ra jedinú najvyššiu bytosť, jedného boha. Prvé štádium chápe ako dočasné a prípravné.
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V druhom, metafyzickom (abstraktnom) štádiu, ľudský duch namiesto nadprirodzených síl 

vytvára abstraktné pojmy – podstata, substancia, kauzalita atď. Na základe nich vysvetľuje sku-

točnosť. Druhé štádium môžeme pokladať za prechodné, aby sme sa dostali k tretiemu štádiu.

V treťom, pozitívnom (vedeckom) štádiu, sa ľudský duch oslobodzuje od predsudkov ná-

boženstva, ale aj od špekulatívnych abstraktných pojmov. V tomto štádiu ľudstvo prekonalo 

náboženské a metafyzické predstavy a dosiahlo stupeň vedeckosti. Základom je vedecké skú-
manie sveta, ktoré zodpovedá rozvoju modernej priemyselnej spoločnosti. Empirické fakty 

sa podľa Comta majú spracovať nasledovne: pozorovaním, porovnávaním; nezisťovať príčiny 

javov, ale nachádzať ich opakovateľnosť, súvislosti a postupnosť. Heslom pozitivizmu je skú-

mať nie to, prečo sa veci dejú, ale ako sa dejú. Preto je bezpredmetné skúmať príčiny javov. 

Treba hľadať stále vzťahy a súvislosti medzi faktami.

Veda má slúžiť praktickým cieľom. „Vedieť, aby sme mohli predvídať.“ To znamená, že predví-

dame z toho dôvodu, aby sme mohli správne konať, ovplyvňovať priebeh jednotlivých javov. 

Úlohou pozitívnej filozofie je zovšeobecňovať poznatky jednotlivých špeciálnych vied a uspo-

riadať ich do systému. Pozitívna filozofia za hlavné metódy skúmania pokladá pozorovanie, 

porovnávanie a zovšeobecnenie.

Zákon troch štádií neplatí len pre duchovný vývoj ľudstva ako celku, ale platí aj pre indivi-

duálny vývoj človeka a v každej jednotlivej vede. Comte vytvára hierarchiu základných vied 
podľa stupňa zložitosti a ubúdajúcej všeobecnosti. Na najvyššom stupni je matematika ako 

najsilnejšia a najvšeobecnejšia veda, ktorú pokladá za predpoklad všetkých vied. Nasleduje 

astronómia, fyzika, chémia, biológia a sociológia (veda o spoločnosti).
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ÚLOHY A NÁMETY

1. Prečítajte si ukážku a na základe analýzy odpovedajte na otázky.

Text č. 1
„Myslím, že pri skúmaní celkového vývinu ľudského rozumu v rozličných sférach jeho činnosti, 

od jeho prvopočiatočného rozmachu až po naše dni, objavil som veľký základný zákon, ktorému 

s nemenlivou nevyhnutnosťou podlieha a ktorý sa podľa môjho náhľadu, môže spoľahlivo oprieť 

buď o rozumové dôkazy, čerpané zo znalosti nášho usporiadania, alebo o historické doklady, vyplý-

vajúce z pozorného skúmania minulosti. Tento zákon spočíva v tom, že každý z našich základných 

pojmov, každé odvetvie nášho poznania prechádza postupne tromi rozličnými teoretickými štádia-

mi: štádiom teologickým alebo bájoslovným, štádiom metafyzickým alebo abstraktným, štádiom 

vedeckým alebo pozitívnym. Inými slovami, ľudský duch pri každom bádaní používa podľa svojej 

povahy postupne tri metódy filozofovania, ktorých charakter sa podstatne líši, ba v samom základe 

je protikladný: na začiatku metódu teologickú, potom metafyzickú a napokon metódu pozitívnu. 

Podľa toho máme potom tri navzájom sa vylučujúce druhy filozofie alebo všeobecné sústavy pojmov 

o súhrne javov. Prvá je nevyhnutným východiskom ľudského rozumu, tretia je jeho ustáleným a ko-

nečným stavom, úlohou druhej je slúžiť iba ako prechod.“ (Kiczko, 1998, s. 15 – 16) 

(Auguste Comte: Kurz pozitívnej filozofie ) 

Otázky: 

a. Z čoho vychádza, o čo sa opiera zákon vývinu ľudského ducha, ktorý objavil  

 A. Comte? 

b. Koľkými štádiami prechádza vývin ľudského ducha? 

c. Ktoré štádium pokladá za východisko vývinu a ktoré štádium za konečný stav? 

2. Na základe uvedeného textu charakterizujte tri štádiá vývinu ľudského ducha.

Text č. 2 
„V teologickom štádiu ľudský duch celkom prirodzene zameriavajúc svoje bádanie na vnútornú 

podstatu bytia, na prvé a posledné príčiny všetkých pôsobení, s ktorými sa stretáva, slovom, 

na absolútne poznanie, predstavuje si, že javy vznikajú priamym a ustavičným pôsobením viac 

alebo menej početných nadprirodzených činiteľov, ktorých svojvoľné zasahovanie vysvetľuje 

všetky anomálie vyskytujúce sa vo vesmíre. V metafyzickom štádiu, ktoré je iba čírou obmenou 
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predošlého, nadprirodzené činitele sa nahrádzajú abstraktnými silami, podstatami alebo perso-

nifikovanými abstrakciami, ktoré sú imanentné rozličným predmetom jestvujúcim vo svete a kto-

ré sa považujú za schopné samy od seba produkovať všetky pozorované javy. Vysvetlenie týchto 

javov potom spočíva v prisúdení príslušných podstát každého javu. Napokon v pozitívnom štádiu 

ľudský duch, uvedomujúc si, že absolútne poznatky nemožno nadobudnúť, vzdáva sa hľadania 

pôvodu a účelu vesmíru, ako aj poznania vnútorných príčin javov, aby sa pomocou veľmi zložitého 

usudzovania a pozorovania venoval objavovaniu ich skutočných zákonov, t. j. ich stálych vzťahov 

následnosti a podobnosti. Vysvetľovanie faktov, ktoré sa takto dostáva do svojich skutočných me-

dzí, spočíva potom iba v spájaní rozličných jednotlivých javov s niektorými všeobecnými faktami, 

ktorých počet sa s pokrokom vedy čoraz viac a viac zmenšuje.“ (Kiczko, 1998, s. 16) 

(Auguste Comte: Kurz pozitívnej filozofie)

3. Prezrite si obrázok znázorňujúci hierarchiu základných vied podľa A. Comta. Aké krité-

rium uplatnil pri vytvorení hierarchie základných vied? Svoje stanovisko zdôvodnite.

Zdroj (originál v českom jazyku): Kunzmann, P. a kol. 2000. Encyklopedický atlas filosofie. 

Praha: Nakladatelství Lidově noviny, s. 164.
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Správne odpovede

1. úloha:

a. Zákon troch štádií vývinu ľudského ducha vychádza z rozumových dôkazov, 

z nášho poznania a z historických dokladov vyplývajúcich zo skúmania minulosti.

b. Vývin ľudského ducha prechádza tromi štádiami vývoja.

c. Za východisko vývinu pokladá teologické štádium (metódu), konečným stavom je 

pozitívne štádium (metóda).

2. úloha:

V teologickom štádiu sa ľudský duch orientuje na náboženstvo, náboženskú vieru v nadprirodze-

né sily (činitele), ktoré zasahujú do sveta. V metafyzickom štádiu sa nadprirodzené činitele na-

hrádzajú abstraktnými silami, podstatami alebo personifikovanými abstrakciami, takže ľudský 

duch vytvára namiesto nadprirodzených síl (činiteľov) abstraktné pojmy – podstata, substancia, 

kauzalita atď. Na základe nich vysvetľuje skutočnosť. V pozitívnom štádiu sa ľudský duch vzdáva 

poznania vnútorných príčin javov, aby sa pomocou veľmi zložitého usudzovania a pozorovania 

venoval objavovaniu ich skutočných zákonov, t. j. ich stálych vzťahov následnosti a podobnosti.

3. úloha:

Hierarchiu základných vied vytvoril Comte podľa stupňa zložitosti a ubúdajúcej všeobecnosti.

ZDROJE  
(vrátane odporúčanej literatúry)

Delfová, H. 1993. Lexikón filozofie. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 407 s. ISBN 80-215-0263-0.

Dragúň, E. a kol. 1990. Čítanka z dejín filozofie. Nitra: Vysoká škola pedagogická v Nitre, 191 

s. ISBN 80-85183-24-2. 

Fürstová, M. – Trinks, J. 1996. Filozofia. Bratislava: SPN, 322 s. ISBN 80-08-00279-4.

Kiczko, L. a kol. 1993. Dejiny filozofie. Bratislava: SPN, 136 s. ISBN 80-08-01830-5.

Kiczko, L. a kol. 1998. Malá antológia z diel filozofov II. Bratislava: SPN, 218 s. ISBN 80-08-01825-9.

Kunzmann,P. a kol. 2000. Encyklopedický atlas filosofie. Praha: Nakladatelství Lidově noviny, 

265 s. ISBN 80-7106-339-8.

Störig, H. J. 1995. Malé dejiny filozofie. Praha: Zvon, České katolícke nakladateľstvo, 559 s. 

ISBN 80-7113-115-6.



14POZNANIE  
AKO FUNKCIA MOCI 

– M. FOUCAULT
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Marek Gajdoš

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Sú uvedené pri návrhu  

vyučovacej hodiny. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Sú uvedené pri návrhu  

vyučovacej hodiny.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ zaujať postoj k chápaniu poznania ako nástroja moci; rozlíšiť moc na jej makroúrovni  

a mikroúrovni, verbalizovať svoj postoj k zneužívaniu poznania v prospech moci – sily

Obsahový štandard
poznanie ako funkcia moci (M. Foucault); hľadanie a zdôvodňovanie hodnoty poznania 

a jeho možných zneužití v prospech moci; odstraňovanie prekážok na ceste k pravému 

poznaniu
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METODOLÓGIA

Úlohou tohto metodického listu je poskytnúť učiteľom občianskej náuky pomoc pri zvládnutí 

témy, ktorá je súčasťou ŠVP a venuje sa problematike poznania a moci, ktorá sa stala celoživot-

ným záujmom jedného z najinšpiratívnejších filozofov 20. storočia, ktorým bol Michel Foucault 

(1926 – 1984). Tento metodický materiál si nekladie za cieľ vyčerpávajúco analyzovať filozofické 

názory Foucaulta a ukázať jedinú možnú cestu k zvládnutiu témy na hodine občianskej náuky. 

Podobne ako ostatné metodické listy má byť inšpiráciou a pomôckou (akýmsi „štartérom“), 

o ktorú sa môžu vyučujúci oprieť pri sprístupňovaní predmetnej témy.

Didaktický materiál tvoria dve časti. Časť Michel Foucault je stručným sprievodcom filozofickými 

názormi francúzskeho filozofa, ktorý sa radí medzi štrukturalistov, resp. postštrukturalistov. 

Druhú časť textu tvorí Príprava na vyučovaciu jednotku v trvaní jednej vyučovacej hodiny, ktorá 

je koncipovaná na princípoch stratégie EUR, a obsahuje aj pracovný list s otázkami týkajúcimi sa 

analýzy krátkeho textu M. Foucaulta.

Tento metodický list pracuje s predstavou, že sa žiaci aktívne podieľajú na vyučovaní a nie sú 

len pasívnymi prijímateľmi informácií. Aktívne zapojenie sa žiakov je možné vo všetkých fázach 

stratégie EUR (na začiatku, počas dialógu na navrhované témy či pri brainstormingu v rámci 

evokačnej fázy; aktívni môžu byť žiaci aj pri kontrole odpovedí k pramennému textu, s ktorým 

budú na hodine pracovať – fáza uvedomenia; na záver sa aktivita žiakov môže naplno rozvinúť 

pri tvorbe ich cinquainov.)

Kľúčové pojmy:
moc, poznanie, M. Foucault, archeológia vedenia, mocenské vzťahy

Vedľajšie pojmy:
štrukturalizmus, genealógia, diskurz, epistéma

Metódy:
individuálna práca, skupinová práca, dialóg, cinquain

Pomôcky:
úryvok z práce M. Foucaulta – Prečo študovať moc: otázka subjektu v tlačenej, resp. elektro-

nickej podobe, pracovný list pre žiakov, prístup na internet, v prípade potreby dataprojektor 

na zobrazenie základných princípov tvorby cinquain, resp. tlačená podoba „návodu“ minimálne 

pre dvojice žiakov
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Štruktúra vyučovacej hodiny:

Vyučovacia hodina prostredníctvom stratégie EUR

Evokácia (10/5 min.)

 ✓ dialóg učiteľa so žiakmi na tému poznania a tému moci (minimálne 10 minút) 

odporúčané sú otázky typu:

• Ako získavame poznanie?

• Kto je nositeľom poznania v súčasnosti? Kto bol nositeľom poznania v minulosti?

• Ako vieme, že naše poznanie je správne/bezchybné?

• Kto má právo vládnuť?

• Aké charakteristiky by mal mať vládca/vodca?

• Aké charakteristiky mal vládca v jednotlivých historických obdobiach?

• Ktorý vládca/vodca má podľa vás najväčšiu moc? Je ním ten, ktorý:

má moc odmeňovať,

má donucovaciu moc,

má referenčnú moc,

má expertnú moc,

má legitímnu moc alebo

má informačnú moc (poznámka 1)?

 ✓ alternatívny brainstorming (poznámka 2) na tému „moc“ (5 min.)

• Keďže témou vyučovacej hodiny je problém poznania a moci, môžeme  

na brainstorming využiť aj iné pojmy, ako napr. poznanie, pravda, hoax,  

vládca a pod.

Uvedomenie (20 min.)

 ✓ podľa potreby sa v tejto fáze venuje pozornosť informáciám o živote a diele M. Foucaulta, 

pričom základné informácie sprostredkúva učiteľ prostredníctvom frontálnej metódy;

 ✓ každý žiak si samostatne prečíta text (poznámka 3) a hľadá v ňom odpovede na otázky 

z pracovného listu.

Reflexia (15 min.)

 ✓ spoločná kontrola pracovného listu

 ✓ vytvorenie cinquain na tému poznanie a tému moc
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Poznámka 1:

Z teórie vodcovstva v sociálnej psychológii vieme, že v sociálnych skupinách existuje 6 foriem 
spoločenskej moci, ktorú môže vodca uplatňovať: 

1. moc odmeňovať, ktorou môže vodca prideľovať, napr. lojálnym členom skupiny odmeny, 

2. donucovaciu moc, ktorá mu umožňuje trestať nepohodlných členov soc. skupiny, 

3. referenčnú moc, ktorú získal vodca preto, že ostatní členovia soc. skupiny sa s ním 

identifikujú, 

4. expertnú moc má vodca preto, že má väčšie vedomosti ako ostatní členovia skupiny, 

5. legitímnu moc, ktorá mu zaručuje jeho postavenie, pretože ho získal na základe 

akceptovaných noriem (stal sa legitímnym panovníkom, ktorý zdedil svoj titul a funkciu 

po svojom predkovi) 

6. informačnú moc, pri ktorej vodca ovláda alebo vlastní určité informácie, najčastejšie 

o členoch skupiny.

Poznámka 2:

Žiaci sú vyzvaní, aby na tabuľu zapísali všetky pojmy, ktoré sa im spájajú s pojmom moc. Počas 

tejto aktivity striktne dodržiavame jej zásadu, t. j. nikto, teda ani učiteľ, nesmie reagovať (ani 

negatívne, ani pozitívne) na pojmy zapísané na tabuli. Je vhodnejšie, ak sa na tabuli objaví 

viacero pojmov, čo je v tomto prípade pravdepodobné. Ak už nikto nechce na tabuľu nič dopísať, 

môžeme dať žiakom priestor, aby sa vyjadrili k pojmom, ktoré sú im nezrozumiteľné. Tie by mal 

pisateľ stručne vysvetliť. V tejto fáze aktivity sa pokúsime zabrániť hocijakým názorovým stre-

tom a konfrontáciám: 1) nie je to podstatou tejto metódy a 2) zbytočne by nás to oberalo o čas 

potrebný na ďalšiu prácu.

Poznámka 3:

Dostupnosť textu sa dá vyriešiť niekoľkými spôsobmi. Učiteľ môže daný text vytlačiť pre každé-

ho žiaka (alebo aspoň pre dvojicu). Ďalšou možnosťou je rozposlať text žiakom v elektronickej 

podobe a tí si ho donesú na vyučovaciu hodinu vytlačený, resp. pracujú s jeho elektronickou 

verziou. Ak má učiteľ nejakú svoju profesijnú učiteľskú internetovú stránku, môže text uverejniť 

na nej a žiaci sa k nemu dostanú hocikedy.
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ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE

kompetencia ako

komunikácia v materinskom jazyku
• štúdium (analýza) textu
• definovanie základných pojmov
• vytvorenie poznámok z prečítaného textu

kultúrne povedomie a vyjadrovanie
• zhodnotenie prínosu názorov  

M. Foucaulta pre rozvoj európskej spoločnos-
ti po 2. svetovej vojne

kognitívne ciele

Úroveň cieľ

zapamätanie
• vysvetliť pojem poznanie
• vysvetliť pojem moc
• vysvetliť pojem mocenské vzťahy

porozumenie • porovnať klasickú archeológiu  
s archeológiou vedenia M. Foucaulta

špecifický transfer • demonštrovať význam myšlienok M. 
Foucaulta v osobnom živote každého človeka

hodnotenie
• obhájiť tvrdenie, že poznanie je moc

• uviesť príklady na zneužitie poznania  
v prospech nejakej moci – sily

afektívne ciele

reagovanie

• verbalizovať (vyjadriť) svoj postoj k potrebe 
častejšieho vyjadrovania sa vedcov 
k politickým, sociálnym a ekonomickým 
otázkam

oceňovanie • zhodnotiť význam názorov M. Foucaulta  
na poznanie a moc pre konkrétny život žiaka

psychomotorické ciele

koordinácia • vytvoriť cinquain na tému poznanie
• vytvoriť cinquain na tému moc
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DIDAKTICKÉ ZÁSADY

zásada ako

zásada uvedomelosti a aktivity
• podporovanie aktivity v individuálnom  

i skupinovom prístupe k plneniu úloh  
vytýčených vyučovacou jednotkou

zásada vedeckosti • práca s materiálmi, ktoré spĺňajú kritériá 
vedeckosti

zásada sústavnosti a postupnosti
• návrat k predošlým vedomostiam získaným 

na predchádzajúcich vyučovacích hodinách 
vyučovacieho predmetu

zásada trvácnosti
• kladenie otázok jednotlivcom i celej skupine 

za účelom podpory zapamätania naučeného 
(prečítaného, spracovaného)

zásada názornosti • použitie pramenného textu – Prečo študovať 
moc: otázka subjektu 



168

ML č. 14:  Poznanie ako funkcia moci

TEORETICKÝ ZÁKLAD

MICHEL FOUCAULT

M. Foucault (1926 – 1984) sa narodil v roku 1926 do rodiny lekára, čo v značnej miere ovplyv-

nilo aj jeho záujem o medicínu, konkrétne psychiatriu a psychológiu. Foucaultove, hlavne 

politické názory, ovplyvnila 2. svetová vojna – okupácia Francúzska nacistickým Nemeckom, 

ekonomická, sociálna a utečenecká kríza.

V roku 1945 začal študovať na lýceu v Paríži (Lycée Henri IV.). Neskôr prestúpil do École nor-

male sepérieur. Postupne získal licenciát z filozofie (1948) a psychológie (1949). Rovnako 

získal povolenie vyučovať filozofiu (1951). Spomínaný záujem o medicínu vyústil do získania 

diplomu z patopsychológie (1952). Po tomto diplome nastúpil na dvojročnú prax do nemoc-

nice sv. Anny, ktorá sa stala jedným z dominantných impulzov jeho filozofického zamerania.

Snaha o ďalšie podnety ho nasmerovala na univerzity v Uppsale (1955), Varšave (1958) a Ham-

burgu (1959). Na univerzite Clermont-Ferrand sa habilitoval prácou Zrodenie kliniky (1962), 

po ktorej mu bolo v roku 1969 ponúknuté miesto na Collège de France, kde predniesol aj svoju 

inauguračnú prednášku (Rád diskurzu, 1970). M. Foucault často navštevoval so svojimi pred-

náškami univerzity v USA, Japonsku, Kanade aj Brazílii.

Už od roku 1965 rástla jeho politická angažovanosť, v ktorej sa zameriaval na pomoc a pod-

poru disidentských hnutí v Brazílii, ZSSR a Poľsku. Foucalt zomrel v roku 1984 počas príprav 

na cestu do Poľska a Vietnamu.

Za hlavný záujem Foucaltových filozofických prác sa dá považovať snaha o skúmanie dejín mo-
derného rozumu od počiatkov osvietenstva až po súčasnosť, pričom výskum týchto dejín mal 

pomôcť pri odhalení jeho ideologizácie, teda stavu, keď sa stáva rozum jediným nástrojom 

poznávania sveta a poznanie sa stáva mocou, no v inom ideologizujúcom vnímaní, ako to 

bolo napr. u F. Bacona. V nadväznosti na tento cieľ sa snaží Foucault aj o prekonanie spôsobov 

súvekého myslenia a zaužívaných hodnôt. M. Foucalt je často radený medzi štrukturalistov, 

no sám sa voči nim vymedzuje, a tak sa stáva postštrukturalistom. Ovplyvnenie štruktura-

lizmom však nepopiera a „spoločnú reč“ s ním nachádza pri probléme „zmiznutia subjektu“, 

ktorý napomáha lepšiemu pochopeniu nevedome determinujúcich štruktúr pomáhajúcich 

pri odhaľovaní zmyslu vecí. Foucault súhlasí so štrukturalizmom aj pri otázke dejín, ktoré od-

mieta ako evolučné a lineárne dejiny vedomia.

Na začiatku svojej tvorby sa Foucalt zameriava na genézu moderného myslenia, ktoré skúmal 

prostredníctvom metód archeológie a historiografie. (Pozn.: Sám Foucault sa nepovažoval 

za filozofa, ale archeológa vedenia).
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Archeológia (v niektorých svojich textoch používa Foucault aj pojem genealógia) pri poznávaní 

myslenia je vo Foucaultovom ponímaní analýzou diskurzov, ktoré určujú naše vnímanie sveta, 

v ktorom žijeme. Prostredníctvom tejto archeológie sa snaží rozlíšiť rozumné od nerozumného, 

ktoré bolo v jednotlivých historických obdobiach vnímané ako šialenstvo. Tak sa napríklad v ob-

dobí stredoveku a nasledujúcej renesancii šialenstvo vytláčalo na okraj spoločnosti ako dôsledok 

božieho trestu. V klasickom období bolo, pod vplyvom racionalizmu, hodnotené ako obyčajný 

protipól rozumu (jeho negácia). V období osvietenstva sa dostalo šialenstvo na okraj ako to, čo 

je iné než rozum a rozumné. K zmene vnímania šialenstva došlo až na prelome 19. storočia, keď 

ho psychiatria a psychológia začali skúmať a akceptovať ako predmet rozumu.

Foucaultova archeológia vedenia je akýmsi archívom, ktorý v sebe skrýva všetky naše výpo-

vede. Archeológia má byť aj reflexiou tohto vedenia. Zameriava sa na pôvod (vznik) nášho 
vedenia a nie na jeho podstatu. Cieľom archeológie vedenia sa tak stáva snaha odkryť to, ako 
rozum pracuje (funguje) a aká je jeho funkcia. Každý archeológ vedenia by sa teda mal snažiť 

aj zistiť, prečo sa snažíme o vedenie a pravdu.

Následným predmetom skúmaní M. Foucaulta sa stáva problém moci na pozadí jednotlivých 

diskurzov, ktorých jediným cieľom je presadzovanie tejto moci a svojich záujmov. Dané diskur-

zy sú vytvárané a kontrolované spoločenskou mocou a odpor i nesúhlas s nimi sú odmietané. 

Vládnuca moc sa udržiava vďaka diskurzom, ktoré kontroluje – určovanie a obmedzovanie 

obsahu diskurzu, výber účastníkov diskurzu, spôsoby komunikácie, diskriminácia šialených, 

rozlišovanie pravého od nepravého poznania a v neposlednom rade aj inštitúcie, ktoré sa za-

meriavajú na získavanie a uchovávanie vedenia, ktoré tvorí diskurz. (Odkaz na diskrimináciu 

šialených – k takémuto chápaniu diskurzu, ktorý sa bojí o svoj „život“, môžeme pripojiť ane-

kdotu. Anekdotu, podľa ktorej sa každá moc bojí detí, bláznov a filozofov, pretože všetci títo 

hovoria pravdu, a preto deti bijú, šialencov zatvárajú a filozofov nechápu.)

Každý diskurz (v každej dobe) je postavený na vedení (poznaní), ktoré je výsledkom komuni-

kácie, výberu a akumulácie poznatkov, ktoré sa opierajú o rôzne mocenské techniky, ktoré ten-

to diskurz bránia proti útokom a možnému odmietnutiu a zániku. Aby nedošlo k „poškodeniu“ 

aktuálneho diskurzu, základ jeho obrany tvoria:

1. zákaz, pri ktorom sa na isté časti diskurzu viaže tabu,

2. rozlišovanie, resp. zavrhovanie všetkých názorov, ktoré by mohli diskurz oslabiť,

3. protiklad pravdy a nepravdy.

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na Foucaultov pohľad na vzťah poznania a moci, kto-

rý sa nezameriava na „veľkú moc“, ako ju zvykneme vnímať, teda na štát, vládu, ideológie 

a pod. Predmetom jeho skúmaní je tzv. mikrofyzika moci, ktorá sa nás dotýka bezprostredne 
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(telesne), a dokáže tak ovplyvniť našu telesnú schránku, každodenné správanie, reakcie 

na rôzne podnety, túžby atď. Mikrofyziku moci tvoria rôzne mocenské vzťahy, ku ktorým mô-

žeme zaradiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vzťahy medzi partnermi (sexuálne aj nesexuálne), 

vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, vzťahy medzi lekármi a pacientmi, vzťahy medzi dozorcami 

a väzňami a pod. Toto zacielenie vychádza zo známeho faktu, podľa ktorého sa ako bežný 

človek (občan) dostávame do kontaktu s „veľkou mocou“ len ojedinele a okrajovo, pričom náš 

kontakt s jej malými formami je oveľa častejší (rodina, priatelia, inštitúcie a pod.).

Foucault uskutočnil značne podrobnú analýzu mikrofyziky moci prostredníctvom svojej archeo-

lógie a odhalil, ako sa táto moc na nižších stupienkoch postupne dostáva do našej reči, pozna-

nia, vedomia, medziľudských vzťahov atď. Miestami sa zdá až zarážajúce, že táto moc nás dokáže 

ovplyvniť omnoho viac ako napríklad moc štátu. Príčinou tohto významného vplyvu je fakt, že 

malé moci sa týkajú našich základných potrieb – poznanie a pravda vo vzťahu k jazyku a vedeniu, 

pracovné povinnosti v zamestnaní, učenie v školách, sexualita v medzipartnerských vzťahoch 

a v rodine, či dokonca sloboda väzňov vo väzení. Podstatou mocenských vzťahov je, že jedným 

umožňujú ovládať druhých, dokonca sa v ich rámci jednotlivci ovládajú navzájom. Zvláštnosťou 

však je, že táto moc ovláda správanie iných a zároveň ovláda aj správanie vládnucich.

Foucault upozorňuje na osobitosť súčasnej veľkej moci uplatňujúcej sa v bežnom živote pro-

stredníctvom nástrojov, ktoré s politikou nemajú zdanlivo nič spoločné. Týmito nástrojmi sú 

napr. nemocnica, škola, rodina. Takto sa moc prepletá s politikou, právom, morálkou, ume-

ním, kultúrou či vedou, čo je dôkazom, že predmetom politiky a politickej moci sa tak môže 

stať čokoľvek.

Moc je v prvom rade súhrnom inštitúcií, ktoré majú silu a sú schopné pôsobiť na ovládaných 

so značnou dynamikou. Problémom však je, že moc nie je absolútne stabilná a môže dôjsť 

k jej zmene – žiaden vládca si nemôže byť istý svojou mocou, o ktorú môže kedykoľvek prísť. 

V tomto prípade môžeme hovoriť o tradičnom chápaní moci.

Menej tradičným chápaním moci je moc, ktorá je výsledkom mnohých bitiek medzi mocnými 

a ich inštitúciami, keď výsledky týchto bitiek skameneli a aj po zmene na čele vládnucej in-

štitúcie naďalej usmerňujú život ovládaných. V tomto prípade hovorí Foucault o zákonoch, 

zvykoch, tradíciách a ďalších pravidlách určujúcich naše správanie bez ohľadu na to, kto je 

pri moci.

Ďalším významným objektom jeho výskumu sa stáva tzv. disciplinárna spoločnosť, ktorej 

príkladom mu bola moderná kapitalistická spoločnosť. Pre disciplinárnu spoločnosť je charak-

teristické, že je schopná riadiť a kontrolovať veľké skupiny ľudí, ale aj jednotlivcov. Techniky, 

ktoré sú v nej uplatňované dokážu určovať konanie ľudí, ale aj jednotlivcov. Ovládané indiví-

duum sa tak pre disciplinárnu moc stáva objektom aj nástrojom svojho pôsobenia.
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Dôležitým prvkom Foucaultovho nazerania na moc je odmietanie názoru na existenciu zvrcho-

vanej moci, ktorú na istom stupni obsahovali všetky doterajšie politické teórie. Tento názor 

vychádzal z tvrdenia, ktoré personifikuje moc do podoby panovníka a kladie si otázky typu:

1. Kto je panovník?

2. Ako nadobúda panovník svoju moc?

3. Aké vlastnosti má mať panovník?

4. Kto by mal vládnuť?

V týchto teóriách je panovník absolutistickým vládcom, ktorý svoju vlastnú vôľu premie-

ňa na všeobecnú vôľu – všeobecne záväzné právne normy. V neskorších teóriách je daný 

zvrchovaný absolutistický vládca nahradený jednotlivcom alebo skupinou ako imperium in 

imperio (ide o istú „ríšu v ríši“, ktorá vládne bez oficiálnej legitimity na území štátu; ako prí-

klad môžeme uviesť inkvizíciu v Španielsku, ktorej rozhodnutia a „zákony“ stáli nad zákon-

mi španielskeho panovníka). Vládca môže byť nahradený aj moderným štátom, ktorý akoby 

všetko riadil a kontroloval a pomáha mu v tom systém najrozličnejších štátnych inštitúcií. 

Aj tu však Foucault upozorňuje, že v akýchkoľvek mocenských vzťahoch nikto nemá privile-

gované postavenie a z vládcu sa môže stať ovládaný a naopak. Medzi obyčajnými ľuďmi sa 

neprivilegovanosť prejavuje v tom, že každý jeden z nás sa môže stať pri súhre okolností 

utláčateľom iného človeka.

Foucault významne posúva naše chápanie moci, keď upozorňuje, že nie je vlastníctvom, a teda 

nie je možné si ju prisvojiť. Stavia nás pred otázku: Čo je teda moc? Mocou sú predovšetkým 

vzťahy medzi rôznymi silami, ktoré sa usilujú o určovanie konania iných. Moc neustále koná, 

je činná, dynamická a cirkuluje v neustálom kolobehu. Moc je všade a preniká každou sociál-

nou skupinou a spoločnosťou ako celkom.

Foucault mení aj naše zaužívané vnímanie pôsobenia moci, pri ktorom si myslíme, že moc 

vychádza zhora a smeruje nadol. V podstate je to pravda, no aj tu je dôležitá mikroúroveň 

moci. Demokratické štáty by nemohli fungovať, ak by neexistovala istá forma demokracie 

na mikroúrovni, ktorú tvoria rodina, škola, zamestnanie atď. Demokracia by sa neuplatnila, ak 

by nebola prítomná v každodenných situáciách občanov daného štátu.

Bežne nazeráme na moc ako na niečo negatívne. Aj tu prichádza Foucault so zmenou náhľadu, 

keď hovorí o tom, že moc je pozitívna. Domnievame sa, že moc nám stále prikazuje niečo 

robiť, prípadne zakazuje. Moc nám bráni v našom rozvoji. Foucault upozorňuje, že je to myl-

ná predstava založená na zamieňaní si moci so silou. Podľa jeho názoru je moc vykonávaná 

len nad slobodnými subjektmi, ktoré môžu konať rôznym spôsobom – samostatne a v rámci 
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dohodnutých pravidiel. Ak je „moc“ uplatňovaná nad ovládanými, podrobenými subjektmi, 

hovorí Foucault o sile.

Od 19. storočia začala spoločnosť čoraz viac vzhliadať k vedcom, ktorí získavali význam a vplyv. 

Ich význam bol badateľný aj v oblasti súdnej praxe, kde sa stali ich odborné posudky dôležitou 

súčasťou súdnych konaní. Túto prax si Foucault všimol a zovšeobecnil podiel vedcov na moci, 

keď si uvedomil, že pre modernú dobu je príznačné, že moc a vedenie prechádzajú do jednoty. 

V nej je moc vedenie a vedenie moc. Foucault zdôrazňuje, že moc sa vo vedení nachádza 

implicitne od jeho počiatkov. Rozvoj vedy tak korešponduje so zmenami v uplatňovaní moci 

a uplatňovanie nových foriem a techník moci sa opiera a vychádza z moderných vedeckých 

výskumov.
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ÚLOHY A NÁMETY – PRACOVNÝ LIST  
(s možnými odpoveďami)

Pracujte s ukážkou textu M. Foucaulta a odpovedzte na otázky. (FOUCAULT. M. Prečo  
študovať moc: otázka subjektu. In: Gál, E. – Marcelli, M. 1991. Za zrkadlom moderny.  
Bratislava: Archa, s. 42 – 52. ISBN 80-7115-025-8.)

1. Napíšte, ktoré vedné disciplíny skúmajú:

a. výrobné vzťahy – história a ekonómia

b. významové vzťahy – lingvistika a semiotika

c. mocenské vzťahy – nemáme nástroj na ich skúmanie, skúmame ich len 

sprostredkovane cez právo

2. Uveďte, z čoho vyplýva naše doterajšie chápanie moci.

Moc sme doteraz poznávali cez právnické a politologické vnímanie, keď sme hľadali 

odpovede na otázky typu: Čím je moc oprávnená? Čo je štát?

3. Vysvetlite, ktoré dve funkcie má plniť filozofia v modernej dobe (od čias I. Kanta).

• Chrániť rozum, aby neprekračoval hranicu vytýčenú skúsenosťou.

• Upozorňovať a chrániť spoločnosť pred možnými zásahmi politiky do života 

spoločnosti.

4. Vysvetlite, ako máme podľa M. Foucaulta postupovať pri poznávaní duševnej choroby 

alebo pri poznávaní legálnosti.

• Ak chceme pochopiť, čo je duševné zdravie, mali by sme skúmať jeho protipól – 

duševnú chorobu. Ak chceme pochopiť, čo je podstatou legálnosti, máme  

sa zamerať na skúmanie (príčiny, dôsledky a pod.) nelegálnosti.

5. S každou mocou súvisí aj odpor voči nej. Vymenujte základné charakteristiky tohto odporu.

a. Boje proti moci sa neviažu len na jednu krajinu, no prebiehajú v každej 

so sebe vlastnými špecifikami.

b. Cieľom bojov sú prejavy moci ako takej, nie moc samotná.

c. Odpor je namierený na najbližšieho a nie hlavného nepriateľa.

d. Sú to boje, ktoré sa snažia presadiť jednotlivca ako indivíduum, no zároveň 

bojujú proti moci, ktorá nechce, aby moc umožnila jednotlivcovi patriť do rôz-

nych štruktúr, kde je jeho individualita (dobrovoľne, ním samým) potláčaná.

e. Sú to boje proti výsadám poznania, podľa ktorých moc určí úzku skupinu 

vlastniacu nepochybné poznanie. No sú to boje aj proti utajovaniu, dezin-

formáciám a hoaxom (moderne povedané).
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6. Vymenujte 3 základné druhy bojov, ako ich v texte uvádza M. Foucault.

a. boj proti formám nadvlády

b. boj proti formám vykorisťovania

c. boj proti podriaďovaniu jednotlivca ostatným

7. Stručne vysvetlite, ako vníma M. Foucault vzťah štátu (štátnej moci) a jednotlivca.

Štát (štátna moc) je vnímaná ako niečo, čo obmedzuje ľudskú individualitu v záujme 

celku. Je to moc, pre ktorú sú záujmy skupín občanov nadradené nad záujmami 

jednotlivcov. Na druhej strane však Foucault upozorňuje, že štátna moc má silu 

spájať individuálnych jedincov do celku.

8. Stručne charakterizujte moc, ktorú má vo svojich rukách kresťanstvo.

Je to (pastorálna) moc, ktorá sa zameriava na spásu človeka v jeho budúcom 

(posmrtnom) živote. Predstavitelia tejto moci len nerozkazujú, ako môžu členovia 

spoločnosti spásu dosiahnuť, no musia byť pripravení položiť aj vlastný život za spásu 

každého z nich a spoločnosti samotnej. Je to však aj taká moc, ktorá nedohliada 

na celok, ale na každého jedného člena a počas celého jeho života.

Vytvorte cinquain na tému 1) poznanie a na tému 2) moc.
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Marek Gajdoš

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ a VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Pochopiť význam a podstatu axiológie ako súčasti systematickej filozofie, ako aj jej 

presah na hodnotné prežívanie osobného i spoločenského života. Konkrétne ciele sú 

rozpísané aj pri aktivitách. 
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
etická výchova, umenie a kultúra

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓  vysvetliť príčiny relativizácie alebo, naopak, absolutizácie hodnôt v dejinách

Obsahový štandard
Axiologický rozmer filozofického osvojovania sveta – hodnotové koreláty orientácie 

človeka vo svete a v živote; filozofia ako návod na dobre (šťastne, dôstojne, zmysluplne) 

prežitý život.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

Vysvetlenie obsahu metodického listu:

V bežnej „filozofickej“ praxi sa stretávame s rozdelením filozofie na systematickú filozofiu a de-

jiny filozofie. Do systematickej filozofie sa radí metafyzika, ontológia, gnozeológia (noetika, 

epistemológia, teória poznania), etika, filozofická antropológia a axiológia. Metodický list 

tvoria dve časti. V prvej časti, ktorú sme nazvali Axiológia ako súčasť systematickej filozofie, 

sa zameriame na zvládnutie základného pojmoslovia a teórie axiológie, aby sme lepšie pocho-

pili túto filozofickú disciplínu. V druhej časti s názvom Axiológia v praxi (úlohy a aktivity) vám 

ponúkame štyri krátke aktivity, cez ktoré môžete žiakom sprístupniť axiológiu ako filozofickú 

disciplínu i ako každodennú súčasť nášho života či života spoločnosti.

Axiológia ako súčasť systematickej filozofie

Axiológia, ktorá má svoje pomenovanie z gréckeho axia – hodnota, je súčasťou systematic-

kej filozofie. Aj keď si to možno neuvedomujeme, axiológia je prítomná v každej filozofickej 

disciplíne a v každom filozofickom názore či postoji k problému i svetu ako celku. Vychádza 

to z faktu, že filozofia je okrem iného zameraná aj na poznanie a uchopenie pravdy, krásy 

a dobra. Samotná otázka zmyslu (pravdy, lásky, bytia, dobra, ľudskej existencie a pod.), ktorú 

si filozofi kladú už od nepamäti, je vlastne otázka axiologická.

Axiológiu môžeme definovať ako disciplínu, ktorá sa zameriava na hodnoty, na ich pôvod, 
povahu, hierarchiu, štruktúru i význam v živote jednotlivca, kultúry, ba aj celej spoločnosti. 

Hodnoty sú ňou skúmané cez pohľad ontológie, epistemológie, vývoja a funkcie.

Dôležitým predmetom skúmania axiológov je aj problém ukotvenia hodnôt v ľudskom ži-
vote. To znamená, že sa skúma, aké hodnoty „preferuje“ človek vo vzťahu k sebe samému, 

ale aj vo vzťahu k druhým ľuďom, k spoločnosti, právu, politike, bohu, prírode i ku kultúre. 

Pri svojich skúmaniach sa zameriavajú na hodnoty:

 ✓ morálne,

 ✓ estetické,

 ✓ náboženské,

 ✓ politické atď.

S pojmom hodnota sa stretávame každodenne (súčasné médiá nás často upozorňujú na krízu 

hodnôt, pričom neponúkajú definíciu pojmu hodnota ani príčiny či spôsoby riešenia/rieše-

ní tejto krízy). Určitým spôsobom intuitívne chápeme, že hodnotou je to, čo označíme ako 
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pozitívne, významné a dôležité pre nás, no aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Za hodnoty 

často považujeme aj svoje priania, túžby a plány. Takto sa hodnotou a hodnotným stáva to, 

čo má istý význam pre náš osobný život i život spoločnosti, pričom hodnoty spoločnosti 

neakceptujeme stále bez výhrad. Práve konfrontácia nášho hodnotového rebríčka a rebríčka 

hodnôt, ktorý si vytvorila spoločnosť, generuje časté konflikty. Tieto hodnotové strety sú o to 

zložitejšie, že ani jeden z hodnotových rebríčkov, či osobný, alebo ten spoločenský, nie je ne-

menným a „vytesaným do kameňa“, a tak podlieha zmenám a rôznym aktualizáciám. Niektoré 

hodnoty tak svoju pozíciu posilňujú, niektoré ju strácajú. V niektorých prípadoch môžu hod-

noty dokonca stratiť aj svoje postavenie úplne, resp. prejdú len do latentného pretrvávania 

a akceptovania.

Jedným z hlavných problémov, ktorý rieši axiológia, je problém pôvodu, resp. podstaty hod-

nôt. Pri riešení tohto problému sa v procese kreovania vytvorili dve možné riešenia:

Hodnoty sú objektívne existujúce. Problémom tohto riešenia je, že v podstate 

neodpovedá na pôvod hodnôt samotných, teda odkiaľ sa vzali v našom živote, a tak 

stavia hodnoty do istej nadľudskej pozície.

Hodnoty sú subjektívne existujúce a sú výsledkom hodnotiacich procesov konkrét-

neho hodnotiaceho subjektu. Aj tu sa stretávame so zásadným problémom, ktorým je 

relativizácia hodnôt a hlavne relativizácia akýchsi „všeobecných“ hodnôt.

Zásadným problémom je teda definícia hodnoty samotnej, pretože za hodnotu považujeme 

predmety, predstavy, myšlienky, idey a skutky, ktoré z istého pohľadu získavajú istý význam 

a zmysel a dostavajú sa do akéhosi centra nášho záujmu. (Doplnenie: Pri hlbšej analýze by sme 

sa pravdepodobne dopracovali k definícii, ktorá by tvrdila, že hodnotou je to, čo práve nemá-

me. Napríklad zdravie sa stáva pre nás hodnotou a hodnotným v čase choroby, pričom choroba 

bola zapríčinená subjektívnym konaním, keď sme si napr. nezdravým životným štýlom chorobu 

zapríčinili a na zdravie sme nemysleli). Pri tomto probléme sa často stretávame s odvodzova-
ním hodnôt od potrieb a následným oddeľovaním sa týchto hodnôt od potrieb a ich premenou 

na akési kritériá nášho správania sa a konania, ktoré sú univerzálne záväzné. S problematikou 

prepájania hodnôt a potrieb sa môžeme stretnúť v teórii psychológa A. H. Maslowa, ktorý 

vytvoril všeobecnú hierarchiu ľudských potrieb, u nás známu aj ako Maslowova pyramída 
potrieb. Potreby sú v tejto hierarchii zoradené v istej postupnosti, ktorá vychádza z pred-

pokladu, že najprv musia byť uspokojené potreby najnižšieho stupňa a až následne potreby 

z vyšších úrovní hierarchie. Maslowova hierarchia potom vyzerá nasledovne:

1

2
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potreba sebatranscendencie

potreba sebarealizácie

estetické potreby

potreba poznania a porozumenia

potreba sebaúcty a uznania

sociálne potreby

potreba bezpečia a istoty

biologické potreby

Hodnoty sa vytvárajú v procese hodnotenia, čo je zložitým procesom, na ktorom sa podieľajú 

najmä:

 ✓ Subjekt hodnotenia, ktorým môže byť konkrétny jedinec, skupina alebo aj celá spoloč-

nosť.

 ✓ Predmet hodnotenia, ktorým môže byť akákoľvek vec, situácia, správanie sa, činnosť, 

ktoré sa mohli, môžu alebo budú diať, ktoré sú teda skutočné, ale aj fiktívne.

 ✓ Sústava akceptovaných hodnôt, o ktoré sa pri hodnotení opierame, ktoré sú vzorom 

a kritériami hodnotenia samotného.

 ✓ Proces hodnotenia, kde sa spájajú všetky zložky.

 

Hodnoty a proces hodnotenia sú veľmi dôležitým sprostredkovateľom nášho vzťahu k sebe sa-

mému, k ostatným členom spoločnosti a k spoločnosti samotnej. Pomáhajú vytvárať náš vzťah 

k svetu ako takému. Aj keď prijmeme teóriu o objektívnosti hodnôt, uvedomíme si, že každý 

jeden človek má vlastný hodnotový rebríček (hodnotovú škálu), v ktorej sú hodnoty zoradené 

podľa jeho aktuálnych potrieb, stavu, životnej fázy, skúseností a pod. ako dôsledok ľudského 

rozvoja a dozrievania. Každý človek má teda vlastné uznávané hodnoty, ale tiež odmietané 

tzv. antihodnoty a skupinu „hodnôt“, ktoré vníma ako bezvýznamné, čiže hodnotovo neutrál-
ne. Hodnotové rebríčky veľmi zásadne ovplyvňujú náš život ako celok. Aj napriek rozdielnym 

hodnotovým rebríčkom ľudí z rôznych sociálno-ekonomicko-politicko-nábožensko-právnych 

spoločností, môžeme tvrdiť, že jednou z najviac akceptovaných a zdôrazňovaných hodnôt je 

hodnota života.
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Hodnota je teda uvedomelým výsledkom hodnotiaceho procesu, ktorý máme premyslený 

a vyargumentovaný. Takáto hodnota potom získava istý stabilný charakter, ktorý sa však môže 

meniť na základe rôznych situácií, dozrievania človeka alebo spoločnosti ako celku.

Hodnoty, ktoré akceptuje (preferuje) nejaká spoločnosť, majú byť hodnoty univerzálne a kon-
zistentné. Univerzálnosť akceptovaných hodnôt sa prejavuje v ich čo najväčšom situačnom 

pokrytí, čiže tak, aby sa dali uplatniť v čo najväčšom množstve potenciálnych situácií, do kto-

rých sa členovia spoločnosti môžu dostať. Konzistentnosť sa prejavuje v neprotirečivosti hod-

nôt, keď istá hodnota, ktorú akceptujeme ako kritérium konania, nemôže byť vyvracaná inou 

hodnotou, ktorú tiež akceptujeme ako záväzné pravidlo nášho konania. Nemôžeme napríklad 

tvrdiť, že našou najvýznamnejšou hodnotou je ľudský život a zároveň budeme akceptovať trest 

smrti ako hodnotu ochrany členov spoločnosti pred páchateľmi trestných činov.

Medzi hodnoty, ktoré spĺňajú uvedené kritériá, najčastejšie patria hodnoty ako:

 ✓ mier,

 ✓ sloboda,

 ✓ demokracia,

 ✓ spravodlivosť,

 ✓ zdravie,

 ✓ prosperita a pod.
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ÚLOHY A NÁMETY  
(axiológia v praxi)

V nasledujúcej časti nášho metodického listu vám predstavíme štyri jednoduché aktivity, ktoré 

môžete využiť pri sprístupňovaní základných informácií o axiológii žiakom. Tieto aktivity sú navrh-

nuté ako doplnok k základným informáciám o axiológii ako filozofickej disciplíne. Učiteľ môže viesť 

hodinu „klasickým“ spôsobom, keď vysvetlí, čo je axiológia, aké je jej miesto v systéme filozofie, 

aké sú jej úlohy a ciele. Následne môže použiť ktorúkoľvek z aktivít na demonštrovanie toho, že 

s axiológiou sa stretávame v každodennom živote. Zároveň je tu možnosť využiť aktivitu/aktivity 

na začiatku vyučovacej hodiny a následne so žiakmi vytvoriť obsahovú náplň poznámok k téme.

MOJE HODNOTY

Žiaci by si mali uvedomiť, že sa každodenne stretávame s axiológiou, a to vždy, 

keď sme nútení zvoliť si spôsob nášho konania, ktorý vychádza z nášho hod-

notového ukotvenia a z toho, že máme istý hodnotový rebríček. Zároveň ide 

o aktivitu, ktorá poukazuje na fakt, že hodnoty nie sú v rebríčku absolútne 

„zabetónované“ a že ich mnohokrát prehodnocujeme a meníme.

Vysvetlite žiakom, že naše konanie a správanie sa je vo svojich príčinách od-

vodené od istej hierarchie hodnôt, ktoré máme a akceptujeme. Požiadajte 

žiakov, aby každý sám vytvoril svoj hodnotový rebríček, ktorý bude tvoriť min. 

7 hodnôt. Na vytvorenie tohto rebríčka stanovte čas max. 5 minút. Následne 

vytvorte 5-členné skupiny, v ktorých žiaci prediskutujú svoje hodnoty a v časo-

vom limite max. 5 min. vytvoria ďalší, teraz už skupinový hodnotový rebríček. 

Požiadajte hovorcov skupín, aby predstavili skupinový hodnotový rebríček 

a stručne (!) prezentovali, prečo si vybrali dané hodnoty a prečo ich umiestnili 

na dané miesto v rebríčku. Po vypočutí všetkých skupín vyzvite triedu, aby vy-

tvorila triedny hodnotový rebríček, pričom zvolené hodnoty zapíšte na tabuľu. 

Aj tento rebríček by mal obsahovať minimálne 7 hodnôt.

Požiadajte žiakov, aby povedali o svojich emóciách, ktoré sa ich pri vytváraní 

osobného, skupinového a triedneho hodnotového rebríčka zmocnili. Požia-

dajte ich, aby sa vyjadrili, či sú ochotní akceptovať všetky hodnoty uvedené 

v triednom hodnotovom rebríčku a či sú ochotní akceptovať ich v takom po-

radí, ako sú zapísané na tabuli. Dbajte na to, aby sa vyjadrili hlavne tí žiaci, 

ktorí vykazujú známky neochoty komunikovať alebo nesúhlasu s vytvoreným 

hodnotovým rebríčkom. Vyzvite žiakov, aby vysvetlili, ktorých hodnôt z vlast-

ného hodnotového rebríčka by sa boli ochotní vzdať a prečo.

Cieľ:

Zadanie:

Reflexia:
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Žiaci by si mali uvedomiť, že reklamný priemysel pôsobí hlavne na emocionál-

nu stránku našej osobnosti, no v mnohých reklamách sú skryté aj hodnoty, 

ktoré si v podstate ani neuvedomujeme a ktoré nám podsúvajú istý hodnotový 

rebríček.

Motivovať žiakov k novému vnímaniu umeleckého (výtvarného) diela, v ktorom 

sú okrem estetických hodnôt ukryté aj hodnoty morálne, sociálne, kultúrne 

a pod. Žiaci by mali byť schopní nájsť tieto hodnoty v danom umeleckom diele 

a porovnať ich s hodnotami akceptovanými v súčasnosti, resp. s vlastnými pre-

ferovanými hodnotami.

Nájdite v diskusii v triede definíciu reklamy a jej hlavnú úlohu, ktorou je pro-

stredníctvom pôsobenia na emócie za prispenia rôznych mediálnych postupov 

a nástrojov vyvolať v recipientovi potrebu kúpiť si nejaký výrobok alebo nejakú 

službu, pričom potrebu zároveň premieňa na hodnotu. Nechajte žiakov, aby si 

pozreli niekoľko reklám a pokúsili sa nájsť hodnoty, ktoré sú v danej reklame 

skryté a ktoré si v prvom momente sledovania reklamy neuvedomujú.

Požiadajte žiakov, aby sa vyjadrili, či sú ochotní prehodnotiť svoje hodnotové 

rebríčky po vzhliadnutí niektorých reklám.

Príklady reklám, s ktorými môžete pracovať. V zátvorkách uvádzame hodnoty, 

ktorých nositeľom sú dané reklamy (skontrolované k 30.4.2021):

1. https://www.youtube.com/watch?v=yl2xhfVUu0Y 

(život, zodpovednosť)

2. https://www.youtube.com/watch?v=gU1dTHuMNbg (sloboda)

3. https://www.youtube.com/watch?v=gLD038CifPA (tradícia)

4. 4https://www.youtube.com/watch?v=Hw4Z3qUuWPs (modernizácia)

5. https://www.youtube.com/watch?v=FkPXZxS-5V0 (pravda)

6. https://www.youtube.com/watch?v=kM-YWSXgcDM 

(vytrvalosť, spolupatričnosť)

7. https://www.youtube.com/watch?v=8_z8wJlcx2Y (bezpečnosť)

8. https://www.youtube.com/watch?v=K-eQ2nzURIQ 

(rovnosť, rovnosť šancí)

Cieľ:

Cieľ:

Zadanie:

Reflexia:

Poznámka:

SKRYTÉ HODNOTY

HODNOTY SKRYTÉ V UMENÍ I.
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Premietnite žiakom vybrané umelecké dielo a nechajte ich nejaký čas (napr. 

10 min.) dielo vnímať. Potom ich vyzvite, aby určili estetickú hodnotu daného 

diela (esteticky príťažlivé/nepríťažlivé, pekné/škaredé). Následne ich požia-

dajte, aby v diele dešifrovali ďalšie hodnoty, ktoré v sebe skrýva. Zároveň ich 

nechajte porovnať nájdené hodnoty s ich vlastným hodnotovým rebríčkom, 

resp. s hodnotovým systémom súčasnej spoločnosti.

Nechajte žiakov hovoriť o svojich emóciách a postojoch. Vyzvite ich, aby sa po-

kúsili uviesť dôvody zmeny hierarchie hodnôt zachytených v umeleckom diele 

a hodnôt súčasnej spoločnosti, napr. na Slovensku, ak k takýmto zmenám 

Odporúčané výtvarné diela na analýzu:

1. Rembrand van Rijn: Návrat márnotratného syna. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/Súbor:Rembran-

dt%20%20%20_Harmensz._van_Rijn_-_The_Return_of_the_Prodi-

gal_Son.jpg [30.4.2021]

2. Pablo Picasso: http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/images/

PabloPicasso-Guernica-1937.jpg [30.4.2021]

Zadanie:

Reflexia:

Poznámka:

Motivovať žiakov k novému vnímaniu umeleckého (hudobného) diela, v ktorom 

sú okrem estetických hodnôt ukryté aj hodnoty morálne, sociálne, kultúrne 

a pod. Žiaci by mali byť schopní nájsť tieto hodnoty v danom umeleckom diele 

a porovnať ich s hodnotami akceptovanými v súčasnosti, resp. s vlastnými prefe-

rovanými hodnotami. Zároveň by mali byť schopní uvedomiť si, že mnohé z tex-

tov piesní reagujú len na aktuálnu situáciu v čase ich vzniku, a tak aj hodnoty 

v nich skryté budú iné ako hodnoty preferované ich poslucháčmi s istým časovým 

odstupom.

Táto aktivita je obmenou predošlej (Skryté hodnoty v umení I.), no pracuje 

s iným typom umeleckého diela. V tomto prípade sme sa rozhodli pre hudobné 

dielo. Aj teraz nechajte žiakov, aby si vypočuli nejakú skladbu a dešifrovali 

v nej hodnoty (iné ako estetické). Základom aktivity je opäť nájsť hodnoty, 

ktoré nám autor (textár) do piesne skryl. Po vypočutí piesne nechajte žiakov 

hľadať všetky hodnoty, o ktorých si myslia, že sa v texte nachádzali a vyzvite 

ich, aby o svojom pozorovaní informovali ostatných. Následne ich požiadajte, 

Cieľ:

Zadanie:

HODNOTY SKRYTÉ V UMENÍ II.
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aby sa vyjadrili k tomu, či sú v texte piesne hodnoty, ktoré sú aktuálne aj v sú-

časnej spoločnosti, prípadne či ide len o hodnoty charakteristické pre takú 

spoločnosť, aká bola v čase vzniku piesne. Pracujte aj s možnosťou, že pieseň 

nás upozorňuje na akési „antihodnoty“, ktoré sú v dnešnej dobe považované 

za skutočné hodnoty, ako je napr. majetok, prestíž, moc, vplyv a pod.

Podľa výberu skladby je možné dospieť k záveru, že hodnoty v nej skryté boli 

dôležité len v čase vzniku textu a v súčasnosti môžu byť v hodnotovom rebríčku 

na posledných miestach. Zároveň, ak vyberiete skladby súčasných textárov, 

ich „hodnotová“ vybavenosť bude reakciou na aktuálne problémy spoločnosti, 

a tak budú odrážať aj súčasné hodnoty.

Je vhodné, ak dokážete žiakom spolu so skladbou, ktorej sa budete venovať, 

zabezpečiť aj jej text, ktorý bude premietnutý, resp. vytlačený minimálne 

pre dvojicu. Pri tejto aktivite odporúčame použiť aj webové stránky, ktoré 

sú zamerané na zhromažďovanie textov piesní (napr. www.supermusic.sk). 

S týmito stránkami môžu žiaci pracovať priamo aj pomocou svojich mobilných 

telefónov. Tak budú mať prístup k textu všetci. Ako piesne pre túto aktivitu 

odporúčame (skontrolované k 30.4.2021):

1. Karel Kryl: Děkuji (https://www.youtube.com/watch?v=KKN0BcGCi8I&-

list=RDEM-C0kWcm23EKKbhtX29J8yA&index=7)

2. Karel Kryl: Marat vě vane (https://www.youtube.com/watch?v=-bB-

si2wV14w)

3. Karel Kryl: Demokracie (https://www.youtube.com/watch?v=Ak8o5lSU6xQ)

4. Jaromír Nohavica: Danse macabre (https://www.youtube.com/wat-

ch?v=Wa1pC6N37CM)

5. Korben Dallas: Za sklom (https://www.youtube.com/watch?v=0u0vjgSnw6k)

6. Mária Čírová: Unikát (https://www.youtube.com/watch?v=tDJhUe2zpEA)

7. Richard Müller: Hluk (https://www.youtube.com/watch?v=tDEJXfhVvs0)

Reflexia:

Poznámka:
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
PaedDr. Vlasta Štefanovičová

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vysvetliť podstatu 

pojmu sloboda ako kľúčovej 

hodnoty filozofických úvah. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiaci dokážu vyjadriť stanovisko 

ohľadom toho, aká je dôležitá 

sloboda v demokratickej 

spoločnosti a prečo sú dôležité 

obmedzenia neobmedzenej slobody 

pri fungovaní ľudskej spoločnosti.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, etická výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ rozlíšiť medzi legitímnym a nelegitímnym obmedzením ľudskej slobody,

 ✓ uviesť na konkrétnom príklade rozdiel medzi pozitívnou a negatívnou slobodou.

Obsahový štandard
Sloboda ako kľúčová hodnota filozofických úvah. Vnútorné a vonkajšie limity ľudskej 

slobody, pozitívna a negatívna sloboda. Dobrovoľné obmedzenie našej slobody – mravnosť 

a mravné konanie.
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METODOLÓGIA

Metóda:  
výklad, práca s textom, samostatná práca, skupinová práca, metóda otázok a odpovedí

Pomôcky:  
text, prezentácia, projektor, počítač, tabuľa, krieda (fixka)

Postup: 
Učiteľ na začiatku hodiny oboznámi žiakov s témou a cieľmi výchovno-vzdelávacej jednotky. 

V rámci motivačnej časti hodiny učiteľ pomocou projektora premietne vyriešenú tajničku s na-

sledujúcimi slovami: suverenita, liberalizmus, ochrana, bratstvo, obmedzenie, demokracia 
a anarchia. Začiatočné písmená týchto slov vytvárajú slovo SLOBODA, ktoré je ústredným poj-

mom danej hodiny. Učiteľ vyzve žiakov, aby sformulovali súvislosti medzi danými slovami a poj-

mom sloboda. Napr. suverenita – slobodne konať; liberalizmus – v oblasti podnikania, prejavu; 

ochrana – potreba ochrany ľudských slobôd; bratstvo – heslo Veľkej francúzskej revolúcie bolo 

Sloboda, rovnosť, bratstvo; obmedzenie – väzenie ako obmedzenie slobody; demokracia – ga-

rant slobody; anarchia – absolútna sloboda/obmedzovanie slobody iných.

Po tejto časti hodiny učiteľ plynulo prejde k expozičnej časti výchovno-vzdelávacej jednotky, 

ktorú realizuje formou výkladu.

V rámci fixačnej časti hodiny pracujú žiaci s textom od Kanta a textom od Sartra. Po prečítaní tex-

tov majú odpovedať na položené otázky, čiže na otázky č. 1 – 3 k textu č. 1 (str. 195) a otázky č. 1 

- 3 k textu č. 2 (str. 196). V prípade potreby učiteľ navádza žiakov na správnu odpoveď pomocnými 

otázkami. Následne ich učiteľ vyzve vypracovať úlohu č. 4 k textu č. 2, ktorá súvisí s ich rozhľa-

denosťou v oblasti svetovej a slovenskej politiky i spoločenského diania. Potom vyzve žiakov, 

S U V E R E N I T A

L I B E R A L I Z M U S

O C H R A N A

B R A T S T V O

O B M E D Z E N I E

D E M O K R A C I A

A N A R C H I A
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aby riešili úlohu č. 5 k textu č. 2 formou skupinovej práce. Triedu rozdelí na dve skupiny, ktoré 

vysvetlia na príkladoch uvedených životných situácií Berlinovu koncepciu pozitívnej a negatívnej 

slobody. Po kontrole úlohy č. 5 učiteľ formou metódy otázok a odpovedí frontálne zopakuje učivo.

V závere výchovno-vzdelávacej jednotky zadá učiteľ domácu úlohu. Žiak napíše krátku esej 

o obmedzovaní slobody u nás alebo vo svete v súčasnej dobe. Pomôcť si môže internetom či 

inými overenými a relevantnými zdrojmi.

TEORETICKÝ ZÁKLAD

Sloboda je mnohovýznamový pojem, ktorý sa vzťahuje na najzákladnejšie charakteristiky 

človeka, jeho schopnosť rozhodovať sa (voliť) a konať ako suverénna bytosť. Treba rozlišovať 

medzi slobodou v užšom zmysle – filozofickom zmysle a širšom – politickom (napr. občianske 

slobody) zmysle, hoci medzi oboma jestvuje súvislosť. Aj chápanie slobody vo filozofickom 

zmysle má množstvo podôb. Dá sa chápať:

a. sloboda ako pochopená nevyhnutnosť a konanie podľa nej – charakteristické 

pre rôzne typy racionalistickej filozofie (napr. stoici, Spinoza, Hegel, Marx),

b. sloboda ako výraz podstatnej prevahy spontánnosti a tvorivosti ľudského „ja“ - 

charakteristické pre idealistické, iracionalistické filozofie (napr. Bergson),

c. sloboda ako najzákladnejšia bytostná charakteristika človeka, ktorý je „odsúdený 

byť slobodným“ – v tomto chápaní sa sloboda spája s absolútnou zodpovednosťou (napr. 

existencializmus).

 

Tieto a ďalšie chápania slobody vedú k rôznym etickým koncepciám, resp. sú ich dôsledkom. 

Majú aj rôzny dosah na chápanie politických slobôd.

S pojmom sloboda súvisí aj pojem determinizmus. V histórii filozofie boli filozofi, ktorí vy-

vodzovali záver, že všetko má svoju príčinu alebo dôvod, a teda, že všetko je dané a nutné. 

Napríklad Demokritos z poznania existencie príčinnosti vo svete vyvodil záver o všeobecnej 

nutnosti. V podobnom smere sa pohybujú i tí, ktorí tvrdia, že všetko je dané osudom.

Našli sa aj filozofi, ktorí predpokladali, resp. predpokladajú totálnu indeterminovanosť 

v konaní Všemohúceho a potom aj človeka. Zo židovskej náboženskej tradície do kresťanstva 

a islamu prešlo učenie, že Boh vo svojej všemohúcnosti obdaril človeka slobodnou vôľou. Jej 

zneužitím sa človek dopustil a dopúšťa hriechu.
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AURELIUS AUGUSTINUS (354 – 430)

Predmetom filozofie je jednotlivý človek žijúci ako Božie stvorenie v spoločnosti s inými ľuďmi. 

Základným pojmom jeho etiky je láska, ktorú stotožňuje s vôľou. V láske smerujúcej k Bohu človek 

nachádza orientačné zásady pre svoje konanie, takže môže povedať: „Miluj a konaj, čo chceš.“ 

Láska k Bohu je teda najvyššou cnosťou a zárukou dobrého konania. Rozhodnutie milovať Boha 

a konať dobro prináleží samému človeku, ktorému Augustín priznáva slobodnú vôľu.

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 – 1778)

Napísal dielo Spoločenská zmluva, kde požaduje štát založený na spoločenskej zmluve medzi ob-

čanmi a panovníkom. Panovník sa tu bude starať o občanov ako otec o deti, v opačnom prípade 

majú ľudia právo zvrhnúť vládcu, vypovedať zmluvu, právo na revolúciu. Občania sa dobrovoľne 

zaviažu k tomu, že sa budú vzájomne chrániť a upevňovať svoju slobodu a šťastie. V štáte ne-

rozhoduje individuálna vôľa jednotlivcov, rozhoduje všeobecná vôľa, ktorá nie je jednoduchým 

spojením individuálnych vôlí, ale akýmsi zovšeobecnením toho, čo občania chcú.

„Sloboda je poslušnosť voči zákonom, ktoré sme si stanovili.“

JEAN-PAUL SARTRE (1905 – 1980)

Podstatu našej existencie spoznávame až v momente smrti. Celý život nevieme, čo je zmyslom 

nášho bytia, pretože počas života vstupujeme do rôznych situácií. Ich riešením, rozhodovaním 

sa a pod. napĺňame podstatu bytia. Paradoxom ostáva, že sloboda sama sa mení v nutnosť, pre-

tože jej nemožno uniknúť. Sme neslobodní oslobodiť sa od slobody. Nutne musíme voliť. Človek 

je teda odsúdený k slobode, ona je naším osudom. Náš život smeruje k smrti – ďalší paradox.

Voľbu považuje za prekliatie, pretože spolu so slobodou rozhodovania prichádza zodpoved-

nosť, a to je pocit obrovskej ťarchy, nie pocit slobody. Navyše zodpovednosť nesieme nielen 
za seba, ale aj za ostatných. V jeho koncepcii sa prejavuje pesimizmus.

IMMANUEL KANT (1724 – 1804)

Immanuel Kant vo filozofickej interpretácii dejín pokladá za rozhodujúcu otázku slobody. 

Tým sa filozofia dejín aj u Kanta stáva politickou filozofiou. Človek je podľa neho autonómnou 

bytosťou schopnou klásť si zákony. Jednotlivec sám seba chápe ako človeka, lebo „cíti v sebe 
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ľudskosť”. Zo slobody vyplýva dôstojnosť človeka. Kant sa nazdáva, že najväčším nešťastím 

by pre jednotlivca bolo, keby sa dostal do rúk iného človeka, ktorý by ho mohol donútiť, aby 

sa podriadil jeho svojvôli a robil len to, čo chce niekto iný. Kant si však uvedomuje, že neob-

medzená sloboda v spoločenskom živote nevyhnutne prináša kolízie záujmov a spory. Preto 

formuluje požiadavku aktívne podporovať mier. Úsilie o mier môže zmeniť prirodzené a nevy-

hnutné spory medzi ľuďmi z nezákonnej na zákonnú formu, čo samo upevňuje poriadok a po-

koj. Historickú úroveň štátu potom môžeme hodnotiť podľa toho, do akej miery jeho inštitúcie 

a zákony pomáhajú nastoliť mier a slobodu ako svoju trvalú úlohu.

ISAIH BERLIN (1909 – 1997)

Vo svojej eseji Dva pojmy slobody rozlišuje dva koncepty slobody.

Negatívna sloboda alebo sloboda konania (oslobodenie od niečoho) označuje neprítomnosť 

vonkajších alebo vnútorných tlakov, ktoré môžu slobodu obmedziť ako napríklad nátlak.  

Negatívne slobodní sme v tom zmysle, že iní ľudia nás nesmú obmedzovať v našom konaní.  

Ak nás iní obmedzujú – priamo svojím konaním alebo nepriamo podporou takých spoločen-

ských a ekonomických vzťahov, ktoré nás obmedzujú – potom nás oberajú o našu negatívnu 

slobodu. Berlin zdôrazňuje, že ako obmedzenie slobody sa ráta len obmedzenie spôsobené 

inými ľuďmi. 

Kým negatívna sloboda je slobodou od vplyvu iných, pozitívna sloboda je slobodou k vplyvu 

na seba. Byť pozitívne slobodný znamená byť si vlastným pánom, konať rozumne a rozhodovať 

sa zodpovedne v súlade s vlastnými záujmami. Poukazuje na to, že medzi slobodou v zmysle 

vlády nad sebou samým a slobodou ako priestorom, do ktorého mi nikto nezasahuje a v ktorom 

mi nikto nebráni robiť to, pre čo som sa rozhodol, je veľký rozdiel. V skratke možno povedať, 

že túžba po sebavláde je túžbou po oslobodení sa spod ťarchy vlastných obmedzení. Je tu 

akási snaha racionálneho jadra v človeku oslobodiť sa od rôznych foriem neslobody a bariér, 

ktoré ho obmedzujú. Pozitívna sloboda (sloboda voľného konania), nazývaná aj sloboda vôle, 

znamená mať schopnosť a povinnosť na mravné sebaurčenie (autonómiu), teda ide o stav, 

v ktorom môžu byť použité možnosti pasívnej slobody.

Berlin zastával názor, že negatívna sloboda má bližšie k ľudskej prirodzenosti a je pravdivejším 

ľudským ideálom ako pozitívny koncept slobody s cieľmi tých, ktorí sa usilujú o ustanovenie 

lepšej spoločnosti. Stav neobmedzenej negatívnej slobody nielenže nie je možný, ale ak by aj 

bol uskutočniteľný, je neželateľný.
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ÚLOHY

Pozorne si prečítajte text/texty, odpovedzte na nasledujúce otázky a vypracujte úlohy.

Text č. 1

„Najväčší problém ľudského rodu, k vyriešeniu ktorého ho núti príroda, je dosiahnutie občianskej 

spoločnosti vo všeobecnosti spravovanej právom. Pretože len v spoločnosti, a to v takej, ktorá má 

najväčšiu slobodu, a preto aj neustály antagonizmus svojich členov, ale ktorá predsa len naj-

presnejšie určuje a zaisťuje hranice tejto slobody, aby mohla jestvovať spolu so slobodou iných — 

preto len v nej sa môže dosiahnuť najvyšší zámer prírody, totiž rozvoj všetkých jej vlôh v ľudstve, 

a pretože si príroda tiež vyžaduje, aby ľudstvo dosiahlo tento, ako aj všetky ostatné účely svojho 

určenia samo — musí byť najvyššou úlohou, ktorú príroda ukladá ľudskému rodu, taká spoloč-

nosť, v ktorej by bola sloboda pod vonkajšími zákonmi v najväčšej miere spojená s neodolateľ-

nou mocou, to znamená úplne spravodlivá občianska ústava, pretože príroda môže dosiahnuť 

svoje ostatné zámery s naším rodom len jej riešením a naplňovaním. K vstupu do tohto stavu 

donútenia núti človeka, ktorý je inak zaujatý neviazanou slobodou, núdza, a to núdza najväčšia 

zo všetkých, totiž tá, ktorú si ľudia navzájom sami spôsobujú, pretože pre svoje sklony nemôžu 

dlho vedľa seba jestvovať v divokej slobode. Iba v takej obore, akou je občianske zjednotenie, 

majú totiž tieto sklony najlepší účinok; tak ako sa stromy v lese práve tým, že sa jeden druhému 

usiluje brať vzduch a slnko, navzájom nútia, aby obidvoje hľadali nad sebou, a tým nadobúdajú 

krásny, rovný vzrast v porovnaní s tými, ktoré síce rastú voľne, oddelene jeden od druhého, ale 

rastú zakrpatene, krivo a pokrútene. Celá kultúra a umenie, ktorými sa ľudstvo krášli, najkrajšie 

spoločenské zriadenie, sú plodmi nedružnosti, ktorá samu seba núti, aby sa disciplinovala, a tak 

vnútenou šikovnosťou naplno rozvinula zárodky prírody.“ (FÜRSTOVÁ – TRINKS, 1996, s. 261)

(Kant: Idea všeobecných dejín vo svetoobčianskom zmysle)

Otázky k textu č. 1:

1. Akým spôsobom navrhuje Kant zmierniť neustály antagonizmus medzi  

 jednotlivými členmi spoločnosti?

2. Prečo je núdza príčinou občianskeho zjednotenia?

3. Akú úlohu podľa Kanta zohráva mravné konanie jednotlivcov pri kreovaní  

 občianskej spoločnosti?
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Text č. 2

„Skutočná hranica pre moju slobodu nespočíva v ničom inom ako práve vo fakte, že iný človek ma 

poníma ako objektívne iného, a v ďalšom fakte, ktorý z toho vyplýva, že moja situácia už nie je 

pre iného človeka situáciou a stáva sa niečím objektívnym, v ktorom sa vyskytujem ako objektívna 

štruktúra. Táto odcudzujúca objektivizácia mojej situácie je stálou a špecifickou hranicou mojej 

situácie, celkom tak ako objektivizácia môjho bytia-pre-seba na bytie-pre-iných je hranicou môj-

ho bytia. A práve tieto dve charakteristické hranice predstavujú medzníky mojej slobody. Tým, 

že do našich úvah vťahujeme existenciu iného, nachádza na tejto novej rovine moja sloboda 

svoje hranice aj v existencii cudzej slobody. Potom možno povedať, že nech by sme sa postavili 

na akékoľvek stanovisko, sloboda nachádza jediné hranice, na ktoré naráža, práve v slobode.“ 

(FÜRSTOVÁ – TRINKS, 1996, s. 46)

(Sartre: Bytie a ničota)

Otázky k textu č. 2:

1. Čo podľa Sartra vymedzuje existenciu mojej slobody?

2. Interpretujte poslednú vetu v texte. Prečo sú hranice slobody obmedzené slobodou?

3. Ktorý známy výrok o slobode vám Sartrove myšlienky pripomínajú?

4. Kde v súčasnosti vidíte obmedzenie ľudských slobôd?

5. Pozorne si prečítajte situácie v grafe a na základe nich vysvetlite koncepciu dvoch slobôd 

I. Berlina.
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Správne odpovede k textu č. 1

1. Podľa Kanta je zárukou zmiernenia antagonizmov medzi členmi spoločnosti zavedenie 

občianskej spoločnosti spravovanej právom.

2. V spoločnosti, kde si každý robí, čo chce, dochádza k tomu, že niektorí jej členovia sa 

cítia byť slabší. Vzniká nutnosť brániť sa a chrániť pred silnejšími.

3. Ľudia by mali konať podľa vnútorného morálneho zákona. Kategorický imperatív 

vystupuje v ľudskom vedomí ako bezpodmienečná, pre všetkých a za každých okolností 

platná požiadavka, ktorá predpisuje, ako treba zamerať vôľu, aby sa v nás zrodilo mravné 

konanie, čiže ide o dobrovoľné obmedzenie vlastnej slobody. Motívom ľudského konania 

by malo byť presvedčenie o tom, že to, čo robíme, je správne.

Správne odpovede k textu č. 2

1. Hranicu našej slobody vymedzuje fakt, že si ľudia navzájom uvedomujú svoju objektívnu 

inakosť (existenciu), tým pádom si uvedomujú odlišnosť svojich situácií, do ktorých sa 

dostávajú.

2. Každý človek môže konať, čo chce, kým svojím konaním nenarazí na odpor druhého človeka.

3. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého.

4. Obmedzenie ľudskej slobody možno vidieť napr. v Číne, Severnej Kórei alebo v Bielorusku.

5. 
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Marek Gajdoš

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÉ a VÝCHOVNÉ CIELE 
Sú uvedené pri návrhu vyučovacej hodiny.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
etická výchova, náboženská výchova

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ vysvetliť príčiny relativizácie alebo, naopak, absolutizácie hodnôt v dejinách/

zaujatie postoja k chápaniu jedného z ústredných pojmov filozofie F. Nietzscheho – 

nihilizmus; zaujatie postoja k možným dôsledkom (negatívnym aj pozitívnym), ktoré 

môže so sebou priniesť nihilizmus

Obsahový štandard
Odstraňovanie prekážok na ceste k pravému poznaniu – nihilizmus a jeho možné dôsledky.
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METODOLÓGIA

Témou predkladaného metodického listu je stručné predstavenie základných pilierov filozofie 

F. Nietzscheho a návrh možného vedenia vyučovacej jednotky s témou Nihilizmus a jeho mož-

né dôsledky.

Metodický list tvoria tri časti. V prvej sa venujeme sprístupneniu základných informácií o fi-

lozofii F. Nietzscheho: Friedrich Nietzsche – filozof s kladivom, pričom si nenárokujeme podať 

úplný a vyčerpávajúci popis jeho názorov, postojov a pojmov. Druhú časť tvorí Príprava na vy-

učovaciu jednotku, v ktorej predstavujeme jeden z možných spôsobov, ako sa témy zmocniť 

pri jej vyučovaní. Poslednú časť tohto materiálu tvorí Pracovný list pre žiakov, ktorý je opäť 

náčrtom len jednej z možností, ako pracovať na vyučovacej hodine.

Tento metodický list pracuje s predstavou, v ktorej sa žiaci aktívne podieľajú na vyučovaní, a nie 

sú len pasívnymi prijímateľmi informácií. Aktívne zapojenie sa žiakov je možné vo všetkých 

fázach stratégie EUR (na začiatku, počas dialógu na navrhované témy v tejto evokačnej fáze; 

aktívni môžu byť žiaci aj pri kontrole odpovedí k pramennému textu, s ktorým budú na hodine 

pracovať – fáza uvedomenia; na záver sa aktivita žiakov môže naplno rozvinúť pri tvorbe ich 

stromového diagramu a cinquain).

Kľúčové pojmy: 
F. Nietzsche, nihilizmus, nadčlovek, prehodnotenie hodnôt, smrť Boha

Vedľajšie pojmy: 
Schopenhauer, svetová vôľa, anarchizmus

Metóda:  
individuálna práca, skupinová práca, dialóg, stromový diagram, cinquain

Pomôcky:  
úryvok z práce F. Nietzscheho – Súmrak modiel v tlačenej, resp. elektronickej podobe, 

pracovný list pre žiakov, prístup na internet, v prípade potreby dataprojektor na zobrazenie 

základných princípov tvorby cinquain, resp. tlačená podoba „návodu“ minimálne pre dvojice
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Štruktúra vyučovacej hodiny:

Vyučovacia hodina prostredníctvom stratégie EUR

Evokácia (10 min.)

 ✓ dialóg učiteľa so žiakmi na tému poznania a tému hodnôt

odporúčané sú otázky typu:

• Odkiaľ máme hodnoty?

• Ktorá hodnota je pre vás najdôležitejšia?/Ktoré hodnoty sú pre vás najdôležitejšie?

• Čo spôsobuje zmenu hodnôt u človeka/v spoločnosti?

• Ako by vyzerala spoločnosť/svet bez hodnôt?

Uvedomenie (20 min.)

 ✓ podľa potreby sa v tejto fáze venuje pozornosť informáciám o živote a diele F. Nietzscheho, 

pričom základné informácie sprostredkúva učiteľ prostredníctvom frontálnej metódy;

 ✓ každý žiak si samostatne prečíta text a hľadá v ňom odpovede na otázky z pracovného 

listu.

Poznámka: Dostupnosť textu pre žiakov sa dá vyriešiť niekoľkými spôsobmi. Učiteľ môže daný 

text buď vytlačiť pre každého žiaka (alebo aspoň pre dvojicu), prípadne ho rozposlať žiakom 

v elektronickej podobe a tí si ho donesú na vyučovaciu hodinu vytlačený, resp. pracujú s jeho 

elektronickou verziou. Ak má učiteľ nejakú svoju profesijnú učiteľskú webovú stránku, môže 

text uverejniť na nej a žiaci sa k nemu dostanú hocikedy.

Reflexia (15 min.)

 ✓ spoločná kontrola pracovného listu,

 ✓ vytvorenie stromového diagramu na tému nihilizmus,

 ✓ vytvorenie cinquain na tému nihilizmus.
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ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE

kompetencia ako

komunikácia v materinskom jazyku
• štúdium (analýza) textu
• definovanie základných pojmov
• vytvorenie poznámok z prečítaného textu

kultúrne povedomie a vyjadrovanie
• hodnotenie prínosu názorov F. Nietzscheho 

pre rozvoj európskej spoločnosti  
od 19. storočia

kognitívne ciele

úroveň cieľ

zapamätanie • vysvetliť pojem nihilizmus
• vysvetliť pojem nadčlovek

porozumenie

• porovnať zdeformované chápanie 
nadčloveka v propagande nacizmu  
s chápaním u autora samotného

• porovnať nihilizmus v jeho pozitívnom  
a negatívnom chápaní

špecifický transfer

• demonštrovať význam myšlienky nihilizmu  
a smrti Boha napr. pre život ľudí  
v stredovekej spoločnosti

• demonštrovať význam myšlienky nihilizmu 
a smrti Boha pre život ľudí v modernej 
spoločnosti

hodnotenie
• zhodnotiť pozitívne dôsledky nihilizmu
• uviesť príklady na zneužitie myšlienok 

nihilizmu a nadčloveka

afektívne ciele

reagovanie

• verbalizovať (vyjadriť) svoj postoj k potrebe 
zmeniť/zrušiť niektoré vžité hodnoty v našej 
spoločnosti alebo v našom konkrétnom živote 
(prípade)

oceňovanie • zhodnotiť význam smrti Boha  
pre každodenný život veriacich



205

ML č. 17:  Nihilizmus a jeho možné dôsledky – F. Nietzsche

psychomotorické ciele

koordinácia • vytvoriť stromový diagram na tému nihilizmus

• vytvoriť cinquain na tému nihilizmus

zásada ako

zásada uvedomelosti a aktivity
• podporovanie aktivity v individuálnom 

i skupinovom prístupe k plneniu úloh 
vytýčených vyučovacou jednotkou

zásada vedeckosti • práca s materiálmi, ktoré spĺňajú kritériá 
vedeckosti

zásada sústavnosti a postupnosti
• návrat k predošlým vedomostiam získaným 

na predchádzajúcich vyučovacích hodinách 
vyučovacieho predmetu

zásada trvácnosti
• kladenie otázok jednotlivcom i celej skupine 

za účelom podpory zapamätania naučeného 
(prečítaného, spracovaného)

zásada názornosti • použitie pramenného textu – 
„Zlepšovatelia“ ľudstva

DIDAKTICKÉ ZÁSADY
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 – 1900) – FILOZOF S KLADIVOM

Pri pomenovaní tejto časti nášho metodického materiálu sme sa inšpirovali názvom jednej 

z prác samotného F. Nietzscheho, ktorú vydal v roku 1888 a ktorou nie je nič iné ako práca 

aforizmov, otázok a ponaučení – Súmrak modiel teda ako sa filozofuje s kladivom.

Friedrich Nietzsche sa narodil v roku 1844 v Rőckene pri Lützene do rodiny protestantského 

kňaza. Do jeho života vážne zasiahla náhla otcova a aj (neskoršia) bratova smrť, ktoré spôso-

bili, že celý svoj detský život prežil obklopený ženami. Možno aj tento fakt spôsobil, že Nietz-

sche bol veľmi citlivým, nadaným a pobožným dieťaťom, no zároveň s dosť chatrným zdravím. 

Zaujímavosťou je, že svoju pobožnosť dokazoval aj v škole, v ktorej patril medzi najlepších 

žiakov a znalcov Biblie, čo mu prinieslo prezývku malý pastor. V roku 1858 nastúpil na štúdium 

na jednej z najprestížnejších internátnych škôl v Schulpforte, ktorú spravovala protestant-

ská cirkev. V roku 1864 sa zapísal na štúdium teológie a filológie na univerzite v Bone. Kvôli 

osobným nezhodám s niekoľkými vyučujúcimi prestúpil na univerzitu do Lipska. Vďaka svojej 

rozhľadenosti a poznatkom vo filológii dostal miesto profesora klasickej filológie na univerzi-

te v Bazileji. Toto profesorské miesto získal napriek faktu, že nemal ani doktorát.

Nietzscheho akademickú dráhu prerušila jeho služba v armáde pri jazdeckom pluku, počas 

ktorej si vážne poranil hrudník. Chatrné zdravie ešte zhoršila aj jeho dobrovoľná služba v zdra-

votníckej jednotke počas francúzsko-pruskej vojny, keď ochorel na záškrt a úplavicu, z ktorých 

sa už nikdy úplne nevyliečil (zvyšok života prežil so značnými bolesťami hlavy, slabnúcim zra-

kom a príznakmi syfilitídy). V roku 1879 sa tak vzdal svojho profesorského miesta a cestoval 

medzi Talianskom, Švajčiarskom a Azúrovým pobrežím vo Francúzsku.

V tvorbe F. Nietzscheho môžeme nájsť tri základné obdobia. Prvé – schopenhauerovské ob-
dobie sa viaže na jeho akademické obdobie, keď sa venuje hlavne reflexii antickej gréckej 

kultúry. V tomto období sa väčšinou zaoberá komparáciou dionýzovskej a apolónovskej kul-

túry. Hlavným dielom tohto obdobia je Zrod tragédie z ducha hudby (1872). Vžitá predstava 

o gréckej kultúre vychádzala z názorov J. J. Winckelmanna (nemecký archeológ, 1717 – 1768), 

ktorý jej prisúdil charakteristiky ušľachtilosti, harmónie, racionality a vznešenosti. Nietzsche 

s ním polemizuje a do protikladu k tomuto tvrdeniu stavia živelné, iracionálne a tvorivé zák-

lady gréckej kultúry.

Druhé – pozitivistické obdobie je zamerané na problémy vedy a poznania. Príznačným 

pre toto obdobie je istý gnozeologický relativizmus vychádzajúci z názorov A. Schopenhauera, 

že poznávaním neprenikáme priamo k podstate vecí, a tak nevieme povedať, aké veci skutočne 
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sú. Objektívna realita, ktorá sa nachádza okolo nás, je tak iba chaotickým svetom našich po-

citov a domnienok. Veci – fenomény tohto sveta – interpretujeme stále my a my týmto veciam 

dávame status reálnosti. Základom poznania nie je pre Nietzscheho rozum, ale vnútorná intuí-

cia, a tak svet poznávame iracionálne. Medzi práce tohto obdobia patria Ľudské, príliš ľudské 
(1876 – 1880), Ranné zore (1880) a Radostná veda (1882).

Najvýznamnejším (z pohľadu filozofických názorov) je tzv. zarathustrovské obdobie, v kto-

rom dochádza k:

 ✓ syntéze jeho filozofických názorov,

 ✓ reflexii sociálno-kultúrnej situácie v Nemecku a Európe,

 ✓ kritike náboženstva a morálky.

Za základnú prácu tohto obdobia je považovaná práca Tak vravel Zarathustra (1883 –1885). 

V tejto svojej „filozofickej Biblii“ ohlasoval autor koniec starej epochy, ktorá bola postavená 

na myšlienkach a odkaze židovsko-kresťanskej tradície, a príchod novej epochy, ktorú mal re-

prezentovať nový typ človeka – nadčlovek a radikálne prehodnotenie všetkých dovtedajších 

hodnôt. Celá práca je napísaná slávnostným štýlom, ktorý oslavuje príchod novej éry a nového 

náboženstva, ktoré je rýdzo filozofické a pozemské a je v protiklade k božskému náboženstvu 

Ježiša Krista.

Zarathustra bol v skutočnosti staroveký prorok a zakladateľ náboženstva zo 6. – 7. storočia 

pred Kristom. V Nietzscheho diela je Zarathustra prorok hlásajúci medzi ľuďmi svoje učenie, 

ktorého základom je odpor k súčasnému svetu, jeho kultúre a hodnotám. Snaží sa nájsť na-

sledovateľov a po tom, čo sa mu to podarí, sa uchyľuje do hôr, aby domyslel svoje myšlienky. 

V ďalšej časti práce sa Zarathustra stretáva a komunikuje len s tými, ktorí sa pridali na jeho 

stranu a stotožňujú sa s jeho názormi. V závere práce sa prorok vyrovnáva s „vyššími ľuďmi“. 

Sú to tí, ktorí pochopili jeho posolstvo a aj naďalej hľadajú zmysel života, nie sú schopní uspo-

kojiť sa s prázdnotou doby, v ktorej žijú. Títo „vyšší ľudia“ sa pridali k Zarathustrovi aj preto, že 

už dávno stratili všetky svoje ideály.

Medzi fundamentálne myšlienky Nietzscheho diela patrí myšlienka o príchode nového člo-

veka, ktorého nazýva nadčlovek. Súčasných ľudí vníma ako posledných ľudí, pre ktorých je 

príznačná všeobecná dekadencia, najviac sa prejavujúca v oblasti kultúry. Pre Nietzscheho je 

dnešný človek len istou vývojovou etapou, ktorá spája našich zvieracích predkov s rodiacim sa 

ideálom ľudstva – nadčlovekom. Nadčlovek nie je v Nietzscheho ponímaní vývinová fáza člo-

veka ľudského druhu, ktorá by bola zdokonalená po nejakej biologickej alebo fyzickej stránke. 

Je to druh človeka, ktorý odmietol starý spôsob videnia sveta a života v ňom. Nadčlovek je 
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tak najvyšší stupeň ľudského sebauskutočnenia, najvyšší stupeň v sebapresadzovaní, kto-

ré sa premieta do nového spôsobu poznávania sveta a vládnutia v ňom. Oproti terajšiemu 

(dekadentnému) človeku je nadčlovek múdry, pyšný, odvážny, bezstarostný, násilný, tvorivý 

a nanajvýš otvorený akýmkoľvek zmenám. Tento nový druh si uvedomuje doterajšiu duchovnú 

biedu ľudí, ktorá vychádza zo židovsko-kresťanskej tradície, hodnotovej orientácie a videnia 

sveta. Nový človek sa nebojí vytvárať nové hodnoty, a tak dávať svojmu životu zmysel a smer 

podľa vlastnej vôle a vlastných predstáv. Každý nadčlovek tak bojuje a víťazí nad svojou sla-

bosťou a nenávidí ju aj u iných.

Doplnenie k textu a (ne)prepojenie s myšlienkami nacizmu:

Pri Nietzscheho nadčloveku je nutné uviesť na pravú mieru jeho nesprávne spájanie s myšlien-

kami nacizmu, ktorý tento pojem rád používal vo svojej propagande. Nadčlovek sa do propa-

gandy A. Hitlera dostal po úpravách Elisabeth (sestry F. Nietzscheho) a jej manžela Bernarda 

Forstera, ktorý bol zanieteným antisemitom. Usilovali sa o založenie árijskej kolónie v Para-

guaji. Všetko toto sa stalo, samozrejme, až po smrti F. Nietzscheho, ktorý zásadne odmietal 

antisemitizmus, kvôli ktorému ukončil aj svoje hlboké priateľstvo s R. Wagnerom. Dôkazom 

toho je Nietzscheho obdiv vo vzťahu k Japoncom a Arabom, na ktorých si vážil ich vznešeného 

ducha. Nemecko považoval za samoľúbu krajinu, ktorá síce prekvitá bohatstvom hmotných 

statkov, no duchovne a kultúrne je vo fáze úpadku.

Ďalšou inšpiratívnou myšlienkou Nietzscheho filozofie je myšlienka a snaha o prehodnotenie 
hodnôt. Ako uvádza samotný Nietzsche, cieľom tohto prehodnotenia je rúcanie modiel, ktoré 

vníma ako ideály. Predpokladom na toto prehodnotenie je, aby sa človek postavil mimo dobra 

a zla, čo znamená, že je schopný odosobniť sa a oslobodiť sa od rozumu, ducha a vžitej morál-

ky, ktoré nás navádzajú hodnotiť veci, ľudí, skutky, situácie atď. nejakým spôsobom ako dobré 

a zlé. Dôležitým pre toto prehodnotenie hodnôt je orientácia (hodnotiaceho) človeka na svet 

prostredníctvom zmyslovej skúsenosti. Cieľom tak má byť hľadanie a nachádzanie zmyslu 

v tomto pozemskom svete a nie, ako to učí kresťanstvo, vo svete nadpozemskom.

Podľa Nietzscheho je prehodnotenie hodnôt proces, ktorý ľudstvo už raz začalo v podobe 

návratu k slobodnému, silnému a kritickému duchu, ktorého začalo používať a presadzovať 

osvietenstvo. Toto významné myšlienkové hnutie nás prinútilo pristupovať k svetu cez prizmu 

dieťaťa nezaťaženého vedomosťami, dieťaťa, ktoré nepoznáva okolitý svet podľa presne urče-

ných postupov a šablón, ale poznáva a zaobchádza s týmto svetom hravo a tvorivo.
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Aj napriek tomu, že Nietzsche vyzdvihuje tento prínos osvietenstva, kritizuje jeho dôsledok – 

nadmerný príklon k rozumu a racionalizmu. V procese prehodnotenia hodnôt sa dovtedajšie 

postupy poznávania, ktoré sa opierali o telesnosť, zmyslovosť, pudovosť a egoizmus, pričom 

boli vnímané ako zlé, menia na pozitívne hodnoty. Naopak, hodnoty vyzdvihované ako naj-

vyššie – odriekanie, askéza, súcit či láska k blížnemu sa po prehodnotení stávajú prejavom 

dekadencie.

K problematike prehodnotenia hodnôt patrí zmena v nastavení dominantnej morálky spo-

ločnosti. Nietzsche rozlišuje morálku pánov a morálku otrokov, pričom toto delenie prevzal 

od G. W. F. Hegela. Morálka pánov sa vyznačuje všetkými charakteristikami, ktoré sú príznačné 

pre nadčloveka. Morálku otrokov spája s charakteristikami bežných ľudí v dobe ich dekadencie.

Na konci procesu prehodnotenia hodnôt sú nové hodnoty, ktoré, ako tvrdí Nietzsche, neobja-
vujeme, ale sami vytvárame našou činnosťou a pomalým prerodom na nadčloveka. Vytváranie 

hodnôt vychádza z vôle k moci, ktorá sa objavuje už u A. Schopenhauera. V jeho ponímaní je 

táto vôľa živelná, nezmyselná a iracionálna. Nietzsche súhlasí s tvrdením, že tento princíp je 

pozorovateľný v celej prírode, no odmieta jej nezmyselnosť. Podľa neho je najvyšším zmyslom 

tejto vôle fakt, že umožnila človeku, ktorý je jedným z najslabších stvorení na svete, no naj-

múdrejším, stať sa pánom tohto sveta.

Prehodnotenie hodnôt sa tak vo svojom základe stáva bojom proti kresťanskej morálke, 

ktorá preferuje slabých (otrokov) a potláča tvorivú silu nadčloveka. Tento boj je bojom proti 

všetkému, čo hlása kresťanstvo – pokora, láska, trpezlivosť, súcit. Nové hodnoty podporujú 

vôľu k moci, na konci ktorej má byť aristokratické panstvo najsilnejších, hrdých, vznešených 

a sebeckých nadľudí. Pre Nietzscheho malo byť prehodnotenie hodnôt súčasťou tzv. „veľkého 

uzdravenia“ človeka.

Posledným, tretím okruhom Nietzscheho úvah je nihilizmus, ktorý je dôsledkom prehodnote-

nia hodnôt a útokom na tradičnú morálku, náboženstvo i filozofiu. Nihilizmus nás má priviesť 

k novému ponímaniu sveta, ktoré bude pozitívne a nebude vnímať svet ako neprekonateľný 

problém, ale miesto, kde môžeme naplno využiť svoj potenciál – svoju vôľu k moci. Nihilizmus 

je často prezentovaný ako viera v nič, v ničotu a v nezmyselnosť nášho žitia. Jednou z najzá-

kladnejších charakteristík nihilizmu je neuznávanie nijakých hodnôt, a tak je nihilista člove-

kom bez morálky, človekom, ktorý si nie je plne vedomý svojej identity a človekom, ktorý nie je 

viazaný k ničomu a nikomu. Nihilistu si tak zároveň predstavujeme ako anarchistu. Nihilizmus 

tvrdí, že naša spoločnosť je založená na klamstvách a všetka naša viera i akceptované hodnoty 

slúžia len k ukrývaniu týchto klamstiev. Úlohou ľudí sa tak stáva demolovanie a ničenie tejto 

viery a hodnôt, aby sme mohli nazerať na svet v jeho skutočnosti.
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Nietzsche však vnímal tento pojem oveľa pozitívnejšie. Domnieval sa, že jeho pramene sú 

zakorenené v starej viere. Tú postupne strácame a snažíme sa nájsť nový zmysel života, kto-

rým by sme sa vyhli akejkoľvek ničote. Takto sa nihilizmus stáva pozitívnym, pretože sa vracia 

k podstate filozofovania, ktorou bolo oslobodenie sa od tradícií a autorít a vydanie sa na cestu 

dobrodružstva za životom, ktorá je zbavená akejkoľvek predpojatosti.

Nietzsche vo svojej téze o smrti Boha prináša nihilizmus až do istej krajnosti. Smrť Boha je 

pre človeka dôležitou udalosťou, pretože viera v Boha (alebo hocijaké nadprirodzeno) oslabu-

je ľudský život a po tejto smrti toto nadprirodzeno zmizlo a človeku už ďalej nepomáha, a tak 

sa musí spoliehať pri vytváraní svojho života iba na seba samého. Smrť Boha je pre človeka 

vážnou situáciou, keď sa stáva za seba samého oveľa zodpovednejším.

Musíme však upozorniť na fakt, že Nietzsche nezastáva nekonečný a absolútny nihilizmus, 
ktorý by sa prejavoval v relativizácii či absolútnom zrušení morálky. Úlohou nihilizmu má byť 

vytvorenie nových hodnôt a morálky, ktoré nám umožnia posunúť sa bližšie k ideálu nadčlo-

veka, no táto morálka nás bude nabádať k životu v jej prísnom dodržiavaní.
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ÚLOHY A NÁMETY – PRACOVNÝ LIST  
(s možnými odpoveďami)

Pracujte s ukážkou textu F. Nietzscheho a odpovedzte na otázky. (NIETZSCHE, F. 2007. Súmrak 
modiel alebo Ako sa filozofuje kladivom. Prešov: Iris, str. 35 – 39. ISBN 978-80-89256-06-8)

1. Akú požiadavku vznáša Nietzsche na filozofa v oblasti štúdia morálky?

Má sa postaviť mimo dobra a zla a má byť nad ilúziou morálneho súdenia.

2. Čo majú spoločné morálne a náboženské súdy?

Viera v reality, ktoré nie sú realitami. Viera vo veci, s ktorými sa nevieme stretnúť 

v reálnom svete.

3. Prečo vytvárajú ľudia morálne (a náboženské) súdy?

Lebo ľudia nemajú dostatočné vedomosti a stále nevedia exaktne rozlišovať reálne 

veci od imaginárnych.

4. Aj napriek odmietavému postoju akceptuje Nietzsche morálku. Prečo?

Je neoceniteľnou v oblasti semiológie a pomáha nám odhaľovať niektoré prvky 

kultúr, ktoré sú potrebné na ich poznanie.

5. Uveďte, v čom je zmysel morálky z bežného pohľadu jej chápania. Vysvetlite, prečo 

tento pohľad Nietzsche odmieta.

Jej úlohou je „zlepšovať“, krotiť ľudí a ľudstvo ako celok. Odmieta to preto, že 

zlepšenie si „uvedomujeme“ len my, no ani netušíme, ako toto „zlepšenie“ vníma 

ten, ktorý ním prechádza. Lepšie je to pochopiteľné na „zlepšovaní“ divej zveri, ako 

uvádza sám Nietzsche.

6. Ako konkrétne sa prejavila snaha o „zlepšovanie“ ľudí prostredníctvom morálky 

v starovekej Indii.

Na základe Mannovho zákonníka, ktorý sa stal oporou pre hinduizmus, boli ľudia 

rozdelení do kást.

7. Potvrďte alebo vyvráťte Nietzscheho tvrdenie, že všetky doterajšie prostriedky, 

ktorými sa malo stať ľudstvo morálnejšie („lepšie“), boli prostriedky úplne 

nemorálne.

Úloha má viaceré možnosti riešenia.
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Vytvorte cinquain na tému nihilizmus. (aj s riešením)

nič

zmena

rúca

razantný

núti prehodnocovaťnás hodnoty

bezohľadný novátorský

prehodnocuje

Do stromového diagramu načrtnite príčiny nihilizmu (korene stromu) 

 a do konárov jeho dôsledky (uvedené aj s riešením).

prehodnotenie 
hodnôt

rozpad tradičných 
hodnôt

pokroksvet ako  
problém

odmietnutie 
tradičnej 
morálky

vôľa k moci

nihilizmus
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MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Marek Gajdoš

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ a VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Uvedené v samostatnej tabuľke.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ zaujať postoj k chápaniu ľudskej existencie vo filozofii existencializmu; ale tiež: 

ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život

Obsahový štandard
Pokus ukotviť ľudskú existenciu vo svete otraseného zmyslu (existencializmus).
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METODOLÓGIA

Jedným z najvplyvnejších smerov vo filozofii a umení 20. storočia je nepochybne existencializ-

mus. Vo vyučovaní filozofie v gymnáziách sa doposiaľ venovala tomuto smeru primeraná pozor-

nosť, no len v rámci dejinného exkurzu. Preto sme sa rozhodli pripraviť tento metodický list, 

ktorý si však nenárokuje byť jedinou cestou, ako uchopiť vyučovanie existencializmu podľa plat-

ného ŠVP určeného pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom. Jeho 

ambíciou je len navrhnúť, ako by mohla vyučovacia hodina s touto témou vyzerať tak, aby boli 

žiaci, podľa možností, čo najviac aktívni a aby pracovali s pramenným textom. Sme presvedčení, 

že učitelia tento metodický materiál podrobia prísnej analýze a kritike, na konci ktorej bude ich 

vlastný metodický postup, ako predstaviť svojim žiakom hlboké myšlienky existencializmu.

Predkladaný materiál tvoria tri časti. Časť Existencializmus je stručným zhrnutím základných 

informácií k téme existencializmu, ktoré by po prispôsobení a upravení podľa individuálnych 

potrieb konkrétneho učiteľa mohli slúžiť ako základný poznámkový aparát k téme pre žiakov. 

Druhou časťou materiálu je samotná Príprava na vyučovaciu jednotku, ktorú tvorí jedna vyu-

čovacia hodina vedená prostredníctvom stratégie EUR. Tá je odbornej pedagogickej verejnosti 

dostatočne známa, a preto sme sa rozhodli podrobnejšie nevenovať jej metodologickým zá-

kladom. Záver nášho príspevku tvorí Pracovný list, v ktorom uvádzame aj autorské riešenia 

žiackych úloh vyplývajúcich z práce s pramenným textom.

Kľúčové pojmy: 
existencializmus, esencia, existencia, sloboda, existenciálna situácia, J. P. Sartre,  

Existencializmus je humanizmus

Vedľajšie pojmy: 
S. Kierkegaard, M. Heidegger, A. Camuse, K. Jaspers, teistický existencializmus, ateistický 

existencializmus

Metóda:  
individuálna práca, skupinová práca, dialóg, cinquain

Pomôcky:  
text Sartrovej prednášky Existencializmus je humanizmus v tlačenej, resp. elektronickej po-

dobe (Sartre, J.-P.: Existencializmus je humanizmus, Bratislava, 1997, s. 11 – 26), pracovný 

list pre žiakov, prístup na internet, v prípade potreby dataprojektor na zobrazenie základ-

ných princípov tvorby cinquain, resp. tlačená podoba „návodu“ minimálne pre dvojice
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Príprava:

Náš metodický list predstavuje dve možnosti, ako viesť vyučovaciu hodinu, ktorej témou je 

existencializmus. Obe možnosti počítajú s aktívnym zapojením sa žiakov do vyučovacieho pro-

cesu prostredníctvom čítania pramennej práce k danej téme (vyššie uvedený zdroj).

Jednou možnosťou je, aby učiteľ v úvodnej časti po brainstormingu predstavil základné rysy 

existencializmu ako filozofického prúdu, ktorého korene sú dešifrovateľné už v 19. storočí u S. 

Kierkeggarda. Následne by uviedol základné rozdelenie existencializmu na teistický a ateis-

tický a bližšie by sa venoval osobnosti J.-P. Sartra. Žiaci by si uvedené poznámky zaznamenali 

do príslušnej časti pracovného listu. Upozorňujeme však, že takto koncipovaná vyučovacia 

hodina by ubrala čas zo samostatnej práce žiakov s textom.

Ďalšou možnosťou je, že učiteľ si pripraví pracovný list, ktorého súčasťou budú už hotové 

poznámky o existencializme, ktoré v úvodnej časti uvedomenia môže spolu so žiakmi prejsť 

a prípadné nezrovnalosti a nejasnosti vysvetliť. Následne by sa žiaci začali venovať samostat-

nej práci.

K možnostiam uchopenia vyučovanej témy by sme priradili aj možnosť, keď si základné in-

formácie o existencializme, resp. o J.-P. Sartrovi, spracujú žiaci samostatne z relevantných 

zdrojov (napr. internetové stránky), ktoré si vyhľadajú sami. Prípadne to môžu byť aj strán-

ky, ktoré im odporučí učiteľ po ich predošlej didaktickej analýze. Aj v tomto prípade však 

pravdepodobne ostane menej priestoru na samostatnú prácu s pramenným textom, no túto 

stratu do istej miery kompenzuje aktivita žiakov pri spracovávaní informácií o existencializme  

a J.-P. Sartrovi.

K internetovým stránkam, ktoré by sme mohli odporučiť pre samostatnú prácu žiakov, patria 

napr. (skontrolované 3. 5. 2021):

https://encyklopedia.sme.sk/c/2268577/sartre-jean-paul.html

https://encyklopedia.sme.sk/c/5330593/sartre-j-p.html

https://noveslovo.sk/node/18558

https://www.rtvs.sk/clanok/184972/existencializmus

http://www.phil.muni.cz/~vateha/existencializmus.html

Alternatívnou možnosťou zhostenia sa témy je, aby si žiaci základné informácie o existen-

cializme, resp. J.-P. Sartrovi, zistili už počas domácej (pred)prípravy. V tomto prípade odpo-

rúčame nielen už zmienené zdroje, ale do pozornosti dávame aj iný informačný zdroj (istou 

nevýhodou tohto učebného zdroja je jeho dĺžka – 1 hod., pričom odkaz treba celý skopírovať 

do internetového vyhľadávača; overené 3. 5. 2021). Takže kvalitným a postačujúcim zdrojom 

je aj rozhlasové vysielanie RTVS o Sartrovi v relácii Ars litera (https://www.rtvs.sk/radio/ar-

chiv/11442/1586961).

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1586961
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Štruktúra vyučovacej hodiny:

Vyučovacia hodina prostredníctvom stratégie EUR

Evokácia (5 min.)

 ✓ brainstorming na tému ľudský život

• Keďže témou vyučovacej hodiny je existencializmus, môžeme pre brainstorming 

využiť aj iné pojmy, napr. utrpenie, samota, človek, existencia, sloboda, zodpo-

vednosť a pod.

Doplňujúce vysvetlenie: Žiaci sú vyzvaní, aby na tabuľu zapísali všetky pojmy, ktoré sa im spájajú 

s pojmom ľudský život. Počas tejto aktivity striktne dodržiavame jej zásadu, t. j. nikto, teda ani 

učiteľ, nesmie reagovať (ani negatívne, ani pozitívne) na pojmy zapísané na tabuli. Je vhod-

nejšie, ak sa na tabuli objaví viacero pojmov, čo je v tomto prípade pravdepodobné. Ak už nikto 

nechce na tabuľu nič dopísať, môžeme dať žiakom priestor, aby sa vyjadrili k pojmom, ktoré sú im 

nezrozumiteľné. Tie by mal pisateľ stručne vysvetliť. V tejto fáze aktivity sa pokúsime zabrániť 

hocijakým názorovým stretom a konfrontáciám: 1) nie je to podstatou tejto metódy a 2) zbytoč-

ne by to oberalo čas potrebný na ďalšiu prácu.

Uvedomenie (25 min.)

 ✓ podľa potreby sa v tejto fáze venuje pozornosť informáciám o existencializme a o J.-P. 

Sartrovi, ktoré si žiaci zaznamenávajú do príslušnej časti pracovného listu 

• Ako sme uviedli vyššie, tieto informácie sú buď sprostredkované učiteľom,  

 alebo si ich vyhľadávajú žiaci samostatne.

 ✓ Každý žiak si samostatne prečíta text a hľadá v ňom odpovede na otázky z pracovného listu.

Doplňujúce vysvetlenie: Dostupnosť textu pre žiakov sa dá vyriešiť niekoľkými spôsobmi. Uči-

teľ môže daný text vytlačiť pre každého žiaka (alebo aspoň pre dvojicu). Ďalšou možnosťou je 

rozposlať text žiakom v elektronickej podobe a tí si ho donesú na vyučovaciu hodinu vytlačený, 

resp. pracujú s jeho elektronickou verziou. Ak má učiteľ nejakú svoju profesijnú učiteľskú webo-

vú stránku, môže text uverejniť na nej a žiaci sa k nemu dostanú hocikedy.

Reflexia (15 min.)

 ✓ spoločná kontrola pracovného listu,

 ✓ vytvorenie cinquain na tému existencializmus,

 ✓ zadanie dobrovoľnej domácej úlohy.
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• Napíšte argumentačnú esej na tému Sartrov existencializmus je negatívny:

formálna stránka: rozsah min. 2 stany A4, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12;

odporúčanie: prečítajte si celý text prednášky Existencializmus je humaniz-

mus a hľadajte v ňom argumenty podporujúce alebo odmietajúce tvrdenie, 

že existencializmus, tak ako ho prezentoval J.-P. Sartre, vyvoláva negatívne 

emócie vzťahujúce sa k ľudskej existencii.

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE

kompetencia ako

komunikácia v materinskom jazyku

• štúdium (analýza) textu
•  definovanie základných pojmov
• vytvorenie poznámok z prečítaného textu
• vytvorenie cinquain k téme

digitálna kompetencia • práca s internetovým zdrojom

kultúrne povedomie a vyjadrovanie
• zhodnotenie prínosu existencializmu 

pre rozvoj európskej spoločnosti po 2. 
svetovej vojne

kognitívne ciele

úroveň cieľ

zapamätanie • vysvetliť pojem existencializmus
•  vysvetliť pojem existenciálna situácia

porozumenie • porovnať esenciu človeka a iného súcna
• porovnať existenciu človeka a iného súcna

špecifický transfer
• demonštrovať význam myšlienok 

existencializmu v osobnom živote každého 
človeka

hodnotenie
• obhájiť tvrdenie, že existencia človeka 

predchádza jeho esenciu
• uviesť klady a zápory predošlého tvrdenia
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afektívne ciele

reagovanie
• verbalizovať (vyjadriť) svoj postoj k potrebe 

riešiť/neriešiť existenciálne otázky ľudskej 
existencie

oceňovanie

• zhodnotiť význam myšlienok existencializmu 
pre konkrétny život žiaka

• zhodnotiť význam myšlienok existencializmu 
pre európske myslenie

psychomotorické ciele

koordinácia • vytvoriť cinquain s témou existencializmus

zásada ako

zásada uvedomelosti a aktivity

• striedanie kognitívnych aktivít (analýza 
textov) so psychomotorickými aktivitami 
(vypĺňanie pracovného listu)

• podporovanie aktivity v individuálnom 
i skupinovom prístupe k plneniu úloh 
vytýčených vyučovacou jednotkou

zásada vedeckosti • práca s materiálmi, ktoré spĺňajú kritériá 
vedeckosti

zásada sústavnosti a postupnosti
• návrat k predošlým vedomostiam získaným 

na predchádzajúcich vyučovacích hodinách 
vyučovacieho predmetu

zásada trvácnosti
• kladenie otázok jednotlivcom i celej skupine 

za účelom podpory zapamätania naučeného 
(prečítaného, spracovaného)

zásada názornosti • použitie pramenného textu – 
Existencializmus je humanizmus

DIDAKTICKÉ ZÁSADY
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TEORETICKÝ ZÁKLAD

EXISTENCIALIZMUS

Existencializmus je filozofický smer 20. storočia, ktorý je reakciou na situáciu po 1. svetovej 

vojne a hlavne na otrasnú skúsenosť ľudstva s 2. svetovou vojnou. Jeho základ tvorí pýtanie sa 

na otázku podstaty a charakteristík ľudského života – ľudskej existencie. Väčšine ľudí sa spája 

filozofia existencializmu s menom francúzskeho intelektuála a spisovateľa J.-P. Sartra (1905 

– 1980). Je pravdou, že Sartre bol jeho najznámejším propagátorom, no myšlienky existen-

cializmu sú o niečo staršie ako Sartre samotný, pretože sa dajú nájsť už v prácach dánskeho 

filozofa 19. storočia S. A. Kierkegaarda (1813 – 1855).

Existencializmus sa sústreďuje na jednotlivca a na problematiku jeho vlastnej existencie, 
ktorá sa odohráva (uskutočňuje) tu a teraz, no zároveň s istými presahmi do minulosti aj 
budúcnosti. Dôležitou charakteristikou existencializmu, ktorý sa rodí v spomínanom 19. 
storočí, je jeho boj proti vášnivému osvietenskému racionalizmu a systémovosti. Existen-

cializmus sa snaží byť mimo všetkých týchto snáh o racionálne a systematické vysvetľovanie 

vesmíru, sveta a človeka v ňom. Človek sa tak stáva indivíduom, ktoré stojí proti tejto spoloč-

nosti, proti jej inštitúciám, organizáciám a paradigmám.

Existencializmus teda musíme vnímať ako subjektívnu filozofiu, ktorej objektom je človek 
z pohľadu človeka jednotlivca. Je to filozofia a postoj, ktorý sa zameriava na mňa samot-
ného a na moje individuálne a jedinečné prežívanie vlastného života. Existencialisti sa 
snažia upriamiť pozornosť na ilúziu o ľudskom živote, ktorý by bol rovnaký a spoločný 
pre všetkých obyvateľov planéty. Vyzývajú každého z nás k tomu, aby sme sa zamysleli 
nad vlastným prežívaním svojho života a hlavne nad zodpovednosťou za toto prežívanie 
a život samotný. Tak sa ku kľúčovým problémom existencializmu dostávajú:

 ✓  individualita,

 ✓  autentickosť,

 ✓  sloboda,

 ✓  voľba,

 ✓  zodpovednosť,

 ✓  existenciálna situácia,

 ✓  vina,

 ✓  zúfalstvo,

 ✓  strach,

 ✓  beznádej,

 ✓  smrť a pod.
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Týmto témam sa venoval aj S. Kierkegaard, ktorý bol významným kodanským filozofom. Bol 

najmladším zo siedmich detí, z ktorých väčšina zomrela, a preto sám hodnotil svoje detstvo 

ako smutné. Okrem toho jeho život extrémne zasiahli dva momenty. Prvým bola smrť otca. 

Na smrteľnej posteli mu sľúbil, že dokončí štúdium teológie, ktoré však zanechal. Druhým 

bolo zasnúbenie s Reginou Olsenovou. Nakoniec ho zrušil, lebo sa bál manželského zväzku, 

pre ktorý bol, ako sám tvrdil, veľmi hriešny. Práve tieto dva momenty ho priviedli k myšlienke, 

že osobnú skúsenosť vlastného života nemôžeme zasadiť do žiadneho všeobecne platného 

systému a každý ľudský život je nanajvýš individuálny, každá ľudská existencia je nanajvýš in-

dividuálna. Od ľudí požadoval obrat k individuálnej subjektivite, pričom z vlastnej skúsenosti 

vyabstrahoval tri spôsoby existencie:

estetický spôsob (prístup) k životu;

etický spôsob života;

náboženský spôsob existencie.

Je pravdou, že počas jeho života a krátko po ňom nevzbudili Kierkegaardove názory žiaden veľký 

ohlas. Do popredia sa dostali až s vlnou existencializmu v 30. a 40. rokoch 20. storočia, keď existen-

cializmus ovplyvnil mnohých spisovateľov, ale aj filozofov, napr. M. Heideggera, J.-P. Sartra a pod.

Medzi najvýznamnejšie práce S. Kierkegaarda patria Buď – alebo (1843), Bázeň a chvenie 

(1843), Nemoc k smrti (1849) či Cvičenie v kresťanstve (1850).

Ďalším významným filozofom, ktorý sa vyjadroval k problematike ľudskej existencie a ktorého 

od detstva zaujímalo, prečo niečo vôbec „je“, bol Nemec Martin Heidegger (1889 – 1976). 

Samotný Heidegger odmietal, aby ho radili k existencialistom, pretože ľudská existencia bola 

pre jeho skúmania dôležitá len ako nejaké dvere, ktorými vstupujeme k pochopeniu existencie 

(a „bytia“) ako celku. Heidegger pochádzal z Messkirchu v Čiernom Lese, kde prežil pomerne 

pokojné detstvo. Počas štúdia na univerzite vo Freiburgu sa dostal do kontaktu s fenomenoló-

giou E. Husserla (1859 – 1938), ktorému robil asistenta a nakoniec sa stal aj jeho nástupcom 

na katedre filozofie. Na rozdiel od Kierkegaarda nebol Heidegger ani kresťan, ani teista, a tak 

kládol dôraz na ľudskú slobodu, ktorú neobmedzuje žiaden Boh, na každodennú nevy-
hnutnosť voľby toho, ako budem žiť svoj život a na hľadanie čisto ľudských hodnôt.

Ako filozof odmietajúci existenciu Boha postavil existenciu človeka do každodenné-
ho kontaktu s ničotou a vlastným zánikom, keď pociťujeme úzkosť a prítomnosť smrti, 
a tak sa otázky našej existencie stávajú veľmi naliehavými. Jednou z Heideggerových 

1

2

3
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charakteristík ľudskej existencie je tzv. „vrhnutosť“ do existencie. Jej podstatou je fakt, 
že sme sa na tomto svete jednoducho vyskytli, boli sme doňho vrhnutí bez toho, aby sa nás 
niekto pýtal, či o to stojíme, a tak to v nás zanecháva istý zvláštny pocit tajomna. V tomto 
svete sa totiž cítime akísi nesvoji, akoby tento svet nebol ani naším domovom.

„Zabývať“ sa v tomto svete môžeme podľa Heideggera dvoma základnými spôsobmi, ktoré 

nazýva:

neautentickým bytím, keď existujeme ako súčasť davu, ktorému sa nevzoprieme ani 

v prípade potreby a všetci robíme veci tak, ako ich robia ostatní, lebo „tak sa to robí“;

autentickým bytím je bytie, keď si volíme svoju vlastnú cestu a sme sami sebou.

Úlohou existencie každého človeka je nájsť jeho vlastný vzťah k bytiu, ktoré nás obklopu-
je. A nájsť tento vzťah je možné jedine tým, že premýšľame o vlastnej smrteľnosti, čo je 
podľa Heideggera jediný skutočný spôsob ako žiť. K charakteristikám existencie človeka tak 

podľa Heideggera patrí, že:

 ✓ človek sa podieľa na svojej existencii a nejde mu len o obyčajné prežitie, ale o bytie;

 ✓ človek je nielen vo svete, ale každodenne aj medzi druhými ľuďmi;

 ✓ človek žije v určitom čase, ktorý môže byť prítomný, minulý, no aj budúci, pri ktorom si 

najviac uvedomuje svoju smrteľnosť;

 ✓ človek existuje stále subjektívne a individuálne v zmysle, že moja existencia je len moja.

Jeho najvýznamnejším dielom je Bytie a čas (1927), no nie menej významnými prácami sú aj 

Čo je metafyzika (1929), List o humanizme (1947) alebo Nietzsche (1961).

Najvýznamnejším predstaviteľom existencializmu je bezpochyby Jean-Paul Sartre (1905 – 

1980), ktorý sa narodil v Paríži, študoval na École normale supérieure a vo svojom ročníku bol 

najlepším študentom filozofie. V jeho názoroch ho rovnako ako Heideggera ovplyvnil Husserl, 

u ktorého v Nemecku študoval, konkrétne mala na neho vplyv jeho fenomenológia.

Po univerzitných štúdiách pôsobil niekoľko rokov ako učiteľ filozofie na niekoľkých lýceách, 

až kým sa po 2. svetovej vojne nezameral len na písanie a politickú angažovanosť v ľavicovom 

hnutí, kde spolu s ďalšími prívržencami socializmu, marxizmu a komunizmu začal vydávať 

časopis Moderná doba (Les Temps Modernes). Časopis bol značne obľúbeným, pretože jeho 

články ponúkali mladým ľuďom, ktorí prežili útrapy vojnového konfliktu, novú filozofiu, ktorá 

by mohla byť návodom ako žiť.

1

2



225

ML č. 18:  Existencializmus

Rovnako ako Heidegger aj Sartre videl v povojnovom období dva základné spôsoby, ako by 

mohli ľudia žiť svoje životy. Prvým mal byť autentický život, tým druhým život podľa „pla-
nej viery“, ktorej podstatou je presvedčenie, že nemáme dostatok priestoru pre slobodné 
rozhodovanie sa, ako budeme žiť. Príčinou tejto „planej viery“ je viera ľudí v Boha, ktorý 
vštepil do ľudí zákony a spôsoby správania obmedzujúce naše rozhodovanie sa v živote. 
Sartre však tvrdí, že Boh nie je a ani neexistuje žiadna ľudská prirodzenosť, ktorej súčas-
ťou by mohli byť spomenuté normy upravujúce naše správanie, konanie a život. Človek je 
tak absolútne slobodný pri voľbe vlastných hodnôt i spôsobu života.

Problém ľudskej existencie sa snažil Sartre riešiť vo svojej prednáške Existencializmus je huma-

nizmus (1946). V tejto prednáške sa okrem iného zameral na nájdenie ľudskej podstaty, t. j. 

aj podstaty ľudskej existencie. Takto sa dostáva do porovnania existencia a podstata (esen-
cia) súcien a človeka. Sartre tvrdí, že každé súcno má najprv svoju podstatu a až na jej 
základe sa dostáva k svojej existencii. V prednáške to vysvetľuje na príklade noža na listy, 

ktorý vytvoril nejaký remeselník. Remeselník však najprv vedel, čo ide vyrábať, teda aká je 

podstata daného súcna, a až potom ho vytvoril a dal mu existenciu. Keďže Sartre odmieta 
existenciu Boha, ľudia sa nachádzajú v odlišnej situácii. Nie je totiž nikto, kto by im dal, 
resp. nič, čo by im dalo ich podstatu, no zároveň vedia, že existujú. Tak sa pre človeka stáva 
základnou otázkou a úlohou zistiť, kto je, prečo je a aká je jeho substancia. Kým v prípade 
ostatných súcien esencia predchádza existenciu, u človeka je najprv existencia a až potom 
sa vyjasňuje jeho esencia.

Sartre odmieta okrem Boha aj osud a determinizmus pri vytváraní esencie človeka. Ľudia 

tak majú absolútnu slobodu voľby v tom, čo zo svojho života a seba samého spravia. Cieľom 
ľudského života sa teda stáva „autentické“ prežitie postavené na voľbe, ktorá je prítomná 
v každom okamihu nášho života. Takto sa existencialistická filozofia stáva filozofiou činu, 

ktorý pomáhal prežiť marazmus druhej svetovej vojny. Konanie a aktivita konkrétnych ľudí je 

veľmi dôležitá, pretože to, aký človek je, sa ukazuje v jeho činoch.

Podľa Sartra súcna existujú dvoma základnými spôsobmi:

 ✓ ako „bytie o sebe“, čo je bytie súcien, ktoré majú svoje bytie hotové, uzavreté 
a vlastne o ňom ani nevedia. Takéto „bytie o sebe“ nemá vzťah k sebe samému ani 

k ničomu inému;

 ✓ ako „bytie pre seba“, ktoré je ľudským bytím, pričom nemá žiadnu pevne danú 
štruktúru ani smer, cieľ či čas svojho bytia, a tak je človek otvorený budúcnosti. 
Pre toto „bytie pre seba“ je charakteristická aj možnosť (človek môže byť, čím chce, 

zatiaľ čo nôž na papier len týmto nožom) a predstavivosť (človek si dokáže predstaviť 

svoju existenciu napr. hocijakým spôsobom a v hocijakom čase).
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Keďže J. P. Sartre chcel svoje existencialistické názory dostať medzi širokú verejnosť, roz-

hodol sa ich precizovať v literárnych textoch, ktoré mu v roku 1964 priniesli Nobelovu cenu 

za literatúru. Tú si však odmietol prevziať. Medzi jeho najvýznamnejšie filozofické práce patria 

Bytie a ničota (1943), Existencializmus je humanizmus (1946) a Kritika dialektického rozumu 

(1960). Ako literárneho tvorcu ho preslávili diela Hnus (1938), Múr (1939), Slová (1964) a ako 

dramatika Muchy (1943), S vylúčením verejnosti (1944), Počestná pobehlica (1946) či Diabol 

a Pánboh (1951).

V závere chceme pripomenúť, že samotný Sartre rozlišoval dva základné smery existencializmu:

teistický existencializmus, ktorého predstavitelia pri skúmaní ľudskej existencie 

vnímajú ako kľúčovú kategóriu Boha. Sem môžeme zaradiť G. Marcela (1889 – 1973)  

a K. Jaspersa (1883 – 1969);

neteistický existencializmus, ako už vyplýva z pomenovania, odmieta Boha ako 

entitu, ktorá by mala nejakým spôsobom ovplyvňovať ľudskú existenciu. K tomuto smeru 

existencializmu patrí samotný J.-P. Sartre, ale aj M. Heidegger (1889 – 1976) a A. Camus 

(1913 – 1960).

1

2
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ÚLOHY A NÁMETY (pracovný list)

Vysvetlenie: V časti, kde uvádzame základné informácie o existencializme, ak bude potrebné 

a uznáte to za vhodné, odporúčame stručne vysvetliť základné pojmy (individualita, voľba, 

autentickosť atď.), aby ste si boli istí, že žiaci týmto pojmom rozumejú.

EXISTENCIALIZMUS a J.-P. SARTRE

kognitívne ciele

Filozofický smer 20. storočia zameraný  

na ľudskú existenciu:

 ✓ hľadanie jej podstaty

 ✓ vymedzovanie jej charakteristík

Inšpirovaný krutosťami dvoch svetových  

vojen a hľadaním ukotvenia človeka  

v novej povojnovej situácii

Kľúčové pojmy:

individualita
voľba
zodpovednosť
strach

autentickosť
sloboda
smrť
existenciálna situácia

Ideové podnety čerpal z diela dánskeho filozofa S. Kierkegaarda (1813 – 1855)

Najvýznamnejším predstaviteľom bol J.-P. Sartre (1905 – 1980)

Dva základné smery existencializmu:

teistický existencializmus

G. Marcel

K. Jaspers

neteistický existencializmus

J.-P. Sartre

M. Heidegger

A. Camus



228

ML č. 18:  Existencializmus

Jean-Paul SARTRE (1905 – 1980)

Francúzsky filozof, spisovateľ a dramatik;

 ✓ vyštudoval École normale supérieure (ako najlepší v ročníku v odbore filozofia), pôsobil 

ako stredoškolský učiteľ filozofie a nakoniec pôsobil ako slobodný umelec; 

 ✓ práve literárne a dramatické práce považoval za nástroj, ktorým mohol zasiahnuť široké 

masy obyvateľstva svojimi filozofickými názormi; 

 ✓ živo prežíval 2. svetovú vojnu, dostal sa do nemeckého zajatia a bol aktívnym členom 

Hnutia odporu;  

 ✓ ľudí nabádal k angažovanosti, čo sa prejavilo aj v jeho politických aktivitách, keď vstúpil 

do komunistickej strany, z ktorej následne vystúpil po vojenskom zásahu ZSSR v Maďar-

sku v roku 1956. Celý život prežil v pozícii socialistu, čo ho primälo odmietnuť udelenú 

Nobelovu cenu za literatúru za rok 1964.

Diela: Bytie a ničota (1943), Existencializmus je humanizmus (1946), Kritika dialektického 

rozumu (1960)

Literárne práce: Hnus (1938), Múr (1939), Slová (1964), Muchy (1943), S vylúčením 

verejnosti (1944), Počestná pobehlica (1946), Diabol a Pánboh (1951).

Pracujte s ukážkou zo Sartrovej prednášky Existencializmus je humanizmus a hľadajte  
v nej odpovede na otázky.

1. Každý filozofický názor vníma svet sebe vlastným spôsobom. Aké zobrazovanie sveta 

prisudzujú odporcovia existencializmu jeho pohľadu?

• Zobrazovanie sveta, ktoré je plné kvietizmu, nečinnosti a úzkosti.

2. Každú filozofiu sa snažíme vymedziť pre lepšie chápanie nejakou definíciou. Uveďte 

definíciu existencializmu tak, ako ju predstavil autor v prednáške.

• Je to skôr len nejaké módne slovo.

• Je také široké a extenzívne, že neznamená vôbec nič.

• Vo svojej podstate nemá definíciu (str. 15).



229

ML č. 18:  Existencializmus

3. J.-P. Sartre sám rozdelil existencialistov do dvoch skupín. Určite hlavný bod 

ateistického existencializmu.

• Bytie predchádza podstatu.

• Nie je žiaden Boh, ktorý by určil človeku jeho podstatu a potom ho stvoril.

• Ďalším základným prejavom je, že je plne subjektívny (str. 16).

4. Podstatným znakom existencializmu J.-P. Sartra je riešenie otázky podstaty 

(esencie) a existencie (bytia) u súcien a človeka. Vysvetlite, čo vo vzťahu k človeku 

znamená myšlienka, že bytie predchádza podstatu.

• Znamená to fakt, že človek najprv existuje, narodí sa („vyskytuje a vynára 

sa“) a až v priebehu svojho života hľadá a vytvára svoju podstatu, ktorá  

je definovaná a definitívna až na konci života, v momente smrti (str. 18).

5. Už od staroveku sa snažia filozofi nájsť rôzne podstaty, napr. podstatu sveta, súcna, 

človeka, spoločnosti a pod. Definujte podstatu človeka podľa Sartra.

• Žiaden človek, ani človek vo všeobecnosti, nemá presne danú podstatu.

• „Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí.“

• Človek tak najprv je a vrhá sa do budúcnosti, v ktorej sa projektuje a je si toho 

aj vedomý (s. 19).

6. Zodpovednosť je jedným z ústredných pojmov existencializmu. Ako sa prejavuje 

úplná zodpovednosť človeka v úvahách autora?

• Človek je zodpovedný za to, čím je.

• Každý človek sa má sťať vlastníkom toho, čím sa stal – každý má byť zodpoved-

ný za svoje konanie a uvedomovať si, že výsledky, ku ktorým sa dopracoval, sú 

jeho vlastné rozhodnutia.

• Totálna zodpovednosť je postavená na zodpovednosti za seba samého, no 

zároveň aj za ostatných ľudí, pretože moje rozhodnutia ich naplno ovplyvňujú.

• Keď si vytvorím obraz seba na základe svojich rozhodnutí, som zároveň zodpo-

vedný za obraz človeka ako takého (s. 20, 22).

7. Odporcovia existencializmu často prízvukovali, že existencializmus vyvoláva úzkosť. 

O akú úzkosť ide?

• Úzkosť totálnej a hlbokej zodpovednosti:

- som si vedomý svojej voľby a angažovanosti,

- ak si volím seba, zároveň volím aj celé človečenstvo.
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Vytvorte cinquain na tému existencializmus, v ktorom sa, samozrejme, môžete oprieť  

aj o odpovede na predošlé otázky (zadanie zahŕňa správne riešenie).

existencializmus

život

prebúdza

ľudský

núti stálenás rozhodovať

otvorený slobodný

núti zamyslieť sa

Poznámky:



19VÝCHODISKÁ  
KONCEPCIE DOBRÉHO 

ŽIVOTA  
(Pragmatizmus, 

Marxizmus)
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PRAGMATIZMUS, MARXIZMUS

MENO A PRIEZVISKO AUTORA 
Mgr. Helena Kopecká

VYUČOVACÍ PREDMET/VZDELÁVACIA OBLASŤ 
Občianska náuka/Človek a spoločnosť

ROČNÍK  (záleží od nastavenia školského vzdelávacieho programu)

 

 

 

 

štvorročného 

gymnázia/SŠ

 

štvorročného  

gymnázia/SŠ

 

osemročného  

gymnázia

 

 

osemročného  

gymnázia

 HODINOVÁ DOTÁCIA 
1 vyučovacia hodina  

(1x45 minút)

 EDUKAČNÝ CIEĽ 
Zhodnotiť prínos pragmatizmu  

ako filozofickej iniciatívy 

orientovanej na každodenný život 

moderného človeka. Oboznámiť  

sa s teóriou odcudzenia a jeho 

prekonaním v učení K. Marxa. 

 VÝCHOVNÝ CIEĽ 
Žiak vie porovnať východiská 

koncepcie dobrého života 

vo filozofii pragmatizmu 

a marxizmu. Vie posúdiť reálnosť 

predstáv  

o budovaní novej komunistickej 

spoločnosti podľa K. Marxa, 

utopické prvky „spravodlivejšej“ 

spoločnosti.
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MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, dejepis

PRIEREZOVÉ TÉMY 
osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova

ZAPRACOVANIE v inovovanom ŠVP 
OBN v gymnáziách/stredných školách 

Tematický celok: Filozofický spôsob osvojovania si sveta  

(hľadanie a zdôvodňovanie hodnoty a zmyslu ľudského života tvárou v tvár konečnosti 

ľudskej existencie a hodnotovo rozdelenému svetu)

Výkonový štandard 
Žiak vie:

 ✓ ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život.

Téma Východiská koncepcie dobrého života – pragmatizmus, marxizmus sa nachádza aj v inovo-

vanom ŠVP (pre gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom), nakoľko 

predmet občianska náuka je povinným predmetom na gymnáziách. Túto tému obsahujú aj Cie-

ľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky platné od 1. septembra 

2018: Zhodnotiť prínos pragmatizmu ako filozofickej iniciatívy orientovanej na každodenný život 

moderného človeka; posúdiť Marxovu predstavu o príčinách zmien vo vývoji spoločnosti.

Obsahový štandard
Človek ako bytosť, ktorá je kompetentná dať sama svojmu životu zmysel a význam.

METODOLÓGIA

Vo výchovno-vzdelávacom procese môže učiteľ využiť tieto metódy: motivačné rozprávanie, 

problémový výklad, metódu dialógu (pre rozvoj kritického myslenia), metódu brainstormingu, 

metódu riešenia úloh, porovnávaciu metódu, analýzu filozofických textov, samostatnú prácu.
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TEORETICKÝ ZÁKLAD 

TÉMA: Východiská koncepcie dobrého života – pragmatizmus, marxizmus

Pragmatizmus ako filozofický smer vznikol koncom 19. stor. v USA. Začiatkom 20. stor. sa roz-

šíril aj do Európy. Väčší rozvoj v USA, ako aj v Európe zaznamenal v prvej polovici minulého 

storočia. Termín pragmatizmus je odvodený od gréckeho slova „pragma“, čo znamená kona-
nie, čin, prax.

Názov a základné črty pragmatizmu sformuloval jeho zakladateľ Charles Sanders Peirce (1839 

– 1914), ktorý pojem pragmatizmus prvýkrát použil v roku 1879. Ďalšími predstaviteľmi boli 

William James (1842 – 1910) a John Dewey (1859 – 1952).

Pragmatizmus znamená praktickú filozofiu. Pragmatizmus kritizoval tradičnú filozofiu za to, 

že má pre každodenný život len malú alebo dokonca žiadnu hodnotu. Medzi dôležité črty 

filozofie pragmatizmu patrí pragmatizmus, tzv. konsenzová teória pravdy, dynamizmus, 
pluralizmus a skepticizmus.

Ch. S. Pierce zaviedol princíp, ktorý sa stal východiskom pragmatizmu: „Aby sme určili výz-

nam nejakého pojmu, musíme zohľadniť, aké praktické dôsledky nevyhnutne vyplývajú z jeho 

pravdivosti; plný význam pojmu spočíva v súhrne týchto dôsledkov.“ (Kiczko, 1993, s. 121)  

W. James, vychádzajúc z toho princípu, pokladá za hlavnú črtu svojej filozofie pragmatizmus, 

t. z. obracia pozornosť k posledným veciam, a to k plodom, výsledkom a faktom. Posudzuje 

hodnotu všetkého podľa toho, ako sú človeku prospešné a užitočné. Keď chceme, aby naše 

myslenie a pojmy mali nejaký zmysel, musia vychádzať z praktického konania a musia byť 

pre náš praktický život užitočné.

Z tejto črty pragmatizmus odvodil aj pojem pravdy. „Pravdivé je to, čo sa osvedčuje, potvrdzuje 

svojimi praktickými dôsledkami, pravdivé je to, čo je užitočné...“ (Fürstová – Trinks, 1996, s. 

170) Naše myšlienky samé o sebe nie sú ani pravdivé, ani nepravdivé, ale stávajú sa takými 

až vierou v ich užitočné dôsledky pre náš život. Ak chceme nájsť zmysel nejakej myšlienky, 

treba len určiť, aké správanie bude mať za následok. Pragmatizmus za kritériá pravdy pokladá 

užitočnosť, úspešnosť a využiteľnosť. W. James je zástancom tzv. konsenzovej teórie pravdy. 
Pravda je to, na čom sa dohodnú ľudia, ktorí sa napríklad podieľajú na výskume v určitej ob-

lasti poznávania.

W. James vychádza z dynamického chápania sveta a myslenia. Svet nie je nič hotové, je to 

ustavičné dianie a plynutie. Aj naše myslenie je proces, systém vzťahov.

Pri filozofickom výklade sveta pragmatizmus vychádza z pluralizmu. Svet nemôžeme vyložiť 
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z jediného princípu. Skutočnosť sa skladá z mnohých samostatných oblastí. Pluralitnému svetu 

lepšie zodpovedá polyteizmus starých národov ako monoteizmus či monizmus. V pluralitnom 

svete môže človek vystúpiť s vlastnou vôľou a s vlastnými silami.

Zdravý skepticizmus (pochybovanie) je ďalšou črtou pragmatizmu. Je nevyhnutné pochybo-

vať o tom, že náš spôsob poznávania je jediný možný a platný. Nič nemožno brať ako defini-

tívne a hotové. W. James to vyjadril slovami: „Ja sám rozhodne odmietam veriť, že naša ľudská 

skúsenosť by mala byť najvyššou formou skúsenosti.“ (Störig, 1995, s. 414)

Koncepcia dobrého života v pragmatizme

Napriek tomu, že klasický pragmatizmus sa výslovne nezaoberal problémom dobrého života, 

isté východiská môžeme nájsť v jeho etickej koncepcii. Hlavné črty pragmatizmu sa tak pre-

mietajú aj do tejto etickej koncepcie:

 ✓ Základom je pluralizmus, a to tak vo vzťahu k mysleniu, ako aj ku konaniu. Pluralizmus 

platí aj vo svete hodnôt a ľudských cieľov. Človek má vždy viac možností aktívne hľadať aj 

utvárať nové spôsoby života. Podľa Jamesa neexistuje jediné najvyššie dobro, ktoré by 

ľuďom zabezpečilo jednotný recept na dobrý život.

 ✓ Orientácia na praktické konanie. Jadrom Jamesovej etiky je slobodné rozhodnutie 

a jeho dôsledky v konaní. Mravnosť k nám neprichádza sama od seba. Len praktický čin 

rozhoduje o našej mravnosti. 

 ✓ Deweyho inštrumentalizmus – morálka nie je nejaký súbor noriem, ktorý by nám 

stačilo osvojiť si. Nie je to ani súbor noriem, podľa ktorého by sme vedeli, ako sa máme 

správať v každej situácii. Dokonca to nie je ani súbor noriem, ktorý nám zaručí, že budeme 

„dobrými ľuďmi“. Morálne normy nie sú fixné, nemenné, naopak, sú to naše nástroje, 

ktoré používame na riešenie konkrétnych morálnych problémov a situácií. Podľa Deweya 

sú morálne normy náš ľudský produkt a nástroj na riešenie morálnych problémov, preto 

ich môžeme korigovať. Dewey: „Cieľom života nie je dokonalosť ako posledný cieľ, ale 

stále postupujúci proces zdokonaľovania, zrenia človeka a zušľachťovania...“ (Störig, 

1995, s. 415) 

 ✓ Peircov falibilizmus (lat. falibilný – omylný) – t. j. uznávanie mylnosti a možnosti ko-

rigovania každej morálnej normy z hľadiska cieľov a dôsledkov. Ľudia rozhodujú o tom, 

aké etické normy, pravidlá v praxi platia. Aj James zastával názor, že pravidlá sa tvoria 

pre človeka, nie človek pre pravidlá. Táto Jamesova koncepcia dáva celú morálku do závis-

losti od človeka.
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 ✓ Mravné správanie a mravné konanie je určované návykmi. Prvotné návyky dedíme biolo-

gicky, druhotné návyky si osvojujeme. Návyky môžeme kritizovať, meniť a ovládať.

 ✓ V morálke sa riadime relatívne stabilnými presvedčeniami, ktoré zakladáme na skúse-

nosti. Naše presvedčenia nás navádzajú na isté konanie. V dôsledku ďalšej skúsenosti 

budeme musieť presvedčenia revidovať a modifikovať. 

 ✓ Ideál demokracie – pre praktické uplatňovanie morálky je veľmi dôležitý spoločenský kon-

text. Za najvyšší mravný cieľ Dewey pokladal ideál demokracie, ktorý zahŕňa komunikáciu, 

kooperáciu, participatívnu skúsenosť, inteligentné riešenie problémov, neustálu kultiváciu 

návykov a morálny rast. Toto všetko je aj prostriedkom dobrého mravného života.

Marxistická filozofia a koncepcia dobrého života

Marxistická filozofia patrí do scientistického prúdu filozofie druhej polovice 19. storočia.  

Zakladateľmi marxistickej filozofie sú Karl Marx (1818 – 1883) a Fridrich Engels (1820 – 1895).

Marxistická filozofia je filozofiou činnosti, praxe: „Filozofi svet doteraz len rozličným spôso-

bom vysvetľovali, ide však o to, aby ho zmenili.“ (Kiczko, 1998, s. 102) Marx a Engels vychádzali 

z reálneho života, z praktickej životnej činnosti ľudí. Marxova predstava dobrého života súvisí 

s jeho teóriou odcudzenia. Marx sa zaoberal problematikou odcudzenia človeka.

Marxov pojem odcudzenia nerozlučne súvisí s jeho pojmom práce. Marx pokladá prácu za zá-

kladnú vlastnosť človeka ako prírodnej a sociálnej bytosti, ako akt sebautvárania človeka. 

Človek až v pracovnej činnosti potvrdzuje sám seba ako človeka. Človek pretvára prírodu aj 

sociálne prostredie. V práci človek určuje svoj vzťah k predmetu svojej činnosti. Práca tak 

predstavuje vedomú činnosť. Pracovný proces je cieľavedomá činnosť na zhotovovanie 

úžitkových hodnôt. Činnosť človeka je vždy na niečo zameraná, vyznačuje sa účelnosťou.  

V spoločnosti založenej na súkromnom vlastníctve dochádza k odcudzeniu práce. Marx opisu-

je proces odcudzenia zo štyroch rozličných stránok:

a. Odcudzenie od produktu práce – súkromný vlastník výrobných prostriedkov (stroje, 

nástroje, výrobné priestory, suroviny atď.) zbavuje robotníka produktov jeho vlastnej 

práce. Robotník vyrába produkty, ktoré mu nepatria. Nepatrí mu ani zisk, ktorý tieto 

produkty prinášajú. Výrobcovia tak nemajú kontrolu nad produktmi výroby. Námezdná 

práca je odcudzená práca, lebo robotník nad ňou nemá kontrolu. 

b. Odcudzenie výrobnej činnosti, aktu výroby – pracovný proces sa sám osebe robotníkovi 

odcudzuje, práca sa mu javí ako zameraná proti sebe samej, ako nútená práca. Tento 

vzťah k aktu výroby je robotníkovým vzťahom k jeho vlastnej činnosti ako k cudzej, jemu 

nepatriacej. Robotníkova vlastná fyzická a duševná energia, jeho osobný život, sa prejavuje 

ako činnosť, ktorá je namierená proti nemu samému, je od neho nezávislá a nepatrí mu. 
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c. Odcudzenie od rodového života – človek je rodová bytosť. Rodový život spočíva 

z fyzického hľadiska v tom, že človek žije z prírody (ide o potravu, kurivo, odev, obydlie 

atď.), ale je aj súčasťou prírody. Praktickým spracúvaním prírody sa človek osvedčuje 

ako vedomá rodová bytosť. Zásluhou tejto produkcie sa príroda javí ako jeho dielo a jeho 

skutočnosť. Predmetom práce je spredmetnenie rodového života človeka. Človek nazerá 

sám na seba vo svete, ktorý sám utvoril. Preto tým, že odcudzená práca pozbavuje 

človeka predmetu jeho produkcie, pozbavuje ho aj rodového života. 

d. Odcudzenie človeka človeku – to, čo platí o vzťahu človeka k jeho práci, k produktu 

jeho práce a k nemu samému, platí aj o vzťahu človeka k druhému človeku, k práci 

a predmetu práce druhého človeka. To znamená, že každý človek pozerá na druhého 

človeka podľa meradla a vzťahu, v ktorom je sám robotník.

Podľa Marxa sa odcudzenie práce prejavuje v postavení robotníka – proletára, ktorý je v kapi-

talistickej spoločnosti bezprostredným výrobcom materiálnych hodnôt, ale nie je vlastníkom 

ani užívateľom týchto hodnôt. Robotník, ktorý nevlastní výrobné prostriedky, je donútený 

predávať svoju pracovnú silu vlastníkovi výrobných prostriedkov, aby zabezpečil svoju exis-

tenciu a existenciu svojej rodiny.

Odcudzenie práce spôsobuje aj ďalšie formy odcudzenia. Odcudzením Marx chápe nadvládu 

ľudských výtvorov nad človekom, ktoré voči nemu vystupujú ako cudzie. Ide napr. o tovary, 

peniaze, štát, ale odcudzené sú aj náboženstvo, ideológia.

Marxova teória odcudzenia vidí príčinu odcudzenia v súkromnom vlastníctve výrobných pro-

striedkov. Odstrániť odcudzenie možno len zrušením súkromného vlastníctva výrobných 
prostriedkov. Túto premenu kapitalistickej spoločnosti uskutoční revolúcia proletariátu. 

Len proletariát je schopný identifikovať príčiny svojho odcudzenia, na vlastnej koži pociťuje 

nespravodlivosť kapitalistickej spoločnosti a dokáže využiť také prostriedky, aby revolúciu 

realizoval. Zmena jestvujúcich spoločenských pomerov má ľuďom opäť prinavrátiť „ľudsky 

dôstojnú existenciu“.

Marx vychádzal z presvedčenia, že odcudzenie a vykorisťovanie narúšajú dobrý život člo-

veka a ich prekonanie je žiaduce aj uskutočniteľné. Ideálom Marxovej vízie spoločnosti bola 

beztriedna komunistická spoločnosť, kde by bolo zrušené vykorisťovanie človeka človekom 

a nastal by všestranný rozvoj každého človeka. Marx túžil po ľudskej, slobodnej spoločnosti, 

v ktorej by si boli všetci rovní.

Teória odcudzenia a s ňou spojené hodnoty ľudskej slobody, spravodlivej spoločnosti a sebare-

alizácie človeka môžu napomôcť pri vykresľovaní jeho predstavy dobrého života.



238

ML č. 19:  Pragmatizmus, Marxizmus

ÚLOHY A NÁMETY

1. Do uvedenej schémy doplňte črty pragmatizmu. Vysvetlite ich podstatu.

2. Prečítajte si ukážku. Vysvetlite predstavy K. Marxa o komunistickej spoločnosti.

„Komunizmus ako pozitívne zrušenie súkromného vlastníctva ako ľudského sebaodcudzenia, 

a preto ako skutočné osvojenie si ľudskej podstaty človekom a pre človeka; preto ako úplný, ve-

domý a v rámci celej bohatosti doterajšieho vývoja uskutočnený návrat človeka k sebe ako spolo-

čenského, t. j. ľudského človeka. Tento komunizmus ako dovŕšený naturalizmus = humanizmu, 

ako dovŕšený humanizmus = naturalizmu, je opravdivým vyriešením rozporu medzi človekom 

a prírodou a medzi človekom a človekom, je opravdivým vyriešením sporu medzi existenciou 

a podstatou, medzi spredmetnením a sebapotvrdením, medzi slobodou a nevyhnutnosťou, medzi 

indivíduom a rodom. Komunizmus je vyriešenou záhadou dejín a vie o sebe, že je týmto rieše-

ním.“ (Fürstová – Trinks, 1996, s. 170)

(K. Marx: Ekonomicko-filozofické rukopisy)

3. Do uvedenej tabuľky stručne doplňte k jednotlivým formám odcudzenia ich 

charakteristiky. Diskutujte o tom.

4. Porovnajte východiská koncepcie dobrého života vo filozofii pragmatizmu a marxizmu.

črty pragmatizmu

formy odcudzenia práce charakteristika odcudzenia

odcudzenie od produktu práce

odcudzenie výrobnej činnosti, aktu výroby

odcudzenie od rodového života

odcudzenie človeka človeku
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Správne odpovede

1. Do uvedenej schémy doplňte črty pragmatizmu. Vysvetlite ich podstatu.

2. V komunistickej spoločnosti bude zrušené súkromné vlastníctvo, čo umožní návrat 

človeka k sebe (bude spoločenským, t. j. ľudským človekom). Komunizmus znamená 

aj vyriešenie rozporu medzi človekom a prírodou, medzi človekom a človekom, medzi 

existenciou a podstatou, medzi spredmetnením a sebapotvrdením, medzi slobodou 

a nevyhnutnosťou, medzi indivíduom a rodom.

3. Do uvedenej tabuľky stručne doplňte k jednotlivým formám odcudzenia ich 

charakteristiky. Diskutujte o tom.

črty pragmatizmu

pragmatizmus dynamizmus pluralizmus skepticizmustzv. konsenzová  
teória pravdy

Formy odcudzenia práce Charakteristika odcudzenia

Odcudzenie od produktu práce
Robotník vyrába produkty, ktoré mu 
nepatria. Nepatrí mu ani zisk, ktorý tieto 
produkty prinášajú.

Odcudzenie výrobnej činnosti,  
aktu výroby

Pracovný proces sa sám osebe robotníkovi 
odcudzuje. Tento vzťah k aktu výroby je 
robotníkovým vzťahom k jeho vlastnej 
činnosti ako k cudzej, ktorá mu nepatrí.

Odcudzenie od rodového života

Človek je rodová bytosť, žije z prírody,  
je súčasťou prírody a prakticky pretvára 
prírodu. Príroda sa javí ako jeho dielo. 
Tým, že odcudzená práca pozbavuje 
človeka predmetu jeho produkcie, 
pozbavuje ho aj rodového života.

Odcudzenie človeka človeku

To, čo platí o vzťahu človeka k jeho práci, 
k produktu jeho práce a k nemu samému, 
platí aj o vzťahu človeka k druhému 
človeku. Každý človek pozerá na druhého 
človeka podľa meradla a vzťahu, v ktorom 
je sám robotník.
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4. Východiskom koncepcie dobrého života vo filozofii pragmatizmu je pluralizmus, 

orientácia na praktické konanie, inštrumentalizmus, falibilizmus a ideál demokracie. 

Východiskom koncepcie dobrého života vo filozofii marxizmu je prekonanie odcudzenia 

a vykorisťovania človeka, zrušenie súkromného vlastníctva, premena kapitalistickej 

spoločnosti na beztriednu komunistickú spoločnosť prostredníctvom revolúcie vedenej 

proletariátom.
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