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V mene  redakčnej  rady  Acta  cul turologica  a  v mene  terajších 
a budúcich  pr ispievateľov  zborníka  toto  čís lo  s  vďakou  a láskou 
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Fischerovej ,  Csc.,  vďaka  ktorej  Katedra  kul turológie  od  roku  1998 
pravidelne prezentuje vlastnú vedecko-výskumnú činnosť 
a 
Doc.  PhDr.  Kataríne  Podolákovej ,  Csc.,  ktorá  celý  projekt  od  jeho 
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Viera Gažová – Zuzana Slušná

Kultúra a rôznorodosť kultúrneho

Ďalšie  číslo  zborníka,  pravidelne  prinášajúceho  štúdie  a odborné 

príspevky členov Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, vzniklo počas riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA 1/13001/04 

Projekt systematizácie kategoriálneho aparátu kulturológie.

Ako  naznačuje  názov  tohto,  v poradí  (symbolicky)  trinástenho  zväzku, 

v centre pozornosti autorov je kultúra reflektovaná cez jej najrôznejšie podoby, 

manifestácie, prezentácie a reprezentácie. Súčasný diskurz zdôrazňuje pluralitu 

a dynamickú  prementlivosť  kultúrnych  foriem  aj  uprednostnením  kategórie 

kultúrny/kultúrne  (cultural)  pred  eteblovanou  ale  zároveň  aj  zdiskreditovanou 

„kultúrou“.  Kultúra sa stala jedným z identifikačných príznakov nielen národov, 

etnických  a náboženských  skupín,  ale  aj  ostatných  (všetkých  ďalších) 

identifikova(teľ)ných sociálnych  skupín.  Každá kultúra  je  preto  spoluvytváraná 

v (polemickom,  súhlasnom,  popierajúcom  sa,  vytesňujúcom  a pod.)  dialógu 

všetkých zúčastnených kultúr. 

Medzi  už  etablovanými  prispievateľmi  (Viera  Gažová,  Katarína 

Podoláková, Ivan Dubnička, Martin Lačný, Hana Pravdová a Zuzana Slušná) sa 

objavili  nielen  medzinárodní  spolupracovníci  (Ondřej  Hubáček,  Jitka  Ortová, 

Martin Matějů, Václav Soukup) a spolupracovníci zo slovenských akademických 

pracovísk  (Silvia  Letavajová),  ale  aj  ďalšia  mladá  generácia  kulturológov, 

zastúpená  internými  pracovníkmi  (Monika  Ondrejovičová)  a doktorandami 

Katedry  kulturológie   FiF  UK  v Bratislave  (Kristína  Bartová,  Anna  Lašáková, 

Zdenka  Konečná,  Martin  Matyáš  a Alexander  Plencner)  ako  aj  bývalými 

študentami (Michaela Fišerová).

Dynamicky  sa  meniacemu  priestranstvu  kultúry  sa  prispôsobujú  aj 

stratégie  jej  reflexie  a najmä  kategoriálny  aparát  kulturológie  ako 

interdisciplinárnej,  teoreticky  pluralitnej  a multiparadigmatickej  vedy.  V centre 

pozornosti  prispievateľov  je  rôznorodosť  kultúrnych  foriem  (kultúra  vysoká, 

masová,  populárna,  organizačná a ich  ohraničovanie v príspevkoch Alexandra 



Plencnera  a Anny  Lašákovej),  samotná  kultúra  ako  ústredná  kategória 

kulturológie  (Zuzana  Slušná)  a zdôraznenie  interdiciplinárnych  väzieb 

aktuálneho  akademického  diskurzu  pomocou  tejto  kategórie  (Ivan  Dubnička, 

Martin  Matyáš).  Pozornosti  prispievateľov  neunikla  potreba  metodologicky 

korektnej  reflexie  kultúrne  systémov,  o čom  svedčí  syntéza  poznatkov 

o lokálnych kultúrnych formách do ohraničenia kategórie „lokálna kultúra (Ondřej 

Hubáček,  Martin  Matějů,  Václav  Soukup)  a syntetizovanie  a systemizovanie 

stratégií reflexie prítomnosti kultúry v jej každodennosti (Jitka Ortová a Katarína 

Podoláková).  Viera Gažová oboznamuje s reflexiou jedného z najaktuálnejších 

fenoménov  našej  postmodernej  súčasnosti:  s  narcizmom  ako  mimoriadne 

funkčným  konceptom  (nielen)  kulturologického  diskurzu.  Hana  Pravdová 

upozorňuje  na  úskalia  kulturologickej  reflexie  globalizácie.  Na potrebu  ko-

rektného  referovania  o rôznorodých  kultúrnych  formách  nárokujúcich  si  na 

rovnocennosť  s „viditeľnejšími“  formami  upozorňuje  interpretáciou  kategórie 

„kultúra  minorít“  Silvia  Letavajová.  Staronovú  problematiku  hodnôt  v systéme 

kultúry  postmodernej  spoločnosti  otvára  Martin  Lačný.  Na  dopady  súdobých 

procesov globalizácie a postmodernizácie upozorňujú Hana Pravdová (mediálna 

kultúra),  Alexander Plencner (masová a populárna kultúra),  Michaela Fišerová 

(procesy virtualizácie a vizualizácie) a  Zdenka Konečná (kritická reflexia kritickej 

sociálnej  teórie.  Dôležitosť  adekvátneho  teoretického  a metodologického 

školenia  pre  sféru  „profesnej  každodennosti“  zohľadňujú  štúdie  z oblasti 

aplikovanej kulturológie Kristíny Bartovej (kultúrna diplomacia) a Anny Lašákovej 

(organizačná kultúra a modelovanie procesov v kultúre).



 Jitka Ortová – Katarína  Podoláková

SPÔSOB ŽIVOTA AKO SYNTETICKÝ UKAZOVATEĽ 
KAŽDODENNEJ KULTÚRY

Z  mnohorozmerného  aparátu  ku l turo lógie  patr í  po jem  spôsob 
ž ivota  k  naj f rekventovanejš ím,  pretože  má  schopnosť  in tegru júc im 
spôsobom  charakter izovať  reálny  stav  každodennej  ku l túry  v 
konkrétnom  čase  a  pr iestore.  Para le lne  s  týmto  pojmom  sa  používajú  i 
po jmy  ž ivotný  š tý l  a  každodennosť.  "Spôsob  ž ivota"  vyjadru je  ž ivot 
väčš iny  v  urč i tom  his tor ickom  čase  a  pr iestore,  "ž ivotný  š tý l "  re f lektu je 
špeci f ické  rysy  spôsobu  ž ivota  subkul túr ,  resp.  jednot l ivcov.  Základné 
charakter is t iky  spôsobu  ž ivota  ľudí  zodpovedajú  antropologickým 
def in íc iám kul túry a týkajú  sa  t roch zák ladných oblast í :  duchovná sféra, 
soc iabi l i ta  a   kooperác ia  a  predmetný  svet ,  ktorým  zodpovedá  súbor 
každodenných  akt iv í t ,  resp.  komplexom  č innost í .  Zdôraznenie  významu 
pot r ieb,  záujmov,  hodnôt  a  c ieľov  jednot l ivca  ako  č lena  urč i te j 
konkrétnej  pospol i tost i ,  pr in ies l i  koncepcie  "každodennost i " .  Upr iami l i 
pozornosť  na kval i ta t ívne aspekty  prežívania  každodenného  ž ivota  a  na 
nevyhnutnosť  používať  kval i ta t ívne  techniky  pr i  jeho  výskume. 
Vzhľadom  na  požiadavky  s t ratégie  udržateľnost i  podmienok  ľudskej 
exis tenc ie  a j  do  budúcnost i ,  je  možné  považovať  za  oprávnenú  a j  takú 
koncepciu,  ktorá  para le lne  s  výskumom  každodenných  ľudských  akt iv í t , 
dôs ledne  skúma  aj  determinanty  (pr í rodné,  spoločenské,  osobnostné) , 
k toré vedú k ich  d i ferenciác i i .  

Z  mnohorozmerného  kategoriálneho  aparátu  kulturológie  patrí  pojem 

"spôsob života" k najfrekventovanejším. Už tradične je v centre záujmu sociálnej 

a  kultúrnej  antropológie  a  etnológie,  zaoberá  sa  ním  sociológia  a  filozofia  a 

pracujú s nim aj ďalšie spoločensko-vedné a prírodovedné odbory. 

Tento  záujem  nie  je  náhodný,  vyplýva  zo  schopnosti  tejto  kategórie 

charakterizovať  pomocou  vlastného  pojmového  aparátu  syntetickým, 

integrujúcim spôsobom reálny stav kultúry na určitom konkrétnom teritóriu, ktoré 

môže  byť  definované  od  úrovne  mikroprostredia,  cez  mezoprostredie, 

makroprostredie  až po  globálne prostredie,  v  určitom konkrétnom historickom 

období,  na  úrovni  jednotlivca,  sociálnej  skupiny,  resp.  inak  definovaného 

spoločenstva ľudí.

Schopnosť reflektovať komplexne úroveň materiálnej i duchovnej kultúry, 

kultúry každodenného života, alebo ešte inak – "živej vrstvy kultúry", jej subkultúr 

a kontrakultúr, závisí však od toho, ako spôsob života definujeme. Nejednotnosť 



v tejto oblasti sa odráža už v samotných variantoch, ktoré sa v tejto súvislosti 

používajú:  spôsob  života,  životný  štýl,  životný  sloh,  každodennosť.  Každá  zo 

zainteresovaných vedných disciplín priorizuje vlastný uhol pohľadu a napokon i 

každý výskumník  zdôrazňuje  pri  definovaní  ten  aspekt  tohto  širokého  pojmu, 

ktorý  považuje  za  adekvátny  z  hľadiska  vlastných  teoretických  záujmov  a 

výnimočne i praktických potrieb. 

Napriek  tomu,  alebo  práve  preto,  že  termín  spôsob  života  sa  bežne 

používa  v  odbornej  spisbe  i  publicistike,  nemáme  k  dispozícii  jeho  presnú 

definíciu,  alebo aspoň určité pracovné vymedzenie,  na ktorom by sa odborná 

verejnosť  zhodovala.  Každý  pokus  o  vymedzenie  základných  charakteristík, 

ktoré možno do tejto kategórie zaradiť, musíme preto chápať ako subjektívne a 

do istej miery jednostranné. Vždy sa v ňom totiž odráža východisková pozícia, 

uhol pohľadu či paradigma, v ktorej sa ten-ktorý autor pohybuje. K tomu je ešte 

nevyhnutné dodať, že máme hovoriť o typických rysoch každodenného života, 

pričom napríklad známy autor koncepcie Zeme ako živej bytosti James Lovelock 

na  adresu  reprezentantov  modernej  prírodovedy  sarkasticky  poznamenal,  že 

definícia  života  sa  ešte  nikomu  nepodarila (Lovelock,  1994,  s.  30).  Podobný 

problém sa týka i charakteristiky našich súčasných životov. Zmieňuje sa o tom 

napríklad autor prác o trendoch postmodernej architektúry Charles Jencks. Ten 

sa témou spôsobu života a rozmanitosti životných štýlov zaoberal v súvislosti so 

snahami časti architektov vytvárať obývateľné priestory, t. j. miesta, v ktorých by 

pulzoval  život.  Dospel  pritom  k  zisteniu,  že  definície,  ktoré  by  vyjadrovali 

komplexnosť životných dejov, neexistujú. Jencks si pre účely svojich štúdií zvolil 

termíny mainstream a alternatívy. Mainstreamom označuje hlavný prúd života v 

určitom priestore a čase, pre ktorý možno tiež použiť pojem spôsob života,  a 

alternatívy sa týkajú rozmanitých životných štýlov, existujúcich mimo hlavný prúd 

(Jencks, 1982).

S istým zjednodušením by to mohlo znamenať, že keď sa charakterizuje 

spôsob života širšej pospolitosti, napr. obyvateľov jednotlivých štátov, či národov 

pri medzinárodných komparáciách, je možné používať termín spôsob života, ale 

pri  charakteristikách jeho variant,  existujúcich v rámci  subkultúr,  definovaných 



vekovo,  socioprofesionálne,  územne,  či  inak,  by  sa  mohol  používať  pojem 

životný štýl. 

Podľa W. Zapfa sociologické analýzy súčasnosti potvrdzujú trend smerom 

k pokračujúcej pluralizácii životných štýlov. Popri klasicky vymedzených fázach 

životného cyklu  –  a  im zodpovedajúcim štýlom života  – vznikajú  nové (napr. 

"postadolescencia dvadsiatnikov a tridsiatnikov", fáza "mladoseniorov" a pod.) a 

popri tradične definovanej rodine, ktorá sa postupne stáva menšinovou, vzniká 

rad iných modelov dočasnej alebo trvalej existencie párov či jednotlivcov (Zapf 

1987, 16 a n.). Okolo nových životných rolí sa kryštalizujú nové formy životných 

štýlov, ktoré sa síce v súčasnej modernej, ale často veľmi tradične zmýšľajúcej 

spoločnosti ešte neetablovali, zúčastnení si ho musia sami kreovať a počítať aj s 

prípadným nepochopením sociokultúrneho prostredia, v ktorom sa nachádzajú. 

Kratšie či dlhšie fázy a medzifázy života jednotlivcov v postmodernej spoločnosti, 

resp.  ich  striedanie  tak  vedie  k  potrebe  osvojenia  dynamiky  pluralizácie,  k 

potrebe generovať modely novej identity so zodpovedajúcimi novými vzorcami 

životného štýlu (Zapf 1988). 

Popri  vymedzeniach,  v  ktorých  sa  termín  „spôsob  života“  považuje  za 

širší, nadradený a „životný štýl“ za užší, reflektujúci iba spôsob života konkrétne 

definovanej sociálnej skupiny; sa stretávame aj s prístupmi, ktoré považujú oba 

termíny za synonymné. Podľa nich sú pri analýze životov diferencovaných skupín 

spoločenstiev či spoločností, oba pojmy rovnocenné. Ako príklad môže poslúžiť 

frekventovaný  pojem  "globálny  životný  štýl",  ktorý  sa  používa  na  deskripciu 

takých  charakteristík  spôsobu  života,  ktoré  sa  netýkajú  jednej  krajiny  (štátu, 

kontinentu),  ale  svojou  rovnakosťou  a  všadeprítomnosťou  nadobudli  globálny 

charakter. 

Vzhľadom na to, že svoj osobitý spôsob života má každý živočíšny druh, 

môžeme pre deskripciu každodenných typických rysov našej existencie uplatniť 

evolucionistickú paradigmu, ktorá na jednej strane vyjadruje našu príbuznosť s 

prírodným svetom, na strane druhej naznačuje, v čom spočívajú špecifické rysy 

ľudského spôsobu života.  Samozrejme si  uvedomujeme,  že potreba pochopiť 

spôsob  života  je  spätá  s  našou  komplikovanou  realitou,  ale  zároveň 



rešpektujeme  názor,  že  sme  vo  svojich  aktivitách  inšpirovaní,  korigovaní  i 

limitovaní dávnou minulosťou, obdobím, v ktorom sa postupne utvárali základy 

budúcich  životných stratégií.  Inak  povedané:  medzi  paleolitickým adaptačným 

systémom a stratégiou trvale udržateľného života existuje určitá príbuznosť. 

Ak  uplatníme  tento  uhol  pohľadu,  potom  základné  charakteristiky 

ľudského  spôsobu  života  zodpovedajú  antropologickým  definíciám  kultúry  a 

týkajú sa troch základných oblastí: 

• duchovnej sféry, ktorej počiatok je spätý s celostným obrazným myslením, 

vďaka ktorému sa do predstavy sveta dostávalo vedomie zmyslu plnosti a 

usporiadanosti,  nevyhnutné  pre  uspokojenie  potreby  pochopiť  realitu  a 

potreby pocitu bezpečnosti.

• sociability,  teda schopnosti  kooperácie  na základe skupinových pravidiel 

správania. 

• predmetného sveta, ktorý síce väčšina autorov uvádza na prvom mieste; 

ale  naše poradie vychádza z presvedčenia, že materiálna produkcia na tej 

úrovni,  ako  ju  poznáme  vďaka  archeologickým  a  paleontologickým 

nálezom,  vzniknúť  nemohla,  ak  by  usporiadanosť  nemala  základy 

v duchovnej sfére a neexistovali by predpoklady schopnosti. Tieto základné 

podmienky  ľudského  spôsobu  života  sa  postupne  bohato  rozvinuli  a 

umožnili  vznik  súboru  každodenných  aktivít,  ktoré  americký  sociálny 

antropológ Georg Peter Murdock nazval spoločným menovateľom kultúry. 

Pod spoločného menovateľa, to znamená do komplexu činností, ktoré vý-

skumníci  identifikovali  vo  všetkých  študovaných  kultúrach,  zaradil  65 

charakteristík, ktoré sa väčšinou týkajú každodenného spôsobu života. Súhrnne 

ide  o  vieru  a  s  ňou  späté  rituály,  o  veľmi  prepracované  pravidlá  sociálneho 

života, ďalej o činnosti späté s potrebou koexistencie s vonkajším prostredím, o 

rozmanité umelecké a športové aktivity, starostlivosť o telo, úctu k zosnulým a 

konečne  o  pracovné  činnosti  a  konkrétne  spôsoby  delenia  ich  produktov 

(Murdock,  1945  a  Wilson,  1993).  Vzhľadom  na  to,  že  ide  o  tzv.  kultúrne 

univerzálie,  vďaka  ktorým  sme  "naprogramovaní"  na  určitú  formu  existencie, 

malo by sa na ne pri výskume súčasného spôsobu života prihliadať. Potom by 



sme  sa  mohli  dopracovať  k  odpovedi  na  otázku,  či  je  náš  život  komplexný, 

zmysluplný a vyrovnaný, alebo naopak, neprehľadný, ochudobnený "odčarovaný 

až jednodimenzionálny". 

Pri empirických výskumoch spôsobu života musíme brať do úvahy fakt, že 

poznávanie javov, ktoré konštituujú určitú realitu (Augé, 1999), má svoje limity. V 

rámci  výskumu  konkrétnych  sociokultúrnych  systémov  môžeme  za  jasne 

preukázané  považovať  iba  kvantitatívne  ukazovatele,  ktoré  bývajú  obyčajne 

zahrnuté pod kategóriu "životná úroveň". Pri  odpovediach na otázky pocitové, 

ktoré sa týkajú osobnostnej integrity a kultúrnej  identity,  to znamená vedomia 

zmysluplnosti vlastnej existencie a jasne určených sociálnych rolí, alebo naopak, 

straty zmyslu života a pocitov osamotenosti, je nevyhnutné rešpektovať fakt, že 

ide o záležitosti intímne, späté s vnútorným svetom každého jednotlivca, pričom 

miera  otvorenosti  voči  výskumníkom  je  značne  individuálna.  A  je  veľmi 

pravdepodobné, že každý z nás si vždy nejaké tajomstvá ponecháva.

Jednou z reakcií  na výskumy spôsobu života,  jednostranne orientované 

len na kvantitatívne zisťovania o štatisticky spriemerovaných jednotlivcoch, bol 

vznik viacerých nových koncepcií "každodennosti".  (Maffesoli   a iní.).  V týchto 

koncepciách  sa  zdôrazňuje  potreba  reflektovať  individualizované  potreby, 

záujmy, ciele, hodnoty jednotlivca ako člena určitého konkrétneho spoločenstva. 

Teda  nie  človeka  ako  filozofickej  abstrakcie,  nie  človeka  ako  priemernej 

štatistickej  jednotky,  ale  človeka  reálne  zakotveného  v  konkrétnom prostredí. 

Nové prístupy ku skúmaniu znamenali  aj  prekonanie dovtedajších obmedzení 

časti  výskumníkov,  pre  ktorých  každodennosť  predstavovala  výlučne  privátnu 

sféru  života  ľudí,  ohraničenú  každodennými  opakujúcimi  sa  aktivitami,  bez 

rešpektovania pospolitosti,  v  ktorej  fungujú a ich spoločne prežitej  kolektívnej 

skúsenosti  (Alijevová,  1993,  s.  67  a  n.).  Výskumy každodennosti  znamenajú 

posun  od  zisťovania  kvantitatívnych  parametrov  každodenného  života  ku 

kvalitatívnym a teda aj posun od prevažne kvantitatívnych výskumných techník 

ku kvalitatívnym. 

Ako  určitú  teoreticko-metodologickú  pomôcku  pri  zisťovaní  charakteru 

každodenného prežívania reality,  je možné použiť aj  výkladovú schému, ktorú 



uplatnil  v  práci  Kategorie  středověké  kultury  Aron  J.  Gurevič.  Ten  pri 

charakteristike konkrétneho historického obdobia pracoval s termínmi "sociálne a 

kultúrne kategórie". K sociálnym kategóriám priradil jedinca, spoločenstvo, prácu, 

bohatstvo,  vlastníctvo,  slobodu,  právo  a  spravodlivosť,  čo  sú  javy  a  sféry 

viditeľné, zrozumiteľné a opísateľné. Kultúrnymi kategóriami mal na mysli najmä 

dobovo podmienený model  sveta,  čiže  sieť súradníc,  prostredníctvom ktorých 

ľudia vnímajú skutočnosť a pretvárajú ju na prvky svojej  vnútornej skúsenosti  

(Gurevič,  1978,  s.  16). Zložky  modelu  sveta  podľa  jeho názoru  tvorí  dobové 

pojatie času, priestoru, osudu, vzťahu medzi zmyslovým a nadzmyslovým, ideí a 

svetového názoru. Ide vlastne o kvalitatívne komponenty našich každodenných 

životov, s ktorými sa síce do istej miery zoznamujeme prostredníctvom filozofie, 

vedy, umenia, poprípade určitého typu viery, avšak do svojho vnútorného sveta 

ich ukladáme vo vlastnej, originálnej verzii. Charakter každej sociálnej reality je 

potom určitým priesečníkom oboch kategórií. 

Okrem  vyššie  uvedeného  by  pre  kulturologický  prístup  k  porozumeniu 

každodennosti malo byť charakteristické také sledovanie situácie jednotlivcov v 

rámci  určitého  typu  kultúry,  ktoré  možno  –  slovami  Clauda  Lévi-Straussa 

charakterizovať  ako  komplexný  referenčný  systém,  ktorý  obsahuje  hodnoty, 

motivácie,  záujmy  a  rovnako  i  poznatky  sprostredkované  vzdelávacími 

systémami (Lévi-Strauss, 1999, s. 32 a n.). Uvedomujeme si ho iba sčasti, lebo 

je to  samozrejmý svet,  do ktorého vstupujeme v okamihu narodenia a pokiaľ 

žijeme, nemôžeme z neho definitívne vystúpiť. S tým, pochopiteľne súvisí téma 

vzťahov  medzi  tradíciou  a  inováciou,  pretože  komplexný  referenčný  systém 

nevzniká  v  jedinom  okamihu.  Úctu  k  tradíciám  i  otvorenosť  voči  novým 

poznatkom a skúsenostiam je možné zisťovať i  v rámci  terénnych výskumov. 

Potom  môžeme  typické  rysy  sledovanej  populácie  popisovať  buď  ako  kon-

zervatívne,  s  pohľadom  obráteným  do  minulosti,  alebo  ako  také,  v  ktorých 

prevažuje tendencia k životu pre prítomnú chvíľu. Ďalším typom môžu byť osoby 

orientované na budúcnosť a v optimálnom prípade objavíme bytosti, ktoré svoj 

život prežívajú v kontinuite tradícií, súčasnosti i budúcich očakávaní. 

Téma  vzťahov  medzi  tradíciami  a  inováciami  sa  síce  týka  všetkých 



historických období,  ale  v  súčasnej  dobe získala  nový  rozmer  a význam.  Na 

základe takmer nekonečného množstva analýz spôsobov života typických pre 

industriálnu  a  technokratickú  spoločnosť,  dospela  časť  vedcov  a  politikov  k 

presvedčeniu  o  nevyhnutnosti  hlbokých  a  radikálnych  zmien.  Tak  napríklad, 

vedúca  osobnosť  pri  koncipovaní  programu  "trvalej  udržateľnosti  života"  Gro 

Harlem Brundtlandová je presvedčená, že ak má byť zachovaná kvalita života na 

všetkých úrovniach, musíme svoju existenciu transformovať natoľko, že možno 

hovoriť o zmene zodpovedajúcej zlomom, ktorými ľudstvo prešlo, napr. v období 

neolitickej či priemyslovej revolúcie (Moldan, 1996, s. 15). V tomto kontexte sa 

často pracuje s termínom "stratégia", ktorý má vyjadrovať,  podobne ako tomu 

bolo už od paleolitu, ľudskú schopnosť spôsobu existencie, ktorá bude poučená 

z  minulých  skúsenosti  a  orientovaná  na  zachovanie  podmienok  pre  dôstojný 

život  budúcich generácií.  Varovné vedecké poznatky sami  o sebe nie sú pre 

takúto  zmenu  dostatočne  motivujúce,  pretože  informovanosť  ešte  nezaručuje 

životnú  múdrosť.  V živote,  ktorý by sa riadil  "rozumnou stratégiou",  musí  byť 

zastúpený rešpekt  k  tým tradíciám,  v  ktorých je  uložená múdrosť  predkov,  a 

zároveň schopnosť istej  predvídavosti  smerom do budúcnosti.  Koniec koncov, 

človek sa nestáva ľudskou bytosťou len vegetovaním teraz a tu, ale tým, že žije 

dejinne (Patočka, 1992). 

Po ostatnom Svetovom summite o trvalej udržateľnosti, ktorý sa uskutočnil 

v  Johannesburgu  v  roku  2002,  sa  okrem  pojmu  "stratégia"  často  operuje 

termínom "implementácia". Ten sa týka presadzovania kvalitatívnych zmien do 

reálneho života a úspešný môže byť iba za predpokladu, že budú dostatočne 

známe a  rešpektované  znalosti,  skúsenosti,  hodnotové  priority,  očakávania  a 

mnohé ďalšie indikátory existencie, typické pre bežnú populáciu. 

Žiadna spoločnosť, resp. jej jednotlivé zložky, bez ohľadu na to, či záujem 

verejne deklarujú alebo nie, sa nevzdáva snahy poznať, ako jej  členovia žijú. 

Záujem predovšetkým decíznej sféry poznať spôsob života svojich obyvateľov je 

motivovaný rôzne:

• aby mala informácie o reálnych potrebách ľudí a mohla vytvárať adekvátne 

podmienky pre ich diferencované uspokojovanie najmä v tých oblastiach, 



kde realizácia potrieb nezávisí iba od snáh jednotlivca,

• aby mala systematické informácie, dôležité pre výrobnú i nevýrobnú sféru, 

aj  z  takých  oblastí,  kde  nie  je  možné  spoliehať  sa  iba  na  prirodzenú 

reguláciu prostredníctvom trhu,

• aby bola schopná modelovať variantné prognózy vývoja,

• aby vylúčila voluntarizmus a subjektivizmus z riadiacich procesov,

• aby  zabezpečila  regulovanie  rozvoja  oblastí,  týkajúcich  sa  eminentne 

kvality  života  ľudí  na  základe  vedeckých,  t.  j.  systematických  validných 

informácií a nie náhodných, resp. skreslených údajov. 

Tu treba však zdôrazniť kategorický imperatív vedeckej sféry podľa ktorej 

riadenie" spôsobu života na akomkoľvek stupni a v akejkoľvek sfére sa nesmie 

premeniť  na  manipulovanie,  vnucovanie,  či  priam  diktovanie.  Takéto 

nebezpečenstvo  vždy  hrozí,  ak  zlyháva  informačná  sústava,  ale  najmä  ak 

nefungujú demokratické inštitúcie kontroly rozhodovacích procesov. 

Záujem o výskum spôsobu života (životného štýlu, každodennosti) a ich 

výsledky  má  napokon  aj  sféra  pedagogicko-výchovná,  máme  tu  na  mysli 

konkrétne štúdium kulturológie. Z doterajších skúseností zo širokého uplatnenia 

absolventov  kulturológie  je  zrejmé,  že  viac  alebo  menej,  priamo  alebo 

sprostredkovane,  sa  zúčastňujú  na  riadení  sociokultúrnych  procesov  a 

ovplyvňovaní  životných  aktivít  ľudí,  že  majú  možnosť  istým  spôsobom  sa 

podieľať  na  optimalizácii  a  priebehu enkulturácie  a  podmienok v  akých tento 

proces  prebieha.  Nevyhnutnosť  poznať  "reálny"  život  a  mechanizmus  jeho 

utvárania pre praktickú činnosť kulturológov znamená nevyhnutnosť dopĺňať ich 

teoretické  poznatky  z  dejín  kultúry  a  kulturologického  myslenia  i  o  súčasné 

teoretické koncepty a poznatky o reálnych dopadoch, resp. reálnych prejavoch 

kultúry v každodennom živote ľudí. 

Z vyššie uvedených potrieb vychádza  i jedna z možností ako vymedziť 

pojem spôsob života, rešpektujúca predovšetkým prístup sociológie kultúry ako 

odvetvovej disciplíny sociológie. Sociológia ako  teoreticko-empirická disciplína 

vyžaduje  takú  teoretickú  konceptualizáciu,  ktorej  základné  pojmy  sú 

operacionalizovateľné a overiteľné empirickým sociologickým výskumom. Z tohto 



hľadiska  považujeme  za  účelné  pri  teoretickej  konceptualizácii  definovať 

osobitne kategóriu "spôsob života" a kategóriu "životné podmienky", pričom pri 

samotnej  realizácii  konkrétneho  empirického  výskumu  považujeme  za 

nevyhnutné  skúmať  jav  komplexne,  t.  j.  spôsob  života  skúmať  a  výsledky 

empirických  zistení  interpretovať  len  v  spojitosti  s  výskumom  životných 

podmienok.  Domnievame sa, že takýto prístup dokáže zabezpečiť objektívny 

pohľad na skúmané javy. 

V  najstručnejšej  podobe  (s  rizikom  istého  zjednodušenia)  chápeme 

spôsob  života  ako  štruktúru  ľudských  činností,  prostredníctvom  ktorých  sa 

realizuje diferencovaná štruktúra potrieb a životné podmienky ako faktory, ktoré 

determinujú  v  konečných  dôsledkoch  ako  podobu  ľudských,  tak  aj  spôsob  a 

kvalitu ich realizácie. 

Životné podmienky ako pojem, ktorý považujeme za komplementárny u 

kategórii  spôsobu  života,  možno  v  najširšej  teoretickej  rovine  rozdeliť  na  tri 

základné zložky.

1.  Prírodné podmienky, t. j. geograficko-klimatický charakter prostredia, miera 

jeho  "rekreačných"  schopností  alebo  opačne,  devastácie.  V  priebehu 

historického  vývoja  pod  vplyvom  rozvoja  vedy  a  techniky,  prestali  prírodné 

podmienky mať charakter existenčnej determinanty, čo však neznamená, že ich 

vplyv zanikol úplne. 

2. Spoločenské podmienky, t. j. charakter politického a ekonomického systému 

a z nich vyplývajúcich  konzekvencií na makroúrovni (štát,) mezoúrovni  (región, 

lokalita),  mikroúrovni  (rodina,  ďalšie  neformálne  skupiny).  Podmienky  dané 

typom  politického  usporiadania  spoločnosti  a  jej  ekonomickými  parametrami 

podmieňujú život jednotlivca priamo alebo mnohonásobne sprostredkovane, ale 

ich  determinujúca sila  ako  aj  ovplyvňovanie  ďalšími  determinujúcimi  faktormi, 

ktoré z týchto základných charakteristík vyplývajú, sú neodškriepiteľné. 

3.  Osobnostné  podmienky,  t.  j.  podmienky  vyplývajúce  z  biologicko-

psychologicko-sociálnych  charakteristík  jednotlivca.  Človek  sám  je  vlastným 

aktérom, realizátorom svojho života, ale vzhľadom na špecifiká svojej osobnosti 

sa  stáva  determinujúcim  faktorom  sui  generis  vlastného  života  a  z  hľadiska 



historického  i  životom  iných.  Interindividuálna  diferenciácia  spôsobu  života 

jednotlivcov v rámci  rôzne definovaných sociálnych skupín či  spoločenstiev,  v 

ktorých  sú  pre  všetkých  podmienky  života  identické,  je  interpretovateľná,  ak 

budeme rešpektovať, že každý človek má špecifické biologické znaky (pohlavie, 

zdravotný stav, vizáž...), psychologické charakteristiky (typ osobnosti, intelektová 

úroveň, citové kvality, skúsenostná vyspelosť, adaptabilita...) a vlastnú štruktúru 

motivačných  faktorov  (potreby,  záujmy,  postoje,  hodnotová  orientácia, 

svetonázorová orientácia), ktoré spolu s typom sociálneho a rodinného statusu, 

ktoré  aktuálne  zastáva,  predestinujú  jeho  spôsob  myslenia  a  konania,  jeho 

spôsob života. 

Každú z uvedených zložiek životných podmienok, z ktorých časť spadá aj 

pod  pojem  sociokultúrny  potenciál  je  možné  ďalej  podrobnejšie  členiť  a 

analyzovať. Je pritom zrejmé, že ako determinanty spôsobu života nevystupujú 

izolovane  a  pri  interpretácii  diferenciácie  spôsobu  života  je  nevyhnutné 

rešpektovať ich komplexné pôsobenie.
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Summary:  The  Way of  Life as  a  Comprehensive  Indicator  of  Everyday 
Culture
The  term  “way  of  l i fe”  is  f requent ly  used  and  operated  by  var ious 
academic  and  sc ient i f ic  d isc ip l ines  so  that  i t  cannot  be  pointed  out  a 
s ingle  def in i t ion  based  on  consensus.  The  concept  is  most  repeatedly 
used  to  descr ibe  everyday  human  behavior ,  i .  a .  complexes  of 
act iv i t ies,  which  are  character is t ic  for  a  certa in  soc iety  on  a  par t icu lar 
level  o f  h is tor ica l  evolut ion.  The  concept  of  “ l i fe  s tyle  (style  of  l i fe) ”  is 
usual ly  used  to  descr ibe  the  l i fe  of  smal ler  communal i t ies,  subcul tures 
or  ind iv iduals .  The  “g lobal  l i fe  style”  analyses  are  recurrent ,  too.  On 
the  qual i ta t ive  aspects  of  l ives  of  ind iv iduals ,  focus  at tent ion 
theoret ica l  concept ions  of  “everyday” .  In  considerat ion  of  the  s t rategy 
of  susta in ing  d igni f ied  condi t ions  of  exis tence  for  next  generat ions  i t  is 
inev i tab ly  to  research  the  way  of  l i fe  and  condi t ions  of  l i fe 
s imul taneously.
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 Ondřej  Hubáček – Martin Matějů – Václav Soukup

Lokální  kultura jako předmět kulturologické 
analýzy

Pojem  lokálna  kul túra  je  dôlež i tou  kategór iou  kul turo logickej  analýzy. 
Post ihu je  p lura l i tu  ku l túr  na  úrovni  lokálnej  spoločnost i ,  odráža 
špeci f iká  regionálne,  časovo  a  pr iestorovo  vymedzených 
soc iokul túrnych  systémov.  Lokálnu  kul túru  charakter izu jú  ar tefakty, 
soc iokul túrne  regulat ívy  a  idey,  k toré  sú  v  danom  spoločenstve 
zdieľané  a  v  procese  enkul turác ie  ďale j  odovzdávané.  Je  to  otvorený 
adapt ívny  systém,  k torý  sa  k  in terakc i i  s  ku l túrou  národnou,  a le  a j 
š i rš ie  vymedzenou  vyví ja ,  modi f iku je,  mení  svoju  š t ruktúru.  Súčasné 
čr ty  lokálnej  ku l túry  v  Čechách  a  na  Slovensku,  nesú  na  sebe  pečať 
h is tor ického  vývoja,  a le  a j  výrazných  spoločenských  zmien,  ku  k torým 
došlo  po novembr i  1989.  

Významnou  kategorií  kulturologické  analýzy  kulturních  jevů  na  úrovni 

sociokulturních  systémů  představuje  pojem  lokální  kultura,  který  slouží  k 

označení  kulturně historické a geografické specifiky různých kultur.  Někdy se 

pojem lokální  kultura  používá  jako  synonymum místní  kultury  v úzkém pojetí 

regionálních specifik tzv. kulturního života. Na rozdíl od obecného pojmu kultura 

(generická  kultura),  který  je  v  kulturologii  užíván  k  označení  třídy  všech 

nadbiologicky vypracovaných prostředků a mechanismů, jejichž prostřednictvím 

se  druh  Homo sapiens adaptoval  k  vnějšímu prostředí,  pojem lokální  kultura 

fixuje fakt plurality kultur. Základní gnozeologickou funkcí pojmu lokální kultura 

je  vést  hraniční  čáru  mezi  odlišnými  způsoby  kulturní  adaptace,  které  si  v 

průběhu dějin vypracovaly historické pospolitosti  a společnosti  obývající  různé 

geografické regiony.

Lokální  kultury  existují  jako  relativně  autonomní,  regionálně,  časově  i 

prostorově  omezené  kulturní  systémy,  které  zahrnují  artefakty,  sociokulturní 

regulativy  (obyčeje,  mravy,  zákony,  tabu)  a  ideje  (kognitivní  a  symbolické 

systémy)  sdílené  a  předávané  členy  určitého  společenství.  Z  hlediska  vnitřní 

organizace  je  každá  lokální  kultura  tvořená  celou  řadou  komplexně  spjatých 

subsystémů  (ekonomický,  sociální,  sociálně  psychologický,  politický,  ideový, 

náboženský,  jazykový,  ideologický aj.),  jejichž prostřednictvím reaguje kulturní 

systém na vnější  prostředí.  V  tomto  smyslu  je  možné každou lokální  kulturu 



studovat jako  adaptivní systém, který prochází různými stavy a při interakci s 

vnějším prostředím modifikuje a proměňuje svojí strukturu.

Materiální  báze  každé  lokální  kultury  vystupuje  v  podobě  artefaktů – 

materiálních  objektů  zhotovených  nebo  modifikovaných  lidskou  činností  v 

souladu  s  normami  určité  kultury.  Původně  byl  tento  pojem  užíván  v 

archeologických výzkumech,  kde sloužil  k označení  všech uměle vytvořených 

věcných kulturních předmětů,  majících samostatné funkční  určení.  V průběhu 

20.století  však  rychle  pronikl  do  sociální  a  kulturní  antropologie,  etnografie, 

historie  a  uměnověd.  V  archeologických  výzkumech  jsou  artefakty  tříděny  a 

seskupovány do kategorií, tříd, typů a variant. S pokusy vytvořit z pojmu artefakt 

účinný  nástroj  systémově  orientovaných  výzkumů kultury se  dnes setkáváme 

také v kulturologii, kde slouží k označení třídy základních materiálních jednotek, 

které jako funkčně spjatý celek tvoří umělé, člověkem vytvořené prostředí.

Druhou,  neméně  významnou  dimenzi  každé  lokální  kultury  představují 

sociokulturní  regulativy.  Sociokulturní  regulativy  zahrnují  relativně  stálý, 

uznávaný soubor předpisů, norem, hodnot, pravidel a vzorců chování, který je 

sdílen  členy  určitého  společenství.  Sociokulturní  regulativy  jako  normativní, 

negenetický  program činnosti  jednotlivců  a  sociálních  skupin  kulturně  limitují, 

stimulují  a  determinují  průběh  sociálních  interakcí  ve  standardních  situacích. 

Působí na volbu vhodných, a eliminaci nežádoucích způsobů chování, integrují 

zájmy a snahy jednotlivců  s  potřebami  společnosti  a  zpevňují  vnitřní  stabilitu 

dané kultury. Zahrnují širokou škálu příkazů, zákazů, trestů, ocenění, uznání a 

odměn  čímž  vytvářejí  v  každé  kultuře  prostor  přípustného  a  společensky 

žádoucího  jednání.  Podle  stupně  institucionalizace je  možné  sociokulturní 

regulativy  klasifikovat  na  kategoricky  vyžadované,  formálně  předepsané, 

formálně  nepředepsané  a  sociálně  irelevantní.  Porušování  sociokulturních 

regulativů je trestáno prostřednictvím systému sociálních sankcí různého druhu a 

stupně, jejichž nositelem mohou být jak ostatní jednotlivci, tak sociální skupiny a 

instituce. Jejich dodržování je oproti tomu sociálně posilováno pozitivními projevy 

souhlasu, pochvaly a odměny.

Sociokulturní regulativy programují, regulují a koordinují lidskou činnost ve 



všech  oblastech  společenského  života  (morálka,  politika,  náboženství,  právo, 

atd.). Ve vztahu k jednotlivci vystupují jako vnější síla založená na normativním 
řádu dané kultury.  S jejím působením se člověk většinou setká, když překročí 

společensky uznávané normy, hodnoty a kulturní vzorce. Sociokulturní regulativy 

tvoří ale také vnitřní interiorizovanou složku osobnosti každého člověka, která se 

projevuje jako zvyk reagovat naučeným, v dané kultuře uznávaným, způsobem 

na  standardní  sociální  situace.  Sociokulturní  regulativy  jako  nezbytný  nástroj 

sociálního  soužití  a  spolupráce  si  člověk  osvojuje  v  procesu  socializace  a 

enkulturace. Mezi základní mediátory vlivu kultury na člověka, které umožňují 

interiorizaci  sociokulturních  regulativů  patří  především  primární  a  sekundární 

instituce,  prostředky  masové  komunikace  a  sociální  zkušenost  založená  na 

sociální  interakci.  Vlastní  dodržování  a  fungování  sociokulturních  regulativů 

podporuje  lidská  konformita  a  mechanismy  sociální  kontroly,  jimiž  každá 

společnost disponuje. Sociokulturní regulativy navenek vystupují jako komplexy 

kulturních vzorců, které je možné z tohoto hlediska definovat jako schémata pro 

jednání  v  určitých  situacích  vyjadřující  zvláštnosti  dané  kultury  ve  formě 

imperativů a interdikcí.  Podle míry sankcí  při  jejich porušení  je  možné socio-

kulturní regulativy dále klasifikovat na obyčeje, mravy, zákony a tabu. Obyčeje, 

mravy, zákony a tabu variují v čase i prostoru, mění se historicky i regionálně v 

rámci kultur a subkultur téhož kulturního okruhu, tedy i v rámci lokální kultury. 

Jako souhrn předpisů, norem, pravidel chování a implicitních očekáváních tvoří 

základ normativního řádů každé kultury.

Vedle artefaktů a sociokulturních regulativů zaujímají v lokálních kulturách 

neméně významnou roli také ideje a komplexy idejí. Ideje jako třída kulturních 

jevů představují  informační  základnu,  intelektuální  potenciál  a nadindividuální, 

negenetickou paměť  kterou  disponují  příslušníci  určité  kultury.  Kulturní  ideje 
vystupují v podobě kognitivních a symbolických systémů, jedinečných souhrnů 

znalostí pojmů, kategorií a explanačních principů jejichž prostřednictvím členové 

dané kultury vnímají a interpretují přírodní a sociokulturní realitu. Kulturologický 

výzkum kognitivních a symbolických systémů dává možnost pochopit a popsat 

zkoumanou lokální  kulturu v  intencích vnitřní  logiky dané z perspektivy  jejích 



příslušníků. V centru studia stojí jak analýza modelů lidského vnímání a myšlení 

v konkrétním kulturním kontextu, tak výzkum toho, jak jsou poznatky, symboly a 

významy sdíleny v procesu sociální interakce. 

Lokální kultury jsou tedy obvykle definovány jako relativně autonomní a 

historicky vzniklé subkultury vázané na určitou lokalitu a její pospolitost. Jejich 

osobitost  a  vzájemná  odlišnost  se  v souvislosti  s rostoucím  rozsahem 

vzájemných styků  postupně oslabuje.  V kulturních  politikách evropských zemí 

můžeme postřehnout snad až programovou podporu unifikace v rámci národních 

kultur či kulturního universalismu. Lokální kultury byly považovány za reservoár 

tradicionalismu, zaostalosti (mnohdy patrně nikoli neoprávněně).

V  podmínkách  totalitních  společností  byly  často  lokální  kultury  těžce 

zasaženy  likvidací  spolkového  života,  vytlačením  církví  z  veřejného  života, 

administrativním slučováním obcí do větších celků, omezením samosprávy atd.. 

Souběžně  s  tímto  vynuceným  opouštěním  vzorů  a  aktivit  spjatých  s  lokální 

kulturou lze postřehnout i  spontánní procesy plynoucí  z větší  otevřenosti  vůči 

vnějším  podnětům.  V druhé  polovině  20.  století  jsou  však  zaznamenávány  i 

tendence k uchování lokální kultury, jak konzervací jejího stavu, tak transformací 

či  revitalizací.  V  našich  podmínkách  byla  tendence  posilování  lokální  kultury 

obsažena  například  v  projektu  podpory  tzv.  "lidové  kultury"  nebo  tezích  o 

obnovování či zakládání místních tradic. Vedle snah prosazovaných od počátku 

sedmdesátých let centrálně a direktivně se jedná od počátku šedesátých let o 

spontánní aktivity obdobného druhu.

Samostatnost  lokálních  kultur  nesmí  být  ovšem  přeceňována  nebo 

dokonce zaměňována s kulturní izolací. Lokální kultura totiž kromě zvláštních a 

jen pro ni  typických kulturních prvků zahrnuje velké množství  kulturních prvků 

kultury národní. Z tohoto hlediska je možné na lokální kultury pohlížet také jako 

na místní varianty kultury  obecnější, nejčastěji národní. Z podstaty vztahu mezi 

kulturními  a  sociálními  jevy  vyplývá,  že  lokální  kultura  je  vždy  vázána  na 

konkrétní lokální společnost.
Zlomem v tomto současně probíhajícím protisměrném procesu jsou nově vzniklé 

podmínky v Čechách a na Slovensku po listopadu l989. Dlouhodobě nesměle 



očekávané a slibované decentralizační a demokratizační procesy ve společnosti i 

kultuře  byly  velmi  často  naivně  spojovány  s  představou  o  uchování  nebo 

okamžitém  zlepšení  stávajících  organizačně  ekonomických  podmínek.  Proto 

směr a rychlost probíhajících změn vyvolaly tak bouřlivou odezvu. Lokální kultury 

se tyto  změny dotýkají  snad ještě intenzivněji  a  méně ohleduplně (což často 

plyne z poučenosti místních samospráv i správních orgánů). Pro současný stav 

lokální kultury lze považovat za příznačné následující procesy a jevy:

• proměna  obsahů  (ústup  od  realizace  nechtěných  obsahů,  minimální 

rozsah negace životaschopných prvků, otevření doposud zapovězeného, 

kříšení zapomenutého s rozpornými výsledky, otevření se známému, ale 

doposud nedostupnému, pluralizace obsahů);

• proměna  institucí  (rozpad  unifikované  sítě  institucí,  vznik  a  zánik 

některých jejích prvků, ekonomizace a komercionalizace činností a služeb, 

obměna  pracovní  síly,  pokles  profesionalizace  a  mírný  vzestup 

profesionality, změna obsahu a rozsahu poskytovaných služeb);

• proměna  zájmových  asociací,  občanských  sdružení  (zánik  některých 

centralizovaných  sítí  sdružení,  vznik  množství  nových  samostatných 

subjektů, zánik a transformace systému podpory jejich činnosti, tendence 

k  samosprávnosti  a  financování  z  nestátních  zdrojů,  značná obsahová 

různorodost aktivit);

• proměna podpory lokální  kultury,  její  správy a managementu (omezení 

zdrojů,  deetatizace,  decentralizace,  pluralizace,  minimalizace 

regulativních  zásahů  mimoekonomickými  prostředky,  ekonomizace, 

změna  vlastnických  vztahů,  přetrvávání  kuloárového  mocenského 

diletantismu  správního  managementu,  značná  setrvačnost  firemního 

managementu);

• proměna aktivit  (rozrůzněnost,  zánik  nebo  omezení  povrchní  politizace 

kulturního  života,  posílení  okrajových  tendencí  a  žánrů,  vyšší  aktivita 

nestátních  subjektů,  nebývalý  růst  zájmového  vzdělávání,  proměna 

frekvence, intenzity a zájmovosti řady činností, částečná profesionalizace 

zájmových činností,  stagnace neprofesionálních uměleckých aktivit,  růst 



nabídky  v  oblasti  rekreace  a  zábavy,  pokles  návštěvnosti  a  proměna 

koupěschopné  poptávky  při  trvalém růstu  spektra  nabídky  v  kulturních 

centrech a trvalém poklesu nabídky v menších lokalitách);

• proměna účasti na kulturním životě (pokles účasti na veřejných kulturních 

akcích  z  důvodů  ekonomických,  časových,  sociálně  psychologických, 

rozšíření  možností  pro  doposud  méně  uspokojované  skupiny  kulturní 

alternativy, změna motivů účasti);

• proměna infrastruktury (omezení podmínek pro kulturní život v důsledku 

restitucí  a  privatizace  objektů,  zánik  části  zařízení  pro  využití  volného 

času, zhoršení ekonomické dostupnosti části služeb, sporadické případy 

vzniku nových zařízení);

• V  centru  badatelského  zájmu  zkoumání  lokální  kultury  je  v  prvé  řadě 

analýza možností a limitů kulturní inovace obsahů a forem lokální kultury, 

proměn  institucí  a  asociací,  místní  infrastruktury  a  ekonomických, 

ekologických, politických a sociálních zdrojů dané lokality.

Mimořádně  účinným  nástrojem  překonání  bariér  inovačních  procesů  v 

lokálních  společnostech  a  maximálního  využití  jejich  kulturního  potenciálu  je 

lokální  informační  systém zajišťující  plynulé šíření informací o očekávaných 

efektech,  charakteru,  průběhu  a  reálných  výsledcích  zaváděných  inovací  v 

daných lokalitách a vzájemnou výměnu zkušeností jejich obyvatel. Hlavní funkcí 

lokálního  informačního  systému  je  pomáhat  aktivizovat  stále  větší  část  dané 

populace k participaci na probíhajících změnách.

Při  vymezení  lokální  kultury  jako  systému  artefaktů,  sociokulturních 

regulativů a idejí, jejichž prostřednictvím se člověk jako člen určité společnosti 

adaptuje k vnějšímu prostředí, je zřejmé, že nutně musí existovat systém v jehož 

rámci se kultura zprostředkovává a včleňuje do života jedinců a skupin, v němž 

se  učí  technologiím jejich  užívání,  ale  i  variování  či  spoluvytváření.  Součástí 

tohoto systému je animace kultury. Animaci kultury jako tradiční sociální činnost 

podmiňuje řada faktorů, např. sociokulturní potenciál, potřeby a zájmy veřejnosti, 

možnosti jejich uspokojování (jako například rozsah volného času obyvatel, jejich 

důchodová situace, konkurence nabídky a poptávky kulturních služeb, postavení, 



vliv a schopnosti animátorů atp.)
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Viera Gažová

Narcizmus v súčasnej kultúre

Narc is ,  tento  prastarý  symbol  sebalásky  bol  a  v lastne  stá le  je 
predmetom  teoret ických  úvah  najmä  psychiat rov  a  psychológov. 
Východiskom  úvah  o fenoméne  narc izmu  sú  práce  Ch.  Lascha,  S. 
Freuda  a E.  Fromma.  Narc izmus  reprezentu je  súčasnú  podobu 
ind iv idual izmu,  objavuje  a  odhaľu je  in t imi tu,  modelu je  a  t ransformuje 
vzťah  k te lu,  k  inakost i ,  ku  kráse  –  ako  predmetu  konzumu.  Starnúca 
at lant ická  c iv i l izác ia  je  zneis tená,  svet  je j  hodnôt  a významov  sa 
zmršt i l  (č i  naopak  –  rozplynul?)  a zbanal izova l  v  je j  bezbrehom 
konzume  a turbulentnej  a chaot ickej  hyper in formovanost i .  Kul túrna 
f ragmentác ia,  zdanl ivá  dominancia  estet ického  a kul t  fy ickej  krásy, 
fest iv i ta  ako  preferované  prežívanie  času.  To všetko  vyznačuje  kontúry 
narc is t ického  ž ivotného  posto ja,  def inovaného  napr .  Ch.  Laschom  ako 
cesta od suverénneho ind iv ídua  k narc is t ickému Ja.

„Každá  generácia  sa  rada  stotožňuje  s nejakou  mytologickou  alebo 

legendárnou  postavou,  ktorú  si  vykladá  podľa  svojich  vlastných  problémov. 

Dnešnú dobu podľa mnohých bádateľov, najmä amerických, symbolizuje Narcis“ 

(Lipovetsky,  1998,  s.24).  Gilles  Lipovetsky  podobne  ako  mnohí  ďalší  autori 

diagnostikuje  mal  du  siecle,  patológiu  doby,  ktorá  neskončila  uzavretím 

predchádzajúceho miléniového cyklu.

Narcis, tento prastarý symbol sebalásky bol a vlastne stále je  predmetom 

teoretických  úvah  najmä  psychiatrov  a psychológov.  S.  Freud  analyzuje 

narcizmus ako stav, v ktorom sa Ja stalo vlastným sexuálnym objektom, Fromm 

ako obranný mechanizmus proti  strate  sebaúcty  a verí,  že  cieľom človeka  je 

vlastný  narcizmus  prekonať.  Súčasná  psychiatria  poníma  narcizmus  ako 

psychopatiu u človeka, ktorý reflektuje iba seba a svoje záujmy. Odvíja sa však 

i celá rozsiahla línia skúmania narcizmu ako sociálneho javu hodného záujmu 

filozofie,  kulturológie,  etiky,  estetiky,  sociológie,  politológie,  či  dokonca 

ekonomických vied.

K autorom,  ktorí  v druhej  polovici  XX.  storočia  takmer  provokatívnym 

spôsobom  znovu  otvárajú  diskusiu  o tomto  fenoméne  patria  napríklad  Guy 

Debord  (La  société  du  spectacle,  1967), a hlavne  Christopher  Lasch  (The 

Culture of Narcissism, 1979). Tieto dve práce akoby predznačovali línie reflexie 

dejov, ktoré sa odohrávajú  v súčasnej kultúre. Na jednej strane komodifikácia 



kultúry, ktorá vedie k jej spektaklizácii a na druhej strane narcizmus, ktorý úzko 

súvisí s trendom estetizácie sociálneho sveta. 

Lasch je presvedčený, že celá naša súčasnosť, celá atlantická kultúra je 

charakterizovaná narcizmom, ktorý prináša zmeny v koncepcii ľudského života a 

vlastného Ja. Záujem o vlastné Ja sa stáva vrcholom všetkých hodnôt. Človek sa 

sústreďuje na prežívanie a sebauktualizáciu. Dennodenne sa stávame svedkami 

bezuzdnej  festivity  oslavujúcej  vlastnú  osobu  –  čo  je  síce  večnou  témou 

západnej  civilizácie  už  od  antiky,  nikdy  však  nedosiahla  také  dimenzie  ako 

v súčasnosti.  Lasch  vymedzuje  i hlavné  znaky  kultúrneho  narcizmu  a tie  sa 

opakujú i v analýzach ďalších autorov. Patrí k nim:

• hedonizmus,

• odhodlanie prežiť v akejkoľvek situácii a bez ohľadu na iných,

• psychické sebauvedomenie a nárast sebavedomia,

• bezdomovectvo - narcizmus je odrazom modernej vykorenenosti človeka, 

ktorý nemá žiaden „domov“,  žiadnu skupinu alebo kmeň, s ktorým by sa 

mohol  stotožniť,  a prostredníctvom  ktorého  by  mohol  dosiahnuť 

sebarealizáciu,

• sociálna neukotvenosť - človek postráda spoločensky danú úlohu,

• človek  ale  naopak   hľadá  úzko  vymedzené  osobné  uspokojenie  – 

výsledkom je nenásytné, vrtošivé Ja, ktoré dychtí po sebaurčení.

Všetky  tieto  znaky  sú  zreteľné  a ľahko  pozorovateľné  vo  všetkých 

oblastiach sociálneho života – individuálnymi  osudmi počínajúc, cez inštitúcie, 

politickú či hospodársku sféru, až po náboženstvo, morálku, vedu i umenie.

Laschove analýzy nestratili na aktuálnosti ani dnes. Logika individualizmu 

pritakáva  narcistickému  sústredeniu  sa  na  sebaprežívanie,  kultu  osobnej 

atraktivity,  diktátu  módy,  samoľúbym  pózam  a rezignácii  na  hĺbku  a význam. 

Laschom  zmapované  podoby  narcizmu  sa  však  logicky   ale  i celkom 

neočakávane rozvetvujú.  Od polôh a podôb, s ktorými  sa stretávame v celých 

dejinách kultúry až po sofistikované modelovanie potrieb metrosexuála a koncept 

sveta ako estetizovanej komodity.

Civilizácia neistoty a éra prázdnoty



Skutočnosť,  akoby  strácala  pevné  kontúry.  Koniec  vzdialenosti,  globalizácia 

a nekontrolovateľné  (?)  (alebo  v to  aspoň  dúfame)  komunikačné  kanály 

navodzujú  pocity  nestálosti  a permanentnej  zmeny.  Pluralita  a multikultúrnosť 

ako  zaklínadlá  nášho  veku  ako  keby  vytesňovali  usporiadanosť  sveta,  no  a 

prázdne obaly ideológií  už nemôžu poskytnúť žiadnu istotu. Vládne rozmanitosť, 

fantázia, uvoľnenosť, kult spontánnosti – a tie môžu prebúdzať tvorivosť. Môžu 

však  pôsobiť  aj  ako  katalyzátory  deštrukcie  mravných  noriem,  ponúkať  a 

povzbudzovať k preferovaniu hedonizmu a k ironizovaniu striedmosti.  Žijeme v 

civilizácii neistoty, ktorá  trpí mnohými neduhmi. Jedným z nich je ľahostajnosť. 

Príslušník civilizácie neistoty je vykorenený človek, ktorý sa stáva apatický voči 

všetkému, čo sa ho bezprostredne nedotýka, a ako nám pripomína Lipovetsky 

dezertuje  do  prázdnoty.  Jej  stratégiou  sa  stáva  narcizmus.  Rozvíja  kult  tela, 

prezentuje  intimitu  ako  šou,  ohlušuje  aby  prekryl  realitu,  evokuje  nedostatok 

zodpovednosti a absenciu pocitu povinnosti.

Aby  uchopil  aspoň  nitky  akejsi  stability,  Narcis  podlieha  mechanizmu 

spotreby,  reklamy a módy,  je  reprezentantom konzumnej  kultúry.  Konzum sa 

stáva  bezbrehým  a konzument  vo  svojich  prejavoch  hyperaktívnym.  Pojem 

konzum, či konzumácia sa mení na konzumakciu. Konzumná kultúra navodzuje 

„euforické ovzdušie pokušenia“ (Lipovetsky, 1998). Konzument sa mení – kupuje 

značku, vyhľadáva ju a saturuje ňou absenciu tradičných hodnôt.  Odcudzenie 

a existenciálnu priepasť kompenzuje hypertrofiou vedomia vlastnej jedinečnosti. 

Podobne  v jednej  prednáške  pripomenul  J.  Keller:  nespokojnosť  so  životom, 

pocit  vnútornej  prázdnoty,  neschopnosť  adekvátneho  sebahodnotenia, 

preceňovanie striedané s nedocenením – to sú sprievodné znaky choroby našich 

dní.

Narcizmus a moc
Erich Fromm v štúdii  Narzissmus  als  der  Gegenpol  der  Liebe  (Fromm, 

2003, s137-149) skúma  inú podobu narcizmu – skupinový narcizmus, ktorý sa 

môže vzťahovať na národ, náboženskú spoločnosť, profesionálne zoskupenie, 

inštitúciu. Mapuje jeho rôzne prejavy a označuje ho za príčinu napätí, konfliktov 

a vojen. Jeho dôsledkom je aj izolácia, nevraživosť voči inakosti a vytváranie a 



pestovanie  obrazu  nepriateľa.   Druhou  stránkou  je  zdôrazňovanie  vlastnej 

prevahy, vyspelosti a oslava  víťazstiev.

Domýšľajúc Frommove úvahy môžeme povedať, že klasickým príkladom 

je narcizmus imperiálnej moci, po stáročia  kreujúci idoly, tieto zrkadlá vlastnej 

dokonalosti  a  prezentujúci  výlučnosť svojho kultúrneho univerza ako jediného 

a záväzného. Svoje výboje rafinovane predkladal svetu i ako kultúrne misie a ich 

význam petrifikoval i v úctyhodných počtoch artefaktov. Veď čím iným sú víťazné 

oblúky Starého Ríma, ale i dôkazy Napoleonových výbojov,  Vergíliov Aeneas, 

monumentálne sochy európskych panovníkov a politikov, či veľká časť literatúry 

sovietskeho Ruska (Goldststein, 2003), alebo hoci aj americký sitcom  M.A.S.H. 

Nezaostáva ani holyvoodska produkcia. Hviezdy a pruhy sa objavia vari 

v každom americkom filme – modelový príslušník strednej vrstvy vztyčuje ráno 

v predzáhradke vlajku, po pláži pobehujú záchranárky v miniatúrnych plavkách 

s týmito symbolmi, alebo ich má aspoň školáčik na odznaku.

Narcizmus a vláda médií
Omnoho výraznejšia a všetkým prenikajúca je však sila nového impéria – 

impéria  masovej  a  mediálnej  kultúry,  alebo  ako  hovorí  J.  Baudrillard  kultúry 

masmediálnej (culture massmédiatique, Baudrillard,1990). Kým tradičné impériá 

sú  obvykle  viazané  na  štátnu  ideu,  resp.  ideu  národa  a sú  vymedzované 

hranicami, ktorých prekračovanie sa takmer vždy považuje (z hľadiska impéria) 

za skultúrňovanie barbarov, táto kultúra je svojou podstatou nenárodná, neviaže 

sa na konkrétny geografický topos a nemá ani tendenciu akumulovať kultúrne 

hodnoty („a-nationale, a-étatique, anti-accumulatrice“, Morin, 1988, s.180).

Dokonale však vyhovuje narcistickému indivíduu éry prázdnoty. Predkladá 

mu  obraz,  ktorému  by  sa  mal  podobať,  generuje  množstvo  jeho  potrieb 

a pseudopotrieb  aby  ich  okamžite  saturovala  a ponúkla  ďalšie.  Vypĺňanie 

prázdnoty  je  permanentným  procesom  s celým  priemyslom  všestranného 

dizajnu. Od dizajnovania vzhľadu, stravovacích návykov, diét, oblečenia až po 

dizajn uvažovania o svete (napr. relácia 4 vérités , ktorú pravidelne vysiela TV5) . 

Jedným z najúčinnejších  kanálov,  realizácie  tohto  programu je  reklama,  ktorá 

dokonca kolonizuje umenie (Pauer, 2004, s.154 –155).



Dnešný  Narcis  má  závislosť  na  reklame.  Porovnáva  sa  s modelmi 

prezentovanými reklamou, trápi svoje telo vo fitnescentrách, hladuje na módnych 

stravovacích programoch, vyhľadáva oblečenie najslávnejších značiek a pripája 

sa  k aktuálne  vychyteným  kultom  a surfuje  po  relígiách.  Mediálny  svet  mu 

ponúka  sofistikovaný  estetický  ideál.  Presviedča  ho  o možnosti  stať  sa 

dokonalým, získať nejakú formu uznania a možno aj aplaus a renomé celebrity. 

Baudrillard brilantne analyzuje túto premenu narcizmu (Baudrillard, 1976). 

Porovnáva  narcizmus  minulých  dôb  s jeho  dnešnými  podobami.  Narcistická 

osobnosť  sa  zhliada  vo  svojom  obraze  a nachádza  v ňom  svoju  hodnotu 

a dôstojnosť. Nevylučuje sa celkom z komunikačných polí, hoci má radšej lásku, 

ktorej  je  objektom,  než  tých,  čo  ju  milujú.  Vo  svete  stále  viac  zahlcovanom 

simulakrami  tretieho  rádu,  kde  obraznosť  mediálneho  sveta  vytesňuje  realitu 

a potrebu  bezprostredného  kontaktu  so  skutočnosťou,  ponúka  indivíduu 

ponorenie  do  hyperreality.  Namiesto  suverenity  narcizmu  minulosti  nastupujú 

nástroje sociálnej kontroly, ktoré už ani nie sú „manipuláciou“ ale „dobrovoľným“ 

výberom  z médiami  ponúkaných  praktík,  predmetov,  setov  názorov.  Napriek 

presvedčovaniu  a asi  aj  dosiahnutému  presvedčeniu  o získaní  aureoly 

výnimočnosti a jedinečnosti výsledný efekt je konvergenciou pôsobiacou plošne.

 Rozdiel  medzi  dnešným  a  tradičným  Narcisom  je  v tom,  že  toho 

súčasného ovládajú vsugerované presvedčenia o ničím nelimitovanom práve na 

čokoľvek.  Ideálom je  sebaprezentácia  v priamom prenose.  Tento hedonistický 

individualizmus,  vyúsťujúci  do  kultu  tela  označujú  viacerí  autori  ako 

korporeizmus,  alebo  ako  hovorí  Baudrillard,  je  to  „demagógia  tela“,  ktorá  je 

súčasťou „politickej ekonómie znaku“ (Badrillard, 1976). 

Exaltovanosť  fyzickej  krásy  sa  viaže  na  manipuláciu  s telom,  na  jeho 

pozíciu na „trhu“ znakov a významov.Všetkým je nám súdené mať telo a ono je 

vehikulom významov a hodnôt,  preto je človek stále ponúkaný, aby svoje telo 

modeloval,  modifikoval,  ovládal,  odľahčoval  a zvyšoval  tak  jeho  atraktivitu  a 

„cenu“. 

Korporeizmus je  programovým zameraním sa  na  marketingovú  pozíciu 

tela a intimity.  Kaufmann pripomína  atmosféru rivality  sprevádzajúcu ponuku 



a konzum fyzickej krásy. Napriek všetkým osvetovým akciám lekárov, týkajúcim 

sa škodlivosti slnečného žiarenia, v médiách stavajúcich na obraze, vyhráva do 

bronzova  opálená  pokožka.  Je  znakom krásy,  zdravia,  dôkazom,  že  ste  „in“ 

a vyznačuje  tých,  ktorí  vedia  správne  využiť  čas  na  rekreovanie  a získavanie 

nevšedných  zážitkov.  (Kaufmann,  2001,   s.  31  )  Do  tejto  kategórie  patrí 

spomínaný fenomén metrosexuálov alebo iluzórny svet modeliek a mediálnych 

celebrít, ktorý je tiež integrálnou súčasťou spoločnosti zážitkov (Schulze, 1992) 

a zábavy a zjavne súvisí s trendom estetizácie každodennosti. Intimita sa stala 

vecou verejnou - starizmus, talkshows, reality shows, Big Brother alebo Vyvolení 

dokresľujú aktuálne podoby narcizmu.

V románe B. Eltona Smrteľne slávni,  v tejto vtipnej paródii na reality show 

jedna z postáv, otvorene prezentuje sebalásku ako jednu z najvyšších hodnôt. 

Ostatní účastníci ju očarene sledujú.

„Nik  zo  súťažiacich  si  nebol  Davidom  úplne  istý.  Všetkých  do  istej  miery 

priťahovala jeho neskrývaná láska k vlastnej osobe. Bola natoľko úprimná, že im 

pripadala priam ušľachtilá. Mlčky naňho hľadeli, nevediac, čo si o ňom myslieť.“  

(B. Elton: Smrteľne slávni, Bratislava 2005, s. 86)

Nová senzibilita a projekt pekného života
Aby  bol  obraz  narcizmu kompletnejší  –  hoci  iste  nie  kompletný,  treba 

peripomenúť i projekt pekného života. Projekt pekného života  (Schulze, 1992) je 

prejavom narcizmu starnúcej  Európy.  Túžba po pohodlí,  pokoji  a harmonickej 

atmosfére je sprevádzaná plošnou estetizáciou každodennosti.  Nájdeme v nej 

pestrú  paletu  preferencií  zodpovedajúcich  estetickým  schémam  mapujúcim 

segmentáciu sociálneho a kultúrneho milieu (niveaumilieu, milieu orientované na 

sebarealizáciu, ktorému sa pripisujú najvýraznejšie narcistické črty, integrované 

milieu, harmonické milieu a milieu orientované na zábavu). Schulze vymedzuje tri 

základné  estetické  schémy  –  vzorce  každodennosti  (Alltagsästhetische 

Schemata),  ktoré  symbolizujú  možnosti  voľby   a pozíciu  indivídua 

v sociokultúrnej realite ako isté miesto, post na kultúrnej scéne: vzorec vysokej 

kultúry (Hochkulturschema), triviálny vzorec (Trivialschema) a vzorec s tenziami 



(Spannungschema). Každý z nich iným spôsobom reflektuje možnosti kreovania 

„pekného života“, vo všetkých sa objavuje túžba po novej senzibilite.

Nová  senzibilita  vystupuje  ako  hľadanie  stratenej,  alebo  aspoň 

spochybnenej a zneistenej identity, túžba po uznaní (Wardetzki, 2004), túžba po 

stratenej spiritualite, ale jednoducho i ako túžba prežiť. Objavuje sa v literatúre, 

napr.  v literatúre  pre  ženy (S.Kubelka).  pre  deti  (J.Bodnárová),  vo  výtvarnom 

umení,  v politickom  i teologickom  diskurze  (  Meng,  1997,  Wirth,  2002), 

v ekologických  prehláseniach  (J.Šmajs,  2005),  v interkultúrnej  (napr.  festival 

Jeden  svet)  a interrasovej  komunikácii  (tzv.  „multi-kulti“  koncerty,  festivaly 

a výstavy).

Väčšina  doteraz  uvádzaných  skutočností  akoby  prezentovala  iba 

negatívne a z hľadiska kultúrnej perspektívy deprimujúce stránky narcizmu.

Nachádzame tu i láskavý  a miestami i neláskavý humor  a sebairóniu P. Rónai, 

E.  Bondy),  ktoré  korigujú  možné  vyústenia  do  sebauspokojenia  a totálneho 

pohltenia  simulakrami  priemyselne  produkovaných  sériových  duplikácií  alebo 

nekonečných  slučiek  mediálnej  produkcie,  ktoré  už  nesprostredkúvajú  žiadne 

významy (Baudrillard, 2000).

A napokon – spomeňme si na jedného najslávnejších Narcisov v dejinách 

svetovej kultúry – na Oscara Wilda. Jeho úvaha o Narcisovi nekončí Narcisovou 

smrťou, ale nárekom jazera, v ktorom sa utopil. Už nemohlo zrkadliť jeho krásu. 

Ak  by  nebolo  dnešného  Narcisa,  čo  by  sa  stalo  so  simulakrami  mediálnej 

kultúry?
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SUMMARY:  Narcism in Contemporary Culture
The  ref lect ions  about  the  phenomenon  of  Narc ism  are  based  on  the 
works  of  Ch.  Lasch,  G.  L ipovetsky  and.  J .  Baudr i l lard,  re fer ing  to  th is 
subject .  Narc ism  represents  the  recent  semblance  of  ind iv idua l ism, 
d isc loses  and  exposes  in t imi ty,  shapes  and  t ransforms  one´s 
re lat ionship  to  the  body,  to  d iss imi lar i t y,  to  beauty – and to an object  o f 
consumpt ion.
Cul tura l  f ragmentat ion,  apparent  dominance  of  the  aestehet ic  and  the 
cul t  o f  phys ica l  beauty,  fest iv i t y  as  the  preferred  spending  of  t ime:  that 
a l l  marks the s i lhouet tes  of  the narc is t ic  out look upon l i fe .  
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Zuzana Slušná

Metamorfózy kategórie „kultúra“ 
Predložený  pr íspevok  mapuje  koncepty  a koncepcie  «kul túry», 

vytvorené  a používané  d iskurzom  spoločenských  v ied  pr imárne 
v druhej  polov ic i  XX.  s toroč ia.  V tomto  období  sa  v podstatnej  miere 
t ransformoval  n ie len  reálny  soc iokul túrny  topos,  a le  rozs iahle 
rekompozičné  pohyby  ident i f iku jeme  a j  vo  s fére  vedeckých  modelov, 
uplatňovaných  pr i  ref lexi i  ako a j   v  rekonšt rukc i i  kategor iá lneho  aparátu 
v ied  spoločenských,  teda a j  ”v ied o ku l túre” .  

Kategória „kultúra“ sa stala jedným z najčastejšie používaných termínov 

akademického ako aj  verejného „občianskeho“ života.  Originalita  kontextu,  do 

ktorého  je  na  prelome  Milénií  zasadzovaná,  pritom  často  prekvapuje  aj 

(postmoderných) antropológov:  Náhle ľudia s nami –antropológmi  súhlasili,  že  

kultúra je všade. Majú ju imigranti,  obchodné korporácie, mladí ľudia aj ženy,  

rovnako ako aj  štandardní príslušníci  strednej  triedy, každý vo svojej  vlastnej  

verzii...,  ak sa tieto  verzie  stretnú,  hovoríme o „kultúrnej  kolízii“  či  „kultúrnom 

šoku“. Vidíme reklamy, vychvaľujúce produkty pre ”kultúru lôžka” a  ”zmrzlinovú 

kultúru” a čosi nazvané  ”kultúrne obhájiteľnou námietkou” prejednáva   právna 

veda.  Ako antropológ sa k tejto (sebakritickej) reflexii pridáva aj Marshall Sahlins 

konštatovaním, že „kultúru“ – slovo samo alebo jeho lokálne ekvivalenty – má 

dnes na perách každý. Objavuje sa aj v bývalých kolóniách medzi tzv. „divochmi“ 

–  nositeľmi  tzv.  „tradičnej  kultúry“  (kastom):  Ak  by  sme  neboli  mali  kastom 

(vlastnú kultúru), budeme ako belosi! 

Bádatelia  Lucien  Febvre,  Norbert  Elias,  Raymond Williams aj  Zygmunt 

Bauman  odhaľovali  etymologickou  analýzou  operačné  pole  termínu 

v rôznorodých diskurzoch a jazykových hrách. Wiliams konštatoval, že kategóriu 

«kultúra», ako jeden z ”kľúčových” termínov spoločenských vied XX. storočia, 

musí  po  dôkladnej  analýze  považovať   za  jedno  z troch  významovo 

najkomplikovanejších  slov  v  anglickom  jazyku.  Významovo  neutrálne 

a adekvátne používanie termínu od druhej polovici XX. storočia požadovali nielen 

antropológovia,  ale  aj  kulturalisti,  estetici,  umenovedci,  historici  a filozofi  a po 

nich aj politici, rôzne záujmové skupiny a napokon aj široká verejnosť. V závere 

druhého  Milénia  Terry  Eagleton  vo  svojej  eseji  Idea  kultúry  konštatoval,  že 



napriek neutíchajúcej snahe všetkých zainteresovaných sa sémantické pole ”idey 

termínu”  v každodennom  ale  aj  akademickom  diskurze  stále  ”vznáša”  medzi 

(antropologickou) deskripciou a (estetickým) hodnotením.

«Kultúra» ako špecifická aktivita človeka
Aktuálne definície a najmä akademický („kulturologický“) diskurz «kultúru» 

prezentuje ako pluralitné, rôznorodé a rovnocenné „spôsoby jestvovania ľudí“ a 

nahromadené výdobytky a výtvory,  charakteristické špecifiká života a činorodej 

aktivity  jednotlivcov  ako  nimi  tvorených  sociálnych  skupín.  V aktuálnych 

konceptoch kultúry nachádzame odpovede na výzvy „tradične antropologického 

nazerania“  (kultúra  ako  spôsob  života  ľudí)  ako  aj  „postmodernej“  arbitrárnej 

selekcie „tovarov kultúry“ z pultov „globálneho supermarketu“.

Reflexia  kultúry  tematizuje  a)  príčiny  konania  a aktivít,  spadajúcich  do 

oblasti «kultúry»; b) hodnotové priority javov, spadajúcich do oblasti «kultúry»; c) 

vývoj a smerovanie «kultúry»; d) kreovanie «kultúry» a faktorov determinujúcich 

jej  rozvoj  (prípadne  sa  podieľajúcich  na  jej  úpadku  až  zániku);  e)  vzájomné 

ovplyvňovanie  kultúry  a iných  samostatne  funkčných  systémov  (veda, 

náboženstvo, politika); f) vzájomné väzby sociálnych a kultúrnych systémov.

«Kultúra»  predstavuje  nezastupiteľný  fenomén  sociálnej  reality:  je 

určujúcim  faktorom,  zväzujúcim  ľudí  do  spoločenstva  v časovo-priestorovom 

kontinuu.  Aktuálny  diskurz  preto  upriamuje  pozornosť  na  funkcie  «kultúry» 

v sociálnom systéme, medzi ktorými si všíma najmä: a) funkciu prispôsobovania 

sa  človeka  okolitému  prostrediu;  b)  poznávaciu  funkciu  (spôsobilosť 

systemizovať  faktické  vedomosti  o okolitom  prostredí:  prírode,  spoločnosti, 

človeku  samotnom  a o ich  vzájomnom  ovplyvňovaní);  c)  informatívnu  funkcia 

(spôsobilosť  translácie  a transmisie  na  horizontále  a vertikále,  synchrónne  aj 

diachrónne);  d)  komunikatívnu  funkciu  (spôsobilosť  stať  sa  po  adekvátnom 

zakódovaní  a nadobudnutí  formy média kultúrnou informáciou);  e)  regulatívnu 

funkciu (spôsobilosť regulovať/ vyrovnávať tlaky rôznych sociálnych skupín cez 

normy,  obyčaje  a sociokultúrne  regulatívy);  f)  hodnotiacu  funkciu  (spôsobilosť 

analyzovať  a identifikovať  prejavy  podľa  operačného  módu  „vhodné“– 

„nevhodné“,  „žiadúce“  –  „nežiadúce“,  „sankciovateľné“–  nesankciovateľné“ 



a pod.);  g)  funkciu  identifikačnú  a rozlišovaciu  (spôsobilosť  členov  systémov 

združovať a zjednocovať sa do všeobecnejších skupín na základe kultúrnej alebo 

sociálnej blízkosti, vzájomnej výmeny informácií a pod.); h) funkciu socializačnú 

a enkulturačnú.

Kultúra ako špecificky ľudský spôsob jestvovania
Sémantické pole termínu kultúra sa odvíja  od latinského  colere/cultio – 

obrábanie, opracúvanie. Latinské  colere pôvodne konotovalo vyšší kvalitatívny 

atribút,  pretože  sa  spájalo  s  procesmi  vedome  vykonávanými  človekom 

a zacielenými  na  zdokonalenie  okolitého prírodného (prirodzene existujúceho) 

prostredia.  Colere  konotuje  proces  aj  výsledok  procesu  kultivácie;  primárne 

poľnohospodárskych  plodín  a  hospodárskych  zvierat.  Neskoršie  cicerovské 

animi  colere a popuelum colere  korešpondovalo s konkrétnou (rímskou) ideou 

o poslaní  človeka:  človek  ako  rozumná  bytosť  všemožne  dopomáhal  nielen 

rozvoju  a  rastu  rôznorodých  foriem  okolitého,  primárne  rastlinno-živočíšneho 

sveta;  ale  rovnako  aj  k zdokonaľovaniu  samého  seba.  Opracovávanie, 

zdokonaľovanie,  obrábanie,  pestovanie  preto  v mnohých európskych  jazykoch 

významovo rozvíja aj upresňuje ”dopad” základového procesu cultio. 

V rozvíjaní predznačeného sémantického poľa pokračoval  aj  stredoveký 

teologicko-filozoficko  diskurz;  pričom  colere  animi deklaroval  ako  nevyhnutnú 

bázu  zameranej  a nasmerovanej  ľudskej  aktivity,  zastrešenej  ako  „cultus 

deorum“. Nedokonalý  človek  sa  Božiemu  predobrazu  približuje  kultiváciou 

svojich schopností  a vedomou a zámernou negáciou svojej  ”prirodzenosti”.  Ak 

stredoveká diskurzívna prax akcentovala kultiváciu ako vymaňovanie sa človeka 

z prirodzenosti  (ako  stavu  nedokonalosti   a neskôr  aj  prírody  ako  pôvodného 

životného  priestoru);  renesančná  diskurzívna  prax  smerovala  k striktnejšiemu 

odlíšeniu  kompetenčných  polí  ”človeka”,  ”Boha”  a  ”prírody”.  Ku  zmene 

konceptualizácie  a  používaniu  kategórie  «kultúra»  dochádzalo  v období 

Osvietenstva: diskurz o ”ľudskej prirodzenosti” začal prebiehať nielen v limitách 

osvedčených  paradigiem (filozofickej,  teologickej  a  filozoficko-teologickej),  ale 

vyžiadal si aj profilovanie nových.

Emancipovanie substantíva «kultúra» 



V európskych  jazykoch  sa  kultivácia  (označenie  procesu)  do  podoby 

Cultur(a)/ Kultur (”abstraktného mena v singulári” – R. Williams) osamostatňovala 

od  XVI.  storočia;  pričom  sa  sémantické  pole  anglického  (the)  culture  aj 

francúzskeho (la) culture odvíjalo od latinského koreňa colere. 

Od druhej  polovice  XVII.  storočia  dochádzalo  k  intenzívnejšiemu 

presadzovaniu termínu «kultúra» vo vedeckom, primárne filozofickom a neskôr aj 

antropologickom,  diskurze.  «Kultúra»  odkazovala  na  dôsledok  procesu 

«kultivácie» – zdokonaľovania. Ako meno sa vzťahovala k ”produktu procesu”:  k 

nadobudnutým  a vyšľachteným  schopnostiam  (kompetenciám)  človeka. 

Francúzski a britskí  philosophes  pri  deskripcii  cieľov Osvietenstva a iniciovaní 

veľkolepého  projektu  definitívneho  využitia  racionality  ako  unikátnej  vlastnosti 

ľudského rodu uprednostňovali ako operatívny termín francúzsko-latinské civilité. 

Ako upozorňuje Raymond Williams (a po ňom aj Terry Eagleton): termín culture 

teda používali primárne ako synonymum termínu ”civilizovanosti”. 

Civilisation otvorilo novú paradigmu v nazeraní  na javy existujúce "priro-

dzene", bez pričinenia človeka (príroda); ale racionálne motivovanými aktivitami 

človeka  pozdvihovanými  na  úroveň  vyššiu.  Civilizácia  ako  komplexný 

rôznotvárny  celok  systemizuje  politické,  ekonomické,  náboženské, 

technologické,  morálne a sociálne fakty.  "Civilizovanosť"  predstavovala stupeň 

pokroku spoločnosti a neskôr aj mieru rešpektovania jej racionálne motivovaných 

štruktúr  jednotlivcami.  Ako  stupeň  dosiahnutého  progresu  je  identifikovateľná 

empirickými, vedecky overiteľnými, kritériami. 

Na  ustaľovaní  významového  poľa  «kultúry»  ako  samostatnej  kategórie 

spoločenských  vied  má  nezastupiteľný  podiel  nemecký  filozofický  diskurz. 

V nemeckom jazykovom  milieu  sa  ako  adekvátne  synonymá  pri  referovaní  o 

procese kultivácie aj o jeho výsledkoch používali  die Kultur, die Bildung, neskôr 

aj die Aufklärung a die Kulturkampf. Koncom XVIII. storočia sa Die Cultur/Kultur 

ustaľuje  ako  rovnocenná  kategória  a  synonymum  Bildung.  Oba  termíny  sa 

odkazujú na procesy zdokonaľovania prirodzených schopností človeka a najmä 

na objektívne overiteľné výsledky týchto procesov; sekundárne aj na fenomény a 

artefakty,  do  okolitého  prostredia  vnesené  intelektuálnou  (duchovnou  aj 



duševnou) aktivitou človeka. 

Špecifikovanie  kompetenčného  a sémantického  poľa  «kultúry»  ako 
substantíva

Na  prelome  XVIII./XIX.  storočia  sa  v  ustaľujúcej  diskurzívnej  praxi 

spoločenských vied (primárne histórie, filozofie a etnológie) presadila kategória 

«kultúra»  vo  význame  relatívne  samostatného  fenoménu,  pevne  zviazaného 

s konkretizovanou  a ohraničiteľnou  sociálnou  jednotkou  (národom  –  ľudom). 

Nemožnosť aktuálnej realizácie projektu Zivilization podľa anglicko-francúzskeho 

modelu postavila do centra dobovej diskurzívej a mediálnej praxe prezentovanie 

konceptu záchrany národa v mene idey Kultur.

V diskurzívnej praxi romantizmu termín die Kultur korešpondoval s víziou 

silnej  a stabilnej  spoločnosti,  vedomej si  tradícií  predkov,  so síce neutešenou 

prítomnosťou,  ale  slávnou  minulosťou  a  (potenciálne  rovnako  slávnou) 

budúcnosťou.  Die  Kultur sa stala významovým opozitom Zivilisation. Civilizácia 

(Zivilisation)  bola  uprednostňovaná  pri  referovaní  o  progresivite  modernizácie 

a racionalizácie, ale aj o negatívnych dôsledkoch týchto procesov. Voči ”národu” 

ako prirodzenému fenoménu sociokultúrnej  reality  bola  ”civilizácia”  príznakom 

vonkajškovým a utilitárnym; transnacionálnym a nad-hraničným. ”Kultúra” je ako 

fenomén  časovo  a priestorovo  lokalizovateľná  a pevne  spojená  s nositeľom 

(národom ale aj indivíduom) ako jeden z príznakov, zdieľaný členmi národného 

spoločenstva,  upevňujúci  vnútornú  súdržnosť  jeho  členov  a v štruktúrach  ako 

étos a eticko-mýtické jadro poskytujúci opornú „ideačnú“ mriežku.

J. G. Herder a následne filozofi-romantici XIX. storočia «kultúru» povýšili 

do  pozície  samostatného  mena  –  v  singulári  (kultúra)  ale  častejšie  v  pluráli 

(kultúry).  Kultúra  ako  meno  indikuje  spôsob  života  ľudského  spoločenstva, 

obdobia alebo sociálnej skupiny. Koncept mnohosti «kultúr» je pevne ukotvený 

v kontextovom  rámci  nemeckého  myslenia  "o  človeku  a  jeho  aktivitách", 

systemizovaných  pod  hlavičkou  Natur-Geschichte  des  Menschen.  Herder 

«kultúru»  uchopil  ako  protiváhu  francúzskeho  striktne  racionálneho  progresu 

a ním  iniciovaného  ”života  v civilizácii”,  ktorý  vo  svojej  podstate  považoval 

(vzhľadom na deštruktívne zásahy do polí morálky a viery v absolútne nadradené 



štruktúry) za dekadentný. Esenciou každej národnej kolektivity je Volksgeist, ako 

abstraktná  entita  nazerateľný  len  cez  univerzalizované  prejavy  v spôsoboch 

života  kolektívneho  subjektu:  vo  zvykoch,  mravoch,  vierach,  psyché 

a svetonáhľade.

Kultúra ako identifikačný príznak národa 
Kultúra sa ako jedinečná esencia prestupujúca ”ducha” aj ”hmotu” stala 

jedným  z identifikačných  príznakov  národov  (Volks).  Postherderovský  diskurz 

obdobia  romantizmu  zdôrazňoval  pevnosť  väzieb  medzi  spoločenstvami/ 

národmi a ich kultúrami,  ústiace až do kultúrneho nacionalizmu: národ ako jeden 

ľud,  s vlastnou  formou  a vlastným  jazykom.  Spoločenstvo  ohraničiteľné  ako 

národ  má  vlastný  systém  spoločne  zdeľaných  a zdieľateľných  významov 

a hodnôt, tvoriace zdroj jeho mravnej sily (étos). Kým civilizácie môžu vykazovať 

univerzálne a kompatibilné znaky, kultúry sú vždy jedinečnými fenoménmi.

Nemecká  diskurzívna  prax  kompetenčné  polia  termínov  «kultúra»  a 

«civilizácia»  jasne  odlišuje.  «Kultúra»  konotuje  aktivity  človeka,  ktoré 

v minimálnej miere závisia od výdobytkov procesu modernizácie (u I. Kanta sa 

proces  modernizácie  negatívne  podpisuje  najmä  na  oblasti  praktikovania 

morálky). 

Preto sa v centre pozornosti  „spoločenských vied“  obdobia romantizmu 

ocitli  fenomény a oblasti,  dovtedy ležiace nielen na periférii  záujmu vedy ako 

takej, ale aj na periférii urbanizačno-civilizačných štruktúr (mestá a formujúce sa 

priemyselné  oblasti).  Zároveň  termín  zostal  funkčný  pri  referovaní  o 

intelektuálnej,  morálnej  a umeleckej  činnosti  človeka:  uskutočňovanie  týchto 

činností  ešte  v kontexte  dobového  vedeckého  myslenia  predpokladalo 

zdokonalenie  vrodených  schopností  človeka.  «Civilizácia»  odkazovala  k 

dosiahnutému, objektívne identifikovateľnému stupňu rozvoja materiálnej kultúry, 

najmä v systémoch priemyslu a technológií  výroby. Následne boli do popredia 

vyzdvihované  organickosť  a lokálnosť  (kultúry)  oproti  mechanizácii 

a systematizácii  (civilizácie),  imaginatívnosť  a kreativita  oproti  logickosti 

a striktnej racionalite, kvalita ako protiklad kvantity; agrárnosť oproti urbánnosti; 

neskôr humanistické oproti vedeckému. Terry Eagleton upozorňuje aj na ďalší 



dištinktívny  rozdiel  medzi  anglo-francúzskym  a nemeckým  modelovaním 

sémantického poľa kategórií: kým civilizácia ako utopický telos význam rozdielov 

(deklarovaných v období Moderny ako „národné“) znižuje,  kultúra ich, naopak, 

prehlbuje. 

V procesoch  kreovania  multikultúrneho  sveta  predstavuje  objektívna 

reflexia  kontextových  väzieb  kreovania  konceptu  „národnej  kultúry“  pomerne 

horúci  problém.  Ako  sme  upozornili,  reflexia  kultúry  je  do značnej  miery 

ovplyvnená konceptom kultúrneho nacionalizmu, opierajúceho sa o predstavu, 

že  národ  predstavuje  jedinú  organickú  formu  kolektívnej  subjektivity. 

Predstavitelia  „konzervatívnej  línie“  nadväzujú  pri  konceptualizácii  „národnej 

kultúry“  na  herderovskú  predstavu  národa  (Volk)  ako  organického  výhonku: 

národná kultúra konštituuje ľud(í) a „národné“ stojí vysoko nad „individuálnym“. 

Herder ovplyvnil nazeranie na „kultúru“ aj úvahami o nevyhnutnej báze „národa“ 

a teda aj  národnej  kultúry.  „Národná kultúra“  je  odpoveďou ducha národa na 

konkrétny  kontext  miesta,  času  a spôsobu  myslenia:  kultúra  ako  fenomén  je 

partikulárna,  konkrétna  a jedinečná.  Zároveň  identifikovaním  spoločne 

zdieľateľných štruktúr a konštruktov ovplyvnil  konceptualizáciu neskoršej vrstvy 

„spoločnej kultúry“  (common culture).  Následne predstavuje dôležité reflexívne 

topikum  pole  „spoločnej  kultúry“,  zastrešujúce  tie  z kolektívne  zdieľateľných 

fenoménov,  ktoré  garantujú  vnútornú  koherentnosť  národa  ako  formy 

kolektívneho subjektu.

Postštrukturalistická  a postmodern(istick)á  kultúrna  a sociálna 

antropológia podrobila moderné mýtizovanie konceptu „národnej kultúry“ kritickej 

reflexii. Po francúzskej revolúcii štát ako legitímna mocenská štruktúra splynul s 

idealizovaným  konceptom  národa,  umožňujúcim  formátovanie  nespojitých 

sociálnych  skupín  do  všeobecnejšej  spoločnej  množiny  „občanov“.  Filozofi 

a historici ako Karl Popper, Ernest Gellner, Benedict Anderson, Tom Nairn a Eric 

Hobsbawm, Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Anthony D. Smith a Miroslav 

Hroch  odkrývali  stratégie  a  procesy,  počas  ktorých  sa  nacionalizmus, 

nahrádzajúci  v ideačných  sociokultúrnych  mriežkach  štruktúry  prirodzenej 

spriaznenosti (pokrvnosť, súdržnosť pri obrane spoločného územia a pod.), stal 



novou formou ideológie  až obsesie.  Benedict  Anderson prezentoval  národ (a 

národnú  kultúru)  ako  jeden  z množstva  ďalších  umelých  predstavových 

konštruktov, vznik ktorých priamo súvisí s duchom Moderny.

Ernest  Gellner  metaforicky  naznačil  dôsledky  sociokultúrnej  zmeny, 

prejavujúcej  sa  nevyhnutnosťou  identifikácie  človeka  cez  (umelo 

konštruované) koncepty  „vlastnenia  národnosti“:  moderný  človek  považuje 

národnosť za rovnako samozrejmý príznak človečenstva ako nos, dve oči a uši. 

Gellner  upozorňuje,  že  koncept  spoločne  zdieľateľnej  kultúry  je  moderným 

fenoménom a bázou, na ktorej industriálna spoločnosť stojí. Vrstvu všeobecne 

zdieľateľných  fenoménov  „vysokej  kultúry“  považuje  za  nevyhnutný  príznak 

society,  definujúcej  a ohraničujúcej  sa  ako  „národ“.  Zároveň  upozorňuje  na 

vzájomné väzby medzi konceptami sféry ideačnej kultúry:  na existenciu vrstvy 

všeobecne  zdieľateľných  fenoménov  sú  navrstvené  aj  koncepty  civilizačného 

procesu, tematizované ako informačný vek a vzdelanostná spoločnosť.

„Národ“  ako  organické  vyústenie  genézy  ľudstva  na  určitom  stupni 

civilizačného a občianskeho pokroku stavia na (najradšej slávnej  a vznešenej) 

minulosti  smerujúcej  do  (minimálne rovnako slávnej  a  vznešenej)  budúcnosti. 

Vzhľadom  na  štruktúry  zakódované  v hĺbkach  nevedomia  a  v kolektívne 

zdieľateľných pocitoch (kolektívna pamäť, mentalita, historická pamäť a pod.) je 

verbalizovanie  skúsenosti  európskeho  („západného“)  človeka  viazané  na 

vnímanie aktivity ako cielenej a zameranej (dôsledky rímskeho modelu  colere). 

Západná  spoločnosť  na  rovine  ideálnej  kultúry  systemizovala  modely 

umožňujúce (primárne hodnotiacu)  reflexiu  aktivity  ako „všeobecne pozitívnej“ 

a „spoločensky prospešnej“. Modely garantujúce „spoločenskú prospešnosť“ sú 

súčasťou   „vysokej  kultúry“:  špecifického  a svojbytného  “poľa  kultúry” 

s charakteristickými ideami, hodnotami, inštitúciami, objektmi a artefaktmi. 

Fenomény obsiahnuté poľom „vysokej kultúry“ primárne signifikujú vlastný 

špecifický status aj špecifickými stratégiami vnímania (ako je napríklad estetická 

kontemplácia),  inštitúciami legitimujúcimi  ich výnimočnosť (tradícia európskych 

Akadémií) ako aj stratégiami prezentácie (salóny, galérie, múzeá a pod.). Vlastnú 

výnimočnosť  spájajú  s faktom,  že  na  ich  vzniku  sa  v nezastupiteľnej  miere 



aktívne podieľajú najkreatívnejšie a najvýnimočnejšie, vrodené (koncept génia) 

ako  aj  v procesoch  výchovy  a vzdelávania  získané  spôsobilosti  výnimočných 

jedincov spomedzi celku ľudí (kultúrnej a kreatívnej elity). 

Kultúrny  liberalizmus  vychádzajúc  z Kanta  a britského  liberalizmu, 

upozorňuje  na  (politické)  dôsledky  nadraďovania  sféry  „národného“  a 

„elitárskeho“  nad  „verejné“  a  „privátne“.  Ambíciou  tejto  línie  sa  preto  stalo 

deklarovanie  takých  konceptov,  ktoré  umožnia  reflexiu  „kultúry“  (neskôr 

verbalizovanú ako sféru „kultúrneho“ –  cultural) rovnako a rovnomerne vo sfére 

verejnej aj privátnej. Paradigma európskeho liberálneho myslenia je naviazaná 

na koncept univerzálnych štruktúr  rozumu a zákona,  užitočných pre všetkých. 

Zdieľanie „národnej kultúry“ vychádza z rozhodnutia jednotlivca; tvorcom kultúry 

na všetkých úrovniach je človek, podieľajúci sa na univerzálnej kultúre ľudstva.

«Kultúra» ako komparatívna a taxatívna matrica
Na  ohraničovaní  polí  ”vysokej  kultúry”  a  „všeobecnej  kultúry“  ako 

operatívnej kategórie spoločenských vied sa intenzívne podieľali estetici v XVIII. 

storočí ako aj filozofi-idealisti XIX. storočia. Podľa F. Schillera je «vysoká kultúra» 

nezastupiteľná jedinečnosťou zážitkov, ktoré človek pri skúsenosti s ňou môže 

získať,  pretože  má  potenciu  ”odčarovávať”  ordinaritu  života.  Vysoká  kultúra 

supluje  množinu  skúseností,  pôvodne  naviazanú  na  intenzívne  kontakty  so 

sférou  sacrum. Schiller prostredníctvom kategórie „kultúra“ reflektoval podstatu 

človečenstva. Deklaruje civilizačnú nevyhnutnosť „morálne vzdelaného človeka“, 

ktorý  si  prírodu  (a  prirodzenosť)  nepodrobuje  násilím,  ale  zduchovňovaním 

a zmravňovaním  –  teda  aktivitami,  vo  svojej  podstate  korešpondujúcimi 

s leitmotívom  Bildung.  Schillerovo  inovatívne  ozrejmenie  krásy  ako  princípu 

ukotveného  v duši  človeka  následne  iniciovalo  snahu  ohraničiť  zmyslami 

vnímateľné entity ako bázu, zjednocujúcu ľudí cez univerzálne štruktúry rozumu. 

Sféra  estetickej  kontemplácie  nasýtená  krásou  predstavuje  ríšu  slobody 

a harmonickej rovnováhy.  Prístupná je všetkým, ktorý vykročili  za obmedzenia 

vlastnej prirodzenosti – tým Schiller čiastočne prekračuje hranice striktného kul-

túrneho elitarizmu. 

Pre anglický jazykový okruh sa propagátormi spoločenskej nevyhnutnosti 



kultúry ako jednotiacej bázy stali Matthew Arnold, Samuel Taylor Coleridge, John 

Stuart  Mill  a F.  R.  Leavis.  S.  T.  Coleridge považoval  civilizáciu za ”zmiešané 

dobro” (mixed good); pretože jej budovanie je spojené s rastúcou materializáciou 

a zdokonaľovaním materiálnej  sféry.  Kultúra  je  svojou  podstatou  hodnotnejšia 

ako civilizácia, pretože konštituuje indivíduum, kým štát konštituuje ľudí. Kultúra 

je svojou prirodzenosťou spirituálna a osobnostná; je esenciou toho, čo vyzdvihlo 

človeka z animálnej ríše. Garantmi kultúry je komunita učencov a učiteľov, ktorá 

celý  svoj  život  zasvätila  múdrosti  a  kultivácii  mládeže  ako  tzv.  permanent 

Learned Class.

Pre  prvú  polovicu  XX. storočia  sa  stal  jedným z kľúčových  koncept  M. 

Arnolda, ktorý postulovaním „hodnotnej kultúry“  ako komparatívnej a taxatívnej 

matrice  ovplyvnil  generáciu  otcov-zakladateľov  americkej  a britskej  kultúrnej 

antropológie:  Edwarda B.  Taylora  a Lewisa  H.  Morgana ale  aj  Franza Boasa 

a Ruth Benedictovú. Podľa M. Arnolda musí byť «jadrom kultúry» množina ”toho 

najlepšieho, čo bolo povedané a myslené” – normotvorná a hodnoty garantujúca 

paradigma ”vysokej kultúry”. Kým kultúra umožňuje postihnutie dokonalosti v jej 

totálnosti,  iné  systémy  (ako  umenie,  veda,  poézia,  filozofia,  história  ale  aj 

náboženstvo) umožňujú len partikulárny zážitok z dokonalosti. 

”Estetická” paradigma (kultúra ako suma toho najlepšieho) bola v polovici 

XX. storočia konfrontovaná s antropologickou paradigmou („kultúra ako spôsob 

života“).  T.  S.  Eliot  vo  svojich  Notes  Towards  a Definition  of  Culture  (1948) 

odmietol  ”tradičný  literárny  koncept  kultúry”  a operuje  konceptom  ”národnej 

kultúry”,  zjednocujúcim  spôsoby  života  rôznorodých  a nesúrodých  sociálnych 

skupín. Snažil  sa ohraničiť  a špecifikovať množinu „univerzálne zdieľateľných“ 

konštruktov  roviny  „všeobecnej  kultúry“  (common  culture):  obrazov,  hodnôt 

a symbolov,  aplikovateľných  ako  identifikačné  a klasifikačné  príznaky 

kolektívnych  subjektov.  Vypočítateľná  a opísateľná  suma  prvkov  „všeobecnej 

kultúry“  mala byť  jedným z identifikačných príznakov „spôsobu života  národa“ 

a teda  aj  bázou  identifikácie  (a  prípadného  následného hodnotenia)  národnej 

kultúry. 

V intenciách diskurzu o multikulturalizme mnohí bádatelia upozorňujú, že 



modelovanie  poľa  „všeobecnej  kultúry“  a  „vysokej  kultúry“  ako  taxatívnej 

a komparatívnej  matrice  je  nielen  pokračovaním  kreovania  moderných  mýtov 

a zdiskreditovaných  metanarácií  ako  aj  snahou  aplikovať  mocenské  stratégie 

s cieľom presadiť vyžadované modely konštruovania sociálnej a kultúrnej reality 

(eurocenrizmus). 

Koncept „kultúry“ medzi deskripciou a hodnotením
Franz Boas a jeho žiaci koncept kultúry ako spôsobu života všeobecnej 

a ohraničiteľnej  skupiny ľudí  upevňovali  v povedomí širokej  odbornej  aj  laickej 

verejnosti.  Ako  upozornila  Margaret  Meadová:  vďaka  nim  sa  slovo  „kultúra“, 

ktorým na začiatku XX. storočia operovala malá akademická sekta antropológov 

stalo  jednou  z najčastejšie  používaných  fráz,  odkazujúcou  k miestu,  času 

a spôsobu života. Zároveň so slovom si verejnosť (často nevedome) osvojila aj 

naratívne  a referenčné  modely,  v ktorých  koncept  kultúry  vystupoval  ako 

taxatívna a hodnotiaca schéma. 

Ruth  Benedictová  (ktorú  Margaret  Meadová  dokonca  považovala  za 

„zodpovednú“  za  prijatie  antropologického  konceptu  kultúry  širokou  laickou 

verejnosťou),  ešte  v r.  1934  zamerala  svoju  pozornosť  na  komparáciu  troch 

tradičných  kmeňových  mriežok  v bestselleri  Patterns  of  Culture.  Svoju  ďalšiu 

prácu  The  Chrysanthemum  and  the  Sword  (1946)  už  píše  na  politickú 

objednávku  vo  verejnom  záujme:  „na  spoznanie  mysle  nepriateľa“  počas 

okupácie Japonska Spojenými štátmi. 

Odborné  akademické  reflexie  „národných  kultúr“  neboli  po  skončení 

svetovej vojny len špecifikom americkej kultúrnej antropológie, stali sa súčasťou 

diskurzu o kultúre na oboch stranách polarizovaného sveta. Sociálna a kultúrna 

antropológia zamerala svoju pozornosť na stratégie osvojovania si všeobecných 

kultúrnych vzorcov v procesoch socializácie a enkulturácie s ambíciou ohraničiť 

sumu „všeobecne prijímaného“: pre určitý národ špecifické a jedinečné vzorce 

a modely.  Ako komparatívna matrica boli využité umelo vytvorené, legitímnymi 

autoritami  mocensky  prezentované  mriežky,  systemizujúce  ideálne  modely 

a vzorce do podoby kánonov a doktrín (estetických, umeleckých, morálnych ... 

a pod.).



Kultúra a moderná spoločnosť – kultúra v modernej spoločnosti
Diskusia  nad  „ideou  kultúry“  medzi  jednotlivými  spoločenskými  vedami 

pokračovala.  Historici  a umenovedci  prvej  polovice  XX.  storočia,  ktorý  pokryli 

kategóriou  vlastné  reflexívne  polia,  odhaľovali  obmedzenosť  tradičnej 

„akademickej  antropológie“.  Ako  kriticky  upozorňovali,  koncept  „kultúry  ako 

spôsobu  života  ohraničenej  skupiny“  je  poplatný  kontextu,  v ktorom  vznikol 

a v ktorom bol operatívny: deskripcii „tradičných“ spôsobov života. Na počiatku 

XX.  storočia  sa  referenčné  modely  kultúrnej  antropológie  navrstvovali  na 

skúsenosť antropológov s tradičnou kmeňovou štruktúrou. Mnohé z konceptov 

kultúry,  na  ktoré  sa  antropológovia  odkazovaním  k  „otcom-zakladateľom“ 

odvolávajú (najmä koncept E. B. Taylora), súčasný diskurz vníma ako dôsledky 

pokusu  aplikovať  európsku  skúsenosť  z národných  štátov  na  realitu  tradičnej 

kmeňovej kultúry.

Od  druhej  polovice  XX.  storočia  sa  v Británii  pod  hlavičkou  Cultural  

Studies  profiluje samostatná reflexívna rovina kultúry.  Cultural Studies  čerpajú 

impulzy  primárne  z  britskej  sociálnej  antropológie  a  z tradícií  literárneho 

kriticizmu, pričom ale jeho kompetentnosť a objektívnosť zároveň popierajú pre 

(skrytý alebo aj otvorene prezentovaný) elitarizmus, formalizmus a estetizmus. 

V kontraste s kreovaním konceptov ”národnej kultúry” sa na vlnách kriticizmu XX. 

storočia  profiluje  tradícia  nazerania  na  kultúrne  podmienené  a inherentne 

konfliktné triedy významov a reprezentácií,  metódami sociálnych a historických 

vied (sociológia, etnografia, história a sociálna história). 

Koncept  kultúry  ako „galérie“  významných a reprezentatívnych  objektov 

v sebe  niesol  podtón  fenoménu  kultúry  ako  finitného,  ukončeného 

a ohraničiteľného  systému.  Už  Matthew Arnold  ale  uvažoval  o procesuálnosti 

kultúry.  Následne  najmä  línia,  vychádzajúca  zo  sociológie  (kde  sami  seba 

lokalizujú  aj  Cultural  Studies)  zdôrazňuje  procesuálnosť,  neohraničeteľnosť 

a selektívnosť  kultúry.  Raymond  Williams (1958:  Culture  and Society  1780 –

1950)  požadoval  dôsledné usadenie  reflexie  «kultúry»  do  trajektórií  sociálnej, 

ekonomickej ako aj politickej reality. Upozornil, že objektívna akademická reflexia 

kultúry  vyžaduje  vnímať  všetky  polia  kultúry  ako  funkčne  a sémanticky 



rovnocenné.  „Kultúra“  je  vo  svojej  podstate  dvojtvárna:  na  jednej  strane  je 

všeobecne zdieľateľná verejnosťou (common culture), na strane druhej je výsled-

kom  aktivity  jedinečného  génia-indivídua  („vysoká  kultúra“  ako  aj  vrstva 

subkultúr).

Frankfurtská  škola  a neskôr  britskí  kulturalisti  považujú  paradigmu 

«vysokej  kultúry»  za  rezistentnú  štruktúru  procesu  kapitalizácie  a  projektu 

Moderny:  za  striktne  uzatvorený,  formalizovaný,  finitný  a kánonický  systém. 

V diskurze  kultúrneho  kriticizmu  a kulturalizmu  predstavuje  ”vysoká  kultúra” 

samostatné a svojbytné protipole «nízkej kultúry». Pokusy vyrovnať hodnotovú 

priepasť  medzi  priepasťami  sféry  kultúry  –  „vysokým“  a  „nízkym“  –  ústili  do 

ohraničovania  „polí  v strede“:  od  „všeobecnej  kultúry“  (common  culture),  cez 

„kultúru populárnu“, „kultúru stredných vrstiev“ (midcult) a „kultúru masy“/masovú 

kultúru (mascult)) až po „kultúru ľudovú“ (folk cult).

V nadväznosti  na  práce  M.  M.  Bachtina  vníma  aktuálny  diskurz 

identifikované  ”polia”  kultúry  ako  garanciu  vnútornej  polyfónickosti  každého 

kultúrneho  systému:  rôznorodé  polia  medzi  sebou  vedú  intenzívny  dialóg 

(súhlasný, nesúhlasný, popierajúci a pod.); ale okrem základného štruktúrneho 

protikladu  medzi  „vysokým“  a  „nízkym“  navzájom  nemusia  stáť  v  radikálnej 

opozícii. Frankfurtská škola a britskí kulturalisti upozorňujú, že “vysoká kultúra” 

môže  byť  držiteľmi  moci,  upevňujúcimi  svoju  hegemóniu  a dominanciu, 

použitá/zneužitá v pozícii  “služobníčky”.  Ku každému z ”polí”  sa viažu kánony 

legitimujúce  jednotlivé  formy  a prvky  (a  umožňujúce  ich  klasifikáciu  do 

príslušného  poľa),  nazerané  aj  ako  stratégie  manipulatívne,  mocenské,  ná-

tlakové, symbolizačné (a pod.). Uprednostnenie jedného kánona ako aj  prípadné 

mocenské presadzovania jednotlivých kánonov môže viesť až k ”vojne kánonov” 

(Gerald Graff a William Cain). Časť diskutujúcich preto dôrazne upozorňuje, že 

estetické  hodnoty  sú  ideologickou  ilúziou,  vytvorenou  s cieľom  efektívne 

a hĺbkovo etablovať a zakonzervovať mocenské štruktúry.

Napriek identifikovanej  “temnej”  stránke časť odborníkov upozorňuje na 

koncepty funkčnosť a opodstatnenosť „vysokej kultúry“  a „všeobecnej kultúry“. 

Ernest  Gellner  spojil  prezentovanie  uceleného  systému  vysokej  kultúry  ako 



identifikačného príznaku «národa» so vznikom nacionalizmu. Vysoká kultúra je 

nezastupiteľným  subsystémom  kultúry  modernej  industriálnej  spoločnosti, 

pretože  uľahčuje  a umožňuje  jej  členom  identifikáciu  s národom  ako 

symbolickým konštruktom kolektívnej  imaginácie:  aktívne osvojenie  si  vysokej 

kultúry umožňuje indivíduu plavbu v “mori priemyslu”.

Americký  literárny  kritik  Harold  Bloom  analyzoval  kánonický  systém 

vysokej literárnej kultúry v práci  The Western Canon (1994). H. Bloom odmieta 

„postmoderné“  prezentovanie  systému  „klasickej“  vysokej  kultúry  ako 

uzatvoreného elitného klubu (hoci kriticky priznáva, že akýkoľvek štruktúrovaný 

systém nárokujúci  si autoritu Kánonu je svojou podstatou elitársky a exkluzívny). 

Kritizuje taxatívnu matricu „politickej a spoločenskej korektnosti“ a upozorňuje na 

dôsledky  nekritického  deklarovania  absolútnej  otvorenosti  štruktúr  v systéme 

kultúry  aj  na  rovinách  hodnôt.  Hodnotový  systém považuje  za  pevnú  súčasť 

kultúry  a  Kánon  vníma  ako  systemizovanú  a názorne  deklarovanú  štruktúru 

ideačnej sféry; presahujúcu na rovinu reálnej kultúry a každodennosti. 

Problematika  funkčnej  opodstatnenosti  „vysokej  kultúry“  rezonuje  aj 

v provokujúcich spisoch Alana Blooma The Closing of American Mind (1987) a E. 

D.  Hirscha  Cultural  Literacy:  What  Every  American  Needs  To  Know (1987). 

Obaja  upozorňujú,  že  systém  vysokej  kultúry  nielen  prezentuje   vyžadované 

hodnoty  a ideály,  ale  aj  obrazy  a symboly;  z  ktorých  následne  konštituujeme 

zložitejšie  kolektívne  zdieľateľné  sémantické  konštrukty   ako  „historická 

skúsenosť“  alebo  „historická  pamäť“;  ale   zároveň  umožňuje/podmieňuje  ich 

zdieľanie na nad-individuálnej úrovni. Hirsch, znepokojený úpadkom literárneho 

vedenia,  razantne  prezentoval  „konzervatívny“  koncept  „kultúrnej  literárnosti“, 

ktorý  zahŕňa  špecifické  verbálne,  jazykové  a sémantické  kompetencie, 

uchovávané a tradované ako súčasť nad-národnej tradície. 

Daniel Bell, jeden z najznámejších predstaviteľov povojnového kultúrneho 

kriticizmu XX. storočia, vo svojej provokatívnej práci  Cultural Contradictions of 

Capitalism (1976)  upozorňuje,  že  v súvislosti  s transformáciou  industriálnej 

spoločnosti na post-industriálnu  nevyhnutne dôjde aj k transformácii existujúcich 

sociokultúrnych vzorcov, modelov a vzorov. Zdôraznil, že na tvorbe normatívov 



sa nebude v dominantnej miere podieľať ani elita, ani „pracujúca trieda“; ale nový 

spoločensko-kultúrny  fenomén:  stredná  vrstva  postidustriálnej  spoločnosti, 

uzurpujúca si  čo najväčší  podiel  na „ľudskom“ ako aj  „symbolickom“ kapitále. 

Novú  strednú  vrstvu  považuje  za  produkt  „systémovej  valorizácie  ľudského 

kapitálu“. Postindustriálna spoločnosť nastoľuje aj  novú hodnotovú paradigmu, 

ktorej  kultúrnym  imperatívom  je  „sebarealizácia“  (realizácia  Ja).  Konzumná 

spoločnosť  operujúca  ideou  „sebarealizácie“  rozkladá  kategórie  „spoločné“ 

a „univerzálne“  do pluralitných a partikulárnych  súkromných cieľov.  Bell  v tejto 

súvislosti  upozorňuje  na  jeden  z najmarkantnejších  kultúrnych  rozporov 

kapitalizmu:  na  vyžadovanú  podriadenosť  funkčnej  kapitalizačnej  racionalite 

a deklarovanú  slobodu  akejkoľvek  formy  „sebavyjadrenia“  v duchu  doktríny 

realizácie  Ja.  Tento  motív  rozviedol  aj  Alain  Finkelkraut,  upozorňujúc  na 

„deštrukciu“ intelektuálnych a racionálnych štruktúr aj na rovine kultúry ideálnej: 

na  rozpad  komparatívnych  matríc  v systéme  hodnôt  (etických,  morálnych, 

estetických) aj racionality samotnej. Pri odkrývaní stratégií „estetizácie inakosti“ 

Gilles  Lipovetsky   upozorňuje  na  ich  vy(zne-)užívanie  pri  stimulácii  zmyslov 

a uspokojovaní Ja. Budúcnosťou súčasnosti  je podľa neho „vek neonarcizmu“.
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Ivan Dubnička

Redefinície vzťahu príroda a kultúra na prelome 
Milénií

Markantné prejavy globálnej environmentálnej krízy poukazujú na to, že 

tradičné  interpretácie  pojmov  príroda  a  kultúra  sú  v súčasnosti  neúplné, 

nepostačujúce, že vyžadujú istú revíziu, ba natíska sa i  nutnosť pokusu o ich 

redefiníciu.  Túto  naliehavosť  umocňuje  aj  to,  že  doterajšie  snahy  o  definíciu 

prírody ale najmä kultúry majú prevažne abstraktný charakter, čo podľa nášho 

názoru  nereflektuje  dostatočne  vážnosť  súčasného  stavu  spomínanej  krízy. 

Tento problém sa však ešte viac dotýka skúmania samotného vzťahu kultúry a 

prírody.  Nazdávame  sa,  že  pri  hľadaní  odpovedí  na  otázky  nakopené  okolo 

globálnych  problémov  Zeme  už  nemožno  zotrvať  len  vo  filozofickej  rovine, 

v zajatí symbolov (aj keď možno niekedy až príliš opojných), ale že túto rovinu 

treba rozšíriť najmä o antropologický rozmer.  Ak je totiž známa príčina a genéza 

akéhokoľvek problému, dá sa potom lepšie  korigovať,  eliminovať,  či  dokonca 

odstrániť.  Za  jednu  z priorít  pri  antropologicko-filozofickej  analýze  globálnej 

environmentálnej  krízy  považujeme  hľadanie  odpovede  na  otázku,  v akom 

vzťahu sú príroda a kultúra. Či ide o vzťah dualistický alebo koexistenčný alebo 

či vôbec o nejaký vzťah ide, či kultúra nie je len  obyčajnou súčasťou biosféry, 

smerujúc v evolučnom koridore tam, kam má presne, aj keď „naslepo“, určené. A 

či  vôbec človek,  jej  tvorca,  má nejaké slovo  v tomto  smerovaní,  či  nie  je  vo 

svojom konaní obmedzený.

Príroda:  ako  poznamenáva  J.  Kučírek,  „súčasná  filozofia  je  nútená 

konštatovať, že i napriek niekoľko tisícročnej histórii ľudského myslenia a snahe  

povedať  o  prírode  nekonečne  mnoho  sa  v podstate  dodnes  univerzálne 

filozoficky akceptovateľne definovať obsah pojmu – príroda –  nepodarilo“ (1; 11). 

A nielenže nepoznáme akceptovateľnú filozofickú definíciu prírody, ale dokonca 

nevieme  ohraničiť  ani  vznik  samotnej  filozofie,  teda  začiatok  snáh  o  jej 

definovanie.  Kučírek  napríklad  rozlišuje  medzi  filozofiou  a  mytológiou,  ktorú 

považuje za jej  „predhistóriu“.  Samotnú filozofiu  datuje  až do obdobia prvých 



orientálnych  civilizácií  a  starovekého  Grécka,  pričom  za  predhistóriu 

„ekofilozofie“ považuje indickú a čínsku filozofiu (1; 15-33). Prikláňame sa skôr 

k tvrdeniu  C.  Lévi-Straussa,  ktorý  označuje  za  istý  druh  prírodnej  filozofie  už 

mýtus  (mytológiu),  mágiu  a  totemizmus.  Práve  v týchto  fenoménoch,  ktorých 

genéza  siaha  až  do  najvzdialenejších  dejín  ľudstva,  vidí  jeho  snahu  o 

pochopenie sveta,  hľadanie jednoty a  odlišností  medzi  prírodou a kultúrou,  o 

potvrdenie  ich  jednoty  alebo  diferencie.  Prírodné  národy  (národy  bez 

písomníctva), ktorými sa zaoberal, podľa neho totiž vôbec nepodmieňujú všetku 

svoju činnosť len tým, aby nezomreli od hladu (ako to interpretuje B. Malinowski 

vo svojej koncepcii funkcionalizmu), ale rovnako ako ľudia modernej doby, aj oni 

sa  snažia  pochopiť  okolitý  svet,  jeho  povahu  a  vlastnú  spoločnosť.  Na 

dosiahnutie tohto cieľa používajú také isté intelektuálne postupy ako filozof či 

vedec (pozri 2). Jediný rozdiel v mýtickom a filozofickom myslení spočíva v tom, 

že prírodný (a zrejme aj archaický) človek sa snaží všetko zjednodušiť a dôjsť k 

poznaniu  čo  najkratšou  cestou.  Mytológia  na  rozdiel  od  vedy  sa  vyznačuje 

dychtivosťou  pochopiť  svet  naraz,  synteticky  a  s konečnou  platnosťou.  Preto 

v nej  nie je obsiahnutý ani  jeden prírodný či  spoločenský jav,  ktorý by neboli 

poznali.  Takže  aj  napriek  tomu,  že  oficiálne  ju  môžeme  zaradiť  do 

predcivilizačného obdobia ako učinil Kučírek, obsahovo už mytológia má tú istú 

ambíciu a ciele ako filozofia. A obdobne je to aj s mágiou. „Miesto toho, aby sme 

mágiu a vedu stavali do protikladu, mali by sme ich chápať ako javy paralelné,  

ako dva spôsoby poznania...“ (Lévi-Strauss, 2; 29). Preto môžeme predpokladať, 

že človek sa pokúšal o istú definíciu a poznanie  prírody už pri kolíske kultúry. 

Ako  teda  definovať  prírodu?  Vo  filozofických   slovníkoch  možno 

najčastejšie nájsť obdobnú definíciu akou je táto, že sú to: „veci a javy existujúce 

mimo  ľudské  vedomie  a  nezávisle  na  ňom;  súhrn  prírodných  foriem pohybu  

hmoty; to, čo nebolo vytvorené alebo zmenené človekom; prirodzenosť, vnútorná 

podstata“  (3; 76-77). Takáto definícia prírody   napriek tomu, že pochádza zo 

súčasnosti,  však  v podstate  len  korešponduje  s definíciami  prírody  od  čias 

antických (kedy znaky globálnej environmentálnej krízy neboli ľudstvu známe, čo 

bolo možno spôsobené len jej latentným stavom) až po novovek. Ak sa oprieme 



o počiatky oficiálnej európskej filozofie, skutočne vidíme, že podstatu a pôvod 

prírody  sa  pokúšala  poodhaliť  už  staroveká  filozofia.  Grécki  myslitelia  ju 

považovali  za svojbytnú,  účelne organizovanú realitu  a účelný proces vzniku, 

rastu  a  realizácie  foriem bytia,  pričom zdroj  i  účel  jej  jestvovania  a  premien 

hľadali v nej samotnej. Odhliadnuc nateraz od Platónovho chápania zmyslového 

sveta, pre ktorého bola príroda nepôvodná, tvorivo impotentná, závislá a odvo-

dená od pravého, skutočného sveta ideí,  môžeme aj na základe starogréckej 

interpretácie považovať za prírodu všetko to, čo nebolo vytvorené či zmenené 

človekom.  Takáto  interpretácia  však  prirodzene  odráža  len  našu 

antropocentrickú dimenziu, pretože sa v nej ignoruje fakt, že aj samotný človek 
vznikol  z prírody „nezávisle  na svojom vedomí“.  Oddeľujeme od seba to, 

z čoho sme vzišli, to, v čom je zakódovaná naša podstata a prirodzenosť. Takže 

z istého uhlu pohľadu sa takáto interpretácia môže zdať až arogantná, čo je však 

jedna z typických čŕt antropocentrizmu a to zároveň vytvára  precedens, prečo je 

ešte stále akceptovaná.  

Pre nás sa však zdá schodnejšie a akceptovateľnejšie stanovisko českého 

filozofa J.  Šmajsa, podľa ktorého dnešný pojem prírody treba chápať tak, aby 

bol  plne  rešpektovaný  fakt,  „že  vesmír  je  prirodzeným  spôsobom  vytvorený 

funkčný systém zahrňujúci miliardy galaxií a v jednej z nich tiež Zem, jej biosféru, 

človeka a ľudskú kultúru,  ktorý na našej  planéte samovoľne dospel  k vysokej  

úrovni  rozvoja  života,  k prahu  kultúry...“ (4;  29).  Šmajs  rozoznáva  prírodu 

všeobecnú – kozmos a prírodu pozemskú, a preto je presvedčený, že v dnešnej 

globálnej  civilizačnej  kríze  potrebujeme už nielen planetárny,  ale  aj  kozmický 

pohľad  na úlohu človeka  a  kultúry  v biosfére  a  to  ho  núti  opäť  položiť  starú 

antickú a stredovekú otázku: Aké je postavenie Zeme vo vesmíre? Čiastočné 

riešenie  vidí  vo  fyzikálno-mechanickom  prístupe  a  v prístupe  evolučno-

ontologickom.  V tom  prvom  ide  o  dávno  prekonaný  antický  a  stredoveký 

geocentrizmus,  uvedomenie  si  Zeme  ako  planéty,  ktorá  nie  je  nepohyblivým 

stredom slnečnej  sústavy,  stredom galaxie  ani  kozmu (4;  30).  Druhý prístup, 

evolučno-ontologický, ktorý je významný tak ekologicky ako aj axiologicky, však 

podľa Šmajsa akoby popieral už uvedenú fyzikálno-mechanickú charakteristiku 



postavenia Zeme vo vesmíre. Napriek tomu, že si plne uvedomuje, že Zem nie je 

dôvodom existencie vesmíru a ani cieľom jeho divergentnej evolúcie, uznáva jej 

jedinečnosť. Aj to je však dôkaz toho, že aj ten najtriezvejší ľudský pohľad do 

vesmíru nemôže prehliadnuť seba samého a príslušnosť druhu, ku ktorému patrí.

Okrem definície prírody a určenia jej vzťahu ku kultúre, je tu aj iný problém 

a tým problémom je jej pôvod a najmä príčina jej vzniku. V zásade tu stoja proti 

sebe dve koncepcie. Prvá z nich je idealistická (teistická), hovoriaca o príčine jej 

vzniku  ako  o  Bohom  naplánovanom  akte,  čiže  ako  o  vyššom  stvoriteľskom 

zámere. Tú čiastočne atakoval svojou teóriou Ch. Darwin, keď vyradil „božskú“ 

plánovitosť  prírody a na jej  miesto dosadil  mechanistické  prispôsobovanie sa 

živočíchov  pomocou  náhodných  genetických  variácií  a  selekcie.  Druhá, 

materialistická,  poníma  prírodu  ako  bezpríčinne  vzniknutú  hmotu,  ktorá 

evolučným pohybom a vnútornými procesmi umožnila vzniknúť živým formám. 

Podľa anglického filozofa a matematika  Bertranda Russella, nositeľa Nobelovej 

ceny  za  literatúru,  na  otázku  „Kto  stvoril  svet?“  neexistuje  logická  odpoveď, 

pretože, ak by sme odpovedali  „Boh“,  ihneď by sa nám vnútila otázka „A kto 

stvoril Boha?“. A keďže už musíme vychádzať z princípu, že „všetko musí mať 

svoju príčinu“, ako to vyplýva z príčinného dôkazu, potom aj samotný Boh musí 

mať svoju príčinu. V opačnom prípade totiž môžeme postupovať obrátene, že 

totiž ak môže niečo existovať, niečo, čo nemá príčinu, môže to byť práve tak svet 

(príroda) ako Boh (5; 149-150). 

Pre naše úvahy o pôvode a príčinách vzniku prírody (vesmíru), v rámci 

analýzy globálnej environmentálnej krízy, však nie je potrebné príliš vkĺznuť na 

pôdu  kozmologických sporov  v rámci  filozofie  či  teológie,  pretože sa  chceme 

vyhnúť špekulatívnemu priestoru, ktorý je tu vytvorený. Tento priestor sa náhle 

zužuje, ak sa oprieme o strohé fakty z astrofyziky a astrogeológie. Nielenže sa 

takto vyhneme spomínaným sporom a výkladom o pôvode a podstate sveta, ale 

rozptýlime najmä abstraktnú  hmlu,  ktorá  zastiera v rámci  týchto  dišpút  reálne 

nebezpečenstvo  vyplývajúce  zo  zdevastovaného  životného  prostredia. 

Vychádzajme teda z toho, že príroda/vesmír je výsledkom procesu, ktorý nastal 

niekedy pred dvadsiatimi miliardami rokov, a ktorý astronómovia nazvali veľkým 



treskom (big bang). Za milión rokov neskôr vznikajú prvé hviezdy a o ďalšie tri 

miliardy rokov neskôr vznikajú protogalaxie, z ktorých sa pod vplyvom gravitácie 

vyvinuli dnešné galaxie. Hviezda - Slnko vznikla pred 5 miliardami rokov spolu 

s planétami,  medzi  ktorými  je  aj  Zem.  Tá  je  od  nej  vzdialená  150  miliónov 

kilometrov a vďaka jej teplu a svetlu na nej vznikol život (6; 1-12).

Túto skrátenú krátku verziu uvádzame len z čisto technických dôvodov, 

pretože  oveľa  zaujímavejší  je  fakt,  a  to  už  vkĺzame,  azda  nevyhnutne,  do 

filozofických úvah, že Slnko je podľa astronómov len bezvýznamnou hviezdou, 

akých je vo vesmíre na miliardy,  ale z pohľadu človeka má preň táto hviezda 

jedinečný a zásadný význam. A to význam  priamo existenčný.  Skúsme však 

dedukovať  „neantropocentricky“.  Ak  by  Slnko  bolo  naozaj  len  bezvýznamnou 

vesmírnou hviezdou (napríklad Betelgeuze, hviezda v súhvezdí  Orión, je 700-

krát väčšia ako Slnko),  vychádza z toho logicky aj  to,  že aj  planéty,  ktoré ho 

obiehajú, majú rovnakú banálnu hodnotu. Ak by sme touto postupnosťou zašli 

ešte ďalej, tak sa dostaneme až k planéte Zem, k životu na nej a k človeku. Ak 

toto  všetko  tvorí  bezvýznamný vesmírny  fakt,  potom aj  prípadná  apokalypsa 

našej  civilizácie  môže  byť  len  rovnako  bezvýznamným intermezzom v histórii 

vesmíru a času. 

Presvedčenie,  že  Zem  je  len  bezvýznamným  priestorovým  bodom  vo 

vesmíre, možno nájsť dokonca aj u kresťanských teológov. Napríklad dominikán 

poľského pôvodu Józef M. Bocheński  tvrdí,  že  „astronómia nás informuje,  že  

svet je neuveriteľne veľký. V samotnej našej hmlovine (Mliečnej dráhe) existujú  

miliardy hviezd a hmlovín je predsa tiež mnoho – najskôr tiež miliardy. Je preto  

pravdepodobné, že medzi týmito miliardami sĺnc existujú také ako je naše, ktoré 

majú planéty... Tvárou v tvár takémuto množstvu je nanajvýš pravdepodobné, že  

život a spolu s ním i niečo podobné človeku existuje v rade prípadov aj inde vo 

vesmíre. Tvrdiť, že človek, obyvateľ vesmírneho prášku, akým je naša Zem, a  

iba on, je niečím výnimočným, to už nám prosto pripadá ako nehoráznosť“   (7; 

53).

Kultúra  –  Podľa  predchádzajúceho sa  zdá,  že  pojem kultúra  je  ľahko 

definovateľný a na pozadí prírodného aj ľahko identifikovateľný. Preto jestvuje 



veľa definícií, ktoré v základe vychádzajú z toho, že kultúru chápu ako všetko to, 

čo bolo vytvorené, alebo zmenené človekom. Za všetky uveďme Szczepanskeho 

definíciu,  podľa  ktorej  kultúru  možno  pochopiť  ako  „  súhrn  výtvorov  ľudskej  

činnosti,  materiálnych i nemateriálnych, súhrn hodnôt, i uznávaných spôsobov 

konania,  zobjektivizovaných  v nejakej  pospolitosti  a  predávaných  iným 

pospolitostiam a ďalším pokoleniam“ (8; 17 ).

Ak  to  úplne  zjednodušíme,  potom príroda  je  to,  čo  nevzniklo  ľudským 

pričinením  a  naopak,  kultúra  je  to,  čo  ľudským  pričinením  vzniklo.  Z tohto 

pohľadu sa však potom príroda javí ako kvalitatívne niečo úplne iné ako kultúra. 

Tej je takto vštepená neprírodná dimenzia a vo vzťahu k prírode je postavená ak 

nie do seberovného vzťahu, tak určite do vzťahu dualistického. Pritom, ak by 

sme zobrali  do úvahy len samotný fakt,  že celý známy svet  sa skladá z tých 

istých prvkov, ktoré sú zhrnuté v Mendelejevovej sústave, a ich zlúčenín, kde za 

prítomnosti  uhlíka  vznikajú  organické  látky,  nutné  pre  život,  potom  by  sme 

nemohli ani hľadať nejakú kvalitatívnu hranicu medzi prírodou a kultúrou. Nech 

by sme totiž rozoberali ktorúkoľvek časť prírody a materiálnu kultúru (duchovnou 

kultúrou  v tomto  zmysle  sa  budeme  zaoberať  neskôr),  dokonca  aj  samotné 

ľudské telo, vždy by sme došli  k jednotlivým prvkom, ktoré prírodu, respektíve 

vesmír,  tvoria.  Ak  sa  však  budeme  zaoberať  známymi  definíciami  prírody  a 

kultúry,  nutne  sa  dostaneme  do  pozície,  v ktorej  sa  chtiac-nechtiac  musíme 

zaoberať skúmaním rozdielnosti  týchto dvoch pojmov.  Dualistické vymedzenie 

totiž akoby úplne odoberalo prírode status, že to bola práve ona, ktorá umožnila 

vzniknúť  kultúre,  respektíve  človeku.  Ľudstvo  je  úplne  závislé  od  prírodných, 

najmä  organických  zdrojov,  ktoré  sú  z  kvalitatívnej  stránky  neobnoviteľné.  A 

keďže pojmy ľudstvo a kultúra možno v istom slova zmysle vnímať synonymicky, 

vyplývajú  z toho  aj  isté  zákony  nutnej  koexistencie  kultúry  a  prírody, 

s prihliadnutím  na  primárne  postavenie  prírody  ako  zdroja  a  podmienky 

samotného života. Paleontológ a antropológ R. Leakey napísal: „História života 

na Zemi je poznačená troma revolúciami. Prvou je zrod samotného života, krátko 

pred 3,5 miliardami rokov. Život vo forme mikroorganizmov sa stal významnou 

silou  vo  svete,  v ktorom  predtým  pracovala  iba  chémia  a  fyzika.  Druhou 



revolúciou bol zrod mnohobunkových organizmov, približne pred pol miliardou 

rokov. S vývojom rastlín a zvierat  nespočetných tvarov a veľkostí a vzájomne 

prepojených  v bohatých  ekosystémoch  sa  život  stal  komplexnejší.  Treťou  re-

volúciou  bol  zrod  ľudského  vedomia  v období  posledných  2,5  milióna  rokov.  

Život si  začal  sám seba uvedomovať a začal  pretvárať svet prírody pre svoje  

ciele“  (9; 139). Ak budeme zrod ľudského vedomia považovať za zrod kultúry, 

potom z predchádzajúceho skutočne vyplýva primárne postavanie prírody, ktorá 

až následne, po svojej koncentrácii a aktivovaní, umožnila i vznik kultúry. Navyše 

kultúru nemožno vnímať  len  cez  prizmu abstraktna,  jej  duchovného rozmeru, 

lebo má aj  materiálne črty.  Človek by nikdy nevyrobil  kamennú sekeru,  keby 

v prírode  nejestvoval  kameň.  A  rovnako  ako  na  surovinách  (kameň  nie  je 

zďaleka jedinou surovinou) je kultúra závislá aj na potravinách a energii, ako aj 

na ostatných prírodných zdrojoch. Takže akákoľvek pertraktácia okolo závislosti 

či nezávislosti kultúrneho od prírodného, je scestná. A to aj v tom prípade, ak za 

oponenta nominujeme biblickú zvesť o stvorení sveta. Človek je v nej stvorený 

až v šiesty deň, kedy už všetko živé i  neživé,  tvoriace prírodu, bolo stvorené 

(pozri  10;  1–  2).  Ak  budeme  akceptovať  Leakeyho  poradie  troch  revolúcií, 

môžeme len s konečnou platnosťou dedukovať, že zánik kultúry neznamená 
zánik prírody, ale zánik prírody automaticky znamená zánik kultúry. 

Prirodzene,  že  do  takto  chápaného  vzťahu  prírody  a  kultúry  môžeme 

vniesť námietku a vytvoriť protiteóriu, podľa ktorej človek bol ústredným motívom 

a konečným cieľom „stvoriteľského“ zámeru, trebárs aj evolučnou cestou. Tú totiž 

pod  ťarchou  dôkazov  dnes  akceptujú  zväčša  aj  kresťanskí  teológovia  a  len 

máloktorý  intelektuál  si  dovolí  ju  zavrhnúť.  V  euroamerickej  spoločnosti  bola 

Darwinova  teória  v prevažnej  miere  prijatá  dokonca  aj  širokou  verejnosťou. 

Teológovia túto skutočnosť zväčša interpretujú ako dôkaz o vyššom, dlhodobo 

naprogramovanom stvoriteľskom pláne. Podľa takéhoto scenára by sme museli 

pripustiť, že miliardy rokov trvajúce dejiny vesmíru, a teda aj našej galaxie, našej 

slnečnej sústavy, našej Zeme smerovali len a len k vzniku ľudského druhu, teda 

aj k vzniku ľudského vedomia. Tento druh a kultúra, ako fenomén, ktorý zaisťuje 

jeho prežitie, však nie sú stále. Tak, ako vesmír, aj človek a kultúra sú neustále 



v pohybe. Tak, ako vo vesmíre zanikajú hviezdy, tak zanikajú jednotlivé etniká i 

jednotlivé  kultúry.  Ako  má  teda  vyzerať  úplný  a  konečný  „stvoriteľský“  cieľ? 

Možno ho vnímať s otáznikom? Sme v konečnej fáze vývoja? To sotva. Kto má 

odvahu tvrdiť, že ľudstvo je vo svojom vývoji, či už po stránke civilizačnej alebo 

technickej,  či  morálnej  alebo filozofickej,  na konci  svojich  tvorivých  (alebo už 

netvorivých?)  síl?  Ak by sme ale  neboli,  kam potom vlastne  smerujeme? Je 

v súčasnosti  vo  svete  ideálny stav? Je naša civilizácia  a  kultúra  harmonická, 

ideálna? Nie? Sme teda len v istej fáze vývoja na ceste k ideálnemu svetu? Ak 

by sme totiž boli ochotní uveriť, že ľudstvo a kultúra dnes vôbec nie sú v kríze, že 

sú len v istom bode svojej cesty za konečným cieľom, museli by sme odmietnuť 

aj existenciu globálnej environmentálnej krízy. Alebo je toto konečná fáza? Sme 

ochotní uveriť, že miliardy rokov trvajúci vývoj vesmíru prebiehal okrem iného aj 

preto, aby boli postavené osvienčimské pece, aby miliardy ľudí zomierali hladom, 

aby milióny detí bolo nútených k ťažkej práci a prostitúcii? A to je len náznak 

toho, čo priniesla (samozrejme  okrem množstva iného) ľudská kultúra. Ak áno, 

potom  musíme  ignorovať  ozónovú  dieru,  kyslé  dažde,  ubúdanie  vody, 

preľudňovanie,  energetický  kolaps civilizácie...  Ale  ak  toto  budeme ignorovať, 

vedome si pílime konár, na ktorom sedíme. Veď je úplne zrejmé, že naša planéta 

nie  je  „stolček,  prestri  sa“,  a  preto  môže  uživiť  len  taký  počet  ľudí,  ktorý 

zodpovedá jej pôdnym a vodným zdrojom, ktoré, aby fungovali, musia jestvovať 

v ekologicky fungujúcom prostredí,  teda nie  pod vplyvom kyslých  dažďov,  pri 

zvýšenom ultrafialovom žiarení  a  pri  skleníkovej  teplote.  A opäť sa takto javí 

kultúra ako sekundárna voči prírode a zároveň od nej úplne závislá, a to nielen 

v okamihu  svojho  vzniku,  ale  aj  v okamihu  svojho  pretrvávania  i  v okamihu 

svojho zániku. 

Ak sme identifikovali prírodu ako prvotnú vo vzťahu ku kultúre, v žiadnom 

prípade to  neznamená potvrdenie ich vzťahu na báze rôznorodosti, ale skôr na 

báze  syntetickosti.  Túto  syntetickosť  je  však  treba  vidieť  v istej  postupnosti 

a najmä v ich vzájomnej koexistencii.  Príroda sa javí ako lono i kolíska kultúry, 

čo  by  mohlo  poukazovať  na  materský  vzťah,  ktorý  býva  v prevažnej  miere 

harmonický.  Ako  sa  však  ukazuje,  aspoň  zdanlivo,  nie  je  medzi  prírodou  a 



kultúrou  harmonický  vzťah.  Akoby  dochádzalo  ku  konfliktu.  A  čím  viac 

oddeľujeme prírodné od kultúrneho,  tým sa nám ten konflikt  javí  v jasnejších 

kontúrach a tým nadobúda aj čoraz väčší antropocentrický rozmer. Ak sa opäť 

pokúsime odpútať od antropocentrického pohľadu, môžeme pripustiť, že kultúra 

je súčasťou prírody,  a preto to,  čo sa deje  (máme na mysli  environmentálnu 

krízu),  je  harmonické,  čiže  plne  v réžii  prírody  a  jej  prirodzených  pochodov. 

Keďže  sme  si  však  vedomí  faktu,  že  konáme  a  myslíme  v prísnych  antro-

pocentrických dimenziách, a teda podliehame vnímaniu sveta aj prostredníctvom 

symbolov,  čo  je  charakteristickým  znakom  vedomia,  dochádzame  pri  našom 

pokuse  o  identifikáciu  prírody  a  kultúry  k záveru,  že  najskôr  môžeme  oba 

fenomény identifikovať  len na pozadí  sémantických opozícií.  Tak  ako dospeli 

Emile Durkheim a Mircea Eliade k presvedčeniu, že sacrum možno rozlíšiť iba na 

pozadí profánneho, tak môžeme skonštatovať aj my, že kultúrne možno najlepšie 

rozlíšiť na pozadí prírodného. To však v podstate potvrdzuje iba to,  že takéto 

chápanie rozličnosti je viazané len a len na ľudské vedomie, je teda odrazom 

subjektívneho, nie objektívneho chápania sveta. 

Ak sme zámerne vynechali celý historicko-filozofický komplex názorov a 

pokusov o definíciu prírody,  bolo to z toho dôvodu, že aj  v súčasnosti,  ako to 

podotkol Kučírek, neexistuje akceptovateľná definícia prírody. Napriek tomu, že 

sa nestotožňujeme so Šmajsovým tvrdením, že „kultúru ako výtvor a prostriedok 

expanzie  človeka,  t.  j.  jedného  biologického  druhu,  prírodné  štruktúry  

nevytvorili...“  (4;  31),  my  sa  naopak  nazdávame,  že  to  bola  práve  evolučná 

nutnosť, ktorá umožnila vzniknúť kultúre, predsa práve jeho chápanie prírody sa 

nám  javí  v súvislosti  s globálnou  environmentálnou  krízou  ako  prijateľné.  Ak 

Šmajs chápe prírodu ako všeobecnú (kozmos) a pozemskú (biosféru),  my by 

sme akcentovali skôr prírodu všeobecnú, teda prírodu ako niečo absolútne. Ak 

budeme považovať  zrod  ľudského  vedomia  len  za  etapový  bod  v evolučnom 

smerovaní  druhu  Homo  sapiens,  potom  je  vnímanie  pozemskej  prírody  len 

subjektívne spracovanou realitou vo vedomí človeka, ktorý je existenčne na ňu 

odkázaný,  rovnako  ako  jeho  výtvor  –  kultúra.  V konečnom  dôsledku  je  totiž 

pozemská  príroda odkázaná na energiu  pochádzajúcu  od  Slnka.  Celá  kauza 



ľudských  dejín  má  teda  vesmírny  rozmer  a  jej  podstata  sa  stráca  v niečom 

absolútnom, čo môžeme pracovne nazývať prírodou.

Ak by sme ponímali  kultúru ako niečo,  čo nekorešponduje s prírodným 

dianím, respektíve ako niečo, čo sa prírode vymklo spod kontroly, museli by sme 

uznať aj to, že kultúra je autonómnym fenoménom, nezávislým od prírodných 

zdrojov. Minimálne v tomto bode však niet racionálnej dišputy. Šmajs operuje pri 

svojej  premise  o  tom,  že  kultúru  prírodné  štruktúry  nevytvorili,  tým,  že  tieto 

štruktúry preto ani „nechápu jej funkciu v evolučnom procese biosféry a nevedia 

ju nahradiť, opraviť ani zlepšiť“ (4; 31), čo sa podľa neho v konečnom dôsledku 

hmatateľne  prejavilo  práve  v globálnej  environmentálnej  kríze.  My  však 

nechápeme evolúciu ako garanta všetkého života, ako to napokon nechápe ani 

Šmajs, a už vôbec nepovažujeme jej výtvory za perpetuum mobile. Nám známa 

história Zeme učí o množstve vyhynutých rastlinných i živočíšnych druhov a tie 

bezpochyby boli výtvorom prírodných štruktúr. Napriek tomu, keď nastal ich čas 

a bolo ich treba „opraviť“, „vylepšiť“ alebo „nahradiť“, vždy došlo zrejme zo strany 

týchto  štruktúr  k  najracionálnejšiemu  riešeniu  a  verdiktu.  Vymieranie  druhov 

môže prebehnúť rýchlo alebo aj postupne. Nazdávame sa, že aj globálna en-

vironmentálna  kríza  nie  je  bezradným riešením prírodných  štruktúr  (evolúcie) 

problému  –  človek,  respektíve  kultúra,  ale  skôr,  že  je  to  ich  „racionálne“ 

vyhodnotenie a spracovanie tohto problému. Ide tu o typický jav akcie a reakcie. 

Vznik kultúry bola akcia  a globálna environmentálna kríza je jej  reakciou.  Jej 

podoba, či sa už jedná napríklad o ozónovú dieru, globálne otepľovanie, úbytok 

zdrojov  pôdy,  vody,  znečistenie  ovzdušia,  čiže  elementov  bezpodmienečne 

nutných  pre  samotnú  existenciu  ľudského  druhu,  je  dôkazom  nie  toho,  že 

prírodné štruktúry sú bezbranné a bezradné voči kultúrnej expanzii človeka, ale 

skôr dôkazom toho, že ju presne vedia koordinovať a určiť jej horizont. 

Ak  by  sme  teda  nezobrali  do úvahy   skutočnosť,  že  príroda  umožnila 

existenciu kultúry a opreli sa o tradičný výklad týchto pojmov, nutne by sme sa 

dostali  do  situácie,  v ktorej  by  sme  museli  akceptovať  dualistický  charakter 

prírody a kultúry. Ako výstižne poukazuje D. Špirko: „Pre našu kultúru je typické 

chápať vzťah človeka a prírody ako zápas.“  A ďalej: „Pochopenie prírody ako 



vonkajšieho, cudzieho opozičného a nepriateľského sveta voči svetu ľudskému 

vedie  k presvedčeniu  o  nevyhnutnosti  vzájomného  konfliktu“  (11;  25  ).  Ešte 

horšie vyznieva fakt, že človek vo svojej samoľúbosti nielenže začal považovať 

prírodu za nepriateľskú, ale navyše, začal ju považovať za poraziteľnú. Pritom 

jestvujú úplne jednoduché dôkazy o tom, že človek, bytosť,  ktorá má ambície 

lietať  do  medzihviezdnych  priestorov,   nedokáže  účinne  čeliť  ani 

meteorologickým a seizmografickým vrtochom našej planéty.  Chod najväčších 

euroamerických  metropol  sa  načisto  zastaví,  keď  napadne  nečakane  vyššia 

vrstva snehu, záplavy a zemetrasenia pohlcujú celé aglomerácie a tomu všet-

kému sekunduje smrť nespočetných ľudských obetí. Predstava, že človek plne 

ovláda vlastné technológie, ktorými môže neobmedzene manipulovať prírodnými 

dejmi,  je  rovnako  mylná  ako  bola  predstava  konštruktérov  Titanicu  o  jeho 

nepotopiteľnosti.  Dodnes  je  táto  predstava  pochovaná  na  dne  Atlantického 

oceánu a o jej blízkej exhumácii možno len snívať.

Keďže  naše  premisy  smerujú  skôr  k presvedčeniu,  že  kultúra  je  len 

súčasťou  prírody,  a  nemá  uprostred  nej  výsostné  miesto,  aj  keď  je  čo  ako 

výnimočná, ako sa to aj od dôb civilizačných traduje v nejednom filozofickom, či 

náboženskom systéme, nemôžeme akceptovať ani ich dualistický vzťah, ale ani 

ich  vzťah  rovnocenný.  Príroda,  vo  svojej  ľudskému  poznaniu  sotva 

obsiahnuteľnej  monumentálnosti  a  mnohorakosti,  zastrešuje  aj  kultúru a tá  je 

potom z tohto pohľadu od nej priamo závislá. Na ich nepriamu úmeru poukazuje 

aj J. Šmajs: „Prírode, pre ktorú ako druh takmer nič neznamená, vďačí človek 

takmer  za  všetko,  kultúre,  ktorá dnes zaisťuje  naše prežitie  a  v jej  evolučnej  

dráme sme jedinými protagonistami, nevďačíme biologicky takmer za nič“ (4; 76). 

Šmajs  zachádza  vo  svojich  úvahách  tak  ďaleko,  že  sa  snaží  poodhaliť 

protiprírodný charakter kultúry (4; 11). Tým však čiastočne neguje nadriadenosť 

prírody vo vzťahu ku kultúre a popiera svoje predchádzajúce tvrdenie. Pretože ak 

by  kultúra  skutočne  ohrozovala  prírodu  v jej  existencii,  potom by musela  byť 

minimálne  jej  rovnocenným  partnerom.  Príroda  však  nemá  vo  svojej 

univerzálnosti  ustálenú  podobu.  Môže  sama  seba  negovať,  korigovať, 

prispôsobovať. Je nezávislá od čiastkových dejov, pretože ich sama programuje 



a presne načasuje svoje spätné reakcie. Ak teda odmietneme dualistický princíp, 

javí sa nám, že kultúra nemá protiprírodný charakter, ale paradoxne, protiľudský 

charakter, minimálne v jej súčasnom stave. Globálna environmentálna kríza to 

potvrdzuje v plnej miere. 

Veda disponuje dôkazmi, ktoré poukazujú na nestálosť vonkajších foriem 

prírody. Geologické a biologické dejiny Zeme sú pestré a možno v nich nájsť tie 

najrôznejšie  podoby  neživých  častí  i  živých  organizmov.  Napríklad 

v druhohorách, takmer 200 miliónov rokov na nej žili  dinosaury (12). Tak, ako 

mala príroda dôvod k ich evolučnému zrodu, tak isto mala dôvod k ich zániku. Či 

si  to  dinosaury  spôsobili  sami,  napríklad  neúnosnými  požiadavkami  na 

potravinové zdroje, alebo to spôsobila nejaká „náhoda“, konala tak zrejme bez 

akejkoľvek sentimentality a bez rovnakej sentimentality dala následne možnosť 

preukázať „životaschopnosť“ cicavcom, medzi  ktorými sa nachádzal aj  predok 

človeka. Ťažko si možno predstaviť, že by príroda nominovala jeden zo svojich 

„výtvorov“ za svojho „zničiteľa“. Ak je príroda tvorcom človeka a ten je tvorcom 

kultúry, čo ako ničivej voči svojmu bezprostrednému okoliu, nemôže vyjsť z tohto 

konfliktu porazená. To, čo my nazývame ekologickým alebo environmentálnym 

nebezpečenstvom, je len jej reakciou, jej najprirodzenejšou odpoveďou kultúre. 

Človek  môže  svojím  konaním  pozmeniť  momentálny  charakter  prírodného 

prostredia (To však dokážu aj zvieratá!) až k vlastnému sebazničeniu, no prírodu 

ako takú zničiť nemôže. Tá môže relaxovať celé milióny rokov a len ona svojou 

evolučnou genialitou môže rozhodnúť o nejakej novej forme života, ktorá ale už 

vôbec nemusí mať inteligenčný charakter ako tomu bolo v kultovom americkom 

filme Planéta opíc.   Bolo by možno aj  trúfalé namýšľať  si  o „nepoučiteľnosti“ 

prírody.  To  sa  zatiaľ  týka  len  človeka,  ktorý  je  však  paradoxne,  ako 

poznamenáva americký evolucionista Stephen Jay Gould, možno len náhodným 

druhom na Zemi v jej geologickej mikrosekunde (13; 231). 

Protiprírodný  charakter  kultúry  alebo  jej  dualistický  vzťah  k prírode 

môžeme teda chápať len v prísnych mantineloch ľudského chápania. Človek, jej 

tvorca,  prirodzene  spája  svoje  bytie  s okamžitou  formou  prírody,  a  preto  sa 

trúfalo stavia do úlohy dobyvateľa. Len málo si už uvedomuje svoju existenčnú 



závislosť od prírodného prostredia, pričom vo svojej  vlastnej histórii  by o tom 

našiel dostatok poučení a dôkazov. Tak ako to uvádza aj fínsky  filozof A. Naess: 

„V uplynulých  deviatich  tisícročiach  sa  človek  správa  ako  invázny  druh 

kolonizujúci  nové priestory.  Druh individualistický  a  agresívny.  Druh,  ktorý  sa  

snaží  vyhubiť  alebo  zatlačiť  iné  druhy.  Človek  vynaliezavo  prežíva  aj  

v v nepriaznivých podmienkach – ako obdivuhodné! – ale v dôsledkoch sa chová 

sebadeštruktívne. Nakoniec ho nahradia iné druhy – druhy vhodné pre opätovnú 

stabilizáciu  ekosystému.  Ak  nemá  byť  človek  nahradený  niekým iným,  musí  

prestať bojovať proti prírode“  (14; 262). Posledná Naessova veta vyznieva ako 

imperatív, pretože dopovedané slovami K. Lorenza – „... plameň kultúry možno  

sfúknuť rovnako ľahko ako plameň sviečky“ (15; 71).  
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S U M M A R Y

Express ive  demonstrat ions  of  g lobal  env i ronmenta l  cr is is  are  proof  that 
t rad i t ional  in terpretat ions  of  idea  nature  and  cul ture  are  unsat is factory 
and  require  rev is ion  at  present  t ime.  I t ’s  necessary  to  t ry  about  the i r 
new  def in i t ion.  Abst ract  character  of  ex i t ing  def in i t ion  of  idea  nature 



and  cul ture  of ten  cover  grav i ty  of  menace  resul t ing  f rom  global 
env i ronmenta l  cr is is .  Invest igat ion  reason  of  cr is is  is  obl iged  to  have 
anthropologica l  character ,  too.  I t  is  necessary  to  know  genesis  of 
cr is is .  Only  so wi l l  be poss ib le  these ef fects  e l iminate.  
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Hana Pravdová

Mediálna kultúra 
Problemat ika  ref lex ie  mediá lnej  ku l túry  sa  spája  s  ref lexiou 

procesov  masi f ikác ie,  s  procesmi  g lobal izác ie  ako  a j  s  ref lexiou 
masovokomunikačných  prostr iedkov.  Rámec  bádania  mediá lne j  ku l túry 
určuje  metodológ ia  pr ís lušného  vedného  odboru,   rozsah  deskr ipc ie 
charakter is t iky  ku l túry  a  je j  media l izovaných  in formačných  odkazov 
( ident i f ikovaných  významov,  dekódovan ie  obsahov  publ ikom,  vp lyv 
a úč inok   mediá lnych  produktov  na  posto je  a  názory  je j  pr i j ímateľov  - 
užívateľov  a lebo  publ ikum).  Snahy  o exaktné  post ihnut ie  pojmov 
kul túra  a mediá lna  kul túra  sa  s t retávajú  vo  vrs tvení  ich  symbolov 
a významov.  Jednou  zo  zák ladných  podmienok  štúdia  mediá lnej  ku l túry 
je  kategor izác ia  je j  dvoch  konšt i tut ívnych  sfér ,  v  k torých  sa  n ie len 
ident i f iku je,  a le  a j  charakter izu je.

Fenomén  médiami  produkovanej, šírenej  a prostredníctvom  médií 

prijímanej  kultúry sa v prvej  i druhej  polovici  20.  storočia,  ale najmä na konci 

starého a začiatku nového Milénia, dostal do popredia  pozornosti sociálnych a 

humanitných vied – kulturológie a sociológie ako aj filozofie (filozofie médií), či 

lingvistiky,  umenovedy,  estetiky  alebo literárnej  kritiky.  Rádius  reflexie 

problematiky osciloval najmä v kritických aspektoch, ktoré sa stali smerodajnou 

bázou  postrehov  a  východísk  pre  väčšinu  autorov.  V teoretickej  reflexii  sa 

v minulosti problematika mediálnej kultúry zvykla (a aj v súčasnosti sa zvykne) 

úzko  spájať  s procesom  vzniku  masovej  kultúry  a globalizácie  kultúry 

prostredníctvom  elektronických  a printových  masmediálnych  prostriedkov 

(Adorno, Marcuse, Benjamin, McLuhan, Kloskowska, Hoggart, Hall, Baudrillard, 

Williams,  Horkheimer,  Fiske,  McQuail,  Berger,  Korten,  Schudson,  McGuigan, 

Gažová,  Fischerová,  Varis,  Tunstall,  Mowlana,  Ferguson,  Boyt-Barett  a pod.). 

Z takéhoto  chápania  podstaty  mediálnej  kultúry  vychádzajú  autori  pri  kon-

štruovaní  východísk jej  definovania.  Rámec  bádania  mediálnej  kultúry  určuje 

metodológia  príslušného  vedného  odboru,  rozsah  deskripcie  charakteristiky 

kultúry a jej medializovaných informačných odkazov (identifikovaných významov, 

dekódovanie obsahov publikom, vplyv a účinok mediálnych produktov na postoje 

a názory jej prijímateľov – užívateľov alebo publikum). 

McQuail  upozorňuje  na  najvšeobecnejšiu  a zároveň  najzákladnejšiu 

vlastnosť  kultúry,  ktorou  je  komunikácia.  Bez  komunikácie  kultúra  nemôže 



existovať, rozvíjať sa a šíriť. Dejiny civilizácie a kultúry nemožno charakterizovať 

a postihnúť  inak  ako  prostredníctvom  zaznamenávania,  reprodukcie  a šírenia 

informačných obsahov. Z tohto aspektu je zrejmé, že tvorba mediálnej kultúry je 

možná iba v podmienkach symbiózy troch základných prvkov: 

1. schopnosti symbolickej komunikácie,

2. schopnosti inštitucionálneho správania,

3. schopnosti vytvárať legitímne štruktúry organizovanej moci. 

Snahy  o exaktné  postihnutie  pojmov  kultúra  a mediálna  kultúra  sa 

stretávajú  vo  vrstvení  ich  symbolov  a významov.  Ľudská  forma  komunikácie 

umožňuje  práve  prostredníctvom  symbolov  získavať  relevantné  informácie 

o veciach,  udalostiach,  ktoré  sú  priestorovo  vzdialené,  pretože  jej  charakter 

napomáha k transcendentálnosti priestoru a času, čím zväčšuje rozsah ľudského 

poznania.  Podmienkou  štúdia  kultúry  v tomto  kontexte  je  lokalizácia  troch 

zásadných  oblastí:  ľudí  (ľudský  faktor  –  psychológia  správania  sa  jedinca  a 

masy,  jazyk,  organizácia  života  spoločnosti-  právny  a politický  systém), 

materiálnych  prejavov  (textov,  artefaktov,  architektúry,  techniky,  vedy)  a 

spoločensky  zakotvených  vzorov  správania  (obrady,  rituály,  normy,  vzory, 

hodnoty).

Jednou zo základných podmienok štúdia mediálnej kultúry je kategorizácia 

jej  dvoch  konštitutívnych  sfér,  v ktorých  sa  nielen  identifikuje,  ale  aj 

charakterizuje: tvorba mediálnych produktov (tvorcovia a nimi vytvorené artefakty 

–  filmy,  knihy,  hudobné  nahrávky,  printové  médiá)    a ich  užitie  publikom 

(publikum,  diváci,  čitatelia  –  vplyv  na  ich  správanie,  postoje,  hodnotovú 

orientáciu,  atď.).   Diapazón  tvorby,  prieniku  a  užitia  mediálnej  kultúry  otvára 

z tohto  pohľadu   širokú  škálu  úkazov,  tém  a teoretických  problémov: 

masovokomunikačné  technológie  a  podmienenosť  vzniku  fenoménu  masovej 

kultúry, kultúrne zmeny a komunikačné technológie, účinky šírenia informačných 

obsahov prostredníctvom komunikačných technológií,  štúdium publika, praktiky 

komodifikácie kultúry (privatizácia verejnoprávneho sektoru v oblasti masmédií, 

dominancia privátneho sektoru v mediálnej oblasti, produkt mediálnej kultúry ako 

predajný  tovar,  ktorého  distribúcia  a užitie  sa  riadia  trhovými  mechanizmami, 



priemysel  kultúry,  zábava,  spotreba,  „recyklácia  kultúry),  internacionalizácia 

distribúcie mediálnych produktov (globalizácia mediálnej kultúry), otázky kultúrnej 

identity  (dôsledky  prieniku  kultúr  –  kultúrny  imperializmus,  unifikácia, 

štandardizácia, hybridizácia, kreolizácia, kultúrny synkretizmus,...), rodové otázky 

ako  kľúčové  determinanty  jej  podoby  a dekódovania  (gender),  analýza 

jednotlivých  textových  žánrov,  produkcie  kultúry  z hľadiska  fungovania 

mediálnych  inštitúcií  a kultúrnej  politiky  a v neposlednom rade tiež  edukatívna 

funkcia masových médií .

Inovácia  a obrovský  rozvoj  masovokomunikačných  technológií  podnietil 

úvahy  o procesoch  prežívania  a vnímania  okolitého  sveta  na  základe  vplyvu 

informačných obsahov šírených masovokomunikačnými prostriedkami. McLuhan 

v 60. rokoch 20.storočia prišiel s teóriou, že všetky médiá sú extenziou človeka, 

tzn. rozšírením schopností našich zmyslov. McLuhan vychádza z predpokladu, 

že o čo viacej zmyslov participuje na prijímaní informačných obsahov (významu), 

o to viacej je človek vtiahnutý do prežívania sprostredkovávanej reality. V tomto 

zmysle  rozlišuje  studené  (napríklad  –  reč,  telefón,  televízia)  a horúce  médiá 

(rozhlas, film). Pre horúce médiá je charakteristická nízka participácia, naopak 

studené  médiá  usmerňujú  poslucháča  k vysokej  miere  participácie.  Z  tohto 

hľadiska je prežívanie sveta prostredníctvom čítania vytlačených textov izolujúce 

a nezúčastnené, pretože podporuje racionálny a individuálny prístup. Kontrastne 

voči  textom  pôsobí  napríklad  televízia,  ktorá  síce  užívateľa  vťahuje  do 

komunikačného procesu, ale nie je príliš informatívna a potláča racionalitu. 

Pred  viac  ako  40  rokmi  McLuhan  svojim  metaforickým  pomenovaním 

„globálnej  dediny“  upozornil  na proces postupného prepojenia sveta médiami, 

pričom  rozhodujúcu  úlohu  pripísal  televízii,  ktorá  v tom  čase  prežívala  svoj 

obrovský  rozmach.  Nové médiá podľa neho zatieňujú doterajšie  prežívanie  a 

vnímanie obsahov sprostredkovávaných predchádzajúcimi typmi médií, priniesli 

extenziu,  predĺženie  ľudských  zmyslov,  urobili  informácie  dostupnejšími, 

rýchlejšími  a podľa  neho  aj  kvalitnejšími.  McLuhan  upozorňuje,  že  sa  veľmi 

rýchlo  približujeme  k poslednej  fáze  extenzie  človeka,  tzv.  „technologickej 

stimulácii  vedomia“,  kedy  sa  tvorivý  proces  poznania  kolektívne   a jednotne 



rozšíri na celú ľudskú spoločnosť.

Jednou  z charakteristík  a vlastností  masovokomunikačných  prostriedkov 

je tendencia k ich internacionalizácii. „Zmedzinárodnenie“ masovej komunikácie 

má  niekoľko  zásadných  príčin:  rozmach  technológií  umožňujúcich  prenos 

elektronických  a  digitálnych  signálov  (nosič  zvuku  a obrazu  –  optický  kábel, 

satelit, ale aj terestriálne vysielače) cez hranice štátov do celého sveta za nízku 

cenu; bezbariérový rozvoj nadnárodného obchodu, ktorý otvoril mediálny trh pre 

mediálne  produkty  v celoplanetárnych  rozmeroch  a   v neposlednom  rade  aj 

spriemyselnenie mediálnej produkcie a aplikáciu sofistikovanejšieho marketingu 

nadnárodných spoločností produkujúcich v mediálnom priemysle. 

Na mediálnom trhu sa ustálili tri základné spôsoby distribúcie produkcie:

• multilaterálne (obsah je prijímaný v rôznych krajinách);

• bilaterálne (obsah preniká do susedných štátov;

• vo vnútri krajiny (domáca ponuka mediálnych produktov obsahuje istý podiel 

dovezených  materiálov  (prípad  televíznych  staníc  vysielajúcich  v štátom 

vymedzenom teritóriu).

Podľa McQuaila  niektoré aspekty nadnárodnej  úrovne účinkov masovej 

komunikácie  (ako  napríklad  mieru  preberania  cudzích  kultúrnych  vzorov 

domácou  mediálnou  produkciou  alebo  mieru  prispôsobovania  sa  cudzím 

vplyvom) nie je v súčasnom štádiu homogenizácie kultúry jednoduché exaktne 

popísať.  Gažová  podčiarkuje  skutočnosť,  že  „foriem  a prejavov  globalizácie 

kultúry, ktoré sú generované práve cestou masmédií, je nepreberné množstvo“. 

Poukazuje  na  empirický  fakt  –  „mediálna  kultúra  si  vytvorila  svoj  vlastný 

spoločenský model,  ideály (spotreba, zábava,  priemysel  kultúry,  „recyklovaná“ 

kultúra a pod.) ba i jazyk, prekračujúci limity národných kultúr“. V tomto kontexte 

Gažová zároveň otvára v súčasnosti veľmi frekventovanú otázku, či nová identita 

spoločnosti,  ktorú  mediálna  kultúra  vytvára,  nie  je  vo svojej  podstate  iba 

pseudoidentitou. Baudrillard vníma súčasnú fázu vývoja spoločnosti a kultúry ako 

nepretržitú  extázu  komunikácie,  čoho  dôsledkom  je  fakt,  že  ľudia  sa  ocitli 

v atmosfére „hyperreality“,  tzn. virtuálnom svete simulácií,  informácií  a znakov. 

Obraz reality sa stráca a väčšina populácie je sklamaná originálmi v porovnaní 



s ich  simuláciami  (zobrazovaná,  simulovaná  realita  médiami).  „Podľa 

Baudrillarda s elektronickými médiami nastáva simulakrum tretieho rádu, ktoré už 

neprezentuje a nekopíruje skutočnosť, dokonca ku svojej existencii nepotrebuje 

skutočné  ani  imaginárne  pretože  skutočnosť  donekonečna  reprodukuje. 

Simulakrum  elektronických  médií  sa  následne  pokúša  zakryť,  že  skutočnosť 

nejestvuje. V hysterickej nadprodukcii skutočného sa médium rozplynie jedinou 

realitou sa stáva hyperrealita mediálnych modelov“. 

Fenomén  zmasovenia  kultúry  a jeho  dôsledkov  pre  ľudstvo 

prostredníctvom printových a elektronických masovokomunikačných prostriedkov 

sa stal predmetom kritických analýz najmä v polovici 20. storočia. V štyridsiatich 

rokoch  minulého  storočia  otvorili  problematiku  zhubných  dôsledkov 

komercionalizácie kultúry pre spoločnosť Adorno a Horkheimer (tzv. Frankfurtská 

škola),  ktorí  jej  vytýkali  hlavne  tendencie  k monotónnej  uniformite,  glorifikácie 

vymožeností  techniky,  pretváranie  jedinca  na  konzumenta  –  spotrebiteľa, 

úmyselné vytváranie spotrebiteľských návykov a bezduchosť produkcie. Tvrdej 

kritike  bola  podrobovaná  tiež  nízka  úroveň  masovo  vyrábanej  a prijímanej 

kultúry,  za  čo  väčšina  autorov  vinila  postupujúcu  komercionalizáciu  kultúrnej 

produkcie  (Hoggart,  Hall,  Williams).  Marcus  nadviazal  na  ducha  kriti-

cizmu a označil  novú  realitu  ako  „jednorozmernú“.  Správanie  jednorozmernej 

spoločnosti  determinuje  obchod,  reklama,  spotreba  –  konzum,  krátkodobé 

uspokojenie  užívateľov  a nepravdivý  mýtus  o beztriednej  spoločnosti 

predstavovaný pod sloganom neexistujúceho rovnostárstva.

Čoraz  väčšia  liberalizácia  obchodu  s mediálnymi  produktmi  a obrovský 

nárast  podnikania  v oblasti  podnikania  v masovokomunikačných  prostriedkoch 

otvorili  otázky reálneho vplyvu – účinkov postupujúcej komercionalizácie médií 

na kultúru. Najvýznamnejším a najkritickejším aktérom diskusie sa v 80. rokoch 

stal  Postman.  Americkú  kultúru  zredukoval  na  televíziu,  ktorej  vysielanie 

dokonale prezentuje a odhaľuje americký národný charakter. Televízia vytvorila 

nového  človeka-diváka,  ktorý  má  v istých  ohľadoch  myslenie  a  správanie 

dospelého dieťaťa, tzn. jedinca, ktorého intelektuálne a emocionálne schopnosti 

sa vďaka televízii  nerozvíjajú  a „od detských sa príliš nerozlišujú“. Kunczyk a 



Lyons  predstavujú naopak líniu  akceptácie  komercionalizácie  médií  a oponujú 

Postmanovi  tým,  že  poukazujú  na  rozšírenie  ponuky  hodnotných  kultúrnych 

programov,  ktoré  produkujú  práve  komerčné  televízie.   Kritici  ako  McQuail, 

Schiller  a  Ramonet  tvrdia,  že  čím  viacej  sa  bude  presadzovať  vplyv 

komercionalizácie v mediálnej oblasti, tým bude pravdepodobnejšie, že sa eko-

nomicko-podnikateľské  ciele  dostanú  do  priameho  konfliktu  s cieľmi  vyšších 

ideálov, pričom ako víťaz z tohto stretu vyjde komerčný záujem.

Čoraz  rozsiahlejšia  diskusia  o vplyvoch  médií  spôsobila,  že  centrom 

pozornosti  bádateľov sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia stali  účinky dosahov 

mediálnych  produktov  na  publikum.  V tomto  kontexte  sa  stala  súčasťou 

mediálnych  štúdií  problematika  charakteristických  čŕt  publika,  jej  vznik,  vývoj, 

jeho  správanie  a vplyvy,  ktoré  ho  predurčujú  alebo  podmieňujú  (ideologické, 

socioekonomické i technologické) alebo rodové rozdiely. Staršie teórie o pasívnej 

úlohe  publika  (Lazarsfeld)  boli  v dôsledku  zvýšeného  záujmu  o užívateľa  – 

príjemcu mediálnych obsahov spochybnené (Mooers, McQuail,  Abercrombie – 

Longhurst,  Ang,  Dickonson  –  Harindranath).  Záujem o aktívne  spracovávanie 

mediálnych obsahov podmienil vznik teórie mediálnej komunikácie ako procesu 

kódovania a dekódovania (Hall), ako aj teórie o interpretácii prijatých mediálnych 

obsahov  publikom  na  základe  daných  sociokultúrnych  a  politických  faktorov. 

Empirické výskumy potvrdili, že jedinci tvoriaci masové publikum sú anonymní 

iba vo vzťahu k médiu šíriacemu informačné obsahy. Ukázalo sa, že izolovanosť 

je  iba  fikcia,  pretože  prijaté  informácie  sa  ďalej  spracovávajú  (hodnotia, 

vyhodnocujú,  komentujú,  kategorizujú)  na  báze  štruktúrovanej  siete  rôznych 

interpersonálnych  vzťahov,  ktorá  v konečnom  dôsledku  ovplyvňuje  názory 

a postoje jednotlivcov a skupiny.  Najmä primárne  skupiny ovplyvňujú spôsob, 

akým sú  jej  členovia  vystavení  pôsobeniu  nosičov  masmediálnej  kultúry  a jej 

informačných obsahov tým, že interpretujú tieto obsahy. V konečnom dôsledku 

tento  proces  znamená,  že  reakcie  na  produkty  –  masmediálne  informačné 

obsahy – sú ovplyvňované sociálnymi vzťahmi, do ktorých sú jednotlivci v rámci 

spoločenských  vzťahov  začlenení.  Zatiaľ  čo  masmédiá  vyrábajú  a distribuujú 

svoje  produkty,  interpersonálne  väzby medzi  jedincami  sú omnoho účinnejšie 



v prípadoch, ak má prísť k zmene názorov, alebo postojov. 

Bádatelia v oblasti prijímania a dekódovania informačných obsahov však 

upozorňujú,  že  ide  o oveľa  komplikovanejší  fenomén   ako  sa  v teoretických 

analýzach  zvykne  uvádzať,  pretože  tieto  procesy  podmieňuje  a ovplyvňuje 

niekoľko faktorov. Záplava informačných tokov a ponúkaných produktov nevedie 

totiž  k väčšiemu  poznaniu,  ale  vo  väčšine  prípadov  k strate  orientácie. 

Masmediálne prostriedky síce profitujú po stránke ekonomickej a technologickej, 

ale  psychologicky  zlyhávajú.  Na  jednej  strane  dezorientujú  jedinca  záplavou 

informácií,  na  strane druhej  ale  môžu  pracovať  s jeho  podvedomím na  báze 

slovných spojení, vizuálnych symbolov alebo hudobných motívov. Takáto prax sa 

uplatňuje  najmä  v komerčnej  alebo  politickej  reklame  a propagande.  V tomto 

ohľade je masmediálne ovplyvňovanie recipienta veľmi účinné. V zásade ale na 

základe  rôznych  výskumov  dospeli  bádatelia  k zhode,  že  ľudia  súce  kupujú 

viacej a viacej masmediálnych prostriedkov a produktov, ale ich obsahom veria 

čoraz  menej,  pretože  ich  aj  menej  vnímajú.  Hovorené  slovo  sa  stalo  iba 

vedľajším sprievodcom zvuku a obrazu, ktoré sú pre diváka oveľa príťažlivejšie.

Burton  a  Jirák  sumarizovali  tie  účinky  médií,  o ktorých  bádatelia 

najčastejšie v odbornej literatúre diskutujú a ktoré sú vo väčšine prípadov skôr 

predpokladané ako exaktne dokázané. Najviac pertraktovanými sú nasledujúce 

otázky:  zmena  postoja,  myslenia  a poznávania,  kolektívne  reakcie (morálne 

paniky alebo verejné pohoršenia), individuálne reakcie (individuálne emocionálne 

odozvy),  nastoľovanie agendy médiami (médiá sú schopné určiť hierarchiu tém, 

ktoré  sú  pre  spoločnosť i jednotlivca  dôležité),  odcudzenie (masový  charakter 

mediálnej  komunikácie  môže vyvolať  medzi  jedincami  vzájomnú izolovanosť), 

znecitlivenie (v  dôsledku  sústavnému  mediálnemu  vplyvu  jedinec  môže 

zľahostajnieť, znecitlivieť, napríklad voči násiliu),  edukatívny vplyv (médiá majú 

schopnosť  a možnosť  sprostredkovávať  publiku  nové  vedomosti,  rozširovať 

hranice poznania), socializácia (médiá majú schopnosť ponúknuť normy, hodnoty 

a prijateľné vzorce správania sa, ktoré mu umožnia adaptovať sa v spoločnosti), 

spoločenská kontrola (médiá majú potenciál na kontrolu, v mnohých prípadoch 

na  ovládanie  publika),  definovanie  skutočnosti (  definovanie  reality 



prostredníctvom médií  –  napríklad interpretácie  toho čo je   morálne,  čo  nie), 

podpora  a posilňovanie  dominantnej  ideológie (tendencia  médií  ovplyvňovať 

a usmerňovať  politické názory publika),  spätný,  recipročný účinok (prítomnosť 

médií ovplyvňuje správanie a prejavy jednotlivca i komunity) a trivilizácia (médiá, 

najmä televízia, majú tendenciu zjednodušovať všetko, čomu sa venujú).

V súčasnosti sa viacerí kulturológovia a teoretici médií (McQuail, Kunczyk, 

Baudrillard, Gažová, Fischerová, Defleur, Ballová-Rokeachová a pod.) zhodujú 

v názore, že jednou z dominantných a najčastejšie diskutovaných tém teoretickej 

reflexie sa nesporne stáva mediálna kultúra. V rámci teoretickej diskusie a analýz 

sú predmetom diskusie: etymológia pojmu „mediálna kultúra“, nastolené otázky 

otvorené  obrovským  rozmachom  a pôsobením  masovokomunikačných 

prostriedkov,  ďalej  východiská,  hypotézy  a tézy  nastolené  teoretikmi  ako  aj 

závery bádaní celých výskumných tímov. Neustále zdokonaľovanie a inovovanie 

komunikačných  technológií,  globalizačné  tendencie,  rozpad bipolárneho sveta 

a vznikajúce  ohniská  nových  mocenských  konfliktov,  vznik  médiokracie, 

masového  publika,  unifikácia  kultúry,  homogenizácia,  syntetizácia,  kultúrny 

imperializmus,  antagonizmus,  atď.  predurčujú,  že  mediálna  kultúra  bude  aj 

v budúcnosti v centre pozornosti bádateľov.
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Globalizácia a ref lexia procesov aktuálnych sociokul-



túrnych zmien

Global izác ia,  od  s lova  g lobal  (ce lok,  súhrn,  ce lkovo)  je  v  súčasnej 
teoret ickej  ref lex i i  pomerne  per t raktovaným  pojmom.  Bádate l ia  týmto 
pojmom  označujú  spontánny,  ner iadený  proces,  k torý  však,  paradoxne, 
smeruje  k  vzájomnej  prev iazanost i  –  in tegrác i i  spoločnost í  na  vyšše j , 
g lobálnej  úrovni .  Je  pot rebné  podčiarknuť,  že  hoci  sa  teoret ická 
ref lexia  fenoménu  „g lobal izác ia“  dosta la  do  cent ra  pozornost i  vedeckej 
obce  najmä  v poslednom  desaťročí  20.  storoč ia,  doposiaľ  neexis tu je 
jednotná  def in íc ia  pojmu.  V zásadných  východiskách  a le  môžeme 
s ledovať  zhodu  v n iekoľkých  tézach:  g lobal izác ia  je  def inovaná  ako 
súbor  ekonomických  č innost í ,  k toré  podmieňujú  vznik  rôznych 
spoločenských  procesov  a spája  sa  t iež  s  enormným  znečisťovaním 
ž ivotného  prostredia  v dôs ledku  neúmernej  pr iemyselnej  produkcie.  Z 
 aspektu  vnímania  pojmu  g lobal izác ia  ako  pr imárne  ekonomickej 
kategór ie  možno  konštatovať,  že  g lobal izác ia  ekonomiky  jednot l ivých 
národných  štátov  mala  za  dôsledok  t ransformáciu  ce lého  radu 
spoločenských,  pol i t ických a ku l túrnych  fenoménov.

Súčasné reflexie a dikcie definícií pojmu globalizácia sa odvíjajú práve na 

základe transformácie nasledujúcich procesov: ekonomickej a finančnej stratégie 

nadnárodných  a  multinárodných  korporácii, prudkého  vývoja  technológií  a 

zhoršenia  stavu  životného  prostredia,  spoločensko-politických  a  sociálnych 

pomerov  v globálnej  (celosvetovej)  miere,  ako  aj  kultúrnych  dôsledkov  pre  

ľudstvo.

Ekonomická  a finančná  stratégia  korporácií,  rozvoj  komunikačných 
technológií

Viacerí  výskumníci  v oblasti  ekonomických  teórií  poukazujú  na 

predchádzajúce globalizačné trendy v retrospektíve vývoja ľudskej spoločnosti. 

Niektorí autori spájajú začiatky globalizácie so vznikom moderného kapitalizmu 

(Pointing,  Wallernstein),  iní  ho  odôvodňujú  a vysvetľujú  začiatkom  procesu 

modernizácie a radia ho až do 18.storočia (Giddens), ďalšia skupina bádateľov 

zastáva názor,  že k skutočnému rozvoju a rozmachu globalizácie došlo až po 

skončení studenej vojny a páde Sovietskeho zväzu (Perlmutter). Napriek rôznym 

názorom  na  časové  zaradenie  vzniku  globalizácie  so  všetkými  jej  prejavmi 

a dôsledkami,  možno konštatovať,  že  medzi  autormi  prevláda zhoda  v určení 

časového horizontu vzniku globalizačných tendencií. Tie sa v ľudských dejinách 

začali markantnejšie prejavovať koloniálnou inváziou dobyvateľov Ameriky, Indie, 

Ázie,  Afriky,  Austrálie  a  ich priľahlých  oblastí  od  15.  stor.  až  po  režimy 



otvoreného obchodu v 20.stor., ktoré sa rozpadli v časoch veľkej hospodárskej 

krízy v 30.-tych rokoch 20. storočia. Globalizácia ako inštitucionalizovaná forma 

prieniku nadnárodného kapitálu, obchodu, služieb a distribúcie začala nadobúdať 

reálne kontúry až po druhej svetovej vojne a rozpade Sovietskeho zväzu a jeho 

satelitov.

Teoretická reflexia  finančno-hospodárskych procesov v celoplanetárnych 

rozmeroch sa spája s novodobými úkazmi: so zvýšením ekonomickej závislosti 

jednotlivých  krajín  v dôsledku  rastúceho  množstva  a rôznych  druhov 

cezhraničného  obchodu  v rámci  predaja  tovarov  a služieb,  ale  aj  s výrazným 

zväčšením  objemu  pretekajúceho  investičného  kapitálu  a rozsiahlejšieho 

i intenzívnejšieho  prenikania  technológií.  Hendersonová  v tomto  kontexte 

uvažuje  o  „dvoch  hnacích  motoroch“  globalizácie.   Prvým  je  vývoj  a šírenie 

technológií,  ktoré  urýchľujú  výrobu  informačných  technológií;  ako  napríklad 

telefóny,  počítače,  optické  vlákna,  satelity,  atď.  Tieto  technológie  zohrávajú 

kľúčovú  úlohu  vo  sférach  globalizovaných  komunikačných  sietí  v rámci 

elektronických  masmédií  –  konzum  kultúry,  rôzne  formy  multimediálnej  ko-

munikácie  v oblasti  rozmachu  elektronického  obchodovania  prostredníctvom 

internetu  (od  ponuky  tovarov,  služieb  vďaka  reklame  na  miestnej  úrovni,  po 

obchodovanie  s akciami,  obligáciami,  menami,  surovinami,  opciami  v rámci 

ponuky elektronickej burzy). Druhým „motorom“ sú skoro dvadsať rokov trvajúce 

procesy deregulácie, privatizácie, liberalizácie kapitálových tokov, otvárania sa 

ekonomík  národných  štátov,   rušenie  colných  bariér,  rozširovanie 

medzinárodného  obchodu  a rastovej  politiky  založenej  na  vývoze,  ktorá 

zaznamenala  svoj  rozkvet  po  zrušení  režimu  pevných  menových  kurzov  na 

začiatku 70.-tych rokov 20. storočia.

Podľa Kortena je základným impulzom globalizácie  svetovej  ekonomiky 

politika  nadnárodných  obchodných  korporácií.   Ich  postavenie  sa 

v medzinárodnom obchodovaní  posilňuje  obrovským nárastom fúzií  a akvizícií 

firiem v poslednom desaťročí 20. storočia.  Vyvolal  ho proces vytvárania veľmi 

silných  konglomerátov,  zoskupení  či  vodcovských  firiem,  ktoré  ovládli  tak 

jednotlivé  trhy,  ako  aj  jednotlivé  odvetvia.  Dnešné  korporácie  disponujú 



špičkovým  aparátom  pracovníkov  s vynikajúcou  technológiou  pretvárania 

spoločenských návykov,  dômyselne spracovanou stratégiou vytvárania nových 

kultúrnych a konzumných potrieb, ktoré v konečnom dôsledku modelujú pravidlá 

homogenizovanej  kultúry  pôžitkov.  Cieľom  celých  tímov  marketingových 

odborníkov  nie  je  iba  predávať  produkty  a podporovať  kreovanie  konzumnej 

kultúry, ale aj vytvárať takú politickú kultúru, v rámci ktorej by verejnosť súhlasila 

so  záujmami  obchodných  korporácií,  ktoré  propaganda   stotožňuje  so 

skutočnými záujmami ľudí. 

Obchodnej  a a finančnej  stratégii  zjednocovania  trhu  v celoplanetárnych 

rozmeroch  významným spôsobom napomáhajú  multinacionálne  a nadnárodné 

korporácie,  multilaterálne  inštitúcie,  ako  Medzinárodný  menový  fond 

(International  Monetary  Fund)  (IMF),  Svetová  banka  (World  Bank)  (WB) 

a Svetová  obchodná organizácia  (World  Trade Organization)  (WTO).  Svetová 

banka  ročne  požičiava  v priemere  20  miliárd  dolárov  viac  ako  sto  krajinám, 

pričom  Medzinárodný  menový  fond  úzko  s ňou  spolupracuje,  analyzuje 

a vyhodnocuje  problémy  jednotlivých  národných  ekonomík  a formuluje  im 

podmienky pre poskytnutie pôžičiek. 

Svetová obchodná organizácia  určuje  pravidlá  platné v medzinárodnom 

obchode,  ktoré  po  signovaní  zúčastnenými  štátmi  zväčša  ratifikujú  jednotlivé 

národné  parlamenty.  Vo  Svetovej  banke  i v MMF  majú  veľmoci  pri  určitých 

rozhodovaniach  právo  veta  a hlasovacie  práva  sú  určené  podľa  podielu 

zapísaného kapitálu. V konečnom dôsledku to znamená, že nemajú rozhodujúce 

slovo iba pri stanovovaní programu, ale aj pri priebehu a záveroch rokovania. 

Vďaka  týmto  mechanizmom sa  navzájom podieľajú  na  prehlbovaní  závislosti 

krajín s nízkymi príjmami od globálneho ekonomického systému a následne pri 

otváraní  sa  jednotlivých  ekonomík  národných  štátov  s cieľom  efektívneho 

prieniku a etablovania sa v miestnych i celoplanetárnych trhových podmienkach.

Na základe uvedených faktov možno charakterizovať tri činitele, ktoré sa 

zásadným spôsobom podieľajú na globalizačných procesoch:

• nadnárodné  a  multinacionálne  korporácie (vlny  fúzií  a akvizícií,  ktoré 

kontinuálne prebiehali od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť viedli ku vzniku 



malého množstva veľkých korporácií, tie skoncentrovali svoju ekonomickú moc 

v globálnych rozmeroch);

• ekonomicky najsilnejšie a technologicky najvyspelejšie priemyselné štáty a ich 

zoskupenia  (existuje  pragmatická  väzba  medzi  nadnárodnými 

a multinacionálnymi  korporáciami  a mocensky,  ekonomicky  i  priemyselne 

najvyspelejšími štátmi, v ktorých majú tieto korporácie svoje sídla – dvadsať 

najsilnejších korporácií pochádza z USA, Európskej únie a Japonska);

• medzinárodné  organizácie (IMF,  WB,  WTO,  sú  spojené  so  záujmami 

najsilnejších  a najvplyvnejších  štátov  a nadnárodných  i multinacionálnych 

korporácií).

Viacerí  autori  poukazujú  na  nové  paradoxy,  ktoré  proces  ekonomickej 

koncentrácie  moci  v rukách  niekoľkých  korporácií  prináša.  Na  jednej  strane 

neoliberálne orientovaní  politici  tvrdia,  že centrálne plánovanie je nefunkčným 

prežitkom občianskej spoločnosti. Na strane druhej ale korporatívne monopoly 

získali väčšiu kontrolu nad ekonomikami a tým aj spoločenským systémom, než 

mali  ideológovia  a stratégovia  centrálne  plánovanej  ekonomiky  v časoch 

socialistického a komunistického experimentu vo východnej a strednej Európe.

Spoločensko-politické a sociálne pomery v globálnej mierke
Otázky spoločensko-politických a sociálnych dosahov na globalizujúce sa 

štáty sú stredobodom pozornosti teoretikov najmä z oblasti spoločenských vied. 

V  ich  reflexii  prevládajú  predovšetkým  sociálno-kritické  analýzy  a hodnotiace 

súdy dopadov  globalizačných  procesov  na  relevantné faktory  formujúce život 

spoločnosti ale aj jedinca. Teoretické reflexie problematiky dopadov globalizácie 

na  jedinca  i spoločnosť  začali  byť  dominantným  exkurzom  bádateľov 

najmä v poslednom desaťročí 20. storočia.

Ideologická platforma, z ktorej vychádzajú teoretici globalizácie nadväzuje 

na  doktríny  ekonomických  teórií.  Tie  sú  známe  pod  menami  –  neoklasická, 

neoliberálna,  alebo libertariánska ekonómia,  ďalej  ako neoliberalizmus,  trhový 

kapitalizmus  alebo  trhový  liberalizmus,  či  ekonomický  racionalizmus.  Korten 

nazval  ideologickú  doktrínu  individuálnej  slobody  ako  korporatívny 

libertarianizmus,  pretože  jeho  dôsledkom  je  uprednostnenie  práv  a slobôd 



obchodných spoločností pred právami a slobodami jednotlivcov.

Bauman ako jeden z prvých autorov pomenoval  javy,  ktoré determinujú 

a určujú podobu postmodernej spoločnosti vo všetkých jej aspektoch. Poukázal 

na  fenomény,  ktoré  globalizácia  so  sebou  prináša  a ktoré  formujú  život 

jednotlivca i komunity. Podľa neho sociálna organizácia dostala nové dimenzie – 

časopriestorové  a štrukturálne.  Vrchol  spoločenskej  pyramídy  tvorí  mocenská 

a vlastnícka elita, striktne separovaná od nižších spoločenských vrstiev. Vďaka 

nebývalým možnostiam mobility má privilégium (na rozdiel od izolovaných vrstiev 

strednej a nižšej triedy) byť doma takmer vo všetkých končinách sveta. Stredná 

trieda sa zmieta medzi extrémom rozvinutého blahobytu bohatých a neustálym 

stresom o udržanie svojho životného štandardu, ktorý určuje ekonomický diktát 

globalizovaného trhového prostredia. Bauman upozorňuje okrem iného tiež na 

nebývalú   atmosféru  strachu  determinujúcu  a deformujúcu  psychiku  a tým  aj 

správanie sa jednotlivca pod tlakom nových ekonomických pravidiel a lákadiel 

konzumnej kultúry:

Gray  podčiarkuje,  že  globalizované  krajiny  majú  niekoľko  spoločných 

atribútov zrýchľujúcu sa dezintegráciu spoločnosti a životného prostredia, nárast 

reálneho  bohatstva,  ktoré  je,  ale  neporovnateľné  s veľkosťou  nárastu  počtu 

reálne  chudobných,  prehlbujúcu  sa  nezamestnanosť,  sociálnu  nerovnosť, 

kriminalitu,  organizovaný  zločin,  rozpad  tradičných  rodinných  väzieb, 

nefunkčnosť  základných  inštitútov  demokracie,  skorumpovanosť  verejnej 

a štátnej  správy,  zneužívanie  a   manipuláciu  obyvateľstva 

masovokomunikačnými prostriedkami.

Bennet  vyslovuje  obavy  z nového  druhu  globálneho  kapitalizmu,  ktorý 

hrozí ľudstvu v podobe neželaných sociálnych dôsledkov. Upozorňuje na fakt, že 

snaha  o maximalizáciu  zisku  vedie  k bezohľadným  riadiacim  procesom,  na 

fenomén  nerovnomerne  rozdeľovaného  bohatstva  –  bohatí  sa  stávajú  stále 

bohatšími  a chudobní  zase  chudobnejšími,  na  riziko  totálneho  sociálneho 

rozkladu  globalizovaných  spoločností,  na  determinovanie  správania  trhovými 

hodnotami,  ktoré  uprednostňujú  krajný  individualizmus  pred  altruismom,  na 

nebezpečenstvo  deštrukcie  demokracie  rozhodovaním  korporácií 



o ekonomickom  prostredí  národných  vlád,  na  pocit  hlbokého  neuspokojenia 

jednotlivca, ktorý hľadá svoje životné naplnenie v spotrebnej kultúre.

Kultúrne dôsledky pre ľudstvo 
Dopady  globalizačných  procesov  a zmien,  ktoré  prinášajú  reflektujú 

autority  cez  kategórie  ako  kultúrny  imperializmus,  amerikanizácia,  unifikácia, 

hybridizácia,  kreolizácia,  kultúrny  synkretizmus,  homogenizácia  alebo 

štandardizácia kultúry. V širšom kontexte sa zvykne v odborných kruhoch hovoriť 

o kultúre  tzv.  druhej  moderny,  alebo  o translokálnej  kultúre,  ktorá  v dôsledku 

pôsobenia  účinkov masmédiami  šírených informácií  je  otvorená smerom von, 

globálne, na rozdiel od kultúry tzv. prvej moderny, ktorá bola do seba uzavretá. 

Problematikou  dôsledkov  masovej  kultúry  sa  kontinuálne  zaoberajú  bádatelia 

najmä z oblasti spoločenských vied, dôslednejšie (v jej jednotlivých aspektoch) 

od druhej polovice 20. storočia (McLuhan, Kloskowska, Bell, Meyrowitz, Gerbner, 

atď.),  pričom  nadväzujú  na  myšlienkové  odkazy  kritikov  kultúrnej  krízy  prvej 

polovice 20. storočia (Schweitzer, Ortega y Gasset, Freud, Spengler, Sorokin, 

Gurvitch).

V súčasnej  teoretickej  reflexii  sa  kultúrny  imperializmus  zvykne  spájať 

nielen  s fenoménom  tzv.  „amerikanizácie  kultúry  ale  aj  s fundamentom 

postmodernej kultúry alebo kultúry druhej  moderny.  Kultúrny imperializmus vo 

svojej podstate presadzovaním cudzích kultúrnych prvkov (najmä prostredníctvo 

masmediálnych  obsahov)  narúša pôvodné normy,  hodnotové  orientácie  iných 

kultúr  a necitlivo  zasahuje  do  spôsobov  života  a vnímania  podnetov  v rovine 

individuálneho a spoločenského prežívania skutočnosti. 

Výsledkom prieniku kultúrneho imperializmu a jeho unifikovaných vzorov, 

noriem, a hodnotových orientácií sú zväčša dva protikladné fenomény:

• bezvýhradné preberanie cudzích kultúrnych prvkov (otvorenie sa kultúrnemu 
imperializmu),  ktorého  výsledkom  je  unifikovaná  kultúrna  realita 

transkultúrnych  rozmerov  (mnohosť  rozmanitých  foriem  a podôb  kultúrnych 

prejavov vznikajúcich syntézou rôznych prvkov štylizujúcich sa do jednotnej 

alebo  jednotných  uniformít),  ktorá  nachádza  živnú  pôdu  najmä  u mladej 

generácie.



• antiglobalistický antagonizmus, ktorého podstatou sú apriórne postoje proti 

všetkému cudziemu. Radikalizuje sa na báze odporu voči agresivite prieniku 

a ignorantstvu  kultúrneho  imperializmu,  pretože  ten  pôsobí  zväčša  veľmi 

destabilizujúco  na  pôvodné  kultúry.  Podľa  Farkašovej  podstatu  odmietania 

globalizovanej,  unifikovanej  kultúry  a podstatu  negatívnych  reakcií  na 

globalizačné tendencie treba spájať s postupným hodnotovým precitnutím. To 

spočíva  v manifestačnom  návrate  k pôvodným,  domácim  tradíciám, 

v zdôrazňovaní  svojbytnosti  ako  najvyššej  hodnoty,  v oceňovaní  vlastnej 

histórie a historickej pamäti alebo vlastného náboženstva. 

Kultúrny  imperializmus  a kultúrny  antagonizmus  sú  v súčasnosti  veľmi 

aktuálnym  a diskutovaným  javom,  ktorý  vo  veľkej  miere  ovplyvňuje  kultúrne 

milieu  a určuje  tektoniku  medzikultúrnych  vzťahov,  ale  zďaleka  nie  jediným. 

Vzájomná  koexistencia  vedľa  seba  pôsobiacich  kultúr  z hľadiska  spoločnej 

histórie – hraníc, panovníkov, náboženstva, vyznávaných hodnôt atď., z hľadiska 

vojenského  alebo  politického  začlenenia  či  geografie  je  viacdimenzionálnym 

problémom. 

Koncept  multikulturalizmu  sa  v tomto  kontexte  v slovníku  kulturológov 

a politikov  začal  objavovať  v druhej  polovici  20.  storočia  v rámci  diskusie 

o kultúrnom pluralizme  ako  o koncepte  vzájomného  spolužitia  rôznych,  vedľa 

seba  existujúcich  kultúr.  Existuje  celý  rad  pohľadov  a reflexií  zhodnocujúcich 

a kategorizujúcich fenomén kultúrneho pluralizmu. Veľmi zovšeobecnene možno 

konštatovať,  že  predstavuje  najmä  ideál  koncepcie,  ktorá  nekompromisne 

odmieta unifikáciu kultúr, ale zároveň apeluje na tvorivý a jedinečný potenciál, 

ktorý je v každej kultúre zakódovaný a ktorý môže iné kultúry nielen evokovať 

k tolerancii, ale môže ich aj ovplyvňovať. Vyvyšovanie sa alebo odmietanie iných 

kultúr  nemá  z tohto  uhla  pohľadu  nič  spoločné  s ideou  tolerancie  kultúrneho 

pluralizmu. Podľa Gažovej koncepcia multikulturalizmu pestuje typ občana, pre 

ktorého  je  tolerancia  a akceptácia  odlišnosti  normou.  Kalkuluje  s kultúrnymi 

interakciami,  existenciou  transkultúrnych  javov  a procesov,  s indigenáciou 

a hybridizáciou. V jednotlivých konceptoch multikulturalizmu sa potom akcentujú 

tieto a ďalšie aspekty kultúrneho zmiešavania a sprostredkovávania kultúrnych 



prvkov v iných pomeroch.

Multikulturalizmus je zároveň reflektovaný ako krajne kontroverzná teória, 

pretože  v koexistencii  istých  kultúr,  kde  prevládajú  nevysporiadané  vzťahy 

napríklad z historického hľadiska – územné nároky, krviprelievania, náboženské 

a ideologické  antagonizmy,  sú  skôr  zakódované  konfliktné,  ako  vzájomne 

obohacujúce  sa  riešenia.  Z uvedeného  konštatovania  vyplýva,  že  hoci 

multikulturalizmus  je  viacvrstvový  proces,  skrývajúci  v sebe  mnohé  otázniky 

s ktorými súvisí sebareflexia jednotlivých kultúr v kontexte historických tráum či 

zmarených ašpirácií z vlastnej i cudzej národnej histórie.

Gažová kategorizovala rôzne koncepcie multikulturalizmu do niekoľkých 

skupín,  v ktorých  rozlíšila  multikulturalizmus:  radikálny  a umiernený 

a antimultikulturalizmus  –  konzervatávny  a radikálny.  Zatiaľ  čo  radikálny 

multikulturalizmus presadzuje princípy rovnoprávnej existencie kultúr a odmieta 

akékoľvek  asimilačné  a integračné  tlaky  zo  strany  inštitúcií,  umiernený 

multikulturalizmus pripúšťa sociálnu integráciu a etnickú toleranciu. Naproti tomu 

konzervatívny  antimultikulturalizmus  manifestačne  prezentuje  homogénnosť 

národného alebo štátneho,  pričom demonštruje  otvorený nezáujem o kultúrnu 

spoluprácu  a výmenu  kultúrnych  hodnôt.  Radikálny  antimultikulturalizmus 

dokonca  iniciuje  vytváranie  mechanizmov,  ktoré  majú  zabrániť  prienikom 

cudzorodých kultúrnych vzorov, hodnôt a noriem do štruktúry vlastnej kultúry.

Názory  teoretikov  na  problematiku  multikulturalizmu,  kultúrneho 

imperializmu  alebo  kultúrneho  antagonizmu  možno  zovšeobecniť  v troch 

základných kategóriách:

• Do prvej patria technokratickí optimisti, ktorí vidia východisko v ekonomickej 

globalizácii  ako  v metodike  bezkonfliktného  riešenia  koexistencie  kultúr 

v teritoriálnom zovretí a imperiálnom prieniku vykryštalizovanej – syntetickej 

kultúry v jej jednoliatej, unifikovanej forme. 

• Druhú kategóriu tvoria optimisti-realisti. Ich názory formuje viera vo vlastné, 

vitálne  sily  v jednotlivých  kultúrach,  ktoré  nedopustia  skazu  jedinečnosti 

uniformitou, ale zároveň majú v sebe dostatočný potenciál tolerancie voči 

iným,  kreativity  na  vlastný  rozvoj,  ale  aj  flexibility  pri  preberaní, 



zhodnocovaní  a aplikovaní  inokultúrnych  prvkov.  Optimisti-realisti 

prízvukujú  potrebu  rovnocenného  dialógu  kultúr,  o harmónii  rôznosti,  ku 

ktorej musia na základe vzájomnej tolerancie kultúry dospieť.

• Tretia  kategória  tzv.  triezvych  pesimistov zastáva  názor,  podľa  ktorého 

jednotlivé  kultúry  neodolajú  kultúrnemu  imperializmu,  unifikácii 

a štandardizácii.  Podľa  nich  globalizovaný  životný  štýl,  normy,  hodnoty 

účinne  šírené  najmä  masovokomunikačnými  prostriedkami  sa  stanú 

v dohľadnej dobe celoplanetárnou realitou.

Z hľadiska vývoja globalizačných procesov v časovom horizonte Mezřický 

upozorňuje na absenciu teoretickej reflexie tohto javu v 70-tych rokoch napriek 

tomu, že práve pred viac ako tromi desiatkami rokov sa začali prejavovať účinky 

globalizačných procesov,  ktoré (ako bolo už vyššie  uvedené) podľa viacerých 

analytikov  začali  už  v povojnových  rokoch  (1950).  Predmetom  detailnejších 

teoretických úvah sa fenomény globalizácie stali až začiatkom 90-tych rokov 20. 

storočia. Aj to je dôvod, prečo dodnes neexistuje ucelená teória ako východisko 

pre jednotnú definíciu globalizačných procesov. 

Ďalším  dôvodom  neexistencie  ucelenej  teórie  a jednotnej  definície 

globalizácie  sú  rozdielne  hodnotiace  kritériá  tohto  fenoménu.  Na  základne 

deskripcie autorskej základne možno veľmi zjednodušene uviesť, že v teoretickej 

reflexii  fenoménov  globalizácie  sa  na  jednej  strane  vytvárajú  pozitívne  a na 

strane druhej negatívne hodnotenia: 

• Pozitívne  píšuci  autori  –  propagátori,  vnímajú  a všetkými  možnými 

prostriedkami  prezentujú  globalizáciu  ako  všeliek  na  doterajšie  utrpenie 

ľudstva, pričom vyratúvajú všetky pozitíva, ktoré môže ľudstvu tento proces 

priniesť.  Operujú  najmä  ponukou  doteraz  nevídanej  mobility, 

informovanosti, ktorá ponúka nové obzory poznania, individuálnej slobody, 

ktorú zaručuje krajne liberalizovaný trh a zákony obmedzujúce kompetencie 

národných vlád, ako aj doposiaľ neumožnený výber z rôznych pracovných 

či kultúrnych možností.

• Negatívne  píšuci  autori  –  žalobcovia  a kritici, upozorňujú  naopak  na 

lokalizáciu jedinca, komunít a spoločenstiev ako dôsledku globalizačného 



chaosu,  v ktorom je  dovolené  pilotovať  iba  vyvolenej  elite,  na  obrovské 

sociálne  nerovnosti  a neobmedzené  zdieranie  väčšiny  malou  skupinou 

vlastníkov,  ďalej  na  depriváciu  a degeneráciu  jedinca  a society  z čoraz 

dominantnejšej hybridnej kultúry. Tá vzniká ako následok oslabenej imunity 

národných  a lokálnych  kultúr,  ktoré  nie  sú  schopné  odolávať  vírusom 

chaosu zapríčineným rozmanitosťou pomiešaných kultúr.

•
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Martin Lačný

Kultúra a hodnoty

Vo  f i lozof i i  ku l túry,  soc io lóg i i  a  soc iá lnej  psycho lóg i i  sa  –  napr iek 
mnohoznačnost i  samotného  výrazu  “hodnota”  –  st retávame  s  chápaním 
hodnôt  ako  komplexných  významov .  Hodnoty  určujú  a  vyjadru jú 
významy  rôznych  objektov,  č innost í  a  možnost í  pre  nás,  pre  našu 
č innostnú  or ientác iu  a pre  č innosť  samotnú.  Ovplyvňu jú  našu 
zameranosť,  voľbu  c ieľov  a  prost r iedkov,  spôsoby  č innost i .  Vyjadru jú 
sa  v  stanoviskách,  v  posto joch,  k toré  k  vec iam  a javom  zauj ímame. 
Hodnoty  sú  jednoducho  tým,  vďaka  čomu  všetko,  čo  má  na  n ich  účasť, 
je  hodnotné.  Hodnota  v  morálnom  zmysle  s lova  tak  v  l i teratúre 
predstavuje  výraz  pre  podstatu  a lebo  výs ledok  hodnotenia ,  č iže 
uprednostnenia  konkrétneho  spôsobu  jednania  pred  iným,  resp. 
konkrétneho  predmetu  a lebo  s i tuác ie  pred  inou.  Iným  významom  je 
naplnený  ekonomický  termín  hodnota  –  s lúž i  predovšetkým  na  opísanie 
podstaty  obchodovania  so  s tatkami.  Ohodnocovanie  sa  týka  tovarov, 
s luž ieb,  výrobných faktorov.

Predmetom skúmania axiológie ako všeobecnej teórie hodnôt sú hodnoty 

morálne,  estetické,  kultúrne,  spoločenské,  politické,  ekonomické;  uplatňuje  sa 

preto v etike, estetike, kulturológii,  sociológii,  politológii,  ekonómii,  a pod. I keď 

zrejme  neexistuje  žiadna  skutočne  všeobecne  uznávaná  definícia  pojmu 

hodnota,  ktorá by bola  prijateľná pre všetky spoločensko-vedné disciplíny,  pri 

vymedzovaní tohto pojmu v literatúre spravidla nachádzame tri základné rysy:

Hodnoty súvisia  s  rozhodovaním ako konať.  K ich základným funkciám 

patria:  funkcia  orientačná,  funkcia  hodnotiaca,  funkcia  upriamenia  pozornosti 

a vnímania, ospravedlňujúca a vysvetľujúca funkcia. Skúsenosť so statkami sa 

pritom prejavuje tým, že prežívame niečo ako príjemné,  prospešné, užitočné, 

atď.  V tomto  prežívaní  je  už  obsiahnutý  predpoklad,  že  máme  poznanie 

o hodnote príjemného, prospešného, užitočného. Zisťujeme už len, že dotyčné 

statky  sú  prostriedkom k niečomu,  čoho  hodnota  je  už  vopred  zistená.  Toto 

zistenie je citové, nereflektované, vo svojej podstate apriórne.

Výraz  hodnotenie sa  používa  na  označenie  reflexie  hodnôt,  ktorá  je 

zaujatím  stanoviska  k hodnotám,  z ktorého  sa  potom  tvoria  hodnotové  súdy. 

Tieto súdy sú duchovnými aktmi, ktoré vznikajú zo stanoviska, ktoré poznávajúci 

zaujíma k teoretickej hodnote pravdy. Sú výpoveďou o stave vecí v hodnotových 

termínoch dobré – zlé, príjemné – nepríjemné, atď.



Hodnotenie  je  nepochybne  špecifickou  reflexiou  skutočnosti  a  zohráva 

kľúčovú úlohu pri utváraní hodnotových orientácií človeka. Tie však nie sú iba 

odrazom,  ale  aj  postojom,  stanoviskom,  sú  v najvlastnejšom  zmysle  slova 

orientáciou  vo  vzťahu  človeka  k hodnotám,  a  preto  aj  faktorom  určujúcim 

zameranosť jeho činností v týchto vzťahoch. Poznávanie a hodnotenie umožňuje 

človeku zaujímať postoj  k hodnotám, čiže byť  pripraveným reagovať na určité 

hodnoty celkom určitým spôsobom. Orientácia je však navyše aktívna – nie je iba 

pripravenosťou na čin, ale aj zameranosťou činnosti, ktorej vytyčuje cieľ. Zahŕňa 

tak  v sebe  nielen  kognitívne,  ale  aj  snahové  a  vôľové  faktory,  výrazne 

podmienené valenciou  vonkajších  i vnútorných  podnetov,  ako  aj  skúsenosťou 

nadobudnutou z už vykonaných činností. Hodnoty sú pritom zoraďované podľa 

ich relatívnej dôležitosti a slúžia ako kritériá pre výber a posudzovanie správania, 

udalostí a osôb. Slúžia tiež ako podnety na upriamenie pozornosti a vnímania. 

Hodnotovou orientáciou sa konštituuje zameranosť osoby na konkrétne 

hodnoty  a skupiny  hodnôt.  Hodnotová  orientácia samotná  teda  nie  je  iba 

činnosťou  vedomia,  ale  je  to  sama  tvorivá  činnosť,  vrcholná  syntéza 

kognitívnych, afektívnych a činnostných komponentov. Formuje sa v praktickom 

styku osoby s hodnotami a vyúsťuje opäť do tvorby hodnôt. Na základe toho, že 

hodnoty  a spôsoby  hodnotenia  sa  líšia  nielen  obsahovo,  ale  tiež  pravidlami 

zoskupovania,  utvárajú  sa hierarchické sústavy  hodnôt  – hodnotové systémy, 

ktoré sú konkrétnym vyjadrením subjektívneho náhľadu osoby na svet hodnôt. 

Niektoré  hodnoty  pritom  môžu  byť  presadzované  natoľko,  že  ovládnu  celý 

hodnotový  systém,  stanú  sa  nezávislými  na  interakcii  s inými  hodnotami,  ba 

dokonca si ich úplne podriadia.

Pri hodnotení a utváraní hodnotovej orientácie vystupuje do popredia fakt, 

že  hodnoty  sú  späté  s ľudskými  potrebami  a  záujmami,  v širšom  zmysle 

s vedomím  negativity  bytia,  s potrebou  túto  negativitu  prekonať  vymedzením 

smerov,  v ktorých  majú  byť  využité  činnostné  potenciály.  Potreby  celkom 

evidentne  predstavujú  východisko  projektov  našej  činnosti,  a  preto  sa  neraz 

stotožňujú s hodnotovými orientáciami, alebo v subjektivistických interpretáciách 

dokonca s hodnotami.



Kultúra, aby mohla plniť svoju funkciu s ohľadom na organické potreby, 

musí vytvárať mechanizmy umožňujúce prenos kultúrnych hodnôt (napr. medzi 

generáciami) a zároveň zaisťujúce funkčnosť celého kultúrneho systému. V tejto 

súvislosti hovoríme o tvorbe kultúrnych potrieb.

Väčšinu  potrieb  pociťujeme  prostredníctvom  kultúrne  stabilizovaného, 

inštitucionalizovaného spôsobu ich uspokojovania. Ľudské spoločenstvá sa od 

seba  líšia  spôsobom  inštitucionalizácie  uspokojovania  potrieb,  podobne  ako 

spôsobom  inštitucionalizácie  hodnotových  systémov.  Moderná  a postmoderná 

spoločnosť  produkuje  množstvo  umelých,  vyprovokovaných  potrieb,  čo 

spôsobuje  komplex  nezamýšľaných  sociálnych,  kultúrnych,  morálnych 

a ekologických efektov.

Hodnoty  sú  zdrojom  noriem,  normy  predstavujú  konkrétnu  aplikáciu 

hodnôt v každodennom živote. Norma vo všeobecnosti predstavuje určitý druh 

sociokultúrneho regulatívu, ktorý jednotným spôsobom ovplyvňuje správanie ľudí 

ako  členov  skupiny,  spoločenstva,  integruje  záujmy  a snahy  jednotlivcov 

s potrebami spoločnosti a spevňuje vnútornú stabilitu danej kultúry. Podľa stupňa 

inštitucionalizácie  je  možné  normy  klasifikovať  ako  obyčaje,  mravné  normy, 

právne normy, tabu.

Každá  kultúra  má  množstvo  mechanizmov  a inštitúcií  sledujúcich 

dodržiavanie noriem. Ich porušovanie je spoločnosťou sankcionované, naopak, 

ich  dodržiavanie  sa  môže  spájať  s rôznymi  formami  odmeňovania.  Nositeľmi 

sankcií  a odmien  môžu  byť  jednotlivci,  sociálne  skupiny  či  inštitúcie. 

V hodnotovej  sfére  sme  však  ďaleko  od  toho  typu  sociálnych  noriem,  ktoré 

vyžadujú poslušnosť, bez ohľadu na to, čo si o nich ľudia myslia.

Kvôli  odlíšeniu  hodnôt  od  noriem  a iných  socio-psychologických 

konštruktov (akými sú napríklad postoje), je nutné uvedomiť si, že hodnoty sú 

aplikovateľné nezávisle na situácii  a čase. Procesy hodnotenia sú v porovnaní 

s inými psycho-sociálnymi mentálnymi procesmi značne zložité, čo sa prejavuje 

už  v tom,  že  hodnotenie  zahŕňa  vo  veľkom  rozsahu  poznávacie,  citové 

a afektívno-vôľové procesy a ich sústavnú interakciu. Zvláštnu úlohu má pritom 

vzťah  medzi  afektívnymi  a hodnotiacimi  procesmi.  Silné  túžby  a oslabené 



hodnotové identifikácie bývajú vo všeobecnosti príkladom bezprostredných príčin 

prekračovania morálnych, spoločenských, či právnych noriem. Takýto nesúlad sa 

však môže pretaviť v pozitívnu hodnotu, napríklad nelegitímna túžba sa stane 

legitímnou a môže sa tak stať základom nových hodnotových projektov. V praxi 

sa často stáva, že v dôsledku historickej relativity hodnotiacich súdov vznikajú 

napätia  v hodnotovej  sfére,  ak  ide  o konfrontáciu  hodnotenia  a fixovaných 

spoločenských noriem. Racionálne zdôvodňovanie noriem je základom pre ich 

otvorenosť  voči  kritike  a ich  možnej  revízii  s ohľadom  na  nové  spoločenské 

pomery  a zmeny  v nazeraní  na  hodnoty.  Tento  moment  je  dôležitý  práve 

v pluralitnej  spoločnosti,  ktorá  sa  vyznačuje  premenami  preferencií  a je 

konfrontovaná s novými formami života a ideálmi jej príslušníkov. Podstatnou sa 

tu  javí  snaha  o slobodný  a nezaujatý  prístup  k hodnotovým  projektom, 

nezaťažený  vzťahom  slepého  a formálneho  “kopírovania  trajektórie”,  ktorú 

vyznačuje aktuálny systém noriem.

Hodnoty  ako  jeden  z fundamentálnych  kultúrnych  elementov  možno 

chápať ako “chromozómy” kultúry. Spôsoby ich usporiadania v sebe uchovávajú 

“genetické” informácie o kultúrach, ich charakteroch, podstatách. Univerzálnosť 

a abstraktnosť  hodnôt  sa  dáva  do  súvisu  s ich  nadčasovosťou.  Jednotlivcom 

i spoločenstvám stanovujú základ identifikácie  a  dávajú im zmysel.  Jednotlivé 

kultúry  majú  charakter  jedinečných  a  neopakovateľných  sociokultúrnych 

systémov, ktoré je možné opísať a pochopiť výlučne v kontexte ich vlastných 

hodnôt,  noriem  a  ideí.  Hodnoty  ako  jedna  zo  základných  zložiek  kultúry 

umožňujú  integráciu  kultúry  samotnej  a jej  spätosť  s  osobnosťou ako celkom 

a so sociálnym systémom. Plnia funkciu mosta medzi rôznymi vrstvami psychiky, 

integrujú organicko-biologickú sféru a jej pudové tendencie so sférou afektívne-

vôľovou  a s účasťou  na  kultúrnom  živote,  na  významoch,  ktoré  jedinca 

presahujú,  s ktorými  sa  však  stotožňuje.  Jedinec  túto  účasť  nepociťuje  ako 

nátlak,  ale  vidí  v nej  svoje  vlastné  naplnenie.  Hodnoty  sú  pritom  vo  svojej 

vnútornej  diferenciácii  podstatnou  súčasťou  osobnej  i sociálnej  identity  ľudí 

a predstavujú  väzbu  so  sociálnym  systémom,  ktorá  umožňuje  kontrolu 

sociálnych mechanizmov a automatizmov, alebo aspoň pre ňu tvorí predpoklad. 



Poriadok a miera kultúrnej tvorby sú podmienené hodnotením potrieb človeka zo 

strany  jednotlivca  a spoločenstva,  všeobecne  uznávanými  princípmi 

usporiadania hodnôt a noriem.

Axiologické  chápanie  kultúry  má  svoje  korene  v antike,  dielach 

renesančných humanistov a nemeckých osvietencov.  Ďalej  bolo  rozpracované 

predstaviteľmi  nemeckej  klasickej  filozofie.  Vo  všeobecnej,  filozoficky 

zdôvodnenej teórii hodnôt, v axiológii, registrujeme široké spektrum pohľadov na 

problematiku  hodnôt.  V zásade  rozlišujeme  dve  základné  vetvy:  formálnu  a 

materiálnu axiológiu. Kým formálna axiológia konštituuje apriorné zákony dané v 

samotných  hodnotách,  materiálna  je  orientovaná  na  konkrétne  hierarchie 

hodnotových systémov.

Východiskom filozofickej  koncepcie  Immanuela  Kanta (1724 – 1804)  je 

kategorický imperatív,  mravný zákon. Kant vo svojom učení zahŕňa do kultúry 

predovšetkým ideu morálnosti, chápanú ako nepodmienený, všeobecne platný 

kategorický imperatív.  Táto idea morálnosti  určuje úroveň slobody dosiahnutej 

jednotlivcom  a  spoločnosťou,  úroveň  vedy,  umenia,  práce,  ale  i  disciplíny  a 

sebaobmedzovania vypestovaného výchovou. Cieľ kultúrneho vývoja podľa neho 

predstavuje vytvorenie morálne dokonalej  bytosti.  Kant  v  zásade vidí  len dve 

vzájomne  sa  vylučujúce  možnosti:  racionalistické  chcenie  (praktický  rozum), 

alebo hedonistický pocit (zmyslovú žiadosť).

V  70.  rokoch  XIX.  storočia  sa  etablovala  axiológia  ako  postklasická 

filozofická disciplína s interdisciplinárnym dosahom a uplatnením, najmä vďaka 

prácam Rudolfa Hermanna Lotzeho (1817 – 1881), ktorého koncepcia bola ďalej 

rozvinutá  významnými  osobnosťami  badenskej  novokantovskej  školy  – 

Wilhelmom  Windelbandom (1848  –  1915)  a  Heinrichom  Rickertom (1863  – 

1936). Špecifikum badenskej novokantovskej školy súvisí s vedeckým záujmom 

o kultúru a vedy o kultúre. Windelband a Rickert si všímajú vedy o kultúre, medzi 

ktorými vyniká historiografia. Tieto vedy vyhľadávajú a popisujú individuálne, čo 

nutne predpokladá výber množstva jednotlivých javov a tento výber, pokiaľ nemá 

byť  ľubovoľný,  predpokladá zasa nejakú mieru.  Miera však  môže byť  určená 

výlučne vo vzťahu predmetu k hodnotám.



Windelband  a  Rickert  ponímajú  hodnoty  ako  transcendentálne  normy. 

Vedľa  hodnotovo  indiferentnej  skutočnosti  podľa  nich  existuje  špecifická  ríša 

bezpodmienečne  platných  hodnôt.  Tieto  sú  však  svojim  charakterom ireálne, 

neskutočné.  Obe  skutočnosti  sa  stretávajú  na  “križovatkách  sveta”,  v 

hodnotových aktoch človeka, ktoré následne vtláčajú hodnoty do skutočnosti a 

tvoria tým kultúrne statky.

Pre Windelbanda zákony (ideálne zákony v oblasti pravdivosti, mravnosti 

a krásna),  ktoré  nachádzame  vo  svojom  logickom,  etickom  a  estetickom 

svedomí, nemajú nič do činenia s teoretickým vysvetlením skutočností, na ktoré 

sa vzťahujú. Vypovedajú len o tom, aké majú tieto skutočnosti byť, aby sme ich 

mohli všeobecne platným spôsobom uznávať za pravdivé, dobré a krásne. Nie 

sú to teda zákony, podľa ktorých musí dianie objektívne prebiehať alebo sa môže 

subjektívne  chápať,  ale  ideálne  normy,  podľa  ktorých  sa  posudzuje  hodnota 

toho, čo sa deje s prirodzenou nevyhnutnosťou. Tieto normy sú teda pravidlami 

hodnotenia.

Podľa Rickerta hodnoty nie sú skutočnosti ani fyzické ani psychické. Ich 

podstata je  v tom,  že sú všeobecne platné  a  nadčasové,  a  nie  v tom,  že  sú 

reálne,  skutočné.  Hodnota  môže spočívať  v objektoch,  tým ich  robí  statkami, 

alebo  môže  byť  spätá  s činnosťou  subjektu  tak,  že  sa  táto  činnosť  stáva 

hodnotením. Hodnoty sa uskutočňujú v objektívnych výtvoroch ľudského ducha – 

vo vede, štáte (a inštitúciách), práve, umení a náboženstve. Konkrétne pokladá 

Rickert za oblasti hodnôt logiku (ktorej najvyššou hodnotou je pravda), estetiku 

(krása),  mystiku  (svätosť,  všejednota),  etiku  (dobro,  mravnosť,  spoločenstvo 

slobodných ľudí), erotiku (šťastie, spoločenstvo lásky, oddanosť) a náboženstvo 

(svätosť, zbožnosť). Život pritom musí byť určovaný všetkými týmito hodnotami 

v celku.  Ktorákoľvek  hodnota,  ak  je  jednostranne  izolovaná  a je  jej  pritom 

prisudzovaná univerzálna platnosť, vedie k nezdravým anomáliám.

Cestou  živého  kontaktu  s kultúrou  sa  podľa  novokantovcov  formuje 

filozofia ako náuka o hodnotách na rozdiel od vedy ako náuky o bytí. Tým, že 

filozofia hodnôt odvodzuje svoje pojmy a ich platnosť z vývoja kultúry, prekonáva 

subjektivizmus  a  svojimi  teoretickými  pokusmi  o  systematizáciu  dokonca  aj 



historizmus a relativizmus.

V teórii  hodnôt  rozoznávame  tiež  líniu  personalistického  ontologizmu, 

zakotvujúcu nadčasový svet hodnôt v božskom súcne, ako aj spomínanú líniu 

kultúrno-historického  relativizmu,  vychádzajúceho  z  predstavy  o  pluralite 

hodnotových  systémov  skúmaných  historickou  metódou.  Má  tu  miesto  i 

psychologizmus naturalistického typu,  vyvodzujúci  hodnoty z  ľudských potrieb 

zakotvených v psychike človeka a pripisujúci hodnotám empirickú existenciu.

Návrat  k veciam samým vo filozofii  hodnôt  konkrétne znamenal  kritické 

vyrovnanie sa s novokantovskou filozofiou pojmov, s dobovým psychologizmom 

a  módnou  filozofiou  svetonázorov.  Predmetom,  ku  ktorému  smerovala 

bezpredpokladová  fenomenologická  analýza,  bol  “materiál”  hodnôt,  výstupom 

tejto  analýzy  je  materiálna  hodnotová  etika  Maxa Schelera (1874  –  1928)  a 

Nicolaia.  Hartmanna (1882  –  1950).  Vo  vzťahu  k programu  etiky  ide  o 

zdôraznenie nie formálneho zákona povinnosti, resp. normy morálneho konania, 

ale  otvorenosti  hodnotám,  ktoré  dávajú  konkrétnu  náplň  konaniu  a  chceniu. 

Hodnoty u Schelera nepredstavujú obsahy, ktoré je možné racionálne postihnúť, 

argumentatívne  vykázať.  Ide  o objektívne  cieľové  obsahy  ľudského  snaženia, 

ktoré sa otvárajú duchovnému, iracionálnemu cíteniu hodnôt. Existuje teda čistý 

nedejinný a absolútny svet hodnôt (kosmos noétos), majúcich bytie o sebe, ktorý 

sa nám sprístupňuje výlučne prostredníctvom cítenia hodnôt (v zmysle mravného 

poznania,  nazerania na hodnoty)  v rôznej miere priblíženia. Premenlivý pritom 

nie je svet hodnôt, ale mení sa stav rozvoja nášho nazerania, cítenia hodnôt ako 

takých. Ohniskom a zároveň nositeľom axiologických intencií je osoba – hodnoty 

sú ideami nad svetom a do skutočnosti ich privádza jedine človek. Platí tu pritom 

irreverzibilný  základný  vzťah:  hodnoty  nekonštituuje  osoba,  ale  hodnoty  kon-

štituujú osobu. Autonómia osoby už predpokladá hodnoty – je práve funkciou 

hodnôt, i keď nielen ich funkciou. Autonómna osoba sama nesie zodpovednosť, 

ktorá sa viaže na jej  slobodu.  Zodpovednosť je nevyhnutný  dôsledok ľudskej 

slobody vôle  a na nej  založenej  príčetnosti  (imputability).  Scheler  rozlišuje  na 

jednej strane ontologický status faktickej sféry vecí a dobier, na druhej strane 

status esenciálneho poriadku hodnôt – faktický étos a ideálny ordo amoris. Podľa 



Nicolaia. Hartmanna sú hodnoty esencie (Wessenheit). Sú nezávislé nielen na 

hodnotných  veciach,  na  statkoch,  ale  sú  tiež  v pozitívnom  zmysle  ich 

podmienkou. Sú tým, vďaka čomu veci, predmety,  stavy,  deje všetkého druhu 

majú charakter statkov.

Ladislav Hanus (1907 – 1994) postupuje ďalej v axiologickom ponímaní 

kultúry, keď hovorí, že samotnú kultúru máme skúmať ako hodnotu, jej prejavy 

a diela  ako  kultúrne  hodnoty.  Ak  sa  kultúra  charakterizovala  ako  “štruktúra 

štruktúr”,  máme ju  ponímať ako “hodnotu hodnôt”,  čiže ako komplexnú sumu 

hodnôt. Nejde pritom o statické navŕšenie hodnôt, ale o hierarchiu s vnútornou 

dynamikou. S procesom tvorby kultúrnych hodnôt súvisia mnohé ďalšie procesy, 

ako napr. proces uchovávania, osvojovania, kolobehu, pretrvávania hodnôt, ale 

aj proces zániku a ničenia hodnôt.

Opozíciu tradičnej filozofie hodnôt predstavuje  Martin Heidegger (1889 – 

1976).  Zásadný  rozdiel  medzi  Heideggerovou  koncepciou  a staršími 

axiologickými  teóriami  tkvie  v základnom  ontologickom  chápaní  hodnoty, 

v “predporozumení”.  Zatiaľ  čo  napríklad  novokantovci  hodnotu  pokladajú  za 

kultúrny fenomén (pričom Rickert jej neupiera existenciálny, personálny rozmer), 

Heidegger chápe tento fenomén existenciálne, t.j. podobným spôsobom ako pred 

ním  Sören Kierkegaard (1813 – 1855),  Karl Barth (1886 – 1968) alebo  Fiodor 

Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881). Tam, kde sa dôraz kladie na kultúrno-

historický obsah a kontext,  pripúšťa sa objektivácia,  opis,  explicitná výpoveď, 

typizácia, rekonštrukcia systému a pod. Tam, kde sa zdôrazňuje existenciálna 

pôvodnosť,  vzniká  starosť  o  pojmovú  primeranosť.  Tvrdenie,  že  hodnoty  sú 

záležitosťou kognitívneho vzťahovania sa, že nepatria do sféry skutočného, ale 

do  ireálnej  sféry  platného,  je  u Heideggera  predmetom  kritiky.  Heideggerova 

kritika výpovede pritom nie je iba interným filozofickým ustaľovaním pojmu, ale 

otvorenou  kritikou  modernej  racionality.  Sebavedomé  výpovede  subjektu  sú 

zložené z kalkulujúcich viet a tvrdení rozumu, ktorý sám diktuje pravidlá týchto 

výpovedí.  Aj  ich  odvrátená  strana  –  t.  j.  logikou  srdca  vedená  zvnútornená 

výpoveď patrí predstavivosti (obraznosti), resp. vlastnej logike metafyziky. Táto 

kritika sa teda stáva vášnivým protestom proti  zabezpečenému svetu kultúry, 



ktorý  sa  sformoval  u  staršej  generácie,  kritikou  industriálnej  spoločnosti  so 

silnejúcou  jednostrannosťou  vedúcou  k nivelizácii  všetkých  individuálnych 

životných  foriem,  ako  aj  jej  všeobecne  manipulujúcej  informačnej  politiky  a 

verejnej mienky.

Okrem  filozofie,  kultúrnej  antropológie  a psychológie  sa  so  štúdiom 

a analýzou  hodnôt  a hodnotových  orientácií  stretávame  na  pôde  sociológie 

(sociológia  hodnôt).  Klasici  sociológie  pokladali  túto  problematiku  napriek 

odlišným  prístupom  za  centrálnu  v celej  sociológii.  Émile  Durkheim (1858  – 

1917)  chápe spoločnosť  predovšetkým ako morálny  poriadok.  Hodnoty  podľa 

neho predstavujú podstatu sociálnych javov. Základné spoločenské fenomény, 

ako sú náboženstvo,  morálka,  právo,  ekonómia,  estetika,  chápe ako systémy 

hodnôt  a teda  ideály.  Max  Weber (1864  –  1920)  chápe  všetky  spoločenské 

aktivity  ako  aktivity,  ktoré  majú  svoj  “subjektívne  mienený  zmysel”.  Pojmy 

zmyslu, významu, zmysluplných súvislostí (Sinnzusammenhänge) sú pre neho 

základnými  východiskovými  pojmami,  do  rámca  ktorých  logicky  začleňuje 

problematiku hodnôt  a hodnotenia.  Na úrovni  ideálnych typov rozlišuje  Weber 

tradičné, afektívne, hodnotovo racionálne a účelovo racionálne správanie.

Hlavný  predstaviteľ  amerického  štrukturálneho  funkcionalizmu  Talcott  

Parsons (1902  –  1979)  považuje  činnosť  (akt)  za  konštitutívny  element 

skutočnosti.  Pojem sociálneho systému a subsystému spolu s pojmom funkcie 

mu  umožňujú  sledovanie  štrukturácie  komplexu  činností  a ich  zameranosti. 

Hodnoty chápe súčasne ako koncepcie o žiadúcom a ako základné regulatívy 

činnosti,  ako  rozhodujúcu  silu,  podľa  ktorej  sa  formuje  sociálna  skutočnosť. 

Regulatívy nižších stupňov, ako sú normy, kolektivity, sociálne roly, považuje za 

konkretizáciu  a špecifikáciu  hodnôt.  Parsons  vypracoval  typy  hodnotových 

orientácií – vzorcové premenné (pattern variables), medzi ktorých pólmi sa aktér 

rozhoduje pri  každej  svojej  činnostnej  orientácii  a ktoré jeho voľbu určujú.  Za 

základ  pre  charakteristiku  moderných  spoločností  pokladá  premenné 

“univerzalizmus – partikularizmus” a “výkon – askripcia”.  Prednosti  západných 

spoločností (najmä americkej spoločnosti) vidí Parsons v tom, že sú založené na 

univerzalistických hodnotách a na hodnotách výkonu (na meritokratických krité-



riách).  Pre potreby analýzy vzťahov medzi  situáciou a hodnotovou orientáciou 

zavádza  Parsons  pojem  záväzku  (commitment),  prostredníctvom  ktorého 

prechádza  hodnotenie  z roviny  možných  orientácií  do  roviny  rozhodnutí  a do 

motivačných procesov.

Rozmanitosť  prístupov  k problematike  hodnôt  nás  upozorňuje  na 

permanentné kultúrne zmeny, ktoré nachádzajú svoj odraz aj vo filozofii. Účinok 

týchto zmien bol mimoriadne veľký najmä na rozhraní moderny a postmoderny, 

kedy  boli  spochybnené  krehké  hodnotové  a epistemické  istoty  moderny. 

Axiologický  záujem  filozofie  sa  takmer  symptomaticky  prejavoval  v kritike 

a starosti o stav kultúry, v obrane hodnôt novoveku a moderny voči erozívnemu 

účinku  inštrumentalizácie,  reprodukcie,  komercionalizácie,  komodifikácie,  atď. 

Trvaním na autenticite,  individualite  a platnosti  filozofia  hodnôt  udržiavala  istú 

úroveň normativity, zároveň však otvárala priestor spontánnosti a tvorbe, pluralite 

a diferencii,  komplementarite  a hre  opozít.  Reflexiu  zmien,  ku  ktorým 

v hodnotovej  sfére  dochádza  na  prelome  XX.  a XXI.  storočia,  nachádzame 

v prácach  Gillesa  Lipovetskeho (1944),  ktorý  metodicky  a komplexne  mapuje 

javy  a fenomény,  akými  sú  bioetika,  mediálna  charita,  humanitárne  akcie, 

ochrana životného prostredia, morálna reforma obchodnej sféry, politiky a médií, 

spory ohľadom interrupcií, a pod.
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SUMMARY:
This  ar t ic le  is  devoted  to  the  ref lect ion  of  cu l ture  as  a  human  work  in 
the  axio log ica l  context .  Values  are  understood  here  as  complex 
meanings,  or   ”chromosomes”  of  cu l ture  –  the  concepts  of  the i r 
conf igurat ion  s tore  the  ”genet ic”  in format ion  of  cu l tures,  the i r  natures, 
fundamenta ls .  Three  main  character is t ics  of  va lues  are  d iscussed  in 
deta i l :  va lues  cohere  wi th  adjucat ion  processes  and  value  or ientat ions, 
va lues  are  bound  to  human utensi ls  and  in terests,  va lues  are  the  pr ime 
mover  of  norms.  The  ar t ic le  inc ludes  a lso  a  br ie f  prof i le  of  the  basic 
axio log ica l  theor ies  and  concepts,  wh ich  appeared  in  phi losophy, 
soc io logy,  soc ia l  and cul tura l  anthropology.
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Silvia  Letavajová

Kultúra minorít

Impulzom  k otvoreniu  problemat iky  minor í t  je  odopret ie  práva  na 
kul túru,  jazyk,  pol i t ickú  real izác iu,  soc iá lnu  podporu  a lebo  odopret ie 
iných  práv,  ktorými  d isponu je  major i ta  a  naopak  nárokovanie  s i  na  t ie to 
práva  zo  st rany  minor i t y.  Na  úvod  je  pot rebné  vysvet l i ť  a  def inovať  obe 
významové  z ložky  zák ladného  pojmového  aparátu,  k torým  je  s lovné 
spojenie  „ku l túra  minor í t “ ,  termín  „ku l túra“  a  predovšetkým  termín 
„minor i ta“ .  V súv is lost i  s  prek ladom  pojmu  „minor i ta“  do  s lovenského 
jazyka  a h is tor ickým  vývojom  používania  tohto  pojmu  a  jeho 
ekv iva lentu  „menšina“  dochádza  v odbornom,  ako  a j  vere jnom  ž ivote 
k  posunom v jeho významovost i .  

Kultúra
(lat.  colo,  colere -  obrábanie  pôdy  (agri  cultura),  kultúra  ducha  -  filozofia 

(CICERO: 45 p. n. l. ), angl. culture, nem. Kultur, fr. culture, rus. кульТýра) 

Definície:

1. Kultúra je komplexný celok, ktorý zahrňuje poznanie, vieru, umenie, morálku, 

právo  a ostatné  schopnosti  a zvyky  osvojované  si  človekom  ako  členom 

spoločnosti. 

 (TYLOR:1871)

2. Kultúra je inštrumentálna realita, ktorá existuje preto, aby uspokojovala ľudské 

potreby spôsobom prekračujúcim bezprostredné prispôsobenie sa prostrediu. 

(MALINOWSKI:1944)

3.  Kultúra  je  dynamický  systém  akumulovaného  poznania,  vzorov  správania 

a materiálnych  i nemateriálnych  produktov  ľudskej  činnosti  prenášaný 

z generácie na generáciu. (EĽKS, 1995:289)  

4.  Iné  aspekty  chápania  kultúry:  historický  aspekt  -  kultúra  ako  sociálne 

dedičstvo,  sociálna  tradícia,  normatívny  aspekt  -  dôraz  na  pôsobenie 

normatívnych  ideí  a ich dôsledkov,  psychologický  aspekt  -  dôraz  na naučené 

riešenia  problémov,  uspokojovanie  impulzov,  štrukturálny  aspekt  -  dôraz  na 

systémový  charakter,  genetický  aspekt  -  dôraz  na  otázku  vzniku  kultúry, 

kognitívny aspekt, symbolický aspekt a iné. 



Minorita
(lat. minor - malý, nepartný, skromný, drobný, krátky, mladší, slabý, jednoduchý, 

bezvýznamný, všedný, obyčajný, angl. minority, nem. Minorität, fr.  minorité, rus. 

меншинсТвó, slov. menšina)

Definícia:

1. (minorita) Menšia časť skupiny, menej ako polovica ľudí alebo vecí vo väčšej 

skupine. (OXFORD ADVANCED LEARNER´S DICTIONARY, 2000:748) 

2.  (minorita)  Skupina ľudí,  odlišná v náboženstve,  jazyku alebo národnosti  od 

iných členov spoločnosti, v ktorej žijú, a ktorí vnímajú seba samých ako iných, 

oddelených a odlišných.  (THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANICA, 1991:356) 

3.  (menšina)  Akákoľvek  skupina  ľudí  definovaná  nejakým  sociologicky 

významným znakom,  ktorá  sa  počtom nemôže  rovnať  inej  skupine,  tvoriacej 

v danej  spoločnosti  väčšinu.  Najčastejšie sa v tomto zmysle  hovorí  o menšine 

v súvislosti s národnostnou (jazykovou),  rasovou alebo náboženskou (cirkevnou) 

a niekedy  tiež  politickou  alebo  sociálnou  príslušnosťou  obyvateľov  tej  ktorej 

krajiny. (VEĽKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK, 1996:605)  

4. (minorita) Minority sú podriadené časti komplexných štátnych spoločenstiev. 

Majú 

 zvláštne fyzické alebo kultúrne črty, ktoré sú dominantnou časťou spoločnosti 

nízko 

hodnotené. Menšiny sú jednotky vyznačujúce sa sebauvedomením, spájajú ich 

osobitné črty, ktoré majú ich členovia, a osobitné znevýhodnenia, ktoré prinášajú 

tieto  črty.  Členstvo  v menšine  sa  prenáša  zákonom  dedičnosti,  ktorá  spája 

nasledujúce generácie, dokonca aj vtedy, keď chýbajú ľahko rozlíšiteľné osobitné 

kultúrne alebo fyzické črty. Príslušníci menšín majú tendenciu, dobrovoľne alebo 

z nutnosti,  uzatvárať  manželstvá  v rámci  skupiny.  (SIMPSO  N–  YINGER, 

1965:17)

5. (minorita) Skupina ľudí, ktorá vníma seba samú, alebo je definovaná majoritou 

ako odlišná,  má svoje  vnútorné fyzické,  kultúrne,  ekonomické charakteristiky, 

alebo  charakteristiky,  týkajúce  sa  správania  a je  predmetom  využívania  a 

diskriminácie. (KINLOCH, 1979:36).



Impulzom k otvoreniu problematiky minorít je odopretie práva na kultúru, 

jazyk, politickú realizáciu, sociálnu podporu alebo odopretie iných práv, ktorými 

disponuje majorita a naopak nárokovanie si  na tieto práva zo strany minority. 

Príkladom diskriminácie minorít v minulosti sú náboženské vojny v Európe v 16. 

a 17. storočí, kedy bola uplatňovaná zásada „cuius regio, eius religio“ (koho zem, 

toho náboženstvo), prenasledovanie rómskeho obyvateľstva alebo etnické čistky 

spojené s rozpadom Juhoslávie na konci 20. storočia. 

Dokumenty  medzinárodných  organizácií  venujúcich  sa  problematike 

minorít, rozoznávajú tri základné typy minorít: etnickú, jazykovú a náboženskú. 

Legislatívny systém jednotlivých európskych krajín v tejto súvislosti  rozoznáva 

termíny:  „minority“  „national  minorities“,  „ethnic  minorities“,  „ethnic  group“, 

„linguistic minorities“ a „religious minorities“.  (BENŽA, 1998:9 – 10) Pojem sa 

vzťahoval  napríklad  na Židov alebo iné  autochtóne etnické  skupiny v opozícii 

s etnickými skupinami imigrantov ako historickými komunitami, obývajúcimi dané 

teritórium,  ktoré  však  mali  rozdielnu  kultúru  a jazyk.  Posun  v chápaní  minorít 

nastal po 2. svetovej vojne. V súvislosti s novými typmi migračných prúdov sa 

začal  používať  pojem  „new  migration“.  Tieto  heterogénne  skupiny  boli 

definované ako minority na základe dlhodobosti ich pobytu v prijímajúcej krajine 

a prideľovania štátneho občianstva. (TANESE, 2003)

Definovanie minorít je závislé od historického, kultúrneho, spoločenského 

vývoja  jednotlivých  krajín  a ich  legislatívy.  V súčasnosti  sa  tradičné  chápanie 

minorít rozširuje aj na iné skupiny, napríklad fyzicky handicapovaných, sociálne 

vylúčené  skupiny,  ľudí  s alternatívnym  spôsobom  života  alebo  marginálne 

skupiny. 

Minority  možno  rozdeliť  do  niekoľkých  základných  typov:  (KINLOCH, 

1979:38 – 67) 

1. fyzické 

2. kultúrne 

3. ekonomické 

4. behaviorálne 



Na základe fyzických charakteristík sú definované minority rasové, vekové 

alebo  minority  podľa  pohlavia.  Rasová  minorita  je  často  dominantným 

spoločenstvom  pokladaná  za  intelektuálne,  morálne  a kultúrne  menejcenná. 

Za minoritu na základe pohlavia sú považované predovšetkým ženy, ktoré sú po 

fyzickej ako aj psychickej stránke definované ako principiálne odlišné od mužov. 

Z hľadiska veku je najmarkantnejšia minorita detí, adolescentov alebo najstaršia 

generácia.

Pod  kultúrnymi  minoritami  chápe  G.  C.  Kinloch  predovšetkým  etnické 

skupiny,  môžeme k nim priradiť však aj  náboženské minority a všetky ostatné 

skupiny, odlišujúce sa od väčšinovej skupiny kultúrou. Z náboženského hľadiska 

hovoríme  o minoritných  skupinách,  odlišných  od  oficiálnej  náboženskej 

ortodoxie, resp. svetskej ideológie, ktoré môžu byť organizované ako sekty, časti 

veľkej cirkvi, alebo nemusia mať žiadnu organizáciu. Členovia etnickej minority 

majú rovnaký etnický pôvod a príslušnosť, žijú však v prostredí, kde dominuje iné 

etnikum.  Pod  národnostnou  menšinou  chápeme  príslušníkov  iných  národov, 

ktorým  je  však  v krajine,  kde  sú  v minoritnom  postavení,  oficiálne  priznaný 

špeciálny status s právami, ktoré k tomu prislúchajú. 

Ekonomické  minority  sú  reflexiou  ekonomického  systému,  spôsobu 

prerozdeľovania práce, pracovného zaradenia a vzťahu práce a odmeňovania. 

Výsledkom je vytvorenie socioekonomickej hierarchie v spoločnosti, založenej na 

odlišných materiálnych  podmienkach, životnom štýle, normách, spoločenskom 

statuse,  ašpiráciách  a v konečnom  dôsledku  aj  kultúre  jednotlivých 

ekonomických minorít a majoritnej spoločnosti. V tejto súvislosti sa najčastejšie 

hovorí  o minorite nezamestnaných, minorite chudoby alebo tzv.  „nižšej triedy“. 

V minulosti  bolo  do  tejto  skupiny  možné  zaradiť  aj  príslušníkov  buržoázie, 

v súčasnosti napríklad skupinu „bohatých“ alebo „podnikateľov“. 

Podstatou behaviorálnych minorít  je odlišnosť na základe správania sa. 

Existencia  skupiny,  ktorá  vo  svojich  rukách  sústreďuje  moc,  automaticky 

podmieňuje vznik deviantných skupín. G. C. Kinloch rozlišuje dva typy deviácie: 

legálnu  deviáciu  (napríklad  kriminálnici  alebo  delikventi)  a sociálnu  deviáciu 

(napríklad  sexuálne  a  mentálne  chorí  alebo  závislí).  Prvý  typ  predstavuje 



neprispôsobivosť  oficiálnym  normám  –  pravidlám,  ktoré  sú  definované  ako 

základné  pre  fungovanie  spoločnosti.  Sociálna  deviancia  na  strane  druhej 

spočíva v narušení spoločenských noriem a zaužívaného správania sa, noriem, 

ktoré sú definované ako dôležité. 



Na základe uvedených faktov je možné vymedziť kultúru minorít: 

1.  vo všeobecnosti  ako kultúru každej  skupiny ľudí,  ktorá je oproti  väčšinovej 

spoločnosti v početnej nevýhode. 

2.  v užšom  zmysle  slova  ako  kultúru  skupiny  ľudí,  ktorá  sa  od  väčšinovej 

spoločnosti 

odlišuje  určitými  znakmi.  Môžu  nimi  byť  odlišné  kultúrne  znaky  (napríklad 

etnicita,  národnosť alebo náboženstvo), fyzické (napríklad rasa, pohlavie alebo 

vek),  ekonomické  charakteristiky  (napríklad  skupiny  s nižším  alebo  vyšším 

sociálnym statusom, chudoba alebo  bezdomovci) alebo spôsob správania sa, 

vedenia  životného  štýlu  alebo  odlišné  životné  názory  (napríklad  delikvencia, 

homosexualita,  telesne  handicapovaní,  mentálne  postihnutí,  skupiny  odlišne 

politicky orientovaných ľudí,  komunity  hlásajúce návrat  k prírode a iné).  Takto 

široko koncipovaná definícia pojmu „kultúra minorít“  sa na mnohých miestach 

prelína s pojmami: „subkultúra“ a „kontrakultúra“.

Mnohé z kritérií  jednotlivých definícií,  vymedzujúcich pojem minorita,  sa 

značne  relativizujú.  Prvovýznamovou  definíciou  minority  je  „menšina“  - 

menejpočetnosť, niektoré minoritné skupiny však, práve naopak, tvoria v daných 

spoločenstvách - početnú väčšinu. V mnohých regiónoch sú ženy čo do počtu 

silnejšou skupinou v opozícií  voči  mužskej  populácii.  Podobným príkladom vo 

vzťahu k rasovým skupinám je Juhoafrická republika a politika apartheidu voči 

černošskému obyvateľstvu, ktoré do roku 1945 tvorilo 75% obyvateľstva krajiny. 

V tejto  súvislosti  je  preto  vhodnejšie  hovoriť  nie  o početnosti,  ale  o sociálnej 

pozícii, tak ako sa vyjadruje H. Tajfel (TAJFEL, 1995:7). 

Rovnako diskutabilné sú aj kritériá dedičnosti alebo tendencia uzatvárania 

manželstiev v rámci skupiny, ako ich uvádza G. E. Simpson a J. M. Yinger. Je 

zrejmé,  že  tieto  vlastnosti  prináležia  predovšetkým  kultúrnym,  v niektorých 

prípadoch ekonomickým minoritám. Tove Skuttnabb-Kangas a Robert Phillipson 

(1994),  vychádzajúc  z definície  Európskej  rady,  zdôrazňujú  možnosť 

individuálneho výberu jednotlivca pre príslušnosť k minorite (TANESE, 2003), čo 

opäť nie je možné vzťahovať na niektoré kategórie minorít (telesne a mentálne 

handicapovaných alebo príslušníkov rasových a vekových minorít).



Pre všetky typy minorít je však charakteristická: 

a)  prítomnosť  fyzických,  ekonomických,  kultúrnych  a behaviorálnych  znakov, 

ktorými sa skupina líši od väčšinovej spoločnosti,

b)  pocit  odlišnosti  a vymedzenie sa ako skupiny zo strany jednotlivých členov 

minority (endodefinícia),

c)  pocit  odlišnosti  minority  zo  strany  spoločnosti,  ktorej  je  minorita  súčasťou 

(exodefinícia), d) pocit spolupatričnosti a solidarity vo vnútri minority,

e)  potreba  ochrany  charakteristických  znakov  pred  vplyvom  dominantnej 

spoločnosti,

f) znevýhodnenie minority zo strany väčšiny, 

g) snaha minority o odstránenie tohto znevýhodnenia. 

Zoskupovanie ľudí, označujúcich sa a označených ako odlišných, podlieha 

presným pravidlám. Pravidlá sú obvykle  dané zložitými kritériami skupinového 

členstva, podmienkami, v ktorých pociťované členstvo v skupine vedie k rôznym 

formám sociálneho konania, sociálneho sebauvedomovania, k rôznym systémom 

postojov a presvedčení, k individuálnym alebo kolektívnym stratégiám. (TAJFEL, 

1995:8)  Existencia  minority  má  svoje  opodstatnenie  iba  vo  vzťahu 

k väčšinovému  spoločenstvu.  Základným  pojmom  vymedzujúcim  samotnú 

minoritu  je  pojem  „spoločné“  (in  common).  Relácia  dominantnej  society 

k minorite sa realizuje cez pojem „odlišné“, „cudzie“, „iné“. Podstatou bipolárneho 

vzťahu „my“ a „oni“ sú prirodzené obavy a odstup voči neznámemu, prameniace 

zo  strachu  z  ohrozenia  vlastných  kultúrnych  hodnôt  a noriem  a tendencia 

negatívneho posudzovania príslušníkov minorít a ich následné znevýhodňovanie. 

Špeciálny status minority  sa odráža v subordinácii.  Dominantná societa 

v určitom  zmysle  kontroluje  minority  a v  rôznej  miere  obmedzuje  ich  prístup 

k moci (politickej, ekonomickej, kultúrnej). Reakciou minority je asimilácia alebo 

aktivizácia  v zmysle  odporu.  Ženy  v niektorých  spoločenstvách  boli  alebo  sú 

považované  za  menejcenné.  Príslušníčky  ženských  hnutí  (najznámejšie  je 

radikálne  hnutie  tzv.  suffražetiek)  bojujú  proti  všetkým  formám  sexizmu, 

propagovaných oficiálnymi zástupcami moci, ktoré znemožňujú ich rovnocenný 

prístup k sociálnym (právo na prácu, vzdelanie) alebo politickým právam (právo 



voliť)  a  vnucujú  im  segregáciu  rolí.  Príslušnosť  jednotlivcov  ku  skupinám na 

základe  veku  môže  byť  takisto  zdrojom  diskriminácie  (napríklad  obmedzenie 

politickej a ekonomickej moci alebo segregácia starých obyvateľov – starobince). 

Tento  jav  však  nie  je  automatický.  Existujú  spoločnosti,  v ktorých  ich 

najstarší  členovia  požívajú  vysoký  status,  dokonca sú  predmetom uctievania. 

Odporom voči  individuálnemu alebo inštitucionalizovanému rasizmu (politická, 

vojenská moc, médiá, vzdelanie, náboženstvo a iné) je napríklad rebélia alebo 

rasové vojny. Príslušníci ekonomických minorít,  ktoré tvoria nižšie ekonomické 

vrstvy  alebo  nezamestnaní,  sú  majoritou  častokrát  považovaní  za 

neprispôsobivých,  lenivých,  opilcov  alebo  hlúpych.  Výsledkom  sociálnej 

deprivácie  týchto  skupín  je  agresia,  štrajky  alebo  zakladanie  radikálnych 

politických hnutí. Voči deviantským skupinám kriminálnikov alebo delikventov sa 

väčšinová  spoločnosť  bráni  legislatívnymi  úpravami,  politickým  vylúčením, 

morálnymi  predsudkami  a inými  spôsobmi  legálneho  útlaku.  Mentálne  alebo 

telesne  postihnutí  sú  diskriminovaní  predovšetkým  v sociálnej  sfére,  ako  je 

napríklad prístup k pracovným príležitostiam alebo vzdelaniu. Protest minorít voči 

všetkým  formám  znevýhodnenia  sa  realizuje  formou  individuálneho  odporu, 

organizovaného  odporu  celej  skupiny  alebo  prostredníctvom  zástupcov 

(napríklad  mimovládne  inštitúcie,  tretí  sektor).  Diskriminačné  postavenie 

niektorých  spoločenstiev  voči  náboženským  minoritám  sa  prejavuje  ako 

odopretie  vlastníctva  majetku,  znemožnenie  prístupu  k organizácii  verejného 

života  alebo  zasahovanie  do  systému  vzdelávania.  Mnohým  etnickým 

a národnostným  minoritám  bolo  a v súčasnosti  je  zabraňované  praktizovanie 

svojej kultúry. Na tomto mieste sa stretávame s pojmami: etnická a náboženská 

neznášanlivosť, etnocentrizmus, nacionalizmus, antisemitizmus a iné.

Z uvedených charakteristík minoritných skupín a foriem ich diskriminácie 

zo strany väčšinového spoločenstva je zrejmé, že niektoré z nich sa sformovali 

na  základe kultúrnych  zvláštností,  iné  naopak na úplne  iných princípoch ako 

kultúrnych.  O ich kultúrnom ráze je  preto  možné hovoriť  len do určitej  miery. 

V nasledovnej  časti  sa  budeme  venovať  práve  kultúre  alebo  kultúrnym 

charakteristikám  jednotlivých  typov  minorít,  ktorých  podstatou  je  odlišnosť 



založená  na  špecifických  kultúrnych  tradíciách,  normách  a  hodnotách 

a pokúsime sa identifikovať niektoré z nich u minorít kde nie sú na prvý pohľad 

jednoznačné zreteľné.

Kultúra  minoritných  skupín,  ako  sú  napríklad  zdravotne  postihnutí, 

politické  zoskupenia,  bezdomovci,  alebo  minorita  mládeže  je  ohraničená 

prostredím,  v ktorom sa  jej  členovia  pohybujú.  Je  podmienená  predovšetkým 

spôsobom  života,  životnou  filozofiou,  v menšej  miere  tradíciou,  predávanou 

z generácie  na  generáciu.  Napriek  tomu  aj  v týchto  skupinách  nachádzame 

určité konkrétne kultúrne znaky - zvyky, vzory, idey, symboly, spoločné záujmy, 

pocit spolupatričnosti.

Základnou  diferenciačnou  črtou  ekonomických  minorít  je  ich  sociálne 

vymedzenie. U niektorých z nich však nachádzame aj rôzne prejavy materiálnej 

alebo duchovnej  kultúry,  ako  je  používanie  určitej  formy  spoločného  jazyka, 

symbolov a iné. 

Dokladom  tohto  faktu  je  jazyk  a  jazykové  prejavy,  typické  pre  nižšie 

spoločenské vrstvy, ktoré sú charakteristické slabo rozvinutou slovnou zásobou, 

používaním  slangových  výrazov  alebo  vulgarizmov.  Ich  materiálne  kultúrne 

prejavy  sú  dané  predovšetkým  ich  nízkym  ekonomickým  zázemím  (vlastná 

výroba, používanie už použitých alebo ekonomicky nenáročných materiálov).

Pre  príslušníkov  horných  spoločensko-ekonomických  vrstiev  je  naopak 

príznačný  vyšší  spoločenský  status,  ktorý  môžu  získavať  združovaním 

a upevňovaním  kontaktov  v rámci  svojej  skupiny.  Tieto  skupiny  sa  svojim 

životným  štýlom  stávajú  tvorcami,  nositeľmi  a konzumentmi  „vyššej  kultúry“ 

(napríklad  tvorba  a účasť  na  rôznych  prezentáciách umenia,  tvorba  módnych 

trendov,  iná  forma  spoločenského  života,  spôsobu  trávenia  voľných  chvíľ  - 

exkluzívne dovolenky, praktizovanie nákladných športov a iné). 

Profesné združenia môžu mať vytvorenú vlastnú organizáciu, hierarchiu, 

presné normy a pravidlá správania sa (cechové regule), symboly (pečať), jazyk 

(odborná terminológia) alebo zvyklosti (zvyky pri prijímaní učňov). Ich hodnoty, 

idey a poznatky sa v minulosti prenášali vo forme tradície na ďalšie pokolenia. 

Niektoré remeslá boli dedičné. Ekonomické minority môžu v určitých prípadoch 



nadobudnúť čisto kultúrne charakteristiky (napríklad ekonomicko-etnická skupina 

vietnamských obchodníkov na Slovensku).

Minorita mládeže používa svoj vlastný jazyk, symboly, je odlišná fyzickým 

výzorom (odievanie, účes), má svoje vlastné vzory správania sa (napríklad akční 

hrdinovia). Spoločným kultúrnym rysom minority najstaršieho obyvateľstva, alebo 

konkrétne dôchodcov je napríklad charakter ich spoločenského života - trávenie 

voľných chvíľ v rámci svojej skupiny alebo praktizovanie spoločných záujmov. 

U minority  žien  vo  všeobecnosti  alebo  jednotlivých  rasových  minorít  je 

veľmi  problematické  hovoriť  o špecifickej  kultúre.  Ich  podstata  tkvie 

v biologických, genetických alebo mentálnych (psychických) dispozíciách. Určité 

kultúrne  prejavy  je  možné  nachádzať  iba   v previazanosti  ich  jednotlivých 

podskupín na etnické, národnostné, náboženské či iné kultúrne prejavy. V tom 

prípade už môžeme hovoriť napríklad o kultúre moslimských žien v Iráne alebo 

kultúre černošskej rasy v Amerike (tzv. Afroameričania). 

Kultúrnou  črtou  minorít,  ktoré  vznikajú  na  základe  odlišného  postoja 

k životu, svetonázorových, politických alebo iných presvedčení, môžu byť práve 

ich  názorové  postoje,  ktorým  prispôsobujú  svoje  správanie  sa.  Návrat 

k prírodnému životu  a jeho hodnotám ako opozíciu  ku  konzumnému spôsobu 

života  hlásajú  mnohé  ekologicky  orientované  hnutia  (skauti,  trampi,  hnutie 

zelených),  odpor  voči  iným  kultúram,  cudzincom,  menšinám,  náboženstvám 

predstavuje opornú kostru hnutia Skinhead. Niektoré z kultúrnych charakteristík 

týchto skupín sa od majoritnej spoločnosti  odlišujú na prvý pohľad (špecifický 

výzor, odev, symboly, jazyk, správanie sa). 

Rovnako  je  pomerne  náročné  analyzovať  kultúru  minorít,  akými  sú 

prostitúcia,  delikvencia alebo rôzne formy závislosti.  Definuje ju však ustálený 

spôsob  správania  sa,  vlastné  hodnoty  alebo  prítomnosť  špecifického  jazyka 

(slang).

Ako sme v úvode uviedli, termín minorita sa prvotne vzťahoval na typicky 

kultúrne minority. Na Slovensku sa pojem minorita (menšina) najčastejšie spája 

v súvislosti s národnostnými a prítomnosťou etník rôzneho pôvodu, ktoré sa na 

našom území ocitli v dôsledku migrácie. 



Právo  rozvíjať  svoju  kultúru  priznáva  Slovenská  republika  oficiálnym 

národnostným menšinám -  maďarskej,  rómskej,  českej,  rusínskej,  ukrajinskej, 

nemeckej,  poľskej,  moravskej,  chorvátskej,  bulharskej  a židovskej  menšine. 

Podpora  kultúry  národnostných  menšín,  zastrešovaná  samostatnou  sekciou 

menšinových kultúr, ktorá pracuje v rámci ministerstva kultúry SR, sa realizuje 

prostredníctvom  občianskych  združení,  vydávania  periodickej  a neperiodickej 

tlače,  štátnych  divadiel  s programovou  skladbou  v jazyku  menšín,  štátnych 

múzeí  zameraných  na  menšinovú  problematiku,  činnosti  profesionálnych 

folklórnych  súborov,  činnosti  regionálnych  osvetových  stredísk,  krajských 

a okresných knižníc a vysielania programu v jazyku menšín vo verejnoprávnych 

médiách. (www.culture.gov.sk) 

Prítomnosť  mnohých  kultúrnych  minorít  na  Slovensku  je  dôsledkom 

migračných  trendov,  z  ktorých  najvýraznejšia  je  pracovná  migrácia,  migrácia 

študentov a utečencov alebo združovanie rodín. Podstatou príslušnosti k minorite 

u týchto  skupín  je  ich  etnická,  jazyková,  náboženská  odlišnosť,  štátna 

príslušnosť  alebo  kombinácia  niekoľkých  z týchto  faktorov.  Na  základe 

spoločných  kultúrnych  charakteristík  si  príslušníci  týchto  minorít  prejavujú 

vzájomnú  spolupatričnosť,  a  to  prostredníctvom  neformálnych  vzťahov  alebo 

formálnych  združení.  V  dôsledku  zmenených  podmienok  v  novej  krajine  sa 

niektoré prvky pôvodnej kultúry z ktorej príslušníci migranti pochádzajú menia, 

nadobúdajú iné opodstatnenie, iné prvky sa naopak prejavujú v plnej miere alebo 

dokonca  zintenzívňujú.  Miera  preferencie  pôvodného  spôsobu  života  aj 

v cudzom prostredí, je okrem iného, závislá aj na nasledovných faktoroch: dĺžka 

pobytu,  kontakty  s domovskou  kultúrou,  kontakty  s rodákmi  alebo  príbuznými 

v novej  krajine  (prenos  tradícií  je  vo  väčšej  miere  zabezpečený  rodinným 

prostredím,  staršími  členmi  rodiny  a ženami),  individuálne  psychické  väzby 

príslušníkov týchto minorít na pôvodné kultúrne tradície.

Príkladom  pracovnej  migrácie  je  príchod  vietnamských  praktikantov, 

robotníkov a technických kádrov, ktorí k nám vo väčšom počte prichádzali v 50-

tych  rokoch  20.  storočia  v rámci  diplomatických  vzťahov  predovšetkým  do 

textilného, potravinárskeho, obuvníckeho a strojárskeho priemyslu. V súčasnosti 

http://www.culture.gov.sk/


žije  na  Slovensku  asi  3-5  tisíc  Vietnamcov.  Ich  kultúra  je  vo  všeobecnosti 

charakteristická  uzavretosťou  voči  väčšinovému  obyvateľstvu,  obchodným 

duchom,  hierarchizáciou  vo  vnútri  minority,  silnou  väzbou  na  predkov 

vyplývajúcej z konfuciánskeho náboženstva alebo dôrazom na vzdelanie svojich 

potomkov. 

Svojimi aktivitami pomerne výraznú minoritu na Slovensku tvoria Afganci, 

ktorí  k nám  prichádzali  ako  študenti  na  vysoké  školy  a neskôr  po  zostrení 

situácie  v tejto  krajine  v mohutných  vlnách  ako  utečenci.  Od  roku  1997  sú 

občania SR afganskej národnosti alebo štátni príslušníci Afganistanu s trvalým 

pobytom  na  území  SR  organizovaní  v kultúrno-spoločenskom  zväze.  Jeho 

úlohou je vzájomná informovanosť a pomoc a organizovanie podujatí,  ktorých 

účelom  je  zachovanie  materinského  jazyka  a  afganských  národných  tradícií 

(folklór, gastronómia, národný odev...) a ich prezentácia slovenskej verejnosti. 

Väčšina života príslušníkov etnických minorít sa však odohráva v úzkom 

rodinnom kruhu alebo partnerskom vzťahu. Pôvodné kultúrne normy a tradície sú 

upevňované  predovšetkým  v rodinnom  prostredí,  ktoré  tvoria  výhradne 

príslušníci  samotnej  minority.  Koexistenciou  partnerov z  dvoch kultúrne alebo 

nábožensky  odlišných  etník  (člen  minority  a majoritného  obyvateľstva,  alebo 

členovia dvoch minorít)  dochádza k vzniku nových kultúrnych modelov – nové 

spôsoby riešenia  každodenných situácií,  alebo nový pohľad na výchovu detí, 

ktorým  je  prirodzene  vštepovaná  (cez  bilinguálnosť  a  všeobecne  výchovu) 

schopnosť vnímať svet z pohľadu dvoch kultúr.

V závislosti  od  dlhodobosti  pobytu  jednotlivých  príslušníkov  etnických 

minorít  na  danom  území  a procesov  začleňovania  sa  do  novej  spoločnosti 

dochádza  k vzájomným  kultúrnym  stretom  medzi  minoritou  a majoritným 

spoločenstvom.  Výsledkom  týchto  procesov  môže  byť  akulturácia  (vzájomné 

preberanie  kultúrnych  prvkov)  alebo  asimilácia  (zánik  menej  dominantných 

kultúrnych prvkov). Tieto procesy sú častokrát podmienené aj oficiálnou politikou 

voči minoritám, ktorá sa vo vzťahu k ich kultúre môže riadiť niekoľkými modelmi: 

1.  diskriminačný  model  (príslušníci  minorít  sa  začleňujú  len  do  určitých  sfér 

spoločnosti, sú socioekonomicky a kultúrne znevýhodnení)



2. asimilačný model (rýchla adaptácia a asimilácia, strata vlastného jazyka alebo 

špecifických kultúrnych rysov)

3. multikultúrny (pluralitný model, „melting pot“) - podporuje kultúrne odlišnosti 

jednotlivých minorít.

Kategorizácia  príslušníkov  jednotlivých  minorít  zo  strany  majoritného 
obyvateľstva, povrchnosť zaužívaných postojov, predsudkov a stereotypov, ako 
aj  mylnosť  a tendenčnosť zdrojov informácií  o kultúrach minorít  je  v  mnohých 
prípadoch zdrojom nepochopenia, ľahostajnosti alebo averzie voči kultúre minorít 
ako celku. Ambivalencia kultúry minorít sa odráža v dvoch aspektoch: handicap 
alebo kultúrne obohatenie.ZOZNAM LITERATÚRY:
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Summary : The Culture of Minorities 
The  cul ture  of  minor i t ies  can  be  def ined  as  a  cu l ture  of  every  group  of 
people,  wh ich  is  in  numeral  d isadvantage  in  compar ison  wi th  major i ty 
soc iety.  A l l  types  of  minor i t ies  are  character ized  by  the  presence  of 
common  typ ica l  features,  endodef in i t ion  and  exodef in i t ion,  mutual 
so l idar i t y,  protect ion  of  own  norms  and  models  and  feel ing  of  handicap 



f rom  the  s ide  of  major i ty.  Minor i t ies  were  formed  on  d i f ferent  bas is , 
which  means  that  we  can  speak  of  cu l ture  of  some  of  them  only  to 
cer ta in  extent .  In  Slovakia,  the  term  minor i t y  is  most ly  connected  wi th 
ethnic  groups  of  d i f ferent  or ig in  wh ich  appeared  in  our  ter r i tory  as  a 
consequence  of  migrat ion.  Consider ing  common  cul tura l  a t t r ibutes, 
members  of  these  ethnic  groups  prove  in  in formal  re lat ions  or  formal 
associat ions  and  pract ice  thei r  cu l ture  in  pr ivate  and  publ ic  sphere. 
The  re lat ion  between  minor i t y  and  major i ty  happens  through  re lat ion 
“we”  and  “ them”  and  proves  as  d iscr iminat ion,  ass imi la t ion  or 
mul t icu l tura l  character .  
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 Monika Ondrejovičová

Kultúrna pamäť

Tak  ako  sa  v  minulost i  sta l  koncept  ku l túry  “ rozbuškou” ,  ktorá 
rozprúdi la  vedeckú  d iskusiu  o  in terpretác i i  a  ďalšom  rozvoj i  h is tór ie , 
nachádzame  dnes  podobnú  vývojovú  analógiu  v  objavení  sa  konceptu 
pamät i .  Do  odbornej  sp isby  začal  tento  koncept  vo  väčšej  miere 
prenikať  najmä  v  pr iebehu  80- tych  rokov,  ako  reakc ia  na  publ ikovanie 
rozs iahleho  pro jektu  Pier ra  Noru   Les   l ieux  de  mémoire,  ktorý  sa  s ta l 
spúšťačom  tzv.  „memory  boomu“.  Ako  jeden  z  pr ís tupov  skúmania 
spoločnost i  a  nazerania  na  je j  minulosť  sa  však  pamäť  objavuje  už 
omnoho  skôr,  a  to  na  zač iatku  20.  s to roč ia.  Prečo  a le  zosta la  tak  d lho 
bokom  záujmu  h is tor ikov  i  ďalš ích  humani tných  vedcov?  A akú  ú lohu 
v spoločnost i  a  ku l túre  pamäť  zohráva?  Na  t ie to  i  ďalš ie  otázky  sa 
pokúsime  odpovedať  prost redníctvom  def inovania  pojmu  „kul túrna 
pamäť“  a jeho zák ladného  vymedzen ia  v systéme kul túry i  ku l turo lógie.  

História „pamäti“
Pôvod  konceptu  pamäti,  prekračujúceho  rámec  indivídua,  veľmi  úzko 

súvisí s objavením sa tzv. “kolektívnej pamäti” na začiatku 20. storočia. Ako prvý 

už v roku 1902 síce použil spojenie “kolektívna pamäť” Hugo von Hofmannsthal. 

Avšak bol to až Maurice Halbwachs, ktorý v roku 1925 prostredníctvom svojho 

diela  Sociálne  rámce  pamäti (Les  cadres  sociaux  de  la  mémoire) sčasti 

experimentálne,  sčasti  literárno-kriticky  postuloval  hypotézu,  že  individuálna 

pamäť  môže  byť  vyvolaná  iba  v  sociálnom  rámci,  v  ktorom  bola  vytvorená. 

Halbwachs bol silno ovplyvnený filozofiou Bergsona a témou pamäti, s ktorou sa 



zoznámil počas svojich lyceálnych štúdií. Neskôr na vysokej škole sa zoznámil 

i s dielom Emila Durkheima, z ktorého prevzal najmä tzv. “kolektívne vedomie”. 

Pri  špecifikácii  vlastného  pojmu  mémoire  collective Halbwachs  úplne 

odhliadol  od  fyziologickej  pamäti,  tak  ako  ju  popisuje  neurológia  a  ako 

determinantu ustanovenia i uchovania akejkoľvek individuálnej pamäte ustanovil 

spoločenské referenčné rámce. Hovoril pritom o rámcoch rodiny, náboženstva a 

národa.  Tým,  kto  “má”  pamäť  bol  podľa  Halbwachsa  vždy  jednotlivec.  Jeho 

pamäť narastá iba procesom socializácie. 

Do  historických  prác  začlenil  koncept  kolektívnej  pamäti  Halbwachsov 

priateľ a zároveň spoluzakladateľ školy Annales, Marc Bloch, ktorý bol podobne 

ako Halbwachs ovplyvnený durkheimovským „kolektívnym vedomím“. Zoznámili 

sa po prvej svetovej vojne, kedy Halbwachs prijal miesto profesora na univerzite 

v  Strassburgu,  vďaka  ktorému  mohol  nadviazať  veľmi  úzke  profesionálne 

priateľstvo nielen s Blochom, ale i Lucienom Febvrom. Keď začali v roku 1929 

vydávať  svoj  neskôr  preslávený  časopis  Annales  d`  histoire  économique  et  

sociale, stal sa dokonca členom redakčnej rady. O vplyve, ktorý mal na Blocha 

Halbwachs  svedčí  aj  samostatná  kapitola  venovaná  kolektívnej  pamäti,  ktorú 

Bloch  zaradil  do  svojej  historickej  štúdie  Feudálna  spoločnosť.  Avšak  išlo 

bohužiaľ  iba  o ojedinelý  počin  a kolektívnu  pamäť  historici  nadlho  vytesnili  z 

oblasti svojho záujmu. 

Inú,  z  pohľadu  kulturológie  veľmi  zaujímavú  iniciatívu  zaviesť  pojem 

pamäti  do  vedeckého  prostredia,  predstavuje  dielo  kunsthistorika,  historika 

kultúry a historického antropológa Abyho Warburga, ktorý v dvadsiatych rokoch 

20. storočia ako prvý použil  pojem “sociálna pamäť” a obraz ako jej mediátor. 

Postuloval  tak  hypotézu  o  priamej  súvislosti  medzi  umeleckým  dielom  a 

spoločenským rámcom,  pričom apeloval,  aby  bolo  dielo  vždy posudzované v 

kontexte autora i spoločnosti. Bohužiaľ, hypotézu nikdy systematicky nerozvinul 

do  teórie.  Niet  však  pochýb o  tom,  že  sa  jeho koncepcia  stala  dôležitou  pri 

neskoršom formovaní sociológie kultúry.

Až do veľkého nárastu populárneho záujmu o autobiografickú literatúru, 

rodinné  genealógie  či  múzeá,  ktoré  vo  svete  charakterizovali  70-te  roky, 



existovalo  okrem  experimentálnej  psychológie  a  klinickej  psychoanalýze  len 

zopár akademikov,  ktorí  by venovali  pamäti  väčšiu pozornosť.  Vedecký boom 

záujmu odštartovali až v osemdesiatych rokoch dve na sebe nezávislé udalosti: 

publikovanie knihy Yosefa Yerushalmiho Zakhor:  Židovská história a židovská 

pamäť  (1982) v USA  a  Norovej  štúdie  Medzi  pamäťou  a históriou,  Úvod 

k antropológii Lieux  de  mémoire  (1984)  vo  Francúzsku.  “Oba  tieto  texty 

identifikovali  pamäť  ako  pôvodnú  alebo  posvätnú  formu,  ktorá  odporuje 

modernému  historickému  vedomiu.”  Pre  Yerushalmiho  predstavujú  Židia 

archetypálnych ľudí pamäti, ktorí si osvojili históriu iba nedávno, a preto podľa 

neho ani moderná židovská historiografia nemôže nikdy nahradiť Holokaustom 

narušenú skupinovú pamäť. 

Pre P.  Noru je zas pamäť archaickým módom bytia,  ktorý  bol  zničený 

racionalizáciou. Charakterizuje to aj jeho najčastejšie citovaný výrok: „O pamäti  

hovoríme tak veľa preto, lebo jej už iba tak málo zostalo.” Nora však nezostal iba 

pri “úvode,” stal sa koordinátorom jedného z najvplyvnejších pokusov porozumieť 

funkcii  kolektívnej  pamäti  v  projekte Lieux  de  la  mémoire. Spolu  s ďalšími 

prominentnými  francúzskymi  historikmi  vydával  v rokoch  1984  –  1992 

rovnomennú  edíciu  kníh,  ktoré  sa  usilovali  encyklopedicky  usporiadať, 

lokalizovať  a  popísať  tzv.  “miesta”  (lieux) kolektívnej  pamäte  vo  Francúzsku. 

Znamenalo to tiež návrat k myšlienkam M. Halbwachsa a nadviazanie na odkaz 

školy  Annales.  Argumentoval,  že  tieto  “miesta”  sa  stali  fixovanými, 

externalizovanými umiestneniami toho, čo už raz bolo internalizované sociálnou 

kolektívnou  pamäťou.  “Nora  charakterizoval  posun  od  “millieux  de  mémoire” 

alebo naturalizovanej kolektívnej pamäti k “lieux de mémoire”, ktorá reprezentuje 

seba  si   uvedomujúce,  uvážené  uchovanie  pamäti  historickými  spôsobmi. 

Archívy,  múzeá,  memoriály,  výročia  a  histórie  potrebovali  byť  vytvorené 

modernitou, pretože spontánna kolektívna pamäť prestala fungovať.” 

Dôležitú  úlohu  zohralo  aj  preloženie  spomínaného  Úvodu  k Liex  de  la 

mémoire do  angličtiny  v roku  1989,  čím  sa  záujem  o  systematické  štúdium 

pamäte rozšíril aj do anglo-americkej oblasti. Z tohto uhlu pohľadu považujeme, 

aj napriek dvojročnému Yerushalmiho publikačnému „predstihu“, Norov vplyv na 



ďalší  vývin  v oblasti  štúdia  pamäti  za rozhodujúcejší.  O desaťročie neskôr sa 

odborná spisba už hemžila výrazmi ako “miesta pamäti” (lieux de mémoire; sites 

of  memory) “kultúrna  pamäť”  alebo  “politika  pamäti”  (politics  of  memory). 

Koncept pamäti sa rovnako stal ohlasovateľom tzv. novej kultúrnej histórie (new 

cultural history), a od publikovania Norových Miest pamäti sa vo svete rozvinul až 

do tzv. memory studies.. 

Od kolektívnej ku kultúrnej pamäti?
Rozhodujúcejší  význam  pre  kulturológiu  však  mala  až  práca  a  dielo 

nemeckého archeológa, egyptológa a teoretika kultúry Jana Assmanna, ktorý sa 

zaslúžil nielen o rozšírenie konceptu pamäti do nemeckého kultúrneho kontextu, 

ale najmä o jeho presah  do archeológie a kulturológie. Jan Assmann nadviazal 

na Halbwachsovu teóriu sociálnych rámcov pamäte, ktorú zovšeobecnil smerom 

k teórii kultúry a do vedeckého prostredia ako prvý v roku 1988 zaviedol nový 

pojem  “kultúrna  pamäť”.  Podľa  Assmanna  sú  základné  štruktúry,  ktoré 

Halbwachs popísal, indentifikovateľné aj pri analýze kultúry, pretože sa do veľkej 

miery  vzťahujú  na  mechanizmy  kultúrneho  prenosu.  Minulosť  podľa  neho 

nevzniká prirodzeným rastom, je kultúrnym výtvorom. Najviac  ho však zaujali 

Halbwachsove referenčné rámce kolektívnej pamäti a ich schopnosť popísať aj 

také fenomény, ako je zabúdanie.

Kultúra spomínania je podľa Assmanna univerzálnym fenoménom, ktorý 

určuje  6  hlavných  znakov:  “konkrétnosť  identity  alias skupinovej  spätosti”,  

“rekonštruktivita”,  “stvárnenosť”,  “organizovanosť”,  “záväznosť”  a  reflexivitu”. 

Prvý  znak  “skupinová  spätosť” zdôrazňuje,  že  kultúrna  pamäť  pôsobí  iba  na 

určitú konkrétnu skupinu alebo spoločenskú vrstvu, ktorá si tak upevňuje svoju 

identitu. Druhý znak  ”rekonštruktivita” má na zreteli  konštruktivistické vnímanie 

pamäti, t.j., že nevzniká spontánne a sama neochraňuje minulosť ako takú, ale v 

prítomnosti  ju  nanovo zo svojich dejín  vždy konštruuje  konkrétna spoločnosť. 

Tretí znak ”stvárnenosť” označuje podmienenosť existencie kultúrne tradovaného 

a  kolektívne  zdieľaného poznania  v  konkrétnej  objektivizácii,  teda v  nejakom 

médiu.  Štvrtý  znak “organizovanosť” sa  vzťahuje  na  “inštitucionálne  poistenie 

komunikácie” ako špeciálneho nosiča kultúrnej pamäti.  “Záväzná” je na druhej 



strane  kultúrna  pamäť  dovtedy,  pokiaľ  sa  javí  vo  vzťahu  k  vlastnému 

normatívnemu obrazu súčasnej skupiny. Posledný znak, “reflexivita” reprezentuje 

vysvetľujúci  i  kontrolný  aspekt  pamäti  zároveň,  pretože  sa  odvoláva  na 

konvencie a sebaobraz súčasnej skupiny. 

Pamäť  teda  podľa  Asmanna  žije  a  uchováva  sa  v  komunikácii;  ak  sa 

komunikácia preruší, resp. ak zmizne alebo sa zmení jej referenčný rámec, vedie 

to  k  zabudnutiu.”  Z pohľadu indivídua vystupuje pamäť ako “aglomerát,  ktorý 

vzniká z účasti jedinca na pluralite skupinových pamätí;” z perspektívy skupiny 

sa zas javí  ako poznanie, ktoré skupina rozdeľuje smerom do vnútra,  t.j.  ako 

problém distribúcie medzi svojich členov. 

Namiesto  záveru:  kultúrna  pamäť  –  pokus  o definíciu  z pohľadu 
kulturológie

Pojem „kultúrna pamäť“ zahŕňa “obsahy, kultúrne rámcové podmienky a 

spoločenské  formy  tradovania  kolektívnej  spomienky,  ktorý  je  vlastný  každej 

epoche i spoločnosti.“ Vyjadruje tiež spôsoby “ktorými si ľudia budujú zmysel pre 

minulosť”. Stal sa vyjadrením reprezentácie minulosti, ktorú spoločnosť spracúva 

do zdieľaného kultúrneho poznania prostredníctvom “médií” ako sú knihy, filmy, 

múzeá,  spomienkové  oslavy  a  ďalšie.  Okrem toho  má tiež  svojich  vlastných 

špecifických nositeľov.

Pamäťou tento koncept označujeme preto, že “vo vzťahu k spoločenskej 

komunikácii pôsobí presne tak, ako individuálna pamäť vo vzťahu k vedomiu.” 

Adjektívom  kultúrna  zas vyjadrujeme schopnosť tohto druhu pamäte realizovať 

sa  iba  umelo,  inštitucionálne.  Kultúrna  pamäť  nevzniká  prirodzene,  ale  iba 

konštitúciou. Preto tiež úzko súvisí s pojmom kolektívnej identity, a  ako médium 

kultúrnej spomienky zohráva dôležitú produktívnu, generatívnu a konštruktívnu 

úlohu pri jej utváraní.  Existencia kultúrnej pamäte nie je však závislá na objavení 

či  používaní  písma,   nachádzame  ju  rovnako  v skripturálnych  aj  v 

neskripturálnych kultúrach. Podobne ako Huizingov princíp hry i kultúrna pamäť 

stojí  mimo,  resp.  “nad”  každodenným  životom  a  často  získava  charakter 

slávnosti. 

Takisto  uvažujeme  aj  o  tzv.  multiplicite  pamäti,  kedy  v  rámci  jednej 



spoločnosti môžeme hovoriť o viacerých druhoch pamäti. Daná kultúrna pamäť je 

tvorená “odlišnými, často opozitnými pamäťami tak, že aj napriek ich rivalitám, 

vytvárajú spoločné menovatele, ktoré na symbolickom stupni prekračujú reálne 

sociálne a politické rozdiely, aby vytvorili predstavovanú komunitu.” 

Pojem „kultúrna pamäť“ býva často zamieňaný s pojmom ars memoriae. 

Ten sa však na rozdiel od kultúrnej pamäte viaže iba k jednotlivcovi (závisí od 

jeho individuálnych schopností) – bez záväzkov ku generáciám. Prítomná je iba 

v západnej  kultúre.  Rovnako nemôžeme kultúrnu pamäť nahradiť  ani  pojmom 

tradícia, pretože v sebe nezahŕňa aspekt percepcie, uchopenia, ako aj negatívnej 

stránky kultúrnej pamäti – zabúdanie a potlačenie.

Z pohľadu kulturológie považujeme za dôležité pokračovať v interpretácii 

kultúrnej  pamäte  v referenčnom  rámci  systematickej  kulturológie.  Okrem 

kulturológie sa však pohybuje aj na hranici sociológie, antropológie, egyptológie, 

archeológie, histórii mentalít a pod.
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SUMMARY :  
Accord ing  to  the  t i t le ,  paper  The  Cul tura l  memory  refers  to  one  of  the 
most  spoken  contemporary  concepts  in  humani t ies,  wh ich  has  been 
in t roduced  to  wider  sc ient i f ic  audience  by  German  archaeologis t  and 
theor is t  of  cu l ture,  Jan  Assmann,  in  1988.  The  emergence  of  cu l tura l 
memory  concept  represents  a  fo l low  up  to  an  o lder  concept  of 
co l lect ive  memory,  ment ioned  for  the  f i rs t  t ime  in  works  of  French 
soc io log is t  Maur ice  Halbwachs.  Af ter  h is  death  there  were  only  few 
sc ient is ts  paying  thei r  a t tent ion  to  memory  concept .  The  s i tuat ion  was 
changed  in  1984  af ter  a  we l l - known  work  of  French  h is tor ian  Pier re 
Nora  (Le  l ieux  de  mémoire”)  had  been  publ ished.  The  at tent ion  paid  to 
memory  dramat ica l ly  increased  and  i t  s t i l l  las ts .  Concept  of  cu l tura l 
memory  crosses  ind iv idua l  f ramework  in  order  to  deal  wi th  the  memory 
in  wider  soc io-cul tura l  context .  Term  represents  a lso  a  key  word  for 
actual  d iscourse of  ident i t y.
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Kristína Bartová
Kultúrna diplomacia v súčasnom svete

Vychádzajúc  z  rôznych  pohľadov  na  problemat iku  medzinárodných 
vzťahov  v oblast i  ku l túry,  ku l túrnu  d ip lomaciu  chápeme  ako  jednu 
z for iem  medzinárodnej  ku l túrnej  spolupráce.  Vnímanie  ku l túrnej 
d ip lomacie,  je j  miesta  v  systéme  pol i t ických  inšt i túc i í  a  je j  funkc i í ,  sa 
mierne l íš i  v  každej  kra j ine  sveta.

Rôzne pohľady na kultúrnu diplomaciu
Kultúrna diplomacia je vládou usmerňované vytváranie medzinárodných 

vzťahov v oblasti  kultúry  s cieľom sprostredkovať  kultúrne  hodnoty a pozitívny 

obraz o krajine v záujme plnenia zahraničnopolitických cieľov.  

V tradičnom ponímaní je kultúrna diplomacia jedným z troch základných 

pilierov  zahraničnej  politiky.  Popri  ekonomickej  a politickej  zložke  tvorí  jej 

„oddeliteľnú, ale nenahraditeľnú súčasť, súčasne s ňou tvoriacu organický celok“. 

Ako nástroj zahraničnej politiky často pripravuje pôdu pre naplnenie politických 

alebo hospodárskych záujmov. Pôvodne sa však kultúrna diplomacia nachádzala 

na najnižšej  priečke hierarchie  zahraničnopolitických nástrojov.  Len postupom 

času sa význam kultúry v medzinárodných vzťahoch prehodnotil. Dejinný vývoj 

poukázal  na  prítomnosť  kultúrneho  faktora  vo  všetkých  oblastiach 

medzinárodných vzťahov a to nielen v hospodárstve, ale najmä v bezpečnostnej, 

menšinovej a v integračnej politike. Potvrdil sa pozitívny vplyv elementu kultúry 

na „kvalitu, stabilitu a flexibilitu medzinárodných vzťahov“.  Ukázalo sa, že živé 

kontakty  kultúrneho  charakteru  môžu  vo  výraznej  miere  pomáhať  dosiahnuť 

politické dohody medzi národmi a porozumenie medzi kultúrami. 

Na vnútropolitickej, ale aj na medzinárodnej scéne je v súčasnosti čoraz 

ťažšie presadiť politické ciele bez súhlasu verejnosti. Vlády jednotlivých krajín sa 

preto  snažia  získať pochopenie  a pozitívne  vnímanie  svojich  zámerov  doma 

i v zahraničí. Kultúrna diplomacia je spôsob ako vplývať na obyvateľov cudzích 

krajín  pomocou  vytvárania  pozitívneho  obrazu  a  sprostredkovania  vlastných 

hodnôt.  Priaznivá  odozva  od  svetovej  verejnosti  môže  následne  vládam 

presadzujúcim  svoju  politiku  v medzinárodnom  prostredí  uľahčiť  jednanie 

s oficiálnymi predstaviteľmi cudzích krajín. 



Kultúrna diplomacia má dve zložky: kultúrnu politiku a informačnú činnosť. 

Obe sú zamerané na verejnosť v zahraničí, sú v súlade so zahraničnopolitickými 

cieľmi  krajiny  a spravidla  ich  vykonáva  jedna  inštitúcia:  kultúrny  inštitút  resp. 

zahraničné  zastupiteľstvo.  Ich  presné  oddelenie  nie  je  možné,  keďže  sa 

v mnohých oblastiach prelínajú. Informačná činnosť má za úlohu šíriť informácie 

o všetkých aspektoch života v krajine – aj kultúrnych. Zároveň však monitoruje 

situáciu  a aktuálne trendy v zahraničí  a  informuje  svoje  vládne orgány.  Vláda 

môže následne vyhodnotiť účinnosť svojich politík alebo sa prispôsobiť zmenám, 

ktoré  nastali  v medzinárodnom  prostredí.  Informačná  činnosť  sa  väčšinou 

nezameriava  priamo  na  širokú  verejnosť,  ale  na  tzv.  multiplikátorov  ako 

masmédiá,  politikov,  vydavateľov,  univerzitných  pedagógov,  ktorí  následne 

sprostredkujú  informácie  cieľovému  publiku.  Nerozvíja  sa  špecificky,  v každej 

krajine iným spôsobom, ale má univerzálny charakter.

Kultúrna politika nasmerovaná na zahraničie zahŕňa predovšetkým vládou 

podporované  kultúrne  aktivity,  ktoré  prezentujú  kultúrne  produkty  a hodnoty. 

Okrem prezentácie kultúry sa venuje aj udržiavaniu medzinárodných kontaktov 

v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Má dlhodobejší charakter a je zameraná 

na širšie publikum. Do tejto kategórie patria aj  vzdelávacie a kultúrne výmeny 

bilaterálneho charakteru a multilaterálna spolupráca na pôde medzinárodných 

organizácií. 

Dôležitou  kapitolou  v programoch  kultúrnej  diplomacie  v stredoeurópskych 

krajinách je starostlivosť o krajanov v zahraničí. Spočíva v zosúladení štátnych 

a etnických  záujmov  a úzko  súvisí  so  zahraničnou  politikou  zameranou  na 

susedské  štáty  a s regionálnou  politikou.  Práve  kultúra  (napr.  vzdelávanie, 

umenie,  masmédiá,  cirkev)  je  oblasťou  života,  ktorá  spája  etnické  menšiny 

s bývalou vlasťou alebo s krajinou, kde sú štátotvorným národom. Aby menšiny 

nestratili väzbu na pôvodnú vlasť a aby sa vyhli asimilácii, sú často odkázané na 

pomoc a spoluprácu. 

Vymedzenie pojmu kultúrnej diplomacie



Zahraničnú  politiku  definuje  politológia  ako  „súhrn  činností  štátu, 

predovšetkým  jeho  hlavných  orgánov,  zameraných  do  medzinárodného 

prostredia,  ktoré  si  kladú  za  cieľ  vplývať  na  činnosť  iných  subjektov 

medzinárodných  vzťahov  a presadiť  svoju  vôľu“  .  Akcie  štátu  slúžiace  na 

vytvorenie čo najpriaznivejších vonkajších podmienok pre jeho existenciu môžu 

byť  politického,  hospodárskeho,  vojenského  a spoločenského  charakteru. 

Úspešnosť zahraničnej politiky je podľa klasického ponímania hodnotená mierou 

schopnosti presadzovať záujmy národa na medzinárodnej pôde. 

Diplomacia  predstavuje  konkrétnu,  praktickú  realizáciu  zahraničnej 

politiky. Nazývame ňou aj proces komunikácie medzi aktérmi zahraničnej politiky. 

Kompetencia  realizácie  zahraničnej  politiky  pripadá  spravidla  ministerstvám 

zahraničných vecí  štátov.  Jednotlivé oblasti medzinárodných stykov môžu byť 

rozdelené  medzi  ďalšie  orgány  štátnej  správy.  Základným  rozdielom  medzi 

kultúrnou  diplomaciou  a  politickou  diplomaciou  (alebo  jej  inou  zložkou)  je 

skutočnosť,  že  tradičná  diplomacia  sa  uskutočňuje  medzi  vládami  štátov. 

Kultúrna diplomacia naopak predstavuje vzťah, v ktorom vláda oslovuje verejnosť 

v druhej  krajine  a len  nepriamo  vplýva  na  jej  vládu  prostredníctvom  verejnej 

mienky.

Na záver je dôležité uviesť vymedzenie interpretujúce kultúru vo vzťahu 

k zahraničnej politike. Svetová správa UNESCO z roku 1998 zdôrazňuje spätosť 

kultúry s celosvetovým rozvojom: „Kultúra ďaleko presahuje oblasti patriace do 

kompetencie  ministerstiev  kultúry.   Ku  kultúre  bezpochybne  patria  umelecké 

činnosti,  otázky  týkajúce  sa  etnických  skupín  a pôvodných  obyvateľov,  ale 

nesmieme  zabudnúť  ani  na  jej  spoločenské  a politické  dimenzie.  Zohráva 

rozhodujúcu úlohu pri navrhovaní a realizácií modelov hospodárskeho rozvoja, 

pri budovaní stabilných demokracii, pri zabezpečovaní toho, aby rôzne kultúry žili 

spolu bez násilných konfliktov a otvorených vojen, ale v spoločnom posilňovaní 

dôvery, spolupatričnosti a solidarity“.

Pre  vymedzenie  pojmu  kultúrna  diplomacia  je  potrebné  spomenúť  aj 

ekvivalentné výrazy v anglickom a nemeckom jazyku. Angličtina používa popri 

výraze  cultural  diplomacy aj  pojem cultural  foreign  policy (zahraničná politika 



v oblasti  kultúry).   V nemeckom  kultúrnom  okruhu  je  viac  rozšírený  pojem 

auswärtige  Kulturpolitik  (zahraničná  kultúrna  politika)   na  miesto  názvu 

Kulturdiplomatie.  V niektorých  prameňoch  sa  však  uvádza  aj  výraz  kulturelle 

Aussenpolitik (zahraničná politika v oblasti kultúry).

Rozmanitosť  výrazov  pramení  pravdepodobne  z odlišného  vnímania 

miesta  kultúrnej  diplomacie  v systéme  politických  inštitúcií  a  od  skutočného 

obsahu skrývajúcom sa v pozadí termínu. Aj keď v podstate opisujú ten istý jav, 

nemôžeme ich považovať za synonymá. Výrazy používané v rôznych jazykoch 

odzrkadľujú  špecifiká  vo  vnímaní poslania  kultúrnej  diplomacie  v konkrétnej 

krajine. Napríklad v Spojených štátoch Amerických je kultúrna diplomacia úzko 

spätá so zahraničnou politikou vlády, je jej dôležitým nástrojom. V Nemecku sa 

však popri podobnom chápaní vníma kultúrna diplomacia aj ako „medzinárodne 

zameraná kultúrna politika“  v záujme medzinárodných vzťahov respektíve ako 

„pričlenenie  medzinárodných  kultúrnych  vzťahov  do  zahraničnej  politiky“,  čo 

odzrkadľuje  postupnú  decentralizáciu  a redukciu  centrálneho  riadenia  v tejto 

oblasti.

Kultúrna  diplomacia  nie  je  synonymom  kultúrnych  vzťahov  v zmysle 

neformálnej kultúrnej výmeny bez zapojenia vlády. Pod pojmom kultúrna výmena 

rozumieme  aj  komerčné  aktivity  v oblasti  kultúry  ako  distribúciu  kníh,  filmov 

a pod.  Kultúrne  vzťahy  tohto  typu  dokonca  môžu  škodiť  medzinárodným 

vzťahom, lebo produkujú stereotypy, proti ktorým sa kultúrna diplomacia snaží 

bojovať.

Hlavné znaky kultúrnej diplomacie
Ako to už bolo vyššie spomenuté, kultúrna diplomacia slúži na budovanie 

dobrých medzinárodných vzťahov a prestíže štátu. Keďže sa jedná o politické 

záujmy,  spadajú  tieto  úlohy  najčastejšie  do  kompetencie  ústredných  orgánov 

štátnej  správy.  Medzinárodné vzťahy v oblasti  kultúry však nie  sú privilégiom 

vlády.  Aj  na úrovni  miestnej  a regionálnej  samosprávy plnia  podobnú funkciu 

v zjednodušenej  forme  a v menšom  rozsahu.  Na  svetovej  úrovni  sú  aktérmi 

kultúrnej  diplomacie  globálne  medzivládne  a mimovládne  organizácie.  Do 

skupiny medzivládnych organizácií na oblastnej úrovni zaraďujeme organizácie 



združujúce krajiny tvoriace ľahko rozoznateľný zemepisný celok ako napr. Radu 

Európy a Európsku úniu. 

Každá  krajina  pristupuje  k realizácií  kultúrnej  diplomacie  odlišným 

spôsobom, napriek tomu je možné zovšeobecniť jej niekoľko znakov:

 Štátna  podpora:  Kultúrnu  diplomaciu  podporuje  štát  tromi  spôsobmi: 

finančne,  organizačne  a poskytnutím  právneho  rámca  pre  medzinárodnú 

spoluprácu.  Systémy  v jednotlivých  krajinách  sa  líšia  mierou  zasahovania 

vlády  v konkrétnych  oblastiach,  ale  v zásade  platí,  že  napriek  vyššieho 

podielu tretieho alebo súkromného sektora má štát vždy minimálne kontrolnú 

funkciu. 

 Zodpovednosť  vládnych  orgánov:  Nezávisle  od  štátoprávneho 

usporiadania je za realizáciu kultúrnej  diplomacie zodpovedné ministerstvo 

zahraničných  vecí.  Rezort  zahraničných  vecí  spolupracuje   na  riadení 

a financovaní najčastejšie s ministerstvom kultúry,  v niektorých prípadoch aj 

s úradom  prezidenta,  ostatnými  ministerstvami,  vládnymi  agentúrami, 

špeciálnymi radami zaoberajúcimi sa kultúrnou diplomaciou a mimovládnymi 

organizáciami. 

 Sprostredkovateľské  organizácie:  Predpokladom  plnenia 

zahraničnopolitických  cieľov  je  predovšetkým  prítomnosť  reprezentujúcej 

inštitúcie v cudzej krajine, ktorá je napriek rozvoju informačných technológií 

a v nich  spočívajúcim  novým  možnostiam  naďalej  nenahraditeľná. 

Praktickými realizátormi kultúrnej diplomacie v cieľovej krajine sú najčastejšie 

kultúrne inštitúty zriadené pri zahraničných zastupiteľstvách, alebo nezávislé 

agentúry  aspoň  čiastočne  financované  z vládnych  zdrojov.  V prípade 

menších krajín plní úlohy kultúrnej diplomacie pracovisko v rámci ambasády.

 Právny  rámec  pre  medzinárodné  vzťahy:  Legislatívu  v oblasti 

medzinárodných vzťahov  upravuje  množstvo  zákonov.  Najviac  využívanou 

formou  inštitucionalizácie  medzinárodnej  spolupráce  v oblasti  kultúry, 

vzdelávania  a  vedy  sú  bilaterálne  dohody.  Ako  medzinárodné  zmluvné 

dokumenty sú spravidla rámcového charakteru, ktoré sa periodicky dopĺňajú 

vykonávacím programom alebo sa týkajú konkrétnych tém (napr. zriadenie 



kultúrnych inštitútov). Uzatvárajú sa na vládnej alebo rezortnej úrovni. Vlády 

okrem  toho  vstupujú  aj  do  multilaterálnych  vzťahov,  stávajú  sa  členmi 

medzinárodných medzivládnych organizácií, ratifikujú medzinárodné zmluvy 

a dohovory.  Medzivládne  a zmiešané  komisie  majú  za  úlohu  podnecovať 

a vyhodnocovať medzivládnu a cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry. 

 Stratégia:  Postupným  uvedomovaním  si  vplyvu  kultúry  na  všetky  oblasti 

života sformulovali  vyspelé štáty sveta svoje stratégie kultúrnej diplomacie. 

Prínos uceleného postupu na poli  medzivládnej kultúrnej spolupráce začali 

vnímať aj krajiny bývalého východného bloku, aj keď táto oblasť zahraničnej 

politiky  bola  až  doposiaľ  v  ústraní.  Význam stratégie  kultúrnej  diplomacie 

spočíva  v určení  priorít  v súlade  so  zahraničnopolitickými  cieľmi 

a v dlhodobosti  zabezpečujúcej  kontinuitu  smerovania  napriek  politickým 

zmenám v krajine.

Vznik a vývoj kultúrnej diplomacie
Zahraničná  politika  a tým pádom aj  kultúrna  diplomacia  má korene  už 

v staroveku.  Dôležitú  úlohu vo  vzniku  samotnej  diplomacie  zohrávali  mestské 

štáty  v antickom  Grécku.  Ich  susedské  vzťahy  nosili  v sebe  prvky  dnešného 

systému medzinárodných stykov už v 5.  storočí pred n.l..  Vo vzťahoch medzi 

mestskými  štátmi  mala  prirodzené  miesto  aj  kultúrna  dimenzia:  amfiktióny 

(susedské  mestá,  ktoré  spájalo  spoločenstvo)  spolupracovali  pri  organizácií 

sviatkov. 

Diplomacia  nachádza  novú  tvár  v 15.  storočí  v talianskych  mestských 

štátoch.  Diplomatickú  misiu  v službách  Florencie  vykonávali  v tom  čase 

osobnosti ako Dante, Petrarca, Boccaccio či Machiavelli. Postupne boli založené 

stále  zastupiteľstvá  viacerých  európskych  krajín  v cudzích  hlavných  mestách 

a zahraničná politika sa z pola miest  presunula do kompetencie štátov.  Úloha 

miest v medzinárodných vzťahoch sa opäť posilnila až v 20. storočí.

Predchodcami  dnešných  medzinárodných  organizácií  zabezpečujúcich 

multilaterálnu  kultúrnu  spoluprácu  boli  v  stredoveku  a  v  rannom  novoveku 

kresťanské  cirkvi,  predovšetkým  katolícka  cirkev.  Na  ich  pôde  sa  realizovali 

činnosti,  ktoré  by  sme  dnes  mohli  zaradiť  do  kategórie  kultúrnej  diplomacie. 



Medzinárodné medzivládne organizácie, ako ich poznáme v súčasnosti,  vznikli 

v polovici  minulého  storočia.  Postupne  sa  rozrástli  na  globálne  organizácie 

združujúce  väčšinu  štátov  sveta.  Napriek  tomu,  počas  uplynulého  desaťročia 

výrazne  vzrástol  vplyv  medzinárodných  mimovládnych  organizácií,  ktoré 

s vládami  spolupracujú  na  základe  partnerstiev  a postupne  zaberajú  funkciu 

medzivládnych organizácií.

V období studenej vojny prevládal v stratégii  zahraničnej politiky väčšiny 

štátov  realistický  prístup  koreniaci  v princípoch,   ktoré  zaviedlo  uzatvorenie 

Westfalskeho  mieru  v roku  1648.  Vtedy,  v snahe  zabrániť  ďalšiemu 

náboženskému  konfliktu,  zaviedli  vládcovia  politiku  nezasahovania  do 

vnútorných  záležitostí  iných  štátov.  Dôsledkom  toho  bolo  niekoľko  stáročí 

trvajúce oddelenie vnútornej a zahraničnej politiky.  Hlavným cieľom vplyvných 

aktérov svetovej politiky sa stalo zabránenie násiliu, ale paradoxne bez morálnej 

motivácie. Kultúrna diplomacia podliehala od konca druhej svetovej vojny až do 

roku  1989  na  oboch  stranách  „železnej  opony“  striktnej  štátnej  kontrole 

a väčšinou bola len nástrojom pri dosahovaní politických cieľov.

Koniec studenej vojny priniesol niekoľko zásadných zmien, ktoré mali výz-

namný dopad na zahraničnú politiku. V dôsledku globalizácie a stále väčšieho 

počtu  aktérov  na  medzinárodnej  politickej  scéne,  ktorí  nie  sú  reprezentantmi 

konkrétneho  štátu,  stratili  národné  štáty  svoju  pôvodnú  dôležitosť.  Aj 

predstavitelia  veľmocí  museli  akceptovať  rastúci  vplyv  etnických  skupín, 

militantných zoskupení a medzinárodných organizácii.

Súčasne  však  nastala  éra  znovuobjavovania  národných  a kultúrnych 

identít,  čo je tiež reakciou na procesy globalizácie vo svete. Nová túžba národov 

po  sebauvedomení  viedla  nielen  k zmenám  v zahraničnej  politike,  ale  aj 

k mnohým krvavým konfliktom. Etnické  nepokoje  a občianske vojny v rôznych 

častiach Európy a stupňujúca sa hrozba terorizmu po celom svete prinútila vlády 

najvplyvnejších  krajín  sveta  prehodnotiť  svoju  bezpečnostnú  a  zahraničnú 

politiku. Tradičný pragmatický prístup, ktorého prioritou bolo zachovanie mieru za 

každú  cenu  bol  prekonaný  a nahradil  ho  idealizmus  legitimizujúci  násilie 

prameniace z kultúrnych a civilizačných rozdielov.  V zahraničnej politike štátov 



vyspelých  krajín  sa  začal  presadzovať  ľudský  a morálny  prístup,  ktorého 

prejavom je humanitárna pomoc obyvateľstvu v núdzi. 

Politickí  predstavitelia  si  uvedomili  význam  kultúrneho  faktora 

v medzinárodných vzťahoch.  Kultúrna diplomacia sa prestala vnímať  ako viac 

menej formálna zložka a nástroj zahraničnej politiky. Jej novou úlohou je vytvárať 

putá  medzi  rôznymi  národmi  a kultúrami  a  sprostredkovať  kultúrne  hodnoty 

a nielen  produkty.  Aby  bola  účinná  je  potrebné,  aby  vzťah  medzi  aktérmi 

z rôznych kultúr bol skutočne vzájomný. Aby aj tie národy alebo skupiny, ktoré 

boli  doposiaľ  len  prijímateľmi  kultúrnej  diplomacie  dostali  viac  priestoru  na 

sebaprezentáciu  presahujúcu hranice folklóru.  Najdôležitejším cieľom by malo 

byť vytvorenie pocitu dôvery na obidvoch stranách a vyvrátenie stereotypov.  

Kultúrna  diplomacia  odzrkadľuje  vnútropolitickú  a spoločenskú  situáciu 

v krajine.  Jej  ciele  by  sa  mali  formulovať  v súlade  s  aktuálnym  smerovaním 

krajiny, ale zároveň by mali byť dlhodobé a strategické.  Proces, ktorý sme mohli 

pozorovať na poli zahraničnej politiky a kultúrnej diplomacie je v úzkom prepojení 

so zmenou ponímania úloh vnútroštátnej politiky a kultúrnej politiky.

V európskom priestore sa kultúrna politika chápe najčastejšie ako „štátom 

utvárané  prostredie,  v ktorom  sa  uskutočňujú  procesy  tvorby,  zachovávania 

a šírenia  kultúrnych hodnôt“.  Štát  má tradične dominantnú úlohu vo vytváraní 

podmienok  pre  fungovanie  kultúrneho  sektora,  a to  najmä  v oblasti 

zákonodarstva, ale tiež vo financovaní, v šírení a uchovávaní kultúrnych hodnôt 

a v zabezpečení dostupnosti kultúrnych hodnôt verejnosti. V súčasnosti je možné 

aj v tejto sfére pozorovať určité zmeny: niektoré úlohy štátnej kultúrnej politiky 

preberajú  neštátne  subjekty  (predovšetkým  tretí  sektor)  a vo  financovaní 

kultúrnych inštitúcií sa presadzuje princíp viaczdrojovosti. Čiastočne to spôsobil 

nedostatok  verejných  financií,  no  predovšetkým  to  je  sprievodným  javom 

demokratizácie.  Rozvoj  demokracie  okrem  toho  vedie  aj  k  tomu,  že  aj 

každodenné politické  rozhodnutia  si  čoraz  častejšie  vyžadujú  podporu  širokej 

verejnosti  nielen  vo  vzťahu  k vnútropolitickým  záležitostiam,  ale  aj 

v medzinárodnom prostredí (napr. otázka Európskej integrácie).

Zmeny v spoločenských podmienkach a politickej kultúre stavajú aj oblasť 



kultúrnej diplomacie pred novú výzvu. V snahe osloviť širokú verejnosť a zapojiť 

ju  do  medzinárodných  kultúrnych  programov  sa  štát  stále  vo  väčšej  miere 

spolieha  na  služby  mimovládnych  organizácií  alebo  s nimi  spolupracuje.  Vo 

vnútroštátnej  aj  v medzinárodnej oblasti  to sú nadácie,  neziskové organizácie, 

rôzne umelecké,  vzdelávacie  a kultúrne  združenia  a v niektorých  prípadoch aj 

súkromný sektor. Siete, ktoré tieto organizácie vytvárajú tvoria jeden zo základov 

medzinárodnej  spolupráce.  Napriek  tomu,  že  sa  princíp  partnerstva  medzi 

verejným a súkromným sektorom prejavuje aj v snahe o decentralizáciu kultúrnej 

diplomacie  (prípad  Nemecka),  vo  všeobecnosti  je  možné  povedať,  že 

financovanie kultúrnych inštitútov naďalej prislúcha vládnym orgánom štátu. 

Ďalším  výrazným  trendom  je,  že  sa  kultúrna  diplomacia  prestáva 

obmedzovať na úzku skupinu návštevníkov  kultúrnych inštitútov,  ale  sa snaží 

budovať  pozitívny  image  u najširšej  verejnosti  cieľovej  krajiny.  V snahe 

komunikovať s rôznymi spoločenskými skupinami a takým spôsobom vplývať na 

verejnú mienku,  v  rastúcej  miere využíva  nástroje  verejnej  diplomacie  (public 

diplomacy).  V dôsledku  globalizácie  a rozvoja  informačných  technológií  sa 

vytvárajú  vzťahy  aj  medzi  neštátnymi  spoločenskými  subjektmi  a vznikajú 

globálne siete spájajúce skupiny so spoločnými záujmami. 

Pod vplyvom zmien v cieľoch kultúrnej politiky nastali zmeny aj v obsahu 

a prioritách  kultúrnej  diplomacie.  Tradičnými  úlohami  kultúrnej  politiky  sú 

podpora,  ochrana a uchovávanie  kultúrnych  hodnôt.  Dnes ich  dopĺňajú  ďalšie 

ciele: podpora kultúrnej diverzity, multikulturalizmus, kultúrny dialóg a podobne. 

Pred  rokom  1989 mala  kultúrna  diplomacia  na  celom  svete  predovšetkým 

reprezentačný  charakter,  slúžila  ďalším  dvom  “pilierom“  zahraničnej  politiky. 

Cieľom  bolo  propagovať  vlastnú  kultúru  a vytvárať  pozitívny  obraz  o krajine. 

Novou  prioritou  formujúcou  sa  v cieľoch  kultúrnej  diplomacie  sa  dnes  stáva 

medzikultúrna  komunikácia,  ktorá  by  mala  prispieť  k porozumeniu  medzi 

kultúrami a zabezpečiť ich pokojné spolunažívanie. 

Zakladajúc sa na širšom chápaní kultúry sa rozšíril aj samotný predmet kultúrnej 

diplomacie. Okrem prezentácie kultúry v zahraničí a kultúrnej výmeny do neho 

prirodzene zaraďujeme aj oblasť vedeckej a odbornej spolupráce, vzdelávania 



a spoločenských vzťahov.

Kultúrna diplomacia Slovenskej republiky
Kultúrnu diplomaciu Slovenskej republiky je možné charakterizovať dvomi 

základnými typmi aktivít: medzinárodnou spoluprácou a prezentáciou slovenskej 

kultúry  v zahraničí.  Medzinárodná  spolupráca  Slovenska  na  štátnej  úrovni  sa 

realizuje činnosťou v medzinárodných medzivládnych organizáciách ako napr. 

v Rade  Európy,  Európskej  únií,  UNESCO,   Višegrádskej  spolupráci 

a v Stredoeurópskej iniciatíve. V oblasti bilaterálnych stykov Ministerstvo kultúry 

Slovenskej  republiky  uzatvára  medzivládne  a medzirezortné  kultúrne  dohody, 

spolupodieľa sa na ich realizácií, spolupracuje so susednými krajinami, so štátmi 

EÚ a G7. Okrem toho kultúrnu spoluprácu podnecujú aj medzivládne a zmiešané 

komisie. Prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí realizuje tzv. externá kultúrna 

sieť: kultúrne inštitúty a kultúrne zložky zastupiteľských úradov. V prvom rade sa 

venujú kultúrnym aktivitám,  ale  zaoberajú  sa aj  informačnou,  dokumentačnou 

a propagačnou činnosťou. Kultúrne inštitúty zriaďuje minister zahraničných vecí, 

ich financovanie pripadá Ministerstvu  zahraničných vecí  SR.  Na tvorbe plánu 

činnosti a na jeho realizácií však spolupracuje s rezortom kultúry. V súčasnosti 

pôsobí vo svete desať slovenských inštitútov. Slovenská republika zatiaľ nemá 

vypracovanú stratégiu kultúrnej  diplomacie.  Jej  priority vyplývajú  z aktuálneho 

programového vyhlásenia vlády. 
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SUMMARY
In  the  last  decades,  the  not ion  of  cu l tura l  d ip lomacy  has  become  far 
broader  than  just  that  one  of  being  a  s imple  representat ion  of  cu l tura l 
va lues  by  the  s tate,  or  the  creator  of  a  „pos i t ive  image“   in  order  to 
achieve  fore ign  pol icy  goals .  In  the  mean  t ime,  the  at tent ion  is  being 
focused  much  more  on  the  ro le  of  cu l ture  as  a  suppor ter  of 
development ,  as  a  bui lder  of  the  c iv i l  soc iety  and  the  keeper  of  g lobal 
peace.  Cul tura l  d ia logue,  cu l tura l  d ivers i ty  and  mul t icu l tura l ism  are 
therefore  becoming  key  pr inc ip les  of  cu l tura l  d ip lomacy.  Cul tura l 
d ip lomacy  wou ld  not  be  ef fect ive  wi thout  is t  presence  in  the  target 
count ry  –  the  cul tura l  inst i tu tes.  Apar t  f rom  t radi t ional  presentat ions  of 
cu l ture  in  a  narrow  sense,  more  and  more  at tent ion  is  being  g iven  to 
sc ient i f ic  and  profess ional  cooperat ion,  educat ion  and  bui ld ing  of 
soc ia l  re lat ions.  
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Michaela Fišerová

Vizualizácia a virtual izácia ako aktuálne 
sociokultúrne procesy

V dôsledku  prechodu  od  indust r iá lne j  spoločnost i  k  in formačnej 
dochádza  k in tenzívnemu  pr ien iku  nových  technológi í  do  všetkých 
oblast í  každodennost i  a  k  nás lednému  axio logickému  obratu:  ku l túrnou 
hodnotou  sa  s ta la  in formácia.  V  te j to  perspekt íve  š túdia  zvažuje 
charakter is t iky  eventuálnej  in formačnej  ku l túry,  k tore j  podstatu  by 
tvor i la  každodenná  komunikác ia  ľudí ,  soc ia l izovaných  v  in formačnej 
spoločnost i .  Toto  pozorovanie  je  konf rontované  s  vybranými 
koncepciami  súdobých  mysl i te ľov  (Kesner ,  Eco)  za  účelom 
charakter izovania  dvoch  určujúc ich  aspektov  opísaného 
t ransformačného  procesu  –  v izual izác ie  (Debray,  Latour)  a  v i r tua l izác ie 
(F lusser ,  Lévy)  –  z  hľadiska  ich  inovat ívneho  vplyvu  na  kul túru 
nastupujúcej  in formačnej  spoločnost i .  Teoret ický  model  nového  druhu 
komunikác ie  –  tak  z  hľadiska  v izual izác ie,  ako  i  v i r tua l izác ie  – 
nachádza  svoj  predobraz  v  predstave  s iete,  in tegru júcej  voľne 
tvor iac ich  jednot l ivcov  a zmnožujúce j  spoločenstvo  vzájomne 
komunikujúc ich.

Azda  len  ťažko  možno  prehliadnuť,  že  momentálna  situácia  v  kultúre 

nesie znaky transformácie.  V spoločnosti  sa čoraz dôležitejším tovarom stáva 

informácia, ktorej rýchlosť a úplnosť prenosu – podporovaná hustou, vzájomne 

poprepájanou  sieťou  počítačových  terminálov  –  sa  v súčasnosti  považuje  za 

predpoklad ekonomického rastu. V súlade s tým sa mení i spôsob komunikácie, 

ktorej stále viac dominujú interaktívne a vizuálne orientované médiá. Mediácia, 

ako  proces  sprostredkovania  určitého  spoločensky  akceptovaného  poznania 

a kultúrnych hodnôt prostredníctvom inštitucionalizovaného mediátora k publiku, 

sa pod vplyvom spomenutých okolností mení, no dôsledky týchto zmien zatiaľ 

nepoznáme. Nepochybne  aj preto  nás  úsilie  porozumieť  tejto  komplexnej 

kultúrnej transformácii - na ktorej participujeme (takmer) všetci a (obvykle) bez 

toho,  aby  sme  si  to  uvedomovali  –  privádza  k  potrebe  opísať  súčasný  stav 

kultúry z hľadiska jej nových vizuálnych a virtuálnych podôb. Na nasledujúcich 

stranách sa pokúsime charakterizovať dva najvýraznejšie sociokultúrne procesy, 

determinujúce  vzťah jednotlivca  k novým  komunikačným  technológiám: 

vizualizáciu  a virtualizáciu.  Oba priamo súvisia  s vývojom spoločnosti,  v ktorej 



žijeme a o ktorej súdobí teoretici tvrdia, že sa pozvoľna stáva „informačnou“.

Pojem  vizualizácia je  významovo  ukotvený  v  pojme  vizualita,  ktorý 

principiálne vymedzujú dve okolnosti. Na jednej strane koncept vizuality označuje 

sociálnu a kultúrnu prax videnia ako súbor praktík zjednocujúcich príslušníkov 

určitého kultúrneho spoločenstva v ich vizuálnej aktivite. Na druhej strane tento 

koncept  zohľadňuje  nevyhnutnosť  porozumieť  videným  správam  a 

súčasne odosielať vlastné len v rámci kultúrou poskytnutého súboru možností. 

Aby sme mohli  naše vizuálne skúsenosti uviesť v súčinnosť, je potrebné, aby 

každý  podriadil  svoje  fyziologické  prežívanie  spoločensky  dohodnutým 

a všeobecne zrozumiteľným opisom sveta.  Z tohto dôvodu je medzi  subjekt a 

svet  vložený  vizuálny  diskurz,  ktorý  zakladá  vizualitu  (kultúrnu  konštrukciu), 

odlišnú od videnia (bezprostredného vizuálneho prežívania).

Súčasnú  vizualitu  možno  charakterizovať  nebývalou  –  a stále 

narastajúcou – početnosťou obrazov v privátnom i vo verejnom priestore, ktoré 

práve  z tohto  dôvodu  zastávajú  významnú rolu  v doméne vizuálnej  mediácie. 

Priemerný  mestský  obyvateľ  vyspelého  štátu  je  dnes  konfrontovaný  nielen 

s nebývalou  kvantitou  zobrazení,  ale  i  s pluralitnými  modalitami  vizuálnej 

skúsenosti a percepčných vzorov. Okrem narastajúceho množstva obrazov však 

možno  súčasné  vizuálne  prostredie  a  modifikované  parametre  vizuality 

charakterizovať  i  technologickým  zdokonalením  prostriedkov  zobrazovania  a 

cirkulácie obrazov, akými sú napríklad fotografia, video, film a televízia, pričom 

najväčší  rozsah  pôsobnosti  zaznamenáva  fotografické  médium.  Intenzívne 

produkovanie a šírenie obrazov podporuje i súdobý trend virtualizácie obrazov, 

umožňujúci  okamžitý  transfer  produktov  nových  technológií  –  predovšetkým 

digitálnych  obrazov  a  pokročilých  foriem  simulácie  –  a  to  nielen  v oblasti 

praktického využitia (komunikácia, medicína, veda, vojenstvo), ale i v zábavnom 

vizuálnom priemysle a výtvarnom umení. 

Vyššie  zmienený  proces  transformácie  obrazovej  situácie  v 

súčasnej kultúre  možno  vymedziť  pojmom  vizualizácia:  aktuálny  sociokultúrny 

proces,  príznačný  pre  obdobie  prechodu  od  súčasného  stavu  spoločnosti 

k spoločnosti  informačnej,  ktorého  priebeh  sprevádzajú  významné  zmeny 



vizuality,  implikujúce  modifikácie  na  recepčnej  a sebaidentifikačnej  úrovni 

jednotlivca. Vizualizácia spôsobuje, že obrazy sa stávajú integrálnou súčasťou 

našej  každodennosti:  nijako  sa  im  už  nemožno  vyhnúť.  V tomto  zmysle 

umožňuje  -  a  dokonca  núti  -  vidieť  realitu  špecifickým  spôsobom.  To  však 

nemusí  znamenať  chápať,  či  samostatne  myslieť:  šírené  obrazy  nemajú 

dôslednú vnútornú logiku,  schopnú určiť  každú vizuálnu  predstavu. V prípade 

obrazov je preto logická argumentácia zbytočná, resp.nadbytočná, pretože obraz 

neargumentuje a nedokazuje: len ukazuje. A práve v tomto zmysle „vizualizovať“ 

neznamená iné ako zviditeľniť, umožniť videnie alebo urobiť viditeľným.

Súčasne  však  upozorňujeme,  že  pre  korektné  teoretické  vymedzenie 

pojmu  „vizualizácia“  je  prednostne  dôležité  definovať  pojem „obraz“.  Hoci  sa 

v doméne antropologických, sociologických alebo psychologických štúdií  obraz 

zvykne  chápať  ako  určitá  predstava,  mentálna  projekcia  pojmu,  či  vedomý 

archetyp, v doméne mediálnych štúdií sa pod označením „obraz“ často skrýva 

identifikácia  s určitým  všeobecne  rozšíreným  stereotypom  (napríklad  obraz 

súčasnej  politiky,  obraz  cudzinca,  obraz  ekologického  hnutia  a  pod.)  Ludovít 

Kesner  v tejto  súvislosti  upozornil,  že  žurnalistická  vizualizácia  každodennosti 

obvykle  vyvoláva a podnecuje ikonoklastické reakcie.  Dôvod je  predovšetkým 

ten, že zatiaľ ešte nie sme dostatočne schopní uvedomiť si všetky komunikačné 

možnosti  obrazov  a  určiť  im  primeranú  kultúrnu  rolu  za  účelom  zlepšenia 

nonverbálnej komunikácie. 

Optimálnemu porozumeniu  obrazovej  informácii  bráni  totiž  elementárna 

vlastnosť  obrazu,  ktorou  je  problematickosť  jeho „čítania“.  Obraz  totiž  možno 

úspešne čítať, len ak ho vnímame ako otvorené dielo schopné etablovať rôzne 

druhy  vzťahov  a  interferencií:  jedine  ich  prostredníctvom  možno  obrazu 

porozumieť. Rovnako ako pre šírenie informácií vo všeobecnosti, aj pre šírenie 

obrazov platí, že ich čiastkový pravdivostný nárok predpokladá neustály presun 

pozornosti.  Pôsobnosť  obrazov  preto  nevyhnutne  počíta  s možnosťou  ich 

mnohonásobnej  prezentácie  a čo  najľahšej  (dnes  i digitálnej) 

reprodukovateľnosti.  Význam  obrazu  je  totiž  utváraný  práve  v množstve 

jednotlivých  subjektívnych  interakcií  divákov,  ktorí  ho videli  a  ešte len  uvidia, 



vrátane opakovaných videní jedného a toho istého človeka.

Spomedzi  súčasných  mysliteľov  kultúrnych  prejavov  a  dôsledkov 

vizualizácie je potrebné pripomenúť predovšetkým koncepcie tých, ktorí tvrdia, 

že žijeme v spoločnosti predpokladajúcej šírenie artefaktov ako mediátorov fikcií 

(Eco),  myslenie  v obrazoch  (Debray)  a  komunikovanie  ich  prostredníctvom 

(Latour). 

Z hľadiska  sociológie  a semiotiky  možno  konštatovať,  že  súčasný 

vizualizačný obrat v oblasti komunikácie podmieňujú nové možnosti a príležitosti 

pre  celosvetovú  cirkuláciu  obrazových  správ.  Tú  podmieňuje  aktuálny  proces 

globalizácie  a s ním  súvisiaca  difúzia  artefaktov,  definovateľná  ako  globálne 

šírenie  objektov  zhotovených  alebo  upravených  ľudskou  činnosťou  v súlade 

s normami určitej kultúry. Artefakty - človekom umelo (a tiež odborne) vytvorení 

mediátori, charakterizovateľní predovšetkým štruktúrovanosťou a účelovosťou - 

umožňujú  špecifický  druh  dorozumievania  prostredníctvom  šírenia  kultúrnych 

modelov a artefaktov. Globalizácia spôsobuje, že súčasná sociálna komunikácia 

je  orientovaná  vizuálne  -  i  preto  býva  podstatu  artefaktu  stotožňovaná 

s podstatou obrazu. 

Podľa  talianskeho  semiotika  Umberta  Eca  svet  obrazov  predpokladá 

fabuláciu, nakoľko pri strete s nimi potláčame nevieru v niektoré fiktívne prvky. 

Fikcia,  ktorú artefakty umožňujú, je príťažlivá tým, že nás uzatvára do svojho 

ohraničeného sveta a vedie nás k tomu, aby sme ju brali vážne. Zároveň však od 

reality vôbec neizoluje, skôr naopak: bez vedomia reality sa každá fikcia míňa 

účinkom.  Fiktívne  svety  informačne  parazitujú  na  svete  reálnom,  takže  sú 

akýmisi „malými svetmi“, vydeľujúcimi väčšinu toho, čo vieme o reálnom „veľkom 

svete“.  Takto nám umožňujú sústrediť sa na konečný a uzavretý svet obrazu, 

ktorý  je  podobný  tomu  reálnemu,  len  je  ontologicky  omnoho  chudobnejší. 

Spomenuté  ontologické  hranice  obrazu-artefaktu  nemožno  prekročiť,  preto 

akýkoľvek jednotlivý obraz skúmame „do hĺbky“.

Z hľadiska analýzy historického vývoja komunikačného trendu vizualizácie 

je  významný prínos  francúzskeho mediológa Régisa  Debraya,  ktorý  si  všíma 

podoby  súdobého  „vizuálna“  západných  spoločností,  pričom  problematiku 



vizualizácie poníma ako utváranie „videosféry“. Ak pripustíme, že kultúru bližšie 

určuje to, čím vymedzuje „reálne“, konsenzus zvaný „ideológia“ možno chápať 

ako špecifické „videnie sveta“ na základe určitého systému viery. Nakoľko každá 

konkrétna  „mediasféra“  vymedzuje  vlastné  kritériá  akreditácie  reálneho 

a diskreditácie nie-reálneho, pýtanie sa po pravdivostnom nároku obrazov závisí 

od momentálneho stavu poznania a technologického vývoja danej spoločnosti. 

Debray  preto  určuje  tri  historické  sféry  referencie,  resp.  tri  „mediasféry“. 

„Logosféru“  by  Platón  obhajoval  tým,  že  utiekať  sa  nemožno k zmyslom,  len 

k ideám; zatiaľ čo „grafosféru“ by Descartes bránil presvedčením, že utiekať sa 

možno len  k viditeľným veciam pod podmienkou,  že  budú presne vypočítané 

a zostrojené. Súčasná „videosféra“ zdôrazňuje opäť niečo celkom iné: utiekať sa 

nemožno ani k ideám, ani ku konštrukčnej metóde, pretože „viditeľné = reálne = 

pravdivé“.  Fotografia  je  odrazu  hodnovernejšia  ako  náčrt  a videokazeta 

hodnovernejšia  ako  diskurz.  Vizualizovať  potom  znamená  vysvetľovať  bez 

argumentov,  len  prostredníctvom  nahrádzania  jedného  obrazu  druhým.  Pod 

vplyvom ekonomických záujmov sa rovnica pravdivostného nároku zobrazenia 

postupne zmenila na: „nepredajné = nereálne, nepravdivé, nehodnotné“. Možno 

teda  tvrdiť,  že  vizualizácia  mení  kritický  postoj  k obrazom:  hodnotu  obrazov 

určuje výlučne klientela a za pravdivé sa považuje len to, čo má svoj trh. Takto 

sa  verejná  mienka  stala  funkčným  kritikom  všadeprítomných  obrazov, 

konštituujúcich našu vizuálnu sféru - videosféru.

Sociokultúrny  status  obrazu  je  imanentne  problematický  a  nestabilný, 

pretože sa vyznačuje protirečivou dvojakou záväznosťou. Na jednej strane býva 

chápaný  ako  mediátor,  sprostredkovateľ  reality  a  poznania  sveta  -  ako 

prístupová cesta k Bohu, Prírode, Pravde a Vede. Na druhej strane však býva 

podozrievaný,  že tento prístup znemožňuje.  Bruno Latour,  francúzsky teoretik 

„symetrickej  antropológie“,  tematizoval  tento  problém  v  nezvyčajnej  otázke, 

týkajúcej sa oprávnenosti kritiky obrazov: je zmysluplnejšie byť „proti“ alebo „za“ 

obrazy?. Rôznosť odpovedí na túto otázku – a s tým súvisiaca diferencovanosť 

prístupov k obrazom - je predpokladom nezhôd ohľadom určenia ich významu 

pre kultúru. 



Riešenie sporného problému ich pravdivostného nároku Latour nachádza 

jedine v permanentnej tvorbe a cirkulácii obrazov a v istote ich čiastkovej pravdy, 

charakteristickej  i  pre  súčasnú  vizualizáciu.  Slávne  historické  konštatovanie 

„pravda je obrazom, obraz pravdy však neexistuje“ vlastne odsudzuje kultúrnu 

existenciu  na  neprestajnú  vizualizáciu,  čiže  na  akceptáciu  výroby  a šírenia 

obrazov ako nevyhnutného komunikačného predpokladu. V tejto súvislosti autor 

navrhuje posun „za vojnu obrazov“ prostredníctvom svojskej metódy - „kaskády 

obrazov“  -  ktorú  možno  realizovať  prezentovaním  obrazov,  objektov,  znakov 

a dokumentov  spôsobom,  demonštrujúcim  ich  prepojenia  s  inými  obrazmi, 

objektmi, znakmi a dokumentami. Obrazy sa totiž rátajú ani nie tak pre ne samé, 

ale  predovšetkým  preto,  že  umožňujú  pohyb  od  jedného  k druhému:  hoci 

rovnako krehkému a nestálemu ako ten predošlý, ale inému. 

Najvýznamnejší rozdiel  nie je preto medzi svetom obrazu a svetom ne-

obrazu,  ale  skôr  medzi  prerušeným  tokom  obrazov  a ich  kaskádou.  Odkaz 

Latourovej  antropológie  obrazov  znie  teda  v prospech  všeobecnej  ikonofílie: 

realizovať  vizuálnu  mediáciu  prostredníctvom  nehateného  „toku  obrazov“ 

a priznať tak zmysel dorozumievaniu, ktoré nie je determinované elementárnou 

logickou  argumentáciou.  Vyzýva  tak  k obnoveniu  sympatie  ku všetkým  – 

náboženským, vedeckým  i umeleckým  – vizuálnym  mediátorom,  ktorých 

komplexné pôsobenie navrhuje nazvať jednoducho: civilizácia. 
Druhým určujúcim faktorom aktuálnej  sociokultúrnej  dynamiky,  ktorému 

budeme  venovať  v našom príspevku  pozornosť,  je virtualizácia.  Pojmovo  ju 

možno vymedziť  ako proces nadobúdania a aktivizácie virtuálneho rázu, resp. 

virtuálnych  vlastností,  príznačný  pre  obdobie  prechodu  od  súčasného  stavu 

spoločnosti  k spoločnosti  informačnej.  Vo  všeobecnosti  možno  virtualizáciu 

definovať  ako  pohyb  inverzný  k „aktualizácii“.  Nie  však  ako  derealizáciu 

(transformáciu istej reality na súbor možností), ale skôr mutáciu identity daného 

objektu:  namiesto  toho,  aby  sa  entita  definovala  svojou  aktualitou  (riešením 

problému),  definuje  sa  virtualitou  (otvorenosťou  novým  problémom).  Pokiaľ 

aktualizácia  znamenala  prechod  od  problému  k jeho  riešeniu,  virtualizácia 

znamená prechod od riešenia k ďalšiemu problému: nejde teda o smerovanie 



k nejakej  väčšej  alebo  menšej  pravdivosti,  ale  skôr  o  pohyb,  ktorým  sa 

konštituoval a ktorým sa neustále utvára ľudský druh.

Proces virtualizácie sprevádzajú špecifické zmeny mediácie, implikujúce 

modifikácie  na  recepčnej  a sebaidentifikačnej  úrovni  jednotlivca, 

enkulturovaného  v  informačnej  spoločnosti. „Telematické  médiá“, ktoré  jej 

príchod  anticipujú,  sa  vyznačujú  tým,  že  v sebe  prepájajú  telekomunikáciu  a 

informatiku, majú  hybridný  a  pružný  charakter,  podstata  ich  technológií  je 

digitálna  a  ich  použitie  umožňuje  vzájomné interaktívne  prepojenie  pri  nízkej 

úrovni  regulácie šírených obsahov.  Krajným pólom aktuálnych komunikačných 

zmien,  súvisiacich  s prechodom k informačnej  spoločnosti,  je  jav,  označovaný 

ako  virtuálna  realita:  znásobená  a  kinesteticky  subjektívne  prežívaná  forma 

zobrazovania  symbolických  konštrukcií.  Menej  sofistikované  verzie  simulácie, 

ktoré bývajú považované za predstupeň či „mäkšiu formu“ virtuálnej reality, sú už 

istú  dobu  voľne  prístupné  vo  forme  kín  s tzv.  autostereoskopickou  verziou 

projekcie typu IMAX či OMNIMAX, počítačových hier alebo tiež telefónu, ktorý je 

z historického hľadiska prvým médiom teleprezencie. Pod vplyvom skúsenosti 

s interaktívnymi médiami sa náš vzťah k realite modifikuje: pokiaľ predtým platilo, 

že  mediálna  realita  predchádza  a  ovplyvňuje  každodennosť  modeláciou 

skutočných  udalostí  a  postojov  podľa  mediálneho  vzoru,  potom  virtualizácia 

reálneho sveta umožňuje premeny vzorcov nielen správania, ale i vnímania.

Teórii  virtualizácie  kultúry  venoval  intenzívnu  pozornosť  predovšetkým 

francúzsky filozof Pierre Lévy, ktorý vychádzal z poznania možností interaktívnej 

komunikácie,  nachádzajúcej  konkrétne uplatenie v modeli  komunikačnej  siete. 

Autor  uvádza,  že  nový  druh  správ  sa  v  prostredí  informačnej  siete  šíri 

interaktívnym spôsobom v podobe dokumentov, simulácií  a virtuálnych svetov. 

Technickým základom virtuálnych  informácií  je  digitalizácia,  spočívajúca  v ich 

prevedení do počtov. Ak napr. každému písmenu abecedy priradíme istý počet, 

môžeme text transformovať na sled čísel; obdobne možno aj obrázok rozložiť na 

body, tzv. pixely (picture elements), a prepísať ho do série čísel. Na tento účel sa 

používajú  sínusoidné  funkcie,  umožňujúce  vyjadriť  geometrické  obrazce 

v dvojkovom jazyku, čiže vo forme 0 a 1. Hlavnou výhodou digitálne kódovaných 



obrazov  je,  že  ich  možno  donekonečna  prenášať  a kopírovať  bez  straty 

informácie - a to i automaticky, výnimočne rýchlo a vo veľkom množstve. Hoci 

devalvácia informácií zväčša vzniká z ich inflácie, v kyberpriestore to nemusí byť 

nevyhnutné. 

Príkladom môžu byť virtuálne múzeá, ktoré nekonkurujú reálnym, ani ich 

nenahrádzajú, skôr sa stávajú ich „reklamným oddelením“. Prezentácia obrazov 

v  sieti  má  totiž  úplne  iný  charakter:  ich  tok  nemožno  „zastaviť“,  a  preto  ani 

„vystaviť“ tradičným spôsobom. Možno nimi len prechádzať, nechať sa unášať 

a neustále  meniť  polohu,  pretože  kybepriestor  už  neponúka  komponované 

predstavenia,  ale  skôr  účasť  na  udalostiach.  Voľný  tok  obrazov  a textov 

zabezpečuje,  aby  sa  vo  virtuálnom priestore  neopakovala  asymetria  systému 

masových médií. So zmenou vnímania súvisia i zmeny v chápaní spoločenského 

priestoru, vzťahov medzi vnútorným a vonkajším, blízkym a vzdialeným a pod. 

Nakoľko  podstata  informačnej  siete  je interaktívna,  jej  základným 

princípom  je  schopnosť  neustáleho  presúvania  informácií.  Virtualizácia  tak 

znovuobjavuje  nomádsku  kultúru umožnením  prostrediu  sociálnych  interakcií 

vynoriť sa tam, kde sa rekonfigurujú vzťahy s minimálnou zotrvačnosťou. Vďaka 

tomu súhra  vzťahov nemá žiadnu konečnú verziu:  rezignuje na  fixnú  pozíciu 

v prospech pohybu medzi viacerými hľadiskami a na solídnu formu v prospech 

amorfnosti. Nomádsky princíp siete znamená jej nestálosť, unikanie, pulzovanie: 

spôsobuje,  že  sieť  ako  celok  je  neobsiahnuteľná,  nespoznateľná, 

nekontrolovateľná. Jej obsah a rozsah môžeme určiť len pre konkrétny časový 

údaj, nakoľko je v stave neustálej transformácie. Z tohto dôvodu sieť nemožno 

spoľahlivo  uchopiť  kritikou  a korigovať  cenzúrou.  Nastáva  zvláštny  paradox: 

amorfnosť nomádskej existencie - voči ktorej sa kultúra tradične snaží vymedziť 

a ohraničiť  stanoveným systémom  hodnôt  a  noriem -  sa  stáva  jej  základnou 

komunikačnou formou. Celosvetové zavedenie internetu vlastne mlčky schvaľuje 

a  legitimizuje  putujúcu  hranicu,  ktorá  sa  vzdáva  cenzúry  a uniká  redakčným 

zásahom.  Na  internete  preto  uverejňuje  ktokoľvek  čokoľvek:  kultúrne  normy 

rezignujú v prospech nezáväznej individuálnej mediácie a cirkulácie artefaktov. 

V dôsledku  aktuálnych  sociokultúrnych  zmien,  súvisiacich  s paralelným 



procesom vizualizácie, sa stále viac informácií tvorí a šíri spôsobom digitálneho 

zobrazenia.  Virtualizácia  informácií  sa  totiž  vo  významnej  miere  týka  práve 

informácií  obrazových,  ktoré  takto  dematerializujeme.  Potvrdzuje  to  i bežná 

konfrontácia s virtuálnym obrazovým prostredím – či už vo forme fotografovania 

digitálnym  fotoaparátom,  odosielania  obrazových  elektronických  správ  MMS, 

skenovania  obrazov do  počítača  alebo surfovania  na  internete  –  ktorá  podľa 

teoretika  „komunikológie“  Viléma  Flussera  umožňuje  prebudovať  pôvodné 

diskurzívne schémy prepojenia technických obrazov na schémy dialogické. 

Flusser  tvrdí,  že  po  ére  kresleného  a  maľovaného  obrazu  a neskôr 

písaného a tlačeného textu, kultúre začína dominovať telematická vizualita a jej 

mediátori  -  „technické obrazy“. Charakterizuje ich hlavne „postabecedný“ kód, 

ktorý  si  možno  najjednoduchšie  predstaviť  tak,  že  fotograf  stojí  „za“ 

spisovateľom,  ktorý  stojí  „za“  kresličom,  stojacim  „za“  svetom,  pretože  pri 

kreslení treba mať odstup od sveta, zatiaľ čo pri opisovaní treba mať odstup od 

obrazov a pri  fotografovaní  zase odstup od predchádzajúceho opisu obrazov. 

Ďalšou  charakteristikou  technických  obrazov  je  absencia  autora:  sú  len 

reprodukciami  informácie,  ktorej  pôvodcu  a  vlastníka  zväčša  nepoznáme. 

Nakoľko pochádzajú zo sféry programovanej reality, možno ich nespočetne veľa 

krát kopírovať, individuálne archivovať a šíriť v podobe digitálneho záznamu. Pri 

ich  tvorbe  a  kontextualizácii  sa  vyhľadávajú  náhle  interferencie,  ktoré  by 

spriechodnili cirkuláciu ich čiastkových pravdivostných nárokov. 

Flusser  to  odôvodňuje  tým,  že  utváranie  takýchto  „obrazov  pojmov“  je 

možné  len  neustálym  presúvaním  pozorovacích  hľadísk,  „krúžením“  okolo 

zobrazovaného objektu. Následkom toho sa predstava o „pravdivom zobrazení“ 

modifikuje: výpoveď je tým pravdivejšia, čím väčší je počet hľadísk a čím viac 

ľudí je schopných zaujať tieto hľadiská. Kritériom pravdivosti v tomto prípade už 

nie  je  ani  tak  pravdivostný  nárok  obrazu,  ako  skôr  možnosť  jeho  okamžitej 

pôsobnosti.  Objektívne  stanovisko  je  dokonca  pre  technickú  imagináciu 

nezmyslom a nemožnosťou: problém technických obrazov už nespočíva v úsilí o 

objektívne zobrazenie, ale v konkrétnom uhle pohľadu, v ktorom sa pokúšame 

zobraziť pojem. Flusser napokon pripomína, že na ich vysvetlenie je potrebné 



poznať vedecké teórie, na ktorých sú založené produkujúce aparáty. 

Dôležitým faktorom virtualizačného obratu v komunikácii sa stala možnosť 

okamžitej spätnej väzby, bezprostrednej reakcie na vysielaný signál. Takýto druh 

komunikácie  sa  vyznačuje  interaktivitou,  principiálne  spätou  s  procesom 

virtualizácie.  Jej  pôsobenie  možno  spoľahlivo  demonštrovať  aj  na  príklade 

digitálnej fotografie, ktorá sa stala populárnym nástrojom šírenia nielen obrazov, 

ale  interaktívnych  možností  komunikácie  vôbec.  Fotografický  obraz,  ktorý  bol 

predtým  vnímaný  ako  jedinečný  homogénny  objekt  a  výsledok  zložitého 

tvorivého procesu, sa odrazu stal súborom bodov, ktorý možno bez akejkoľvek 

znalosti  výtvarných  princípov  –  zato  však  s náležitou  ponukou  kresliacich 

programov, farebných kopírok a skenerov – ľubovolne reprodukovať a pretvárať. 

Zavedenie  a zmasovenie  nových  postupov  –  využívania  obrazovej 

databázy internetu a manipulácie s obrazmi na základe digitálnej technológie – 

umožnilo  chápať  existujúce  obrazy  ako  púhy  „obrazový  materiál“.  Nakoľko 

interaktívne diela vyžadujú aktívnu účasť recipienta, niekdajší význam autorstva 

a kategorizácie výtvarného diela klesá, pretože obe sú podmienené možnosťou 

existencie  stabilného  významu.  Dielo  on-line  je  „otvorené“,  „kolektívne“  a 

imanentne manipulovateľné, preto ho nemožno ani archivovať. Vzďaľuje sa tak 

nielen totalite významu, ale aj  svojej  tradičnej  definícii:  odrazu možno hovoriť 

o „prúdiacom diele“, „diele-procese“ alebo „diele-udalosti“. Obrazy pod vplyvom 

virtualizácie strácajú svoj pôvodný aspekt výstavnosti,  aby sa otvorili vnoreniu: 

zobrazenie  je  nahradené  interaktívnou  vizualizáciou  modelu,  analógia  je 

vystriedaná  simuláciou.  V dôsledku  toho  sa  kresba,  fotografia,  video  i  film 

otvárajú  aktívnym  prieskumníkom  digitálneho  modelu,  zapojeným  do 

kooperatívnej výstavby priestoru dát.

Hoci je digitalizácia informácií ešte len na počiatku svojho vývoja, rýchlosť 

jej  šírenia  je  neprehliadnuteľná.  V úvode  našej  štúdie  sme  spomínali,  že  pri 

paradoxnej  konštante  “informatizujúcej  sa“  kultúry,  ktorou  je  rýchlosť  jej 

transformácií v závislosti od vývoja komunikačných technológií, budúce mutácie 

kultúry  zatiaľ  nemožno spoľahlivo  predvídať.  Rovnako i  spôsoby teoretického 

nazerania  –  a dokonca  i  samotný  záujem  o skúmanie  tohto  problému  –  sú 



predbežne len v stave zrodu. Ani našou ambíciou nebolo ponúknuť jeho hotové 

riešenie, lež opísať a charakterizovať jeho hlavné vlastnosti, sprístupniť niektoré 

cesty  k jeho  poznaniu  a predovšetkým:  prispieť  k podnieteniu  prvotnej 

zvedavosti. 

Aké stratégie reflexie možno v tejto súvislosti navrhnúť? Spomínali sme 

už, že teoretický model nového druhu komunikácie – tak z hľadiska vizualizácie, 

ako  i virtualizácie  -  nachádza  svoj  predobraz  v predstave  interaktívnej  siete, 

integrujúcej voľne tvoriacich jednotlivcov a zmnožujúcej spoločenstvo vzájomne 

komunikujúcich.  Zdanlivú  „nenápadnosť“  tejto  komunikačnej  transformácie 

možno  vo  všeobecnosti  zdôvodniť  nevyhnutnosťou  enkulturačného  procesu: 

jednotlivec si v procese začleňovania sa do informačnej spoločnosti osvojuje jej 

kultúru, v dôsledku čoho sa však formuje nielen ako sociálna, ale i individuálna 

bytosť.  Učí  sa  komunikovať  prostredníctvom  artefaktov,  ktorých  účel  je 

všeobecne známy, a súčasne tvorí nové. 

Naším  príspevkom  sme sa  však  zároveň  usilovali  poukázať  na  to,  že 

tvorivosť, ktorá ho udržuje v stave oscilácie medzi konformitou a originalitou, sa 

dnes hlási k slovu na novej úrovni a vedie k zamysleniu, či sa kritika - tradične 

poverená strážiť hranice kultúry -  nedostala v súčasnosti  do situácie,  kedy už 

nemá na výber. Posun smerom k informačnej spoločnosti kladie na komunikáciu 

odlišné  nároky  ako  kedykoľvek  predtým:  nedotknuteľná,  pevne  stanovená 

hranica sa mení v prospech interaktívnej fluidity. Kritika, ktorá ju chce reflektovať 

a hájiť, musí byť odrazu schopná zohľadniť obe jej funkcie súčasne: kontinuitu 

i diskontinuitu, separáciu aj spájanie. Práve v spomenutom ohľade možno prijať 

aj takéto vyjadrenie súdobého filozofa: „Rozmýšľam o tom, či táto situácia, ktorá 

bola  kedysi  dočasným  stavom  medzi  dvoma  obdobiami  teoretickej  fixácie 

pojmov, nie je teraz niečím trvalým.“ Prijať túto  možnosť ako výzvu k ďalšiemu 

skúmaniu, overovaniu a dočasnému fixovaniu pojmov.
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SUMMARY
In  consequence  of  t rans i t ion  f rom  the  indust r ia l  to  the  in format ion 
soc iety,  an  in tens ive  in tersect ion  of  new  technologies  can  be  seen  in 
a l l  domains  of  everyday  l i fe .  Their  in f luence  is  fo l lowed  by  an 
axio log ica l  turn:  in format ion  has  become  the  main  cu l tura l  v i r tue.  In 
th is  perspect ive,  a  considerat ion  is  poss ib le  of  the  character is t ics  of  an 
eventual  in format ion  cul ture,  condi t ioned by everyday communicat ion  of 
people  soc ia l ised  in  the  in format ion  soc iety.  This  observat ion  is 
conf ronted  wi th  se lected  concept ions  of  contemporary  th inkers 
(Debray,  Eco,  F lusser)  on  purpose  of  the  character is t ic  of  two  pr inc ipal 
aspects  of  the  descr ibed  t ransformat ion  process  -  v isual isat ion  (Latour) 
and v i r tua l isat ion  (Lévy)  –  in  the  point  o f  v iew  of  the i r  innovat ive 
in f luence  on communicat ion  in  the ascending in format ion  soc iety.
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Anna Lašáková

Modely štruktúry kultúry

Autorka  skúma  a k las i f iku je  vybrané  modely  št ruktúry  ku l túry 
autorov  R.  Lawlessa,  E.  H.  Scheina,  E.  T .  Hal la ,  G.  Hofstedeho  a  F. 
T rompenaarsa  a načr táva  možné  pr ís tupy  k výrazom  „model“  a  „model 
š t ruktúry ku l túry“ .  

Práca  predstavuje  Lawlessovu  k las i f ikác iu  modelov  na  ľudové 
a analyt ické.  Výs ledkom  ich  komparác ie  je  tabuľka  1:  Komparácia 
vybraných znakov  ľudového a analy t ického  modelu.   Ďale j  sa zamer iava 
na  deskr ipc iu,  analýzu  a in terpretác iu  t roch  úrovní  Scheinovho  modelu 
š t ruktúry  ku l túry:  ar tefaktov,  odhalených  hodnôt  a  zák ladných 
presvedčení .  
Predstavuje  Hal lov  model  št ruktúry  ku l túry,  k torý  autor  nazýva  „mapou 
kul túry“ .  Vyč leňuje  desať  druhov  bazálnych  ľudských  akt iv í t  pod 
spoločným  označením Pr imárny  in formačný  systém.  Ich  formy  a funkc ie 
vytvára jú  v  pr iesečníkoch  mr iežku  kul túry  a  spoločne  tvor ia  ku l túrnu 
s ieť ,  resp.  mapu  kul túry.  V  závere  autorka  skúma  Hofstedeho 
a Trompenaarseho  d imenzionálne  modely  št ruktúry  ku l túry  a  ponúka 
porovnanie  východísk  v tabuľke  3  nazvanej  Komparác ia  Hofstedeho 
a Trompenaarseho  východísk  v rámci  ich  koncepci í  d imenzionálnych 
modelov  št ruktúry ku l túry .  

Daná  práca  sa  zaoberá  deskripciou,  analýzou,  interpretáciou 

a klasifikáciou  vybraných  spôsobov  ponímania  fenoménu  kultúry  v podobe 

modelov štruktúry kultúry autorov R. Lawlessa, E. H. Scheina, E. T. Halla, G. 

Hofstedeho  a  F.  Trompenaarsa.  Hoci  sa  na  kultúru  nazerá  ako  na  realitu, 

poznáva  sa  prostredníctvom  modelov.  Zároveň  platí,  že  poznanie  štruktúry 

kultúry  ovplyvňuje  štruktúru  daného  modelu  kultúry.  Modely  zastupujú  zložitý 

obsah  reality  tým,  že predostierajú  jej,  do  rôznej  miery,  zjednodušenú 

reprezentáciu  organizovaním  informácií.  Vo  všeobecnosti  možno  model 

považovať  za  systém  usporiadaných  prvkov  a väzieb  medzi  nimi,  vyjadrujúci 

a definujúci  vybrané  vlastnosti,  stránky  a vzťahy  skúmaného  výseku  reality. 

Modely slúžia k pochopeniu štruktúry,  funkcie alebo procesu zmeny a vývoja 

skúmaného objektu. 

Na modely možno nazerať ako na modely reality a zároveň modely pre 

realitu;  formálne  ich  možno  rozčleniť  na  explicitne  formulované  teórie  a na 

individuálne,  implicitné,  vžité  a interiorizované  presvedčenia.  V ľudskom 

podvedomí  sú  skryté  presvedčenia  (resp.  princípy  myslenia),  ktoré  určujú 



vnímanie  reality,  posudzovanie  faktov,  ich  významnosti,  väzieb  či  hodnoty. 

Reprezentácie  reality  predstavujú  intelektuálnu  abstrakciu  –  zjednodušenú 

„mapu  sveta“,  formu,  resp.  vzorec  nepostrádateľný  pre  ľudské  myslenie 

a konanie a štrukturujúci v sebe obsah reality. 

Na  základe  typu  teoretických  východísk  navrhujeme  diferencovať  modely 

štruktúry  kultúry  na  modely  psychologické,  sociologické  alebo antropologické. 

V praxi však pri uvedených typoch modelov dochádza často k ich prelínaniu. 

Ďalší spôsob klasifikácie modelov štruktúry kultúry predstavuje koncepcia 

V.  Gažovej.  Konštatuje,  že  v súčasnosti  dochádza  k dynamickej  diverzifikácii 

spôsobov  teoretického  uchopovania  kultúrnych  javov.  Modely  nazerania  na 

kultúru sa čoraz viac rozčleňujú a ich klasifikácia je čoraz komplikovanejšia. Vo 

všeobecnosti možno načrtnúť dva základné modely uchopenia javu kultúra; ide 

o model „opisno-analytický: stavajúci na evidencii a enumerácii kultúrnych javov, 

ich zaraďovaní do tried, hľadaní vzájomných súvislostí, podobností a odlišností 

medzi kultúrami“ a model normatívny, „usilujúci sa vymedziť akési jadro kultúry 

pozostávajúce z noriem a hodnôt, ktoré si má príslušník konkrétnej kultúry (alebo 

aj subkultúry) v procese enkulturácie osvojiť“.

Medzi  vplyvné  koncepcie  klasifikácie  modelov  kultúry  patrí  aj  R. 

Lawlessova diferenciácia na modely ľudové a modely analytické. Ich analýzou sa 

zaoberá prvá časť tejto práce.



1. Modely kultúry Roberta Lawlessa
Podľa  Lawlessa  sa  modelom  vo  všeobecnosti  chápe  zjednodušená 

imitácia nejakého pohľadu alebo šablóny, ktorú ľudia prikladajú na realitu. Ako 

filter vnímania reality model predstavuje „nástroj simplifikácie javov reality“. Pre 

uchopenie  podstaty  kultúry  možno podľa  Lawlessa  použiť  dva  typy  modelov: 

ľudový  a analytický  model.  Oba  modely  napomáhajú  pri  klasifikácii  reality 

a vyvodzovaní univerzálnych alebo partikulárnych záverov.

1. 1 Ľudový model
Ľudové modely sa využívajú  ako filtre  reality v bežných,  každodenných 

situáciách, pričom ľudové modely všetkých spoločností vykazujú určité spoločné 

črty  nazývané  kultúrnymi  univerzáliami.  Podobnosť  ľudových  modelov  tkvie 

v tom, že členovia všetkých spoločností sa stretávajú s rovnakými problémami vo 

vzťahu  k externému  prostrediu  a internej  integrácii  v rámci  svojej  spoločnosti. 

Nachádzajú na problémy podobné riešenia a tak vytvárajú podobné modely. Platí 

však, že ľudové modely členov jednej spoločnosti si budú navzájom podobnejšie, 

ako ľudové modely užívané členmi inej spoločnosti. 

Ľudové  modely  poskytujú  členom  spoločnosti  rámcové  „vodítko“  pre 

správanie,  očakávania,  postoje  či  motivácie  a tým  pomáhajú  spoločnosti 

fungovať a v relatívne dlhodobom časovom horizonte zachovávať jej existenciu. 

Sú  najmä reflexiou  záujmov tej  spoločenskej  skupiny,  ktorá  má moc ovládať 

komunikáciu a symboly, vynucovať si rešpekt, sankcionovať a trestať všetko, čo 

sa  odlišuje  od  vyžadovaného,  t.  j.  „modelového“  spôsobu  správania 

(socioekonomická elita). 

Podľa  Lawlessa  sa  ľudové  modely  vyznačujú  tým,  že  sú  normatívne. 

Očakávané  správanie  a žiadúce  názory  nimi  predostierané  sa  považujú  za 

normálne, správne, dobré a hodné nasledovania a interiorizácie. Ich normatívna 

sila spočíva v tom, že ich akceptácia je prejavom príslušnosti ku skupine. Tí, ktorí 

ich neprijmú, ohrozujú svoj status člena spoločnosti. Paradoxom zostáva, že hoci 

charakteristickou vlastnosťou ľudových modelov nazerania na realitu je viera ľudí 

v ich nemennosť a všeplatnosť, ľudové modely alebo aspoň ich časti sa, spolu so 

zmenou spoločnosti v čase, predsa len menia. Ak sa niektoré atribúty  ľudového 



modelu  neprijímajú  väčšou  časťou  spoločnosti  alebo  sa  nevyžadujú 

a nepresadzujú  socioekonomickou  elitou,  prestávajú  plniť  normatívnu  funkciu. 

Tým prestávajú byť súčasťou ľudového modelu. Podľa Lawlessa môžu v jednej 

spoločnosti  existovať  aj  rôzne submodely,  t.  j.  minoritnými skupinami užívané 

ľudové modely, ktoré viac či menej korelujú s dominantným ľudovým modelom 

alebo využívajú svoje vlastné špecifické presvedčenia. 

Ďalším  znakom  ľudových  modelov  je  racionalizácia.  Tí,  ktorí  ľudové 

modely danej  spoločnosti  plne neakceptujú sa odsúvajú na okraj  spoločnosti. 

Marginalizujú  sa  alebo  sú  proti  svojej  vôli  marginalizovaní  spoločenskou 

skupinou  s najväčším  podielom  moci  v spoločnosti,  nakoľko  predstavujú  tú 

skupinu,  resp.  skupiny  ľudí,  ktoré  v najväčšej  miere  odvrhujú  a popierajú 

dominantný  ľudový  model.  Racionalizácia  ako  znak  ľudových  modelov  je 

založená  na  ospravedlňovaní  spôsobov,  akými  dochádza  k útlaku 

a vykorisťovaniu ne-elitných spoločenských skupín. 

Charakteristickým znakom ľudových modelov je obmedzovanie množstva 

a kvality informácií, ktoré sú prístupné verejnosti. Ľudové modely poskytujú čo 

najmenej  informácií  pre čo najširšie  vrstvy  spoločnosti,  pretože informácie sa 

chápu ako potencionálne ohrozenie integrity spoločnosti. Zároveň hovoria akým 

spôsobom sa má človek ako člen spoločnosti správať, ale nie prečo sa má tak 

správať. Na iné spoločnosti sa nazerá cez prizmu vlastnej spoločnosti, posudzujú 

a hodnotia  sa merítkami  vlastných ľudových modelov.  Etnocentricky nazerané 

odlišné spôsoby správania sa považujú za neprijateľné, nesprávne, iracionálne, 

hlúpe až škodlivé. 



Podľa Lawlessa ľudové modely existujú: 

• v písanej podobe – ich písaná forma sa využíva napr. pri formálnej výchove 

a 

• v nepísanej  podobe – v mysliach ľudí  ako názory,  postoje,  predpoklady 

a presvedčenia. 

Ich základnými elementmi sú štruktúra, vzťahujúca sa k forme javov a funkcia, 

ktorá  ju  vymedzuje.  Ľudové  modely  sú  stereotypné,  normatívne  a  ponúkajú 

komplexný,  sumarizujúci  a nadindividuálny  pohľad  na  realitu.  Ľudové  modely 

nemožno  stotožňovať  s  kultúrou;  kultúra  určitej  spoločnosti  je  viac  ako 

prevládajúce ľudové modely jej členov. Ľudové modely sú zamerané na riadenie 

a  stereotypizáciu  správania  jednotlivcov  v určitých  situáciách; naproti  tomu, 

kultúra  ako  taká  je  vždy  nezávislá na  jej  prijatí  alebo  odmietaní  akoukoľvek 

skupinou ľudí. Podľa Lawlessa je kultúra „tá časť skutočnosti, ktorú spoločenské 

vedy znázorňujú analytickými modelmi“. 

1. 2 Analytický model
Rovnako ako ľudové,  i analytické  modely sú filtrom zložitej  reality.  Vyvíjali  sa 

a slúžia však k iným účelom ako ľudové modely. Sú vysvetľujúce, vnímajú javy 

v neustálej  premenlivosti  a  smerujú  k všeobecnej  podstate  skúmaného  javu, 

s cieľom využiť  čo  najviac  informácií  k vytvoreniu  čo  najstručnejšej  hypotézy. 

Z uvedeného vyplýva, že analytické modely sa vyhýbajú uhlu pohľadu len jednej 

spoločnosti alebo jedného ľudového modelu. Prezentujú transsociálny náhľad na 

správanie, štruktúry, organizácie a inštitúcie ľudí všetkých spoločností a všetkých 

dôb. Sú teda oddelené od komplexov, ktoré skúmajú a reprezentujú. 

Lawless považuje za základné elementy analytických modelov: 

• štruktúru; 

• funkciu a 

• proces. 

Podľa  Lawlessa  sa  štruktúra  javí  vo forme,  ktorú  myšlienky,  predmety  alebo 

činnosti majú. Je determinovaná účelom, ktorému slúži, t. j. jej funkciou. Funkcia 

spätne odôvodňuje štruktúru. Opakujúce sa pravidelnosti v štruktúre a funkcii sa 

nazývajú  vzorcami.  Vzorce  sú  „sociálne  štandardizované  spôsoby  konania, 



myslenia  a cítenia.  Sú  kvalitatívne  alebo  kvantitatívne  ustálené“.  Proces  je 

chápaný ako tá zložka analytických modelov, ktorá pracuje s kategóriami zmeny 

a vývoja   v  čase.  Naproti  tomu,  statické  a stereotypné  ľudové  modely, 

konzervujúce formu a účel javov,  väčšinou zahŕňajú len štruktúru a funkciu.

V spoločenských vedách sa používa mnoho analytických modelov. Medzi štyri 

najrozšírenejšie patria nasledujúce modely: 

• model  výberu alebo  rozhodovania  (analyzuje  nástroje  a mechanizmy 

používané pri  činnosti rozhodovania, pri voľbe medzi rôznymi alternatívami 

a selekcii toho najadekvátnejšieho spôsobu riešenia daného problému); 

• model  výmeny (najčastejšie  využívaný  v trhovom  prostredí,  vychádza 

prevažne z ekonómie a narába s pojmami ako napr. maximalizácia zisku, 

ponuka a dopyt); 

• model adaptácie (analyzuje zmeny správania sa indivíduí alebo sociálnych 

skupín  vzhľadom na zmenu vonkajšieho prostredia, napr. zmeny postojov, 

hodnotového rebríčka) a 

• model difúzie (predstavuje spôsob, akým sa rôzne kultúrne prvky šíria vo 

vnútri jednej spoločnosti a medzi spoločnosťami navzájom).

Analytické  modely  podliehajú  zákonom  logiky,  sú  vnútorne  konzistentné 

a racionálne.  Flexibilne  odrážajú  zmeny  skúmaných  javov.  Pretože  nikdy 

nemožno  spoznať  javy  existujúce  mimo  ľudskej  skúsenosti  a nástrojov 

spoznávania  a skúmania,  sú  všetky  analytické  modely  otvorené 

a experimentálne. 



Pre väčšiu názornosť možno zhrnúť jednotlivé znaky ľudového a analytického 

modelu do nasledujúcej tabuľky: 

znaky ľudového modelu znaky analytického modelu
rezultuje z každodennosti rezultuje zo spoločenských vied
jeho elementmi sú štruktúra a funkcia jeho elementmi sú štruktúra, funkcia a proces
súvisí s otázkou: ako ? súvisí s otázkou: prečo ?
etnocentrické videnie sveta transsociálne, relativistické videnie sveta
povrchnosť hĺbka
stereotypnosť procesuálnosť
orientácia na nemennosť orientácia na dynamiku
špecifickosť univerzálnosť
komplexnosť jednoduchosť
nadindividuálnosť individuálnosť
normatívnosť explikácia
poníma javy ako fakty stavia hypotézy
jednoznačnosť možnosť
všeobecnosť partikulárnosť
závislosť samostatnosť
orientácia na spoločnosť orientácia na indivíduum
homogénnosť heterogénnosť
exkluzívnosť inkluzívnosť
uzavretosť otvorenosť
konzervácia stavu flexibilná adaptácia
iracionálnosť racionálnosť, logickosť

   Tabuľka 1: Komparácia vybraných znakov ľudového a analytického modelu. 



2.  Edgar H. Schein: tri úrovne kultúry
Trojúrovňový model štruktúry kultúry E. H. Scheina je výrazom prieniku 

antropologického  a psychologického  nazerania  na  kultúru,  s výraznou 

sociologickou  inšpiráciou.  Kultúru  predstavuje  ako  „dušu“  society,   jej  výtvor 

i sebavyjadrenie  a ako  taká  jej  poskytuje  zmysel  a  intencionálnosť.  Kultúra 

determinuje  spôsob  vnímania,  prežívania  a  racionalizácie  reality.  Stojí  na 

interakcií  členov  skupiny,  na  „skupinovom uznaní“  –  na  skupinovom zdieľaní 

spoločných skúseností z každodennej kooperácie, spoločného učenia a histórie. 

Zároveň  je  kontinuita  existencie  kultúry  závislá  od  miery  integrácie  jej 

jednotlivých  elementov  do  viac  či  menej  artikulovanej  paradigmy,  z ktorej 

elementy  čerpajú  svoje  obsahy,  silu  či stálosť.  Kultúra  tu  reprezentuje 

normotvorný  systém, ktorého  bázu  si  človek  osvojuje  vo  fáze  sekundárnej 

socializácie.

Z psychologického  uhla  pohľadu  Schein  kultúru  identifikuje  ako 

akumulované,  zdieľané  učenie  sa  určitej  skupiny,  zahŕňajúce  kognitívne, 

emocionálne a behaviorálne štruktúry členov skupiny.  Tieto  štruktúry zahŕňajú 

celkovú totalitu ich psychologického fungovania, resp. jestvovania. 

Scheinova práca v mnohom nadväzuje na prácu amerických kultúrnych 

antropológov  F.  Kluckhohnovej  a F.  L.  Strodbecka  (Variations  in  Value 

Orientations,  1961),  podľa  ktorých  ľudia  v rámci  jednej  kultúry  smerujú 

k analogickým hodnotám. Hodnotová mapa každého jednotlivca sa vzťahuje na 

sumu  rovnakých  otázok,  ktoré  sa  každý  človek  počas  svojho  života  snaží 

zodpovedať. Táto implicitná reprezentácia reality pomáha človeku pri orientácii 

sa  v sociálnom i prírodnom prostredí.  Podmieňuje  stratégie   reakcií  na  okolie 

a determinuje tak cítenie, myslenie a správanie sa indivídua a society ako celku. 

Scheinov  model  štruktúry  kultúry  klasifikuje  fenomén  kultúry  v  troch 

rovinách a predostiera ho v podobe hierarchizovaného systému. Kultúru možno 

ponímať  ako  viacúrovňový  konštrukt  sociálnej  reality,  ktorý  má  v Scheinovej 

koncepcii tri  navzájom úzko prepojené úrovne. Autor zdôrazňuje, že sa členia 

podľa toho, do akej miery sú pre vonkajšieho pozorovateľa viditeľné. Sú to:

1.  artefakty (artifacts)  –  viditeľné  štruktúry  a procesy  (visible  structures  and 



processes);

2.  odhalené,  resp.  voľne  prístupné  hodnoty  (espoused  values)  –  stratégie 

(strategies), ciele (goals), koncepcie (philosophies - espoused justifications).; 

3.  základné  presvedčenia (basic  underlying  assumptions)  –  nevedomé 

(unconscious),  uznávané ako jediné platné a nespochybniteľné viery (beliefs), 

vnímania (perceptions), predstavy (thoughts) a pocity (feelings). Sú základným 

prameňom hodnôt a artefaktov. Scheinov prístup ilustruje schéma, znázorňujúca 

tri úrovne kultúry (levels of culture).

Artefakty  v Scheinovom  modeli  reprezentujú  zmyslovo  vnímateľné  prejavy 

skupinovej  aktivity,  jej  štýl  prejavujúci  sa  v jazyku,  mýtoch,  ceremóniách, 

rituáloch,  ale  aj  v materiálnych  predmetoch,  ktorými  sa  členovia  society 

obklopujú.  Artefakty  zahŕňajú  aj  viditeľné  behaviorálne  procesy,  v ktorých  je 

správanie  pretavené  do  rutiny  (napr.  gestá  ako  nositelia  významov, 

zrozumiteľných len pre členov society). 

Podľa  Scheina  predstavujú  artefakty  všetky  fenomény,  ktoré  možno  vidieť, 

počuť,  pociťovať  pri  styku  s danou societou.  Ide napr.  o budovy,  architektúru, 

okolie  budov,  celkovú  kultivovanosť  prostredia,  dizajn,  jazyk,  technológie, 

produkty, umelecké artefakty, štýl ktorý má zosobnenie v oblečení či spôsoboch 

správania  sa  k  ľuďom,  ide  aj  o  emocionálny  náboj,  mýty,  hrdinov  (ako 

individuálne  personifikácie  najvyššie  cenených  ideálov  spoločnosti),  príbehy 

ktoré sa tradujú, rituály a ceremónie danej skupiny, resp. spoločnosti a pod. 

Je  dôležité  si  uvedomiť,  že  prvky  z tejto  úrovne  kultúry  sú  ľahko 

pozorovateľné,  ale  najťažšie  dešifrovateľné,  ak  pozorovateľ  nie  je  súčasťou 

skúmanej  spoločnosti;  ešte  ťažšie  je  to  v prípade,  ak  pochádza  z iného 

kultúrneho prostredia ako pozorovaná organizácia. 

Hodnoty sú  vyjadrené  nielen  v artefaktoch  ale  aj  v  stratégiách,  cieľoch, 

filozofiách,  politikách,  normách  či  pravidlách  správania.  Normatívne  regulujú 

fungovanie skupiny tým, že slúžia ako návod pre správanie. Dopredu vyznačujú 

spoločensky akceptované a akceptovateľné spôsoby myslenia, cítenia a konania. 

Vyjadrujú ašpirácie skupiny do budúcnosti a poskytujú členom society rámcové 



vodidlo  pre  očakávania,  motivácie  či  postoje.  Keďže  sú  jedným z  prameňov 

identity v spoločnosti, v kľúčových či kritických situáciách v jej živote pomáhajú 

redukovať  neistotu  a udržať  kontinuitu  fungovania  society.  Voľne  prístupné 

hodnoty ponúkajú komplexný, sumarizujúci a nadindividuálny pohľad na realitu.

Základné  zdieľané presvedčenia sú  oporou  voľne  prístupných  hodnôt 

i artefaktov. Predstavujú fundamentálnu bázu kultúry, od ktorej závisí charakter 

celej society.  Súbor dimenzií zdieľaných presvedčení predstavuje v Scheinovej 

koncepcii „mentálnu mapu“ – model reality a zároveň model pre realitu. Súbor 

dimenzií  zdieľaných  presvedčení  je  implicitný.  Hoci  nikdy  nie  je  vo  svojej 

totálnosti  explicitne  formulovaný,  časť  z neho  sa  dostáva  do  jasne 

formulovaných,  voľne prístupných hodnôt  society.  Jednotlivé prvky zdieľaných 

presvedčení  pôsobia  na  individuálnej  úrovni  (ako  osobné  základné  zdieľané 

presvedčenia)  a na  skupinovej  úrovni  (ako  skupinové, resp. spoločenské, 

skupinové či  organizačné základné zdieľané presvedčenia),  kde čerpajú svoju 

silu zo vzájomného skupinového zdieľania a uznávania a sú pre societu zdrojom 

rovnováhy. 

Jednotlivé  elementy  kultúry  podliehajú  zmenám,  pričom  prvky  sú 

usporiadané  tak,  že  zmena  jedného  zapríčiní  zmenu  ostatných  prvkov  v 

štruktúre. Procesu zmeny podliehajú aj funkcie foriem jednotlivých prvkov kultúry, 

čím  dochádza  k  zmenám  v živote  spoločnosti  ako  celku.  Kvalitatívne  nová 

štruktúra kultúry mení celkovú štruktúrovanosť aj v samotnom modely kultúry. Pri 

skúmaní a spoznávaní kultúry je dôležité odhaľovať princípy klasifikácie, ktoré 

podmieňujú  a organizujú  kultúrnu  skutočnosť  do  viac  či  menej  koherentnej 

podoby (dimenzie základných zdieľaných presvedčení). Aby mohla spoločnosť 

fungovať,  musí  existovať  konsenzus  na  všetkých  jej  úrovniach.  Ten  je 

zabezpečený práve  prostredníctvom kultúry,  ktorá  v nej  pôsobí  ako  jednotiaci 

a všetko prestupujúci fenomén a je kompasom, uľahčujúcim „orientáciu vo svete“ 

tým, že zjednocuje významy udalostí, faktov a vecí. 

3. Edward T. Hall: model kultúry – mapa kultúry 
Podľa Halla je kultúra ukotvená na biologických základoch – jej koreňmi sú 

pôvodne  biologické  aktivity  a s nimi  spojené  správanie,  ktoré  postupom času 



nadobudlo charakter kultúry v takom význame, ktorý pričleňujeme tomuto výrazu 

v súčasnosti. Hall hovorí o desiatich druhoch ľudskej aktivity (human activities), 

z ktorých  každá  má  svoju  vlastnú  funkciu.  Hall  ich  spoločne  označuje  ako 

„primárny informačný systém“  (Primary Message System, v skratke PMS). Do 

PMS patria: 

• interakcia (jazyková komunikácia); 

• organizácia (spôsob súžitia, organizácie jednotlivcov do spoločnosti); 

• výživa (v zmysle primárnej ľudskej potreby - potravy); 

• bisexualita (označuje  fakt  existencie  dvoch  pohlaví,  ich  interakcie  a 

súžitia); 

• teritorialita (vlastníctvo,  používanie  alebo  obrana  určitého  územia, 

priestoru; teritorialita hrá v kultúre rôzne úlohy, napr. pri prisúdení statusu 

podľa vzdialenosti pri komunikácii); 

• temporalita (v  zmysle  vnímania  a využívania  rôznych  časových  cyklov 

a rytmov); 

• učenie (výchova a vzdelávanie v rámci rôznych sociálnych inštitúcií); 

• hra (adaptívny mechanizmus v rámci procesov socializácie a enkulturácie); 

• obrana (ochrana jednotlivca i zachovanie celej spoločnosti) a 

• exploatácia (technológie a spôsoby využívania prírodných zdrojov). 

Uvedené  bazálne  kultúrne  aktivity  sa  primárne  vzťahujú  k ľudskému 

druhu. Ich formy a funkcie vytvárajú v priesečníkoch mriežku kultúry a spoločne 

tvoria kultúrnu sieť – „mapu kultúry“(map of culture). Model kultúrnej siete možno 

interpretovať  aj  ako  komunikačný  model  kultúry.  Kultúra  je  podľa  Halla 

komunikačným  systémom,  zloženým  z  informácií;  každá  informácia  má  tri 

komponenty: súbory, izoláty (s významom „tu a teraz“) a vzorce (napr. súborom 

môže byť slovo, izolátom je jeho zvuk a vzorcom je v tomto prípade syntax alebo 

gramatika).  Všetky  bazálne  kultúrne  aktivity  sú  založené  na  komunikácii;  pri 

interakcii  ide  o verbálnu  komunikáciu,  v ostatných  prípadoch  prebieha 

neverbálna  výmena  informácií.  Ľudia  uvedené  aktivity  vykonávajú  na  troch 

úrovniach: na formálnej (formal level), neformálnej (informal level) a technickej 



úrovni (technical level). Všetky úrovne pôsobia v súčinnosti, v určitej situácii však 

dominuje len určitá z operačných úrovní. Pre ilustráciu slúži tabuľka č. 2, ktorá 

prezentuje  formálne,  neformálne  a technické  aspekty  bazálnych  kultúrnych 

aktivít.

4.  Dimenzionálne  modely  kultúry  Geerta  Hofstedeho  a  Fonsa 
Trompenaarseho
4. 1 G. Hofstede: kultúra ako „mentálny program“
Geert  Hofstede  vo  svoje  práci  Cultures  and  Organizations  (1994)  konštruuje 

obraz kultúry ako „mentálneho softwaru“  vo svojom „cibuľovom diagrame“, ktorý 

reprezentuje štruktúru kultúry na rôznych úrovniach a hĺbkach. 

Jednotlivé manifestácie kultúry (manifestations of culture) sa formujú ako šupky 

cibule,  pričom  jadro  tvoria  hodnoty  (values),  nasledujú  rituály (rituals), 

hrdinovia (heroes)  a najvrchnejšiu  časť  tvoria  symboly (symbols).  Rituály, 

hrdinovia a symboly sa označujú ako praktiky (practices).



Tabuľka č.  2:  formálne,  neformálne a technické aspekty bazálnych  kultúrnych 

aktivít: 
bazálne 
kultúrne 
aktivity

neformálna úroveň formálna úroveň technická úroveň

interakcia gesto tón hlasu jazyk
organizácia neformálna kasta triedna štruktúra vláda

výživa

individuálne  živobytie, 

hospodárenie  s 

prostriedkami

ekonomická  štruktúra 

spoločnosti

systém  povolaní  a profesií  v 

spoločnosti

bisexualita konkrétne pohlavie jedinca
miesto  ženy  a muža 

v spoločnosti

systémy  správania  sa 

diferencované  vzhľadom 

k pohlaviu 

teritorialita
individuálne  požiadavky  na 

priestor

formálne priestorové vzťahy v 

spoločnosti
hranice všetkých typov

temporalita cykly v ľudskom živote

spoločensky  kodifikované 

formálne  časové  sekvencie 

pre rôzne druhy činností  

kalendár,  iné  spôsoby  merania 

času

učenie
neformálne  učenie 

napodobovaním
výchova detí v rodine inštitucionalizované vzdelávanie

hra
individuálne  vykonávať 

činnosť,  hrať sa

poňatie,  koncepcia  humoru 

a zábavy v spoločnosti
konkrétne typy hier

obrana
individuálne  postoje  k viere, 

zdraviu a pod.

systémy  viery,  spôsoby 

starostlivosti o zdravie a pod.

náboženské  ceremónie, 

vojenská  obrana,  zdravotnícke 

služby

exploatácia
exploatácia  prírodných 

zdrojov
formálne koncepty pohodlia technológie

Praktiky sú viditeľné  pre  pozorovateľa  zvonka,  ich skutočný význam je 

však skrytý a dešifrovateľný len pre pozorovateľa zvnútra kultúry. Správanie ľudí 

je, podobne ako v Scheinovom modeli, odrazom ich vnútorných hodnôt; je teda 

reflexiou implicitnej manifestácie kultúry, ktorá determinuje myslenie, správanie 

i emocionálnu  zložku  osobnosti.  Kultúra  je  v Hofstedeho  poňatí  kolektívny 

„mentálny  program“,  diferencujúci jednu  „skupinu“  ľudí  od  druhej  ako  ich 

jedinečný  a len  im  spoločný,  vžitý  „diskurzívny  scenár“.  Každý  z nás  sa 

simultánne  pohybuje  vo  viacerých  sociálnych  skupinách  a začleňuje  sa  do 

viacerých  sociálnych  systémov.  Tým  si  so  sebou  nesie  viacero  mentálnych 

programov korešpondujúcich s rôznymi vrstvami kultúry (layers of culture). Sú to 

napr.: 

• národná kultúra;



• regionálna kultúra; 

• etnická príslušnosť; 

• náboženská príslušnosť; 

• lingvistická príslušnosť; 

• príslušnosť k istému pohlaviu; 

• príslušnosť k vekovej skupine; 

• príslušnosť k sociálnej triede alebo 

• príslušnosť  k pracovnej  skupine,  v rámci  ktorej  sa  človek  socializuje  do 

organizácie. 

Na  základe  výskumu  v národných  pobočkách  firmy  IBM  Hofstede 

identifikuje štyri hlavné dimenzie národných kultúr, ktoré v sebe obsahujú viacero 

sociálnych javov a poskytujú tak spektrum rôznych pohľadov na fenomén kultúry. 

Sú to:

• dimenzia mocenského odstupu; 

• dimenzia kolektivizmus verzus individualizmus; 

• dimenzia feminínnosť verzus maskulínnosť a 

• dimenzia obavy z neistoty.  

Identifikácia  krajín  podľa  indexov  mocenského  odstupu  označuje  ich 

pozíciu  v škále  kultúrnej  dimenzie  mocenského  odstupu  s pólmi  vysokého 

a nízkeho  mocenského  odstupu.  Táto  kultúrna  dimenzia  reflektuje  nerovnosť 

postavenia  a hierarchizovanú  diferenciáciu  ľudí  v  rôznych  typoch  sociálnych 

organizácií. 

Kultúry krajín s nízkym indexom mocenského odstupu sú charakteristické 

len minimálnou nerovnosťou medzi ľuďmi. Hierarchia v spoločnosti je tvorená na 

základe rôznej miery zodpovednosti; v spoločnosti existuje široká stredná vrstva. 

Moc má formálny význam a privilégiá a statusy majú malú nízku relevantnosť; 

podriadení (alebo deti, študenti) očakávajú od nadriadených (rodičov, učiteľov) 

menej striktnú kontrolu, otvorenú diskusiu o problémoch a neautoritatívny spôsob 

vedenia. Platové rozdiely v organizáciách sú nízke. 

Kultúry krajín s vysokým mocenským odstupom sú, naopak, postavené na 



presvedčeniach,  že  nerovnosť  medzi  ľuďmi  je  prirodzená  a nie  je  prekážkou 

fungovaniu  spoločnosti;  hierarchia  je  výrazom  prirodzenej  nerovnosti 

podriadených (alebo detí, študentov) vo vzťahu k nadriadeným; autorita a s ňou 

spojená  moc,  privilégiá  a  statusy  sú  založené  na  rodinných  vzťahoch, 

známostiach,  charizme  a na  schopnosti  presadiť  sa  a postupovať  v striktne 

vymedzenom  spoločenskom  rebríčku  smerom  hore  využitím  sily  (moci). 

Podriadení  (deti,  študenti)  sú  prísne  kontrolovaní,  vedení  k poslušnosti 

a očakávajú,  že im bude určené „zhora“, ako majú konať. Platové rozdiely sú 

v týchto krajinách obvykle veľké a stredná vrstva je malá.        

Index  označujúci  postavenie  krajiny  na  dimenzii  kolektivizmus  – 

individualizmus je výrazom presvedčení členov danej kultúry o vzťahu indivídua 

ku skupine a opačne a tiež o povahe, resp. charaktere človeka ako príslušníka 

ľudského druhu. 

Kultúry  smerujúce  k individualizmu  sa  vyznačujú  presvedčením,  že 

identita človeka vyviera z jeho individuality a jedinečnosti. Preferuje sa nukleárny 

typ rodiny,  od ktorej sa mladí ľudia odčleňujú v skorom veku; prevláda princíp 

individuálnej zodpovednosti a starostlivosti za seba samého. Sociálne skupiny sú 

v pozadí  a medziľudské  vzťahy  sú  voľnejšie;  úlohy  v pracovnej  oblasti  sú 

dôležitejšie ako vzťahy; manažment je manažmentom individualít a postup alebo 

výpoveď  zamestnanca  je  priamo  spojená  s jeho  pracovným  výkonom, 

schopnosťami  a zručnosťami.  Vzťah  zamestnanca  a zamestnávateľa  je 

postavený na vzájomnom obohacovaní sa a pod. 

Kolektivistické  kultúry  sú  postavené  na  presvedčeniach,  že  identita 

človeka  sa  odvíja  od  sociálnej  siete,  do  ktorej  jedinec  prináleží;  prevláda 

viacgeneračný  typ  rodiny.  Ľudia  sú  počas  celého  života  členmi  rôznych 

sociálnych  skupín,  ktoré  ich,  za  výmenu  za  ich  lojalitu  a prispievanie 

k harmonickému skupinovému životu, ochraňujú a poskytujú im široký referenčný 

rámec. Manažment je manažmentom skupiny, vzťahy sú dôležitejšie než úlohy 

a vzťah zamestnanca a zamestnávateľa je postavený na rodinných alebo iných 

intraskupinových putách.

Na základe indexu označujúceho postavenie krajín  na dimenzii  s pólmi 



označenými ako feminínnosť a maskulínnosť sa v daných kultúrach nerozlišujú 

a nepovažujú za dôležité či hodnotné (alebo sa naopak rozlišujú a považujú za 

dôležité a nasledovania hodné) tie funkcie znakov, ktoré odlišujú mužov a ženy. 

Krajiny  smerujúce  k feminínnosti  sa  vyznačujú  tým,  že  rozhodujúcou 

hodnotou  v spoločnosti  je  ochrana  a starostlivosť  o druhých  a schopnosť 

empatie;  emócie žien i mužov sa nemusia potláčať;  dôležití  sú ľudia a vzťahy 

medzi  nimi.  Obe  pohlavia  sa  starajú  o rodinu  rovným dielom;  podčiarkuje  sa 

rovnosť,  solidarita a vyrovnané a mierne vzťahy.  Manažéri  sa spoliehajú aj  na 

intuíciu  a chcú  dosiahnuť  vyjednávaním  konsenzus  a kompromis.  Dievčatá  aj 

chlapci môžu plakať; patriť k priemeru nie je prejavom slabosti, rovnosť pohlaví je 

všeobecne rešpektovaná. 

Kultúry s výraznými maskulínnymi črtami sú orientované na materiálny úspech 

a progres.  Preferované  sú  vlastnosti  ako  asertivita,  ambicióznosť,  tvrdosť, 

cieľavedomosť,  súťaživosť,  výkon  a sila.  Ženy  sa  starajú  o domácnosť 

a harmóniu rodinného života; muži sa starajú o materiálnu stránku života rodiny; 

muži sa riadia faktami, ženy emóciami. Manažéri sú orientovaní na výkon. Byť 

priemerným  je  prejavom  slabosti  a neschopnosti;  rovnosť  pohlaví  nie  je 

presadzovaná a pod. 

Rozdielne indexy v dimenzii obavy z neistoty označujú rozdielne pohľady 

a reakcie príslušníkov jednotlivých kultúr na mieru neistoty plynúcu zo všetkého 

neznámeho, neistého a meniaceho sa. 

Krajiny s nízkym indexom obavy z neistoty sa vyznačujú najmä tým, že 

v nich prevláda presvedčenie, že obava z neistoty je jav prirodzený a normálny, 

je  súčasťou života  každého človeka.  Učitelia  či  nadriadení  priznajú,  že niečo 

nevedia;  existujú  len  mierne  pravidlá  určujúce  zákazy  či  tabu;  spoločnosť  je 

otvorenejšia  diskusii  a nejednoznačným  riešeniam  problémov.  Prevláda 

tolerancia,  miernosť  a pozitívny  postoj  k mládeži;  menšiny,  rozmanitosť 

a rozdielnosť  názorov  je  vítaná.  Podporuje  sa  všestrannosť;  názory  jednej 

skupiny nie sú nadradené názorom druhej skupiny a pod. 

Kultúry,  v ktorých prevláda vysoký index obavy z neistoty,  sa vyznačujú 

predovšetkým obavou z neistoty, ktorá je vnímaná ako neustála hrozba. Existujú 



striktné pravidlá rozlišujúce, čo sa v spoločnosti považujú za vhodné a nevhodné; 

prevláda  strach  zo  zmien,  konzervativizmus,  extrémizmus,  nacionalizmus. 

Menšiny,  rozdielne  názory  a odlišnosti  sú  pre  spoločnosť  potencionálnym 

nebezpečenstvom;  učitelia  či  nadriadení  musia  mať  na  všetko  odpoveď 

a študenti alebo podriadení preferujú jasné úlohy a zadania. Podporuje sa úzka 

špecializácia a jednosmernosť; ľudia v tejto kultúre sa riadia presvedčením, že 

existuje len jedna „pravda“ a pod. 

Model kultúrnych dimenzií  ako štvordimenzionálny model kultúry v sebe 

zahŕňa  množstvo  javov  a preto  predstavuje  širokospektrálny  pohľad  na  danú 

kultúru.  Hofstedeho  model  kultúrnych  dimenzií  vychádza  z  modelu  štruktúry 

kultúry,  označovaného  ako  „cibuľový  diagram  národnej  kultúry“  a svojou 

podstatou reflektuje implicitnú i explicitnú rovinu kultúry. Následne možno model 

kultúrnych  dimenzií  definovať  ako  súbor  združených  kultúrnych  dimenzií 

používaných  na  vyjadrenie,  opísanie,  diagnostikovanie  a poznávanie  určitých, 

pre národné kultúry charakteristických, spôsobov správania, myslenia a cítenia.



4. 2 Dimenzionálny model kultúry Fonsa Trompenaarseho
F.  Trompenaars  vo  svojej  práci  Riding  the  Waves  of  Culture (1998) 

predostiera  obraz  kultúry  ako  zmysluplnej  siete  významov  nadobudnutých 

primárne v procese socializácie a enkulturácie.  Vo svojom diele  nadväzuje na 

prácu  a ideové  zdroje  G.  Hofstedeho  a na  líniu  symbolickej  antropológie, 

reprezentovanú  predovšetkým  dielom  C.  Geertza.  V Tropmenaarseho  poňatí 

kultúry  dominuje  dôraz  na  komunikáciu  v symbolickej  rovine.  Nadväzuje  na 

„weberovský“  prístup  upriamujúci  pozornosť  predovšetkým  na  „pochopenie 

a porozumenie“ sociokultúrnym javom. Kultúru chápe ako spleť „nadobudnutých 

významov,  ktoré  vznikajú  spoločným  pomenovaním  prežitých  situácií  určitou 

sociálnou  skupinou“.  Fenomén  kultúry  možno  teda  interpretovať  aj  ako 

dynamický  proces  riešenia  ľudských  problémov,  resp.  dilem  v oblasti 

medziľudských vzťahov, času a priestoru.    

Rovnako  ako  Schein  a Hofstede,  aj  Trompenaars  uvažuje  o dvoch 

rovinách kultúry – o explicitnej,  zjavnej  a navonok manifestovanej a implicitnej, 

skrytej rovine kultúry. Viditeľná roviny kultúry je najľahšie identifikovateľná. Tvoria 

ju produkty (products) a artefakty (artefacts; napr. jazyk, hudba, obliekanie, jedlo, 

architektúra, literatúra). Ako čiastočne explicitné a čiastočne implicitné figurujú, 

podobne ako v Scheinovom modeli  kultúry,  i  v Trompenaarseho modeli  normy 

a hodnoty (norms and values). Implicitnú rovinu kultúry Trompenaars, zhodne so 

Scheinom,  pomenúva  ako  základné  presvedčenia  (basic  assumptions),  ktoré 

reprezentujú  skryté,  hlbinné,  podvedomé štruktúry,  vyvierajúce z opakovaných 

skúseností, resp. overených spôsobov riešenia problémov. Skrytá rovina kultúry 

podmieňuje myslenie, cítenie a správanie sa členov danej kultúry, prejavuje sa 

v ich hodnotách a odzrkadľuje sa v normách. 
     

Zatiaľ  čo  Hofstede  identifikuje  4,  resp.  5  kultúrnych  dimenzií,  Trompenaars, 

vychádzajúc  z vlastnej  definície  kultúry  ako  siete  spoločensky  formovaných 

významov, obohacuje Hofstedeho model dimenzií kultúry o časový a priestorový 

aspekt. Určuje sedem základných kultúrnych dimenzií, ktoré nazýva „hodnotiace 

procesy myslenia, resp. paradoxy kultúry“. Sú to paradoxy: 



• univerzalizmus a partikularizmus; 

• individualizmus a kolektivizmus; 

• neutralita a emocionálnosť;

• difúznosť a špecifickosť; 

• status vybudovaný a prisúdený; 

• sekvenčnosť a synchronizácia; 

• vnútorná a vonkajšia orientácia.  

Paradox „univerzalizmus a partikularizmus“ rieši rozsah a mieru striktnosti 

uplatňovania  pravidiel  v kultúre;  univerzalistické  kultúry  sú  charakteristické 

zásadovosťou,  systémovosťou,  dodržiavaním  pravidiel,  vyžadovaním  jasných 

a jednoznačných  formulácií  a pod.  Partikularistické  kultúry  sú  flexibilné, 

pragmatické, bez problémov prijímajú nejednoznačnosť. 

Paradox  „individualizmus  a kolektivizmus“  má  rovnaký  význam  ako 

rovnomenná Hofstedeho kultúrna dimenzia. 

Pri  paradoxe „neutralita  a emocionálnosť“  Trompenaars  podčiarkuje,  že 

príslušníci  neutrálnych  kultúr  uprednostňujú  racionálnosť,  chladnú rozvážnosť, 

pocity nepatria do verejného života. Príslušníci emocionálnych kultúr emócie vo 

verejnom živote nepotláčajú ale využívajú k sebavyjadreniu. 

Paradox „difúznosť a špecifickosť“ charakterizuje spôsob a mieru, s akou 

jednotlivé  kultúry  pristupujú  k vytýčeniu  súkromnej  a verejnej  zóny;  od 

dosiahnutého indexu v tomto kultúrnom paradoxe záleží, ako ľudia komunikujú, 

nadväzujú nové kontakty a budujú sociálne siete. Príslušníci špecifických kultúr 

majú malú súkromnú zónu, jasne oddelenú od veľkej verejnej zóny obsahujúcej 

také skutočnosti, ktoré príslušníci difúznych kultúr zaraďujú do zóny súkromnej. 

Paradox „status vybudovaný a prisúdený“ identifikuje či je status v určitej 

kultúre jedincovi prisudzovaný automaticky na základe dosiahnutia určitej úrovne 

vzdelania, veku, narodenia sa do určitých sociálnych pomerov a pod.  Prisúdený 

status je spojený s odpoveďou na otázku: „kto si“. Vybudovaný status je založený 

na predpoklade, že jedinec získava určité postavenie svojou prácou a úspechmi, 

resp. neúspechmi v nej – vybudovaný status je spojený s odpoveďou na otázku: 

„čo robíš“. 



Kultúrny paradox „sekvenčnosť a synchronizácia“ diferencuje kultúry na základe 

ich ponímania času. Kultúry, ktoré vnímajú čas ako jednotlivé sekvencie, t. j. ako 

sled  udalostí  prebiehajúcich  výlučne  jeden  za  druhým,  dôrazne  dodržiavajú 

presný časový rozvrh,  dbajú na presnosť,  dochvíľnosť a načasovanie.  Naproti 

tomu,  kultúry  orientované  synchronicky  vnímajú  čas  súbežne  ako  paralelne 

plynúce  udalosti  a príslušníci  týchto  kultúr  netrvajú  striktne  na  dodržiavaní 

presného časového harmonogramu, môžu vykonávať viac úloh naraz a necítia 

sa byť limitovaní časom. 

Posledný  paradox  „vnútorná  a vonkajšia  orientácia“  vyjadruje  spôsob, 

akým  pristupuje  človek  k okolitému  prostrediu.  Príslušníci  vnútorne 

orientovaných kultúr podliehajú presvedčeniu o dôležitosti dominovať a využívať 

vo  svoj  prospech prírodné a sociálne  okolie.  Kultúry orientované navonok sa 

snažia  s okolitým  prostredím  harmonizovať  a oceňuje  sa  v nich  schopnosť 

empatie, prispôsobovania sa, komunikácie bez narušenia rovnováhy vo vzťahu 

človek  a jeho  okolité  prostredie.  Prvých  päť  paradoxov  sa  dotýka  primárne 

medziľudských  vzťahov  a posledné  dva  paradoxy  sa  týkajú  časovej 

a priestorovej orientácie členov danej society. 

Hofstedeho a Trompenaarseho práce majú mnoho spoločného, nakoľko 

vychádzajú z podobných ideových zdrojov. Ich dimenzionálne modely kultúry sa 

však v mnohom líšia najmä z hľadiska terminológie (hoci „obsahovo“ zostávajú 

takmer totožné a líšia sa len v partikulárnostiach). Pre ilustráciu slúži tabuľka č. 

3,  v ktorej  uvádzame  hlavné  terminologické  a obsahové  rozdiely  v prácach 

uvedených autorov:   

Tabuľka  3:  Komparácia  Hofstedeho  a Trompenaarseho východísk  v rámci  ich 

koncepcií dimenzionálnych modelov kultúry
Hofstedeho východiská Trompenaarseho východiská
štyri, resp. 5 kultúrnych dimenzií - štvordimenzionálny 

model kultúry

sedem  kultúrnych  paradoxov  -  sedemdimenzionálny 

model kultúry
„kultúrna dimenzia“ „hodnotiaci proces vývoja myslenia“

kultúra primárne z hľadiska medziľudských vzťahov
kultúra  z hľadiska  medziľudských  vzťahov,  času 

a priestoru
hodnoty  ako  implicitné  jadro  kultúry  v cibuľovom 

diagrame kultúry a ako základ kultúrnych dimenzií

základné  presvedčenia  ako  implicitné  jadro  kultúry 

a základ kultúrnych paradoxov
uvedomenie si kultúrnych rozdielov proces  rekonciliácie  ako  pokračovanie  a ďalšia  fáza  po 



procese uvedomenia si rozdielov
stanovenie indexu  kultúrnej dimenzie polarizácia kultúrnych paradoxov
metodické otázky kultúrne dilemy, resp. archetypy
póly  kultúrnych  dimenzií  ako  marginálne 

charakteristiky reprezentujúce správanie príslušníkov 

kultúr

flexibilnejšie  a otvorenejšie  portrétovanie  polarít 

kultúrnych paradoxov

Záver
Problematika modelov štruktúry kultúry je rozsiahla a rôznorodá. Autorka v práci 

prezentuje iba niekoľko modelov štruktúry kultúry, ktoré sa v súčasnosti aplikujú 

v kulturologickej literatúre, a uvedomuje si, že táto práca svojim obsahom danú 

tému  nevyčerpáva.  Danú  prácu  možno  chápať  ako  úvod  do  skúmania  tejto 

aktuálnej a nepretržite sa rozvíjajúcej problematiky.          
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Summary
Presented  work  in t roduces  and  c lass i f ies  chosen  models  of  the 
s t ructure  of  cu l ture  by  authors:  R.  Lawless,  E.  H.  Schein,  E.  T .  Hal l ,  G. 
Hofstede  and F.  Trompenaars.  The  pro logue  deals  br ie f ly  wi th  feas ib le 
approaches  to  the  terms  “model”  and  “model  of  s t ructure  of  cu l ture” . 
The  g iven  paper  in t roduces  the  Lawless  c lass i f icat ion  onto  the  publ ic 
and  analyt ic  models .  As  a  resul t  o f  the i r  compar ison  the  author  of  th is 
paper  suggests  tab le  1:  The  Compar ison  of  chosen  At t r ibutes  of  Publ ic  
and  Analy t ic  Model .  The  second  par t  is  focused  on  the  descr ip t ion, 
analys is  and  in terpretat ion  of  three  levels  of  Schein ’s  model  of  the 
s t ructure  of  cu l ture:  ar tefacts ,  espoused  values  and  basic  under lying 
assumpt ions.    The  paper  in t roduces  Hal l ’s  model  of  the  st ructure  of 
cu l ture  that  Hal l  ent i t led  as  the  “map of  cu l ture” .  He suggests  ten  basic 
human  act iv i t ies  label led  under  the  genera l  term  “Pr imary  Message 
System”.  Their  forms  and  funct ions  create  in  points  of  in tersect ion  the 
f ramework  of  cu l ture.  Author  a lso  compares   of  the  basics  of 
d imensiona l  models  of  the  st ructure  of  cu l ture  of  Hofstede  and 
Trompenaars.   As  a  part ia l  resul t  of  th is  part   i t  could  serve  table  3. 
The  last  par t  is  focused  on  some  other  suggest ions  of  c lass i f icat ion  of 
models  of  the  st ructure  of  cu l ture.  Presented  work  can  be  understood 
as a in t roduct ion to the examinat ion  of  th is  complex subject .
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Anna Lašáková

Organizačná kultúra
Predložená  práca  je  zameraná  na  def inovanie  zák ladných  operačných 
termínov,  na  d i ferencovanie  a  k las i f ikác iu  súčasných  def in íc i í 
organizačnej  ku l túry  na  zák lade  ich  obsahu  a  na  vymedzenie  prvkov 
ako  zák ladných  konšt i tu t ívnych  e lementov  organizačnej  ku l túry. 
Predkladá  dominantné  pr ís tupy  k nazeraniu  na  koncept  organizačnej 
ku l túry,  podáva  st ručný  prehľad  funkc i í  a  determinánt  organizačnej 
ku l túry,  k toré  sú  spojené  s problemat ikou  in ternej  in tegrác ie  a externej 
adaptác ie  organizác ie.  Na  pozadí  in terpretác ie  d ie la  renomovaného 
autora  E.  H.  Scheina  Organizačná  kul túra  a vodcovstvo  (Organizat iona l 
Cul ture  and  Leadership,  1985)  sa  v  záverečnej  čast i  práca  zamer iava 
na  ovplyvňovan ie  stabi l i t y  organizačnej  ku l túry  cez  s imul tánnu  tvorbu 
obsahov v procese in ternej  in tegrác ie a externej  adaptác ie  organizác ie. 

Vo  všeobecnosti  možno  v  súčasnosti  hovoriť  o dvoch  dominantných 

prístupoch k nazeraniu na koncept organizačnej kultúry, t. j. o interpretatívnom 

a objektivistickom prístupe. Interpretatívny prístup,  ktorý má korene v kultúrnej 

antropológii, poníma organizačnú kultúru ako silu, ktorá riadi a ovplyvňuje celú 

organizáciu, zahŕňa celú organizačnú realitu, t. j. všetky jej subsystémy – kultúra 

je  organizáciou a organizácia  je  svojou kultúrou.  Objektivistický  prístup chápe 

organizačnú kultúru ako niečo, čo organizácia "má",  t. j. organizačná kultúra je 

rovnocenným  subsystémom  organizácie  a popri  iných  subsystémoch  (napr. 

riadiaci, informačný, logistický a pod.) sa podieľa na fungovaní organizácie 

Okrem  tohto  členenia  prístupov  sa  možno  v literatúre  stretnúť  aj 

s názorom autora Schultza, ktorý rozlišuje tri prístupy k organizačnej kultúre, t. j. 

racionalistický,  funkcionalistický  a symbolický:  racionalistický:  ponímajúci 

organizačnú kultúru ako nástroj  pre efektívne dosahovanie cieľov organizácie; 

funkcionalistický:  organizačnú  kultúru  reflektuje  ako  výsledok  každodennej 

činnosti, kooperácie a interakcie ľudí v organizácii a zároveň ju vníma z hľadiska 

jej funkcií, ktoré v organizácii plní. Každý z jej prvkov plní pozitívnu funkciu pre 

celok,  slúži  k zachovaniu celku a každá významná funkcia  je nezastupiteľnou 

a neoddeliteľnou  súčasťou  systému;  a symbolický,  v rámci  ktorého  sú 

organizácie  vnímané  ako  systémy  zložené  z významov  a organizačných 

symbolov. V centre pozornosti stojí organizácia ako ľudský systém. Vzhľadom na 

aktuálne  publikovanú  literatúru  možno  konštatovať,  že  u väčšiny  autorov 

prevláda prístup funkcionalistický. 



Pred vysvetlením samotného pojmu organizačnej  kultúry je nevyhnutné podať 

výklad ponímania pojmu organizácia. 

Organizácia a organizačná kultúra
Podľa sociológa J. Kellera možno o súčasnej globalizujúcej sa spoločnosti 

hovoriť  ako  o svete  organizácií,  lebo  práve  organizácie  ako  formy  ľudského 

spolužitia determinujú náš každodenný život.  Organizácie predstavujú rozličné 

formy  zastrešenia  inštitucionalizovaných  ľudských  činností,  prenikli  hlboko  do 

života spoločností a významným spôsobom ovplyvnili, stále ovplyvňujú a aj budú 

determinovať  životy  ľudí.  K slovu  „organizácia“  neodmysliteľne  patria  aj  slová 

„skupina“ či  „inštitúcia“.  Jedným z najmarkantnejších znakov skupiny je, že sa 

toto  slovo  používa  vždy  tam,  kde  má  byť  akcentovaná  spojitosť  nejakého 

konkrétneho  človeka  s inými  ľuďmi,  pričom  táto  skutočnosť  ovplyvňuje  jeho 

jednanie  voči  nim  a odlišuje  ich  spoločne  od  ostatných  ľudí.  Skupiny  bývajú 

najčastejšie  rozdeľované  na  malé  a veľké,  primárne  a sekundárne,  členské 

a referenčné,  formálne  a  neformálne.  Pri  organizáciách  možno  hovoriť 

o formálnych  a neformálnych  organizáciách,  vznikajúcich  vždy  so  zámerom 

dosiahnuť  nejaké  vopred  stanovené  ciele.  „Ak  inštitúcie  definujeme  ako 

ustanovené spôsoby riešenia problémov prežitia, potom organizácie predstavujú 

typ  vzťahov,  ktoré  sa  medzi  ľuďmi  ustanovujú  v priebehu  riešenia  týchto 

problémov....Inštitúcia  je  spôsob,  akým ľudia  v danej  kultúre  robia  určitú  vec. 

Organizácia  je  spôsob,  ktorým  pri  tom koordinujú  svoju  aktivitu“  Keller  ďalej 

udáva, že v širšom zmysle je organizácia podmnožinou inštitúcie. 

Organizácia  je  systémom,  ktorý  v sebe  združuje  mnoho  prvkov,  napr.: 

mýty, ceremónie, rituály, technológie a iné materiálne zdroje, organizačné ciele, 

vyhlásenia,  normy,  ďalej  napr.  systém  rozhodovací,  hodnotiaci,  odmeňovací 

a kontrolný, komunikačné vzorce a systémy, manažérske a líderské štýly, ľudské 

zdroje,  organizačné  politiky,  rolové  očakávania,  atď.  Rozvoj  organizácie  je 

sústredený  okolo  učenia,  inovácií,  adaptácií  na  neustále  zmeny  rozličného 

charakteru. Organizačná kultúra združuje všetky prvky do jedného koherentného 

systému. Vychádzajúc zo Scheinovej koncepcie organizačnej kultúry a opierajúc 

sa  o Parsonsov  výklad  podmienok  existencie  sociálneho  útvaru  možno 



konštatovať,  že fundamentom organizačnej  kultúry sú tri  piliere:  zdieľanie:  nie 

každé  zoskupenie  ľudí  produkuje  kultúru  –  výraz  „skupina“  konotuje  dôležitý 

kvalitatívny rozdiel – jej členovia prežívajú skúsenosti z každodennej kooperácie 

a  komunikácie, spoločného  učenia  a histórie; preto  môžu  v rámci  „skupiny“ 

vznikať  zdieľané  skúsenosti,  ktoré  sú  predpokladom  pre  formovanie 

„skupinového“  vnímania,  interpretácie  sveta  a orientácie  v  ňom;  stabilita  – 

organizačná kultúra implikuje  určitú  úroveň štruktúrnej  stability:  a integrácia – 

jednotlivé elementy tvoriace organizačnú kultúru sú integrované do koherentného 

vzorca, ktorý predstavuje ucelenú koncepciu fungovania organizácie. 

Odborný  diskurz  o organizačnej  kultúre  operuje  s viacerými  výrazmi: 

„podniková  kultúra“,  „firemná kultúra“  a „organizačná  kultúra“.   V  slovenskom 

jazykovom kontexte je slovo „organizácia“ významovo širšie ako slová „podnik“ či 

„firma“ a dá sa aplikovať na všetky typy spoločenských skupín, ktoré spadajú pod 

tento pojem. 

Definície organizačnej kultúry
Aj  keď  sa  autori  definujúci  organizačnú  kultúru  vo  všeobecnosti  zhodujú 

v rámcovom vymedzení tohto pojmu, konkrétne definície organizačnej kultúry sú 

rozmanité.  Definície sa odlišujú najmä vo vymedzovaní základných elementov 

i v chápaní  a rozlišovaní  jednotlivých  úrovní  organizačnej  kultúry.  Väčšina 

súčasných  definícií  má  enumeratívnu  podobu.  Niektoré  definície  podtrhujú 

funkčné pôsobenie organizačnej  kultúry  na členov organizácie.  Podľa autorky 

možno definície organizačnej kultúry formálne diferencovať do kategórií: definície 

konatívneho charakteru:  orientované  na  spôsob,  akým  ľudia  v organizácii 

konajú; definície  kognitívneho charakteru: orientované na spôsob, akým ľudia 

v organizácii myslia; definície behaviorálenho charakteru: zamerané na spôsob, 

ako sa ľudia v rámci organizácie správajú; definície emocionálneho charakteru: 

zacielené  na  pocitovú  stránku  pôsobenia  ľudí  v organizácii;  a  najpočetnejšie 

zastúpená trieda definícií - kombinácie uvedených kategórií definícií. 
Na  ilustráciu  možno  uviesť  niekoľko  v  súčasnosti  používaných  definícií 

organizačnej 

kultúry. Napr. podľa Scotta a Harta je že organizačná kultúra v prvom rade manažérsky 



nástroj  manipulovania   s postojmi  zamestnancov,  nakoľko  v sebe  zahŕňa  „systém 

zdieľaných symbolických  významov,  vyjadrených  v rituáloch,  mýtoch,  legendách  a v 

postavách hrdinov.“ Autor prelomového diela o organizačnej kultúre a vodcovstve E. H. 

Schein  hovorí  o organizačnej  kultúre ako o ucelenom vzorci  „  základných zdieľaných 

presvedčení,  ktoré  si  skupina  osvojila  pri  riešení  problémov  vnútornej  integrácie 

a externej adaptácie a ktoré sa natoľko osvedčili, že sú skupinou považované za platné 

a sú  preto  odovzdávané  novým  členom  organizácie  ako  správny  spôsob  vnímania, 

myslenia  a cítenia  vo  vzťahu  k daným  problémom.“  Denison  sa  v diele  Corporate 

Culture  and  Organizational  Effectiveness,  kde  pojednáva  o prepojení  organizačnej 

kultúry  a výkonnosti  organizácie,  vyjadruje  o organizačnej  kultúre,  ako o „základných 

hodnotách, názoroch a presvedčeniach, ktoré existujú v organizácii, vzorcoch správania, 

ktoré sú dôsledkom týchto zdieľaných významov a symboloch, ktoré vyjadrujú spojenie 

medzi presvedčeniami, hodnotami a správaním členov organizácie.“ 

V rámci definícií organizačnej kultúry možno uviesť aj niekoľko z najcitovanejších 

definícií  podnikovej,  resp.  firemnej  kultúry.  Napr.  Kachaňáková,  odvolávajúc  sa  na 

relevantné definície, chápe podnikovú kultúru ako „riadiacu zložku podniku“ a definuje ju 

ako  „systém  presvedčení,  predstáv,  hodnôt  a noriem,  ktoré  sa  v podniku  prijali 

a rozvinuli  a majú  veľký  vplyv  na  konanie,  uvažovanie  i vystupovanie  pracovníkov. 

Navonok  sa  prejavuje  ako  forma  spoločenského  styku  pracovníkov,  v spoločných 

zvykoch,  obyčajoch,  oblečení,  materiálnom  vybavení  a pod..“  Podľa  Pfeifera 

a Umlaufovej  je  kultúra  podniku  „súhrnom  predstáv,  prístupov  a hodnôt  v podniku 

všeobecne uznávaných a relatívne dlhodobo udržiavaných.“ Kulhavy definuje podnikovú 

kultúru ako „nadstavbu podnikového diania.  Prejavuje sa v duševných myšlienkových 

procesoch  a určuje  ľudské  myslenie,  cítenie  a správanie  v podniku.“  Nadstavbou 

rozumie  „komplex  ekonomických  a metaekonomických  hodnôt  a noriem,  zvykov 

a obyčajov,  mýtov a rituálov,  ceremónií  a liturgií,  základných  presvedčení  a ponímaní 

poriadku  a pravidiel,  vzorov,  postojov  a nepísaných  zákonov,  ktoré  sú  založené  na 

minulosti a existujú v prítomnosti.“ 

Prvky organizačnej kultúry
Organizačná kultúra je mnohovrstevnatou, multidimenzionálnou a viacúrovňovou 

formou zastrešenia inštitucionalizovaných ľudských činností (ktoré sa vyznačujú rôznou 

mierou stability, integrovanosti a zdieľania). 

Prvky organizačnej  kultúry sú základnými na seba naviazanými a prepojenými 

stavebnými a funkčnými elementmi systému. Cez ne sa kultúra utvára, rozvíja, zdieľa 



a odovzdáva  novým  členom  organizácie.  Pomocou  nich  sa  dá  skúmať,  porovnávať 

a diagnostikovať stav konkrétnych organizačných kultúr. 

V literatúre  možno  nájsť  rôzne  prístupy  k vymedzeniu  a klasifikácii  elementov 

organizačnej kultúry.  Napríklad, prvky organizačnej kultúry možno vymedziť podľa ich 

pôsobenia  na  jednotlivých  úrovniach  organizačnej  kultúry  –  klasifikácia  v takomto 

prípade závisí od konkrétnej definície a modelu štruktúry organizačnej kultúry. 

Podľa Lukášovej možno prvky organizačnej kultúry rozčleniť do piatich skupín: 

zdieľané presvedčenia; hodnoty; normy; postoje a vonkajšie manifestácie organizačnej 

kultúry. Vonkajšie manifestácie organizačnej kultúry označuje ako artefakty a ďalej ich 

rozdeľuje na artefakty materiálne a nemateriálne, resp. behaviorálne.

Bedrnová a Nový vymedzujú a klasifikujú prvky organizačnej kultúry na: hodnoty; normy 

a pravidlá konania a symboly. Symboly ďalej rozdeľujú v rámci troch skupín na symboly 

verbálne  (napr.  príbehy,  vtipy,  mýty);  symbolické  konanie  (napr.  rituály,  ceremónie) 

a symbolické artefakty materiálnej povahy (napr. logo, architektúra, farby). 

Autorka  tejto  práce  sa  nazdáva,  že  efektívne  a funkčné  je  delenie  elementov 

organizačnej kultúry na: 

a)  zmyslovo  vnímateľné  (napr.  vonkajšia  i vnútorná  architektúra,  dizajn  vnútorných 

priestorov a pracovných pomôcok, logo, oblečenie pracovníkov, jazyk, zvyky,  tradície, 

príbehy,  mýty, organizační hrdinovia, rituály, ceremónie) a 

b)  nie  zmyslovo  vnímateľné  (napr.  normy,  hodnoty,  očakávania,  postoje,  princípy, 

presvedčenia, viery, idey).

V rámci kategórie zmyslovo vnímateľných elementov možno vydeliť ďalšie podskupiny, 

napríklad vizuálne a nevizuálne, počuteľné a nepočuteľné, hmatateľné a nehmatateľné 

elementy organizačnej kultúry.  

Funkcie organizačnej kultúry
Vzorec organizačnej kultúry determinuje každodennú činnosť celej organizácie. 

S otázkou,  aké  miesto  majú  jednotlivé  elementy  organizačnej  kultúry  v tomto  vzorci, 

súvisí  problematika  funkcií  organizačnej  kultúry.  Zovšeobecňujúc  názory  Deala, 

Kennedyho,  Kilmanna,  Saxtona,  Serpu,  Scheina  a Browna  sú  hlavnými  funkciami 

organizačnej  kultúry  v rámci  organizácie:  redukcia  konfliktov medzi  dominantnou 

kultúrou  a subkultúrami  vo  vnútri  organizácie  (dominantná  organizačná  kultúra  je 

zdrojom  konsenzu  a integrácie  na  základe  zdieľania);  zdroj  motivácie pre  členov 

organizácie; zdroj skupinovej identity pre členov organizácie; koordinácia a kontrola, 

usmerňovanie  správania,  konania  a myslenia  ľudí  v organizácii;  redukcia  neistoty, 



zdroj emocionálnej a pracovnej spokojnosti, báza adaptačných mechanizmov, cez ktoré 

sa  ľudia  učia  vnímať  realitu  v súlade  s organizačnou  kultúrou;  a  zabezpečenie 
kontinuity existencie  organizácie,  harmonizácia  všetkých  článkov  organizácie 

prostredníctvom podporovania, udržiavania, učenia a odovzdávania vzorcov žiadúceho 

správania, cítenia a myslenia. 

Determinanty organizačnej kultúry
Fungovanie  organizačnej  kultúry ovplyvňuje  množstvo činiteľov,  ktoré vychádzajú  tak 

z vnútra organizácie,  ako aj z prostredia okolo nej. Do tejto skupiny problémov patria 

otázky vnútornej integrácia a externej adaptácie organizácie. 

Ak  má  skupina  odolávať  nástrahám  zvonka  a adaptovať  sa  na  zmeny  vonkajšieho 

prostredia, musí mať vykryštalizovaný súbor interných vzťahov medzi členmi skupiny. 

Proces, ktorý stojí za vnútornou integráciou skupiny, sa, vychádzajúc zo Scheinových 

ideí,   dá  rozdeliť  na  jednotlivé  časti:  tvorba  spoločného  symbolického  jazyka  – 

ustanovuje sa pri rozhodovaní, čo je a čo nie je dôležité pre skupinu ako celok v procese 

každodennej  kooperácie;  definovanie  skupinových  hraníc  a kritérií  inklúzie 
a exklúzie – skupina sa definuje, formuje si vlastnú skupinovú identitu;  distribuovanie 
moci  a statusu;  stanovenie  noriem  intimity;  definovanie  a zakotvenie 
sankcionovaného  a  odmeňovaného  konania;  a  vytváranie  mýtického  rámca 
organizácie. 

Obsah a stabilitu organizačnej kultúry ovplyvňuje okrem spomínaných interných 

faktorov  aj  mnoho  externých  faktorov,  ktoré  sa  navzájom  prelínajú  a determinujú. 

Autori Handy, Hofstede a Adler uvádzajú najmä :  vplyv národnej kultúry (determinuje 

množstvo faktorov, napr. organizačnú štruktúru, úlohu a funkcie lídra, resp. manažéra, 

štýl  riadenia  a rozhodovania,  spôsob  motivácie  pracovníkov,  vzťahy  na  pracovisku, 

spôsob  práce,  a pod.);  vplyv  užšieho  kultúrneho,  sociálneho,  politického  a 
podnikateľského  prostredia (organizácia  sa  musí  prispôsobovať  rámcu,  ktorý  sa 

kreuje na makroúrovni cez vládne a legislatíve opatrenia;  tiež sa musí prispôsobovať 

danému podnikateľskému a trhovému prostrediu, s ktorým musí zladiť svoju činnosť tak, 

aby  nedochádzalo  k nekonzistentnosti  hodnôt  či  spôsobov  správania  sa  organizácie 

v rámci  okolitého  prostredia;  platí  teda,  že  organizačná  kultúra  sa  prejavuje  ako 

výslednica  interných  reakcií  na  externé  determinanty);  medzi  iné,  hoci  menej 

diskutované,  ale napriek tomu fungujúce vplyvy na činnosť organizačnej  kultúry patrí 

vplyv  profesie (v  prípade,  že  sa  určité  skupiny  zamestnancov  zaoberajú  výlučne 

jedným  predmetom  činnosti,  možno   pozorovať  špecifické  črty  napr.  „kultúry“ 



informatikov, marketingových pracovníkov či účtovníkov; vplyv profesijných subkultúr je 

najviac citeľný, ak ide o povolania, ktoré zastrešuje nejaká profesijná asociácia); v rámci 

externých faktorov ovplyvňujúcich obsah a stabilitu organizačnej kultúry možno hovoriť 

aj o vplyve zakladateľa alebo vodcu (jeho dosah na život organizácie sa zakladá na 

prirodzenej  autorite a na formálnej  moci.  Miera jeho mocenskej pôsobnosti  je určená 

organizačnou  kultúrou,  ktorá na jednej  strane odráža myslenie  a správanie  vedúcich 

pracovníkov a na druhej strane určuje kritériá  možnosti  postupu do riadiacej  funkcie. 

Nevyhnutným predpokladom úspechu organizácie je osobnosť lídra organizácie. Vodca 

je ten, kto podnecuje identifikáciu skupiny s cieľmi a víziou a mal by byť vzorom v oblasti 

organizačných hodnôt). 

Vychádzajúc zo Scheinovej koncepcie možno konštatovať, že problémy externej 

adaptácie  sa  riešia  simultánnou  tvorbou  obsahov  nasledujúcich  položiek:  tvorba 

organizačného  poslania a stratégií – spoločné ponímanie základného poslania, úloh, 

zjavných i skrytých funkcií stratégií; stanovenie organizačných cieľov – vývoj konsenzu 

o  cieľoch,  ktoré  sa  odvodzujú  zo  základného  poslania;  stanovenie  prostriedkov 
k dosiahnutiu  cieľov –  konsenzus  o  prostriedkoch,  ktorými  možno  dosiahnuť 

organizačné ciele, napr. organizačná štruktúra, organizácia práce, systém odmeňovania 

a sankcií,  hierarchia  a autorita,  atď.;  kreovanie  kritérií  merateľnosti -   konsenzus  o 

kritériách, ktorými sa meria, na akej úrovni a do akej miery skupina napĺňa stanovené 

ciele, napr. informačný alebo kontrolný systém; tvorba nástrojov korekcie – spoločná 

dohoda  o opravných,  náhradných  stratégiách,  ktoré  budú  použité  v druhom rade,  ak 

nebudú ciele dosiahnuté stanoveným spôsobom. 

Organizačná  kultúra  nie  je  statická,  ustavične  sa  mení  a adaptuje  na, 

v súčasnosti stále rýchlejšie sa meniace, prostredie. Jej vývoj sa spája s fenoménom 

zmeny  a  s neustálym  procesom  učenia  sa  v procese  internej  integrácie  a externej 

adaptácie.  So  zmenou  veľkosti  či  dĺžky  existencie  organizácie  sa  mení  aj  samotná 

organizačná kultúra. 

Úspech organizácie je založený na spoločnom konsenze a prepojení všetkých oblastí 

internej integrácie a externej adaptácie. Drastické zmeny vonkajšieho alebo vnútorného 

prostredia  nutne  ovplyvnia  i tie  najhlbšie  vrstvy  kultúry.  Len  pri  simultánnej  zmene 

všetkých uvedených oblastí môže byť prerod kultúry úspešný.
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SUMMARY
The  presented reading is  to  analyze  the  concept  of  organizat iona l 
cu l ture the  phenomenon  of  organizat iona l  cu l ture  f rom  the  perspect ive 
of  cu l turo logy,  psychology,  soc io logy,  cu l tura l  anthropology  and 



management .  The f i rst  part  is  focused on:  
1. def in ing  basic  operat ional  terms,  
2. d i f ferent ia t ion  and  c lass i f icat ion  of  current  def in i t ions  of 

organizat iona l  cu l ture accord ing to the i r  contents,  
3 . l is t  o f  dominant  approaches  to  the  concept  of  organizat ional  cu l ture 

and on
4. character izat ion  of  components as the  basic  const i tu t ive  e lements  of 

organizat iona l  cu l ture.  
The  paper  presents  a  concise  synopsis  of  funct ions  and  determinants 
of  organizat ional  cu l ture  and  as  a  resul t  the  problem  of  in ternal 
in tegrat ion  and external  adaptat ion of  organizat ion.  
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Marián Matyáš

Niekoľko poznámok k semiotike kultúry

Slovo  semiot ika  je  odvodené  z gréckeho  sémeion-znak  a zo  s lova 
semiot ikos  –  in terpretátor  znakov.  Semiot ika  je  náuka  o  znakoch, 
súv is lost iach  medzi  znakmi,  o  znakových  sústavách.  Znak  je  teda 
zák ladnou  kategór iou semiot iky.  Podľa  Umberta Eca znak „ je  všetko,  čo 
na  zák lade  už  zavedenej  spoločenskej  konvencie  možno  pokladať  za 
n iečo,  čo  zastupuje  n iečo iné. “  (RA D F O R D ,  2004:  9)  Označenie  semiot ika 
pôvodne  odkazovalo  na  odvetv ie  medic íny,  t . j .  na  zák lade  is tých 
symptómov,  fyz io logických  znakov  sa  usudzuje  na  chorobu.  Semiot ika 
je  súčasne  a j  metódou  analýzy  súv is lost i  znaku  a  toho,  čo  znak 
zastupuje,  označuje.  Výs ledkom  analýzy  je  porozumenie  te j to 
súv is lost i .  Označenie  a  porozumenie  tvor í  semiot ické  univerzum 
kul túry.  Proces  pr i raďovania  znaku  mater iá lnemu  predmetu,  pojmu, 
osobe,  fantast ickej  ent i te ,  teda  čomukoľvek,  označuje  sa  termínom 
semióza.  Pr i  semióze  sa  pomenováva  (pr i raďuje  jazykový  znak,  výraz 
z  pr i rodzeného  jazyka) ,  a lebo  označuje  (pr i raďuje  nejaký  znak,  symbol 
čomukoľvek) .  Znak  sa  môže  vytvor i ť  po  prvýkrát  a lebo  pr i rad iť  už 
hotový systém znakov.  

Semiotika  ako  metóda  sa  člení  na  metódu  analýzy  významov  znakov 

(sémantika), pravidiel pre kombinovanie znakov (syntaktika) a analýzu vzťahov 

medzi  znakmi  a ich  užívateľmi  (pragmatika).  Americký  filozof  a logik  Charles 

Sanders Peirce (1839 – 1914) rozdelil znaky na ikony, indexy a symboly. Ikony 

(obrazy, fotografie, mapy) sú utvorené podľa vzťahu podobnosti s označovaným 

predmetom; indexy (stopy v piesku) sú znaky,  ktoré spája s predmetom vzťah 

súvislosti; symboly (chemické, matematické, náboženské atď.) sú znaky, ktoré 

s označovaným spája konvencia (ČERNÝ – HOLEŠ, 2004: 26 – 27).

Semiotický  prístup  ako  metóda  sa  uplatnil  a rozvinul  v jazykovede  pri 

analýze prirodzeného jazyka ako systému znakov nesúcich význam. Semiotický 

prístup  sa  rozšíril  aj  na  skúmanie  iných  fenoménov  kultúry,  jej  znakových 

systémov, takže dnes už možno hovoriť o semiotike kultúry, semiotike kultúrnej 

antropológie,  semiotike  masovej  komunikácie,  semiotike  logiky  a iné.  (REIFOVÁ 

a kol., 2004: 223). Semiotika sa používa aj pri analýze rozhlasových, filmových 

a televíznych  textov,  fenoménov  populárnej  kultúry.  (Napríklad  R.  Barthes 

semioticky  analyzoval  wrestling,  speváčku  Madonnu,  reklamnú  kampaň  na 

talianské cestoviny Panzani, titulnú stránku časopisu. Iní autori analyzovali zasa 



telenovely, televízne estrády, atď.)    

Semiotici,  inšpirujúc  sa  dielami  Ferdinanda  de  Saussura,  Romana 

Jakobsona,  Charlesa  S.  Peirca  a Charlesa  W.  Morrisa  sa  hlásia  k Michailovi 

Bachtinovi,  Viktorovi  Šklovskému a ďalším predstaviteľom ruského formalizmu. 

Blízko  k problematike  semiotiky  má  aj  rad  francúzskych  intelektuálov  ako  sú 

štrukturalista  Roland  Barthes,  filozof  dekonštrukcie  Jacques  Derrida,  Jean 

Baudrillard, Jean Francois Lyotard alebo literárna teoretička Julia Kristevová.

Po obsahovej  stránke sa  od  polovice  šesťdesiatych  rokov 20.  storočia 

semiotika  stále  viac  zameriava  na  výskum  spolupráce  čitateľa,  respektíve 

dekódujúceho  subjektu  a textu  a chápe  význam textu  ako  výsledok  stretnutia 

textu a čitateľa. Semiotika sa teda posunula „od analýzy vnútornej štruktúry textu, 

ktorá  text  pred  čitateľom  uzatvára  neodbytným  vnucovaním  (preferované 

čítanie), k štúdiu spôsobov, ktorými sa text čitateľovi otvára a dáva mu možnosť 

spolupodieľať sa na genéze významu.“ (REIFOVÁ a kol., 2004: 224) 

II. Semiotika kultúry
Formovanie  semiotiky  kultúry  ako  osobitnej  vedeckej  disciplíny  bolo 

umožnené  tak  konceptuálne  ako  metodologicky  výsledkami  vedeckých 

výskumov  Charlesa  S.  Peirca  a Charlesa  W. Morrisa,  no  najmä semiotickým 

prístupom  k jazykovede  takých  autorov  ako  Ferdinand  de  Saussure,  Roman 

Jakobson a Michail Bachtin.

Filozoficky  najvýznačnejšie  zdôvodnenie  kultúry  ako  znakového,  resp. 

symbolického  systému  objasnil  Ernst  Cassirer  (1874  –  1945).  Zdôraznil,  že 

človek nežije len vo fyzickom svete, ale aj vo svete symbolickom. Časťami tohto 

sveta  sú  jazyk,  mýtus,  náboženstvo,  umenie,  veda,  ktoré  sa  vyjadrujú 

prostredníctvom symbolických foriem a utvárajú svet symbolov. (CASSIRER, 1977: 

78). Pre Cassirera bola symbolická forma ľudskej aktivity natoľko významná, že 

kultúrnu  antropológiu  skúmajúcu  symboly,  pokladal  za  najdôležitejšiu  vedu 

o človeku,  symbol  za kľúč k podstate človeka a človeka definoval  ako „animal 

symbolicum“. (CASSIRER, 1977: 79). 

Z hľadiska  tejto  paradigmy  Severoameričan  Clifford  Geertz  (1926), 

zakladateľ  symbolického,  resp.  interpretatívneho smeru kultúrnej  antropológie, 



konštatoval  že úlohou kultúrnej  antropológie je odhaliť  a popísať symboly,  ich 

význam.  Možno  teda  povedať,  že  Cassirerovu  paradigmu  kultúry  ako 

symbolického systému Geertz transformoval pre účely výskumu do koncepcie 

kultúry ako semiotického textu. O svojom chápaní kultúry píše, že je semiotické, 

že ide o vedu interpretatívnu,  hľadajúcu význam. (Geertz,  2000: 15).  Aj  svoju 

knihu, v ktorej uplatnil tento prístup vo výskume nazval Interpretácia kultúr. Na 

inom mieste knihy upresnil svoje chápanie kultúry ako „historicky odovzdávaný 

vzorec  významov  vyjadrených  v symboloch...  prostriedkami,  ktorými  ľudia 

komunikujú,  zachovávajú a rozvíjajú svoje poznatky o živote a postoj  k nemu.“ 

(GEERTZ, 2000: 105).

Hoci Cassirer zdôraznil a ozrejmil symbolickú špecifickosť kultúry (t.j. že 

podstatou  symbolov  sú  významy),  neposkytol  metodické  inštrumentárium  na 

pochopenie  „hry  symbolov,  znakov.“  Iniciatíva  na  odhalenie  tejto  hry,  teda 

pravidiel,  zákonitostí  prináleží  autorom,  ktorí  už  vedome  aplikujú  semiotický 

prístup  na  fenomén  kultúry  vôbec.  Od  šesťdesiatych  rokov  20.  storočia 

semiotický  aspekt  kultúry  artikulovali  Roland  Barthes,  Jacques  Derrida,  Jean 

Baudrillard, Jean Francois Lyotard, Jurij M. Lotman, Umberto Eco (a iní). 

Zrod semiotiky kultúry ako vednej disciplíny sa datuje do sedemdesiatych 

rokov 20.  storočia.  V tomto  období  prichádza Jurij  M.  Lotman (1922 – 1993) 

a moskovsko-tartuská semiotická škola (Uspenskij, Ivanov, Toporov, Pjatigorskij) 

s definíciou  semiotiky  kultúry.  Semiotiku  kultúry  definujú  v spoločnom  diele 

Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts)  ako vedu 

zaoberajúcu  sa  štúdiom funkčnej  závislosti  znakových  systémov  cirkulujúcich 

v kultúre, ktorá vychádza z predpokladu, že je možné (vychádzajúc z teoretickej 

koncepcie) teoreticky vyjadriť znakové systémy, ktoré sú však schopné funkcie 

jedine v ich vzájomnom kontakte a vo vzájomnom pôsobení. (TEESID, 1998:  61).

Do  popredia  v sedemdesiatych  rokoch  sa  v stále  viac  dostáva 

interdisciplinárny charakter semiotiky kultúry. Ide o posun v smere komplexnosti 

analýz systému, výsledky ktorých záležia od schopnosti analyzujúceho definovať 

hľadisko  ako  aj  ontologické  ohraničenie  analyzovaného  systému,  parametre 

evaluácie  a kritériá  exaktnosti  výsledkov  evaluácie.  Semiotika  kultúry  sa 



v dôsledku  vnútorného  vývoja  posunula  z tradície  štrukturalizmu,  ruského 

formalizmu  a Pražského  lingvistického  krúžku  smerom  k postštrukturalizmu, 

sociálnej antropológii a kultúrnym štúdiám. 



III. Semiotický prístup ku kultúre
Pri zbežnom semiotickom prístupe ku kultúre vystupujú do popredia dva 

fenomény.  Prvým je usporiadanie znakov do systému, druhým je generovanie 

zmyslu, obsahu znakov.

a) usporiadanosť znakov do systému
Znaky  sa  vyvinuli  do  systémov  preto,  lebo  ľudia  komunikujú  medzi  sebou 

o obsahoch  svojho  vedomia.  Odovzdávanie  ideí  prostredníctvom  jazyka  sa 

uskutočňuje  v rámci  určitých  logických  a gramatických  štruktúr.  Samotné 

odovzdávanie  informácií  o obsahu  ľudského  vedomia  nie  je  samoúčelné,  za 

úlohu má vyvolať  zmenu v myslení  adresáta,  ovplyvniť  ho.  Ani  ovplyvňovanie 

nemôže  byť  chaotické,  ale  systematické  a cielené,  teda  prostredníctvom 

systémov znakov a nie izolovanými znakmi. Aj keď jednotlivec nevysloví svoje 

myšlienky, rozmýšľa prostredníctvom semiotického systému a kultúrnej tradície. 

Bez systému a tradície by bolo myslenie len súborom pocitov. 

Podľa E. Mistríka semiotické systémy slúžia ako nástroj pre tvorbu kultúry, 

ktorú si spoločnosť neustále prispôsobuje meniacim sa životným podmienkam. 

Vzniká  tak  nekonečný  proces.  Nová  skutočnosť  v podobe  textu  vstupuje  do 

priestoru  kultúry  a vyvoláva  automaticky nové,  teda zmenené reakcie.  Okrem 

reakcií na „cudzí element“ dochádza aj k vzniku nových pocitov, ktoré je taktiež 

potrebné označiť.  Nové označenia odrážajú novú skutočnosť ako predtým, čo 

determinuje  vznik  nových  pocitov,  tie  vplývajú  na  zmeny  v životných 

podmienkach, ktoré zasa vyvolávajú nové pocity a podnety.

b) generovanie zmyslu – semiotické monády
Fundamentálnou  otázkou  semiotiky  kultúry  je  podľa  Lotmana  problém 

generovania zmyslu. Tento problém objasňuje nasledovne: Generovanie zmyslu 

treba chápať ako schopnosť kultúry ako celku, aj jej jednotlivých častí, vydávať 

pri výstupe netriviálne nové texty, to znamená do určitej miery nepredvídateľné. 

Proces  generovania  zmyslu  prebieha  na  všetkých  úrovniach  kultúry. 

Predpokladá, že zvonku vstupujú do systému určité texty a ďalej predpokladá ich 

špecifickú,  nepredvídateľnú  transformáciu  v čase  pohybu  medzi  vstupom  do 

systému  a výstupom  zo  systému.  Systémy  tohto  druhu,  od  minimálnych 



semiotických  jednotiek  až  po  globálne  v zmysle  kultúra  ako  sebestačné 

univerzum,  sa  pri  všetkej  odlišnosti  od  svojej  materiálnej  povahy  vyznačujú 

izomorfizmom. 

Proces  generovania  zmyslu  Lotman  objasnil  na  modeli  semiotickej 

monády. Vychádzal zo známeho poznatku, že ľudia žijúci v istej kultúre považujú 

všetkých  a všetko  spoza  hraníc  vlastnej  kultúry  za  cudzie,  nepochopiteľné, 

chaotické,  prípadne  barbarské.  (Teda  všetko  neznáme,  nepochopiteľné, 

považujeme za „netext“.)  Keďže hranice kultúr  sú priepustné,  postupom času 

dochádza  vo  vnútri  kultúry  k akumulácii  cudzích  (ne)textov,  ktoré  napokon 

vytvoria nový mechanizmus interpretácie, ktorý spôsobí, ich pochopenie vo vnútri 

kultúry,  prípadne  vytvoria  dokonca  mechanizmus  generovania  umožňujúci 

kultúre vytárať jej vlastné texty na báze textov (netextov) dovtedy jestvujúcich iba 

za  hranicami  kultúry.  Za  štruktúry  generujúce  zmysel  možno  považovať 

samostatne jestvujúce monády. 

Poznamenávame, že pre lepšie ozrejmenie a riešenie otázky generovania 

zmyslu sa Lotman inšpiroval u filozofa G. W. Leibniza (1646 – 1716). Leibniz 

v spise Monadológia pokladá monády za najjednoduchšie, nedeliteľné, vzájomne 

nepriepustné  ideálne  entity,  ktoré  sa  spájajú  vďaka  predurčenej  harmónii 

(ostávajúc každá seba samou, teda individualitou) a utvárajú makrokozmos, teda 

v sledovaných súvislostiach aj  makrokozmos kultúry,  makrokozmos významov. 

Takýmito  monádami  sú  kultúra  ako  celok,  ale  aj  každý  do  nej  začlenený, 

dostatočne zložitý text, vrátane jednotlivej ľudskej osobnosti chápanej ako text. 

Každá  monáda  disponuje  semioticko-informačným  bytím,  vďaka  ktorému 

nedochádza  pri  styku  monády  s textom  k jeho  fyzickej  likvidácii,  maximálne 

dochádza  k dočasnej  či  trvalej  dezaktualizácii.  Východiskový  text  v procese 

transformácie  na  nový  text  zároveň  pretrváva  vo  svojej  počiatočnej  podobe 

a môže  vstupovať  do  nových  vzťahov,  dokonca  aj  so  svojou  vlastnou 

transformáciou. Lotman dokonca hovorí  o monáde ako intelektuálnej jednotke, 

o semiotickej osobnosti a to na základe istých vlastností, najmä jej štruktúrneho 

izomorfizmu a zapojenia do metajazykových spoločenstiev. Semiosféra sa preto 

vyznačuje  obrovskou  informačnou  kapacitou  a neohraničenými  možnosťami 



samovývoja.  (LOTMAN,  1994:  13  –16)  Myšlienku  neohraničenej  semiózy 

zdôrazňuje aj U. Eco.

Umberto Eco (1932) je poprednou osobnosťou medzi najvýznamnejšími 

súčasnými semiotikmi kultúry. Jeho ústrednou výskumnou témou je vzťah medzi 

textom a čitateľom, spôsob akým sa v tomto vzťahu generuje význam, ako sa 

znaky,  súbory  znakov  stávajú  zmysluplnými  (Otvorené  dielo,  Rozprava 

o všeobecnej  semiotike,  Chýbajúca  štruktúra).  Jedným  z výsledkov  tohto 

výskumu je  poznatok,  že  význam textu  je  podmienený  interpretáciou  čitateľa 

a mení sa podľa kultúrnych zvláštností čitateľa. 

Eco  dospel  k myšlienke  neohraničenej  semiózy  a k termínu  „univerzus 

kultúrnych jednotiek“ na základe analýzy reťazca vzťahov „(semiotický) výraz – 

obsah – výraz“, resp. „interpretant – obsah – interpretant.“ Interpretácia znaku sa 

totiž uskutočňuje prostredníctvom iného znaku. Jednou zo špecifikostí znaku je 

(podľa Ch. Peirce) výrazová a obsahová dualita.  Interpretant je znak, ktorý je 

súčasne prekladom, obsahom iného znaku. Napríklad každé slovo v slovníku sa 

definuje inými slovami v slovníku a jazyk, podľa Eca, je ako slovník, sám seba 

objasňujúci a kontrolujúci systém. Reťazec výraz – obsah – výraz je podľa neho 

kultúrnym  poriadkom, t.j. spôsob akým spoločnosť vysvetľuje svoje myšlienky 

prostredníctvom iných myšlienok. (RADFORD, 2004: 37 – 39). 

Predmetom výskumu semiotiky kultúry sa zaoberal aj Čech Ivan Bystřina, 

autor  knihy  Semiotik  der  Kultur.  Reichen-Texte-Codes  (1989),  zakladateľ  tzv. 

berlínskej školy kultúrnej semiotiky. (DOUBRAVOVÁ, 2002: 87).

POUŽITÁ LITERATÚRA:
BARTHES, R.: Nulový stupeň rukopisu. Základy sémiologie. Praha 1967.
BUDIL, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 1999.
CASSIRER, E.: Esej o človeku. Bratislava 1977.
ČERNÝ, J.: Malé dějiny lingvistiky. Praha 2005.
ČERNÝ, J. – Holeš, J.: Sémiotika. Praha 2004.
DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika obecná, uměnovědní a hudební. Bratislava 1998. 
DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Praha 2002.
EAGLTON, T.: Idea kultúry. Brno 2001.
ECO, U.: A Theory of Semiotics. Milano 1975.
ECO, U.: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.



GEERTZ, C.: Interpretace kultur. Praha 2000.
HAWKES, T.: Structuralism and Semiotics. London 1977.
LÉVI-STRAUSS, C.: Mýtus a význam. Bratislava 1993.
LOTMAN J. M.: Different cultures, different codes. In: Times Literary Supplement, 
Oct. 12, 1973, s. 1213–1215.
LOTMAN, J. M.: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Bratislava 1984.
LOTMAN, J. M.: Text a kultúra. Bratislava 1994.
MISTRÍK, E.,  HAAPANEN, S.,  HEIKKINEN, H.,  JAZUDEK, R.,  ONDRUSKOVA, N.,  RASANEN, R.: 
Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava 1999. 
OGDEN, C.K. – RICHARDS, I. A.: The Meaning of  Meaning. New York 1989.
PRIGOGINE, I.: L´ordre par fluctuation et le Systeme social. Paris 1976.
PEOPLES, J. –  BAILEY, G.: Humanity.  An Introduction to Cultural Antropology. St. 
Paul          1988.
RADFORD, G. P.: Eco. Bratislava 2004.
REIFOVÁ, I.: Slovník mediální komunikace. Praha 2004.
SAUSSURE de, F.: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989. 
SONESSON, G.:  The Concept of Text in Cultural Semiotics. In: Trudy po znakyvym 
sistemam — Sign System Studies 26, Torop, P., Lotman, J. M., & Kull, Kalevi 
(eds.),    
Tartu: Tartu University Press 1998, s. 88-114.
SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Praha. 2004.
SUKUP, V.: Přehled antropologických teorií kultury. Praha 2000.
TEESID, P.: Kultuurisemiootika teesid. Tartu 1998. 
TOROP,  P.  Cultural  Semiotics  and  Culture.  In: 
http://www.ut.ee/SOSE/7torops.html, 20. 9.  2004
USPENSKIJ B. A., Ivanov V. V., Toporov V. N., Pjatigorskij A. M., Lotman Ju. M.: 
Theses  on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts). In: Eng, Jan 
van der and Grygar, Mojmir (eds.), Structure of Texts and Semiotics of Culture. 
Paris 1973. 
WOLF, J.: Kulturní a sociální antropologie. Praha 1971.

SUMMARY: 
Semiot ics  is  a  doctr ine  on  s igns,  in terconnect ions  among s igns,  system 
of  s igns.  Semiot ics  is  d iv ided  in to  the  method  of  analys is  of  s igns ' 
meanings  (semant ics) ,  ru les  for  combin ing  of  s igns  (syntax)  and 
analys is  of  re lat ions  between  s igns  and  thei r  users  (pragmat ics) . 
Semiot ic  approach  as  a method  asser ted  i tse l f  in  l inguis t ics ,  la ter  on  in 
research of  o ther  phenomena of  cu l ture  (semiot ics  of  cu l ture,  semiot ics 
of  cu l tura l  anthropology,  semiot ics  of  mass  communicat ion,  semiot ics 
of  log ic  and  others. )  Just i fy ing  of  cu l ture  as  a  s ign  system,  perhaps  a 
symbol ic  system  was  c lar i f ied  by  Ernst  Cassi rer .  Semiot ic  aspect  of 
cu l ture  was  ar t icu lated  by  Roland  Barthes,  Jacques  Derr ida,  Jean 
Baudr i l lard,  Jean  Francois  Lyotard,  Jur i j  M.  Lotman,  Umber to  Eco.  The 
or ig in  of  semiot ics  of  cu l ture  as  a  sc ient i f ic  d isc ip l ine  dates  back  to  the 
1970th,  especia l ly  v ia  endeavour  of  Jur i j  M.  Lotman  and  Muscovi te–
Tar tus  semiot ic  school  of  thought .  In  the  course  of  t ime,  semiot ics  of 
cu l ture assumes an in terd isc ip l inary  character .
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Alexander Plencner

Masová kultúra a pop-kultúra ako systémy 
kultúry

Masová  kul túra  je  súhrn  pr íbehov,  predstáv,  in formáci í ,  myšl ienok, 
zábavy  a  predstavení ,  k toré  tvor ia  typ ický  obsah  komunikačných 
kanálov  a sú  určené  pre  masové  publ ikum.  Je j  vznik  úzko  súv is í 
s  procesom  urbanizác ie,  indust r ia l izác ie,  vytvorením  stredných  vr t iev 
v  spoločnost i  a  expanz i i  masovo  komunikačných  prost r iedkov.  Teór ia 
masovej  ku l túry  sa  opiera  o koncept  ku l túrnych  úrovní  (vysoká,  s t redná 
a nízka  kul túra) ,  teór iu  masovej  spoločnost i  a  teór iu  masovej 
komunikác ie.  Skupina  marxis t ických  in te lektuálov  známou  ako 
„Frankfur tská  škola“  vypracovala  ucelenú  teór iu  ku l túrneho  pr iemyslu. 
S ňou  sa  začína  rozví jať  kr i t ický,  soc iá lne  or ientovaný  pr ístup,  tzv. 
kr i t ická  teór ia .  Metodológiu  štúdia  masovej  ku l túry  obohacuje 
semiot ika,  psychoanalýza.  Populárnu  kul túru  (pop-kul túru)  tvor ia  formy 
zábavy,  k toré  s ledujú,  čí ta jú  a lebo  sa  ich  akt ívne  zúčastňujú  stát is íce 
až  mi l ióny  ľudí .  Je  š i ršou  kategór iu  ako  masová  kul túra,  pretože 
presahuje  produkciu  masmédi í .  Je j  spotrebi te l ia  sú  buď  súčasťou  tzv. 
s t redného  prúdu  (mainstream)  v  ku l túre  a lebo  sú  na  je j  okra j i 
(subst ream)  a vytvára jú  subkul túry.  K typ ickým  znakom  populárne j 
ku l túry  patr í :  je  naj rozší renejš ia  symbol ická  kul túra  našej  doby,  ponúka 
potešenie  pre  každého,  ref lektu je  každodennosť  a ovplyvňu je  ž ivot 
č loveka.  Rozši ru je  urč i té  idey  a  ideológ ie  v  medzinárodnom  meradle, 
potvrdzuje  dominantné  názory  a rodové  stereotypy,  špecia l izu je  svoj 
obsah  a  podnecuje  vznik  subkul túr .  V  70.  rokov  minulého  storoč ia 
dochádza  v  oblast i  výskumu  kul túry  a  masmédi í  k  teoret ickému  obratu 
zás luhou  tzv.  „Bi rminghamskej  školy“ .  Z analýzy  komunikačných 
kanálov,  procesov  výroby  a  estet ických  charakter is t ík  masovej  ku l túry 
sa  dôraz  postupne  presunul  na  š túdium  textu,  organizác ie  významu 
a správania  publ ika.  Zdôrazňujú  sa  kompetencie  publ ika,  populárna 
kul túra  sa  začína  chápať  ako  výs ledok  vzájomného  pôsobenia 
subjektov  kul túrneho  pr iemys lu  a  skupín  konzumentov.  Aktuálnou 
súčasťou  teoret ického  uvažovania  je  výskum  rodového  a  rasového 
d iskurzu,  problém  kul túrnej  ident i ty,  mul t iku l tura l izmu,  g lobal izác ie  a 
ku l túry  každodennost i .  Populárnu  kul túru  analyzujú  f i lozofov ia  médi í 
a  soc io lógia,  k tor í  sa  zaoberajú  moderným  ž ivotným  štý lom  a  s  ním 
súvis iac imi  oblasťami  (estet ika,  morálka,  zvyky) .  

Masová  kultúra  (angl.  mass  culture;  nem. e  Massenkultur;  fr. la 
culture de masse):  1. Súhrn príbehov, predstáv, informácií, myšlienok, zábavy 

a predstavení,  ktoré tvoria  typický  obsah komunikačných kanálov a sú určené 

pre masové publikum. 2. Spôsob zábavy, myslenia a predstáv určený pre masy, 

ktorý  má  formu  priemyslovo  a sériovo  vyrábaných  posolstiev,  rozširuje  sa 



masovo  komunikačnými  prostriedkami  a konzumuje  podľa  zákonov  ponuky 

a dopytu. 3. Identické alebo obdobné obsahy, ktoré vychádzajú z malého počtu 

zdrojov a sú súčasne komunikované veľkým masám príjemcov, ako aj jednotlivé 

formy hry a zábavy veľkých más ľudí. 

Počiatky masovej  kultúry súvisia s historickými zmenami,  ktoré spôsobil 

zánik  feudalizmu,  nástup  demokracie  a  priemyselná  revolúcia.  Tieto  udalosti 

postupne vytvorili  podmienky pre vznik stredných vrstiev,  moderného spôsobu 

života a trávenia voľného času. Gutenbergov vynález kníhtlače (1445) umožnil 

mechanickú  reprodukciu  textu,  čím  sprístupnil  širokému  okruhu  ľudí  kultúrne 

dedičstvo  minulosti  a prispel  k utváraniu  národných  kultúr.  Takto  zhotovené 

identické  texty  bolo  možné  rozširovať  v  publiku  ako  výrobky.  Začína  sa 

spoločensky akceptovať potreba človeka po zábave a uvoľnení, na ktorú v 16. 

storočí upozorňujú Michel de Montaigne a Blaise Pascal. V mestách a štátoch 

vzniká  čitateľská  verejnosť.  Na  sklonku  18.  storočia  vyúsťuje  rozmach 

reprodukčnej  techniky  a tlačeného  slova  do  fenoménu  populárnej 

literatúry, žurnalistiky a moderných novín. Ďalšia vlna zmien nastala na prelome 

19.  a  20.  storočia.  Tradičný  spôsob  života  ustupoval  rýchlejšiemu 

sekularizovanému mestskému životu, s čím súvisel prudký nárast spoločenských 

aktivít.  Procesy industrializácie a urbanizácie si  vyžiadali  nové formy sociálnej 

integrácie.  Túto  úlohu  pomáhali  plniť  masmédiá  –  špeciálne  technické 

prostriedky na distribúciu informácií (a zábavy) medzi obyvateľstvom. Masmédiá 

vysielajú  informácie pre anonymného,  vnútorne atomizovaného a kolektívneho 

adresáta, masu. Spočiatku to bola tlač, v dvadsiatom storočí potom aj rozhlas, 

film, televízia, počítačové siete. 

Vznik más, masovej kultúry a masmédií sprevádzalo úsilie o ich reflexiu. 

Koncom  tridsiatych  rokov  minulého  storočia  sa  objavuje  termín  masová 

komunikácia, po druhej svetovej vojne sa rozvíja predstava masovej spoločnosti 

a vznikajú  prvé  kritické  koncepcie  masovej  kultúry.  Pojem  „masová  kultúra“ 

pomáhali  formovať  kritici  z najrôznejších  oblastí  spoločenských  vied.  Podľa 

predmetu  skúmania  možno  ich  úvahy,  analýzy  a výskumy  rozdeliť  do  troch 

prúdov: 



a) analýza rozporov medzi vysokou kultúrou vzdelaných elít a nízkou kultúrou, 

určenou pre široké vrstvy obyvateľstva (koncept kultúrnych úrovní); 

b) analýza davu, davového správania, más a masového publika (teória masovej 

spoločnosti); 

c)  výskum  komunikácie  medzi  masmédiami  a verejnosťou  (teória  masovej 

komunikácie). Možno ich považovať za základy teórie masovej kultúry. 

K vzniku ucelenej koncepcie masovej kultúry (teória kultúrneho priemyslu) 

viedli  až  komplexnejšie  reflexie  ekonomických,  politických  a kultúrnych 

dôsledkoch masovej komunikácie a masovej produkcie na spoločnosť. S nimi sa 

začína  presadzovať  kritický,  sociálne  orientovaný  prístup,  tzv.  kritická  teória. 

Rozvoj  metodológie  i myslenia  neskôr  prináša  nové  termíny  a problémy. 

Všeobecne možno povedať, že masová kultúra je špecifická z hľadiska svojich 

estetických  parametrov,  cieľovej  skupiny  konzumentov  a spôsobu  obvyklej 

výroby a distribúcie. Masová kultúra dosiahla v priebehu minulého storočia dva 

vrcholy:  v dvadsiatych rokoch (rozvoj rozhlasu a filmu) a v päťdesiatych rokoch 

(rozšírenie  televízie).  Niektoré  z typických  produktov  masovej  kultúry  sú 

napríklad ľudové romány, populárna hudba, komiksy, komerčné filmy, televízne 

seriály, lacné reprodukcie výtvarných diel, dekoratívne úžitkové predmety a pod.

Koncept kultúrnych úrovní tvoria rozmanité eseje, ktoré spája predstava 

o rozštiepení kultúry na vysokú a nízku. Podnetom pre jeho vznik bol nový typ 

kultúry  pre  stredné  a nižšie  vrstvy  obyvateľstva.  Tie  žili  zväčša  v prudko  sa 

rozvíjajúcich  mestských  oblastiach.  Nemali  takmer  žiaden  prístup  k elitným 

umeleckým  dielam,  ktoré  sa  dovtedy  rozširovali  prevažne  v prostredí 

aristokracie. Príležitosti na získane vzdelania alebo informácií mali obmedzené. 

K zmene situácie dochádza začiatkom 19. storočia, kedy sa rozširuje masová 

tlač. V porovnaní so serióznymi periodikami pre vzdelanú spoločenskú elitu mala 

vysoké náklady a odlišnú skladbu obsahu. Masová tlač pomáhala odstraňovať 

pocity sociálnej izolácie. Spolu s ňou sa rozvíjali aj technológie, čo znamenalo 

lacnú výrobu kníh, časopisov, obrazov, hudby a nábytku. Podnikatelia vytvorili trh 

s kultúrnymi  komoditami,  prispôsobený potrebám más.  V tomto  „prispôsobení“ 

vtedajší vzdelanci videli hrozbu. Upozorňovali na nevyhovujúce estetické aspekty 



a dominanciu  zábavných  funkcií  v produktoch  masovej  kultúry,  pranierovali 

negatívne javy v prudko sa rozvíjajúcej žurnalistike. 

Autormi kritických komentárov boli  v 18. a 19. storočí Johann Wolfgang 

von Goethe, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Thomas Carlyle, Alexis 

de Tocqueville,  Matthew Arnold.  Mnohé z ich názorov však boli  sformulované 

z elitných  pozícií,  nerešpektovali  kontext,  v ktorom  táto  kultúra  vznikala,  ani 

potreby obyčajného človeka. Túžba po rozptýlení a zábave je pritom prirodzená 

a  úzko  súvisí  s dôležitým  inštinktom  človeka  – hravosťou.  Napríklad  dánsky 

historik Johan Huizinga (1872 –1945) tento inštinkt pokladá za kľúčový element 

ľudskej kultúry. V štúdii Homo Ludens (Človek hrajúci sa) (1938) rozoberal úlohu 

hravosti v práve, vojenskej sfére, vede, poézii, filozofie a umení. Podľa neho sú 

všetky  ľudské  aktivity  „hravé“.  Obhajcovia  „kultúry  pre  masy“  neskôr 

argumentovali  tým,  že  masová  kultúra  je  vlastne  autentickým  vyjadrením 

prirodzených ľudských potrieb a teda neohrozuje vysokú kultúru. 

Známi  esejisti  sa  začiatkom  19.  storočia  usilovali  klasifikovať  rôzne 

„kultúrne úrovne“ a popísať fenomén „gýč“. Americký novinár a kritik Will Irwin 

použil v sérii článkov publikovaných v novinách  New York Sun (1902-1903) po 

prvýkrát  termíny  „lowbrow“  (nevzdelanec)  a „highbrow“  (intelektuál).  Pojmy sa 

čoskoro  aplikovali  na  kultúrnu  produkciu.  Rozšírili  sa  zásluhou  vplyvnej 

publikácie  America's  Coming-of-Age  (Dospievanie  Ameriky)  (1915)  literárneho 

kritika  a historika  kultúry  Vana  Wycka  Brooksa  (1886  –  1963).  Brooks  v nej 

rozvíjal tézu, že do kultúry Spojených štátov prenikol puritanizmus, ktorý kládol 

dôraz na morálku a obchod, ale zanedbával umelecké potreby v živote národa. 

Proti  materialistickým  tendenciám  sa  vtedy  postavili  reformátori  z hnutia 

Transcendentalistov, ktorí sa snažili pestovať a chrániť duchovné hodnoty. Tak 

údajne v spoločnosti vzniklo rozdelenie kultúry na nízku a vysokú.

Znaky  vysokej  a nízkej  kultúry  popisoval  americký  kritik  Clement 

Greenberg  (1909 –1994).  V eseji  Avant-Garde and Kitsch (Avantgarda a gýč) 

(1939) funkcie vysokého umenia priradil avantgarde a nízku kvalitu zase gýču – 

masovej kultúre, ktorá len napodobňuje umelecké efekty. Predpokladom vzniku 

gýča  je  zrelá  a rozvinutá  kultúrna  tradícia.  Z jej  objavov  a vymožeností  gýč 



profituje,  avšak  sám  neprináša  nič  originálne.  Ponúka  divákovi  dielo  v takej 

forme, aby nemusel vyvíjať námahu spojenú s estetickou aktivitou a vytváraním 

osobného postoja. Nenáročnosť a pôsobivosť boli  zrejme dôvodom, prečo gýč 

obľubovali široké masy. Typické znaky gýča sú: snaha dosiahnuť efekt v oblasti 

citov,  kumulácia  citových  stimulov,  vytváranie  poetickej  atmosféry,  úsilie 

o univerzálnosť, preberanie osvedčených foriem a schém. 

Úvahy o highbrow kultúre, lowbrow kultúre a gýči prehĺbil americký novinár 

a kritik Dwight MacDonald (1906 – 1982). V ťažiskovej štúdii k tejto problematike, 

A Theory  of  Mass  Culture (Teória  masovej  kultúry)  (1953),  tvrdí,  že  masová 

kultúra je tovarom určeným na masovú spotrebu. Stotožňuje ju s Greenbergovým 

gýčom. Masová kultúra vznikla zdeformovaním a zjednodušením diel z vysokého 

a ľudového umenia. Jednoduchosť,  lokálnu dostupnosť a prirodzenosť ľudovej 

kultúry vystriedala triviálnosť, globálna rozšírenosť a prefabrikovanosť masovej 

kultúry. Tá vlastne len zneužíva kultúrne potreby más a slúži na kumuláciu zisku. 

Preto sa vopred vzdáva diskriminácie a snaží sa anulovať kultúrne odlišnosti. 

MacDonald  ironizoval  jej  zdanlivý  demokratický  charakter,  nazýva  ju 

„homogenizovanou  kultúrou“.  Autor  rozširuje  koncepty  highbrow a lowbrow  aj 

o výklad  kategórie  „midcult“  (t  .j.  middle  culture  –  stredná  kultúra,  tiež 

middlebrow, termín sa používa vo význame „kultúra stredných vrstiev“). Objavuje 

sa  v kapitole  Masscult  &  Midcult z diela  Against  the  American  Grain  (Proti 

americkej  podstate)  (1962).  Obe slovné zloženiny sú ironickou parafrázou na 

ľavicovú módu skratiek v 30.  rokoch 20.  storočia  (politbyro,  proletkult  a pod.). 

Komerčne  orientovaný  midcult  je  podobne  ako  masscult  šablónovitý 

a predvídateľný,  ale  na  rozdiel  od  nízkej  kultúry  sa  snaží  napodobniť  znaky 

vysokého  umenia.  Využíva  objavy  avantgardy,  banalizuje  ich  a premieňa  na 

konzumné objekty. 

Koncom 50. rokov vydávajú editori Bernard Rosenberg a David D. White 

antológiu Mass Culture: The Popular Arts in America (Masová kultúra: Populárne 

umenie  v Amerike)  (1957)  Zhrnula  najvýznamnejšie  štúdie  o  masovej  kultúre 

v histórii  Spojených  štátoch.  Podobný  charakter  má  aj  publikácia  talianskeho 

semiotika  Umberta  Eca  (1932)  s názvom  Apocalittici  e  integrati (1964)  (čes. 



Skeptikové  a těšitelé,  1995),  ktorá  kriticky  komentuje  dovtedy  uverejnený 

materiál. Eco spochybňuje koncept troch rovín kultúry, tvrdí, že nekorešpondujú 

s triednymi rozdielmi, stupňami vnútornej zložitosti, ani s kategóriami estetických 

hodnôt.  Otvoril  problém,  či  v skutočnosti  tieto  roviny  nepredstavujú  rôzne 

možnosti konzumovania. Myslí si tiež, že homogenizácia, typický znak produktov 

masovej kultúry, môže mať aj pozitívne efekty (napr. zmierňovanie predsudkov 

voči iným národom, rasám, kultúram).

Teória  masovej  spoločnosti  sa  opierala  o  psychologické  a sociologické 

analýzy  novovzniknutých  „davov“,  neskôr  „más“  a ich  typickej  vzorky  – 

„masového človeka“, ktorý je vnímaný v negatívnom svetle. Pokusy o teoretické 

vymedzenie pojmu „masa“ možno zaznamenať koncom 19. storočia. Masa (lat. 

massa – hmota, tvárna hmota, cesto) je veľké množstvo ľudí, v ktorom dochádza 

k strate  individuality.  Správanie más a ich vzťah k vodcom,  ktorí  ich ovládajú, 

podrobne  skúmali  vo  svojom  diele  Gustave  Le  Bon,  Jean  Gabriel  Tarde 

a Sigmund Freud. Francúzsky filozof, sociológ a kriminológ Jean Gabriel Tarde 

(1843 –1904) sa zaoberal všeobecnou sociálnou teóriou. Vo vedeckej práci Les 

Lois  de  l'imitation  (Zákony  imitácie)  (1890)  opísal  napodobňovanie,  proces, 

prostredníctvom ktorého sa kreatívne myšlienky nadaných elít šíria v spoločnosti. 

Konštatuje,  že  davom  chýba  inšpirácia  a tvorivosť  tradičných  elít,  ktoré  sa 

rozpadli. To má za následok zločinnosť a sociálne deviácie. Napodobňovanie je 

typickým znakom tzv.  „davového správania“.  Dav sa  zhromaždí  okolo  vodcu, 

obdivuje  každý  jeho  významný  skutok  a opakovane  ho  napodobňuje.  Vodca 

poskytuje davu sen o jeho moci a stimuluje ho k činu. Jeho osobu vnímal Tarde 

v negatívnom  svetle  –  ako  mocnú  postavu  so  silnou  vôľou,  ktorá  dokáže 

zelektrizovať  a ovládať  dav.  Z Tardových  myšlienok  čerpal  Le  Bon  i ďalší 

teoretici, ktorí skúmali dav. 

Francúzsky sociológ a psychológ Gustave Le Bon (1841 – 1931) v štúdii 

Psychologie  des  foules  (Psychológia  davov)  (1895)  popisuje  hlavné  rysy 

indivídua  vo  vnútri   davu  (masy):  vymiznutie  vedomej  osobnosti,  prevaha 

nevedomej  osobnosti,  jednosmerná  orientácia  myšlienok  a citov  vplyvom 

sugescie  a nákazy,  tendencia  k okamžitému  uskutočneniu  vsugerovaných 



myšlienok,  automatizácia  správania.  Stav  indivídua  v mase  označuje  za 

hypnotický.  Podstatu  týchto  nevedomých procesov osvetlil  rakúsky psychiater 

Sigmund  Freud  (1856  –  1939)  v štúdii  Massenpsychologie  und  Ich-Analyse 

(Psychológia masy a analýza Ja) (1921). V mase je každý jednotlivec afektívne 

viazaný na jednej strane na vodcu, na druhej strane na ostatných jednotlivcov 

v mase. Tieto väzby znižujú pocit úzkosti. Keď sa takáto masa začína rozkladať, 

vzniká panika. Vzájomné väzby sa prerušia a uvoľňuje sa obrovská, nezmyselná 

úzkosť.  Masu spája ilúzia,  že jej  vodca miluje všetkých jednotlivcov rovnakou 

a spravodlivou láskou.

Španielsky  filozof  a esejista  José  Ortega  y  Gasset  (1883  –  1955) 

uplatňoval kultúrne hľadisko. Podobne ako Tarda, aj jeho zaujímal vzťah davu 

k vzdelaným  elitám  v spoločnosti.  V knihe  esejí  La  rebelión  de  las  masas 

(Vzbura davov) (1930) definoval masu ako súhrn osôb bez osobitného znaku. 

Vznik davu predpokladá podľa Gasseta zhodu želaní, myšlienok, spôsobu života 

jednotlivcov, z ktorých sa skladá. Masa vytvára priemerného človeka, ktorý sa 

neodlišuje od ostatných ľudí,  ale opakuje sa v ňom generický typ.  Počiatočné 

kvantitatívne charakteristiky davu sa preto menia na kvalitatívny jav.  Rodí  sa 

„davový  človek“  –  pohodlná,  nenásytná,  nevďačná,  priemerná,  bezohľadná, 

vulgárna a povrchná osobnosť, ktorá ovládla verejný život a agresívne do neho 

zasahuje.  Tieto  vlastnosti  bolo  možné  vnímať  nielen  ako  dôsledok 

industrializácie  a urbanizácie,  ale  rovnako  ako  negatívny  efekt  masovej 

komunikácie a masovej kultúry na široké vrstvy obyvateľstva. 

Nemecký filozof  a  politológ  z Frankfurtskej  školy  (pozri  nižšie),  Herbert 

Marcuse  (1898  –  1979),  tiež  dospieva  v diele  One-Dimensional  Man/Der 

eindimensionale  Mensch (Jednorozmerný  človek)  (1964/67)  prostredníctvom 

analýzy  premien  v spoločnosti  k modelu  nového  typu  osobnosti.  Nazýva  ju 

„jednorozmerným človekom“. Jednorozmerný človek zvíťazil nad prírodou a nad 

represívnymi  opatreniami  feudalizmu,  ale  výsledkom  jeho  emancipácie  bola 

i likvidácia  vyššej  kultúry.  Stratil  kontakt  s „druhou  dimenziou  skutočnosti“  (s 

kultúrnymi  hodnotami)  a  uviazol  v pasci  „šťastného vedomia“.  Uspokojovaním 

každej  túžby  sa  vnútorne  zotročil,  stratil  motiváciu  hľadať  pravdu  a slobodu, 



podľahol  morálnemu  a hodnotovému  relativizmu.  Stal  sa  súčasťou 

jednorozmernej  civilizácie,  rozvinutej  industriálnej  spoločnosti,  ktorej  technika 

umožnila  materializovať  ideály,  čím  ich  zároveň  znehodnotila.  Podobný  typ 

konštatuje aj kanadský filozof a literárny vedec Marshall McLuhan (1911 – 1980). 

V diele  Understanding Media: The Extensions of Man  (Ako rozumieť médiám: 

rozšírenie  človeka)  (1964)  zaviedol  pojem „masový  človek“  (the  mass  man). 

Luhanov  „masový  človek“  je  výsledným  produktom  masovej  kultúry.  Masová 

kultúra  bola  masám príjemcom nanútená  zvonka  a vytvorila  v nich  „spoločné 

vedomie“.  Masový  človek  je  súčasťou  homogenizovaného  masmediálneho 

publika, ktoré vzniklo ako dôsledok nových funkcií masmédií. Ich vplyv a účinky 

inšpirovali  McLuhana  k rozpracovaniu  koncepcie  „informačnej  spoločnosti“. 

Obaja  teoretici,  McLuhan  i Marcuse,  záberom  svojho  diela  presahujú 

problematiku  davu  a  masy,  pretože  skúmali  širšie  kultúrne  dôsledky  vzniku 

masovej spoločnosti.

V tomto  teoretickom prúde je  možné  sledovať,  ako  sa  davy,  spočiatku 

ovládané  charizmatickými  vodcami,  v priebehu  rokov  transformovali  na  masy, 

masové  publikum.  Pojmy  „dav“  a „masa“  bolo  možné  spočiatku  chápať 

synonymne. K ich rozlíšeniu došlo až s nástupom masovej komunikácie. Masu, 

na  rozdiel  od  davu,  totiž  nemožno  presne  určiť  v čase  i priestore.  Podľa 

amerického  sociológa  Herberta  Blumera  (1900-1987)  je  najtypickejšiou  formu 

masy  v spoločnosti  masmediálne  publikum.  Nevyvíja  nijakú  činnosť  (ako 

napríklad  „vzbúrený  dav“),  činnosť  na  ňom  vyvíjajú  masmediálne  inštitúcie. 

Základné  znaky  masovej  spoločnosti  komplexne  popísali  významní  americkí 

sociológovia C. Wright Mills (1916 – 1962) v štúdii  The Power Elite (Vládnuca 

elita) (1956) a Daniel Bell (1919) v spise The End of Ideology (Koniec ideológie) 

(1960). Tam, kde Ortega y Gasset, Tarde, Le Bon kládli dôraz na ohrozenie elity 

masou, Mills a Bell zdôrazňujú opačné riziko: ohrozenie masy prostredníctvom 

elity. Hoci sa obaja vo svojich metodologických postojoch zásadne rozchádzali, 

spoločným  znakom  týchto  diel  bola  analýza  politických  vzťahov  v masovej 

spoločnosti. Ich súčasťou boli aj úvahy o vplyve masmédií a masovej kultúry na 

politickú komunikáciu v Amerike. Bell neskôr formuloval teóriu postindustriálnej 



spoločnosti,  ktorá  inšpirovala  predstaviteľov  filozofického  smeru  postmoderny. 

Teória  masovej  spoločnosti  mala  veľký  ohlas  v spoločenských  diskusiách 

o masovej  kultúre.  Ďalej  ju  rozvíjali  predovšetkým  William  Kornhauser,  Leon 

Bramson, Salvador Giner, James R. Beniger a W. Russell Neuman.

Teória  masovej  komunikácie  sa  opierala  o vedecké  práce  a výskumnú 

činnosť  Elihu  Katza,  Roberta  K.  Mertona,  Paula  K.  Lazarsfelda,  Harolda  D. 

Lasswella, Charlesa R. Wrighta, ktorí študovali komunikáciu medzi masmédiami 

a verejnosťou.  Ich  analýzy poskytli  cenné informácie  o štruktúre  informačných 

tokov, vzťahoch medzi vysielateľmi a príjemcami a vplyve programu na názory 

a správanie  sa  publika.  Zistilo  sa,  že  proces  masovej  komunikácie  má veľký 

rozsah,  je  jednosmerný,  asymetrický,  neosobný,  anonymný,  vytvára  vzťahy 

masového charakteru a štandardizuje obsah informácií. Tieto poznatky pomohli 

osvetliť  mnoho  aspektov  masovej  kultúry,  napríklad  funkcie,  ktoré  plnila 

v masovej  spoločnosti  alebo  kvalitu  jej  obsahu,  ovplyvnenú  mnohonásobnou 

reprodukciou a retransmisiou (vysielaním).

Pojem  „kultúrny  priemysel“  sa  rozvíja  v marxistickom  prostredí  v rámci 

kritickej  teórie.  Jej  predmetom  bolo  skúmanie  ekonomických,  politických 

a kultúrnych  dôsledkov  masovej  masovej  komunikácie  a masovej  produkcie. 

V socialistickej  tradícii  mal  pojem „masa“  pozitívny význam, pretože vyvolával 

predstavu  sily  a solidarity  obyčajných  pracujúcich  ľudí.  Karl  Marx  napríklad 

považoval  tlač  za  jeden  z nástrojov,  ktorý  podporuje  procesy  sebareflexie, 

sebauvedomenia  más  a idealizuje  tak  materiálny  zápas.  Avšak  jeho 

nasledovníci,  kritici  združení  vo  Frankfurtskej  škole,  už  upozorňujú  na  to,  že 

masové  médiá  viac  neslúžia  masám,  ale  úzkym záujmom dominujúcich  tried 

v spoločnosti.  Pre  marxistov  bol  typický  pohľad  na  kultúru  ako  na 

„superštruktúru“ spoločnosti, úplne závislú od ekonomických vzťahov. Vnímali ju 

ako „nadstavbu“, produkt ekonomickej a priemyselnej základne.

„Frankfurtská škola“ je pomenovanie skupiny intelektuálov z Ústavu pre 

sociálny výskum, ktorý vznikol v roku 1923 vo Frankfurte nad Mohanom. Ústav 

založili filozofovia a sociológovia Max Horkheimer (1895 – 1973) a Theodor W. 

Adorno (1903 –1969). Adorno sa zaoberal fenoménom populárnej hudby, vyvinul 



metodológiu na analýzu produkcie, textu a recepcie artefaktov populárnej kultúry. 

Adorno a Horkheimer vypracovali prvú kritickú teóriu o funkciách masovej kultúry 

v kapitalistickej  spoločnosti  s názvom  Dialektik  der  Aufklärung  (Dialektika 

osvietenstva)  (1947).  Vyjadrili  v  nej  presvedčenie,  že  komercionalizovaná 

masová kultúra pomohla monopolizovať kapitál a tým konštituovať kapitalistický 

systém.  Komercionalizovanie  kultúry  odstránilo  hranicu  medzi  kultúrou 

a praktickým životom. Kultúra predstiera, že vyjadruje realitu, ale v skutočnosti sa 

stala svojim vlastným objektom, reflektuje samu seba. Monopol, ktorý ju ovláda, 

z nej  vylučuje  čokoľvek,  čo sa nedá spredmetniť  a preto v nej  likviduje prvky, 

ktoré sú opozičné vo vzťahu realite. Aj preto sa nevyhnutne obracia k tomu, čo 

už bolo vytvorené v minulosti. Tento monopol pomenovali Adorno a Horkheimer 

ako „kultúrny priemysel“. 

Prostredníctvom  kultúrneho  priemyslu  spoločnosť  ovládla  jednotlivca 

a využila na to kultúru, reklamu, masovú komunikáciu, nové formy spoločenskej 

kontroly.  Pojem  kultúrny  priemysel  je  teda  nezlučiteľný  s  pojmom  masová 

kultúra. Masovú kultúru títo kritici vnímali pozitívne – ako kultúru más vytvorenú 

„zdola“  (pre  MacDonalda  to  bola  ľudová  kultúra).  Kým  táto  kultúra  odráža 

tradičné hodnoty, stojí v opozícii k priemyslu a je výrazom individuálnej tvorivosti, 

kultúrny  priemysel  je  „kontrolovanou  kultúrou“  ponúkanou  „zhora“,  namiesto 

humanizácie a emancipácie má za účelom ideologický vplyv a sociálnu kontrolu. 

Kultúrny priemysel  prepojil  viaceré dovtedy nezávisle skúmané aspekty:  nízku 

a vysokú  kultúru,  pojem  masy,  davového  (masového)  človeka,  davového 

správania.  Kultúrny  priemysel  na  jednej  strane  uspokojuje  potreby  davového 

človeka,  na  druhej  strane  ich  sám  umelo  generuje.  Spája  nízku  kultúru 

s vysokou,  kladie  ich  na  jednu  rovinu,  čo  vysokú  kultúru  núti  rezignovať  na 

hodnoty. 

Kľúčovým nástrojom v kultúrnom priemysle  je komodita.  Komoditami sú 

kultúrne  produkty,  ktoré  vstúpili  do  trhových  mechanizmov.  Stali  sa  tovarom 

a stratili  svoj  kritický  potenciál.  Charakteristickou  vlastnosťou 

komercionalizovaných  kultúrnych  produktov  je  štandardizácia 

a pseudoindividualizácia.  Adorno  a Horkeimer  vyčítali  kultúrnemu  priemyslu 



podporovanie konzumizmu, redukciu jedinca na spotrebiteľa. Podozrievali ho aj z 

toho,  že  udržuje  ľudí  vo  „falošnom  vedomí“.  Falošné  vedomie  je  skreslená 

interpretácia  skutočnosti,  ktorá  spôsobuje,  že  dominantné  usporiadanie 

spoločnosti  vnímajú  občania  ako  prirodzený  stav.  Tým  celá  problematika 

nadobudla politický rozmer. Ilúziu falošného vedomia pomáha udržovať ideológia 

–  prevažne  stabilný  súbor  presvedčení,  postojov  a názorov.  Taliansky 

marxistický filozof Antoni Gramsci (1891 – 1937) zaviedol koncept „hegemónie“ 

ako vládnucej ideológie, ktorá neustále presadzuje definíciu danej spoločenskej 

situácie.  Jej  nástrojom je  masmediálna  kultúra.  Aj  keď  predstava  „falošného 

vedomia“  časom  stratila  na  popularite,  pretože  sa  nepodarilo  presvedčivo 

dokázať existenciu „pravého vedomia“, vplyv ideológie bol dlho obľúbenou témou 

mnohých  kritikov  (Louis  Althusser,  Stuart  Hall,  Raymond  Williams).  Pojem je 

aktuálny dodnes.

Sociológa umenia a literatúry Waltera Benjamina (1892 – 1940) zaujímal 

problém symbolickej reprodukcie umeleckých diel v kultúrnom priemysle. V eseji 

Das Kunstwerk  im Zeitalter  seiner  technischen Reproduzierbarkeit (Umelecké 

dielo v epoche svojej technologickej reprodukovateľnosti) (1936) na príkladoch 

z fotografie a filmu dokumentoval hypotézu, že technológie neprispievajú iba k 

vzniku nových umení, menia najmä samotný charakter umenia. Benjamin tvrdil, 

že prostriedky technickej  reprodukcie  nevyhnutné na distribúciu  kultúry medzi 

masové  publikum  oberajú  umelecké  diela  o  „auru“,  jedinečnú  kvalitu,  ktorá 

svedčí o ich pravosti.

V ďalšom  období  už  nevznikajú  ucelené  teoretické  koncepcie, 

problematiku  masovej  kultúry  obohacujú  predovšetkým  ľavicoví  teoretici. 

V Poľsku komentujú masovú kultúru sociológovia Antonina Kłoskowska (1919 – 

2001)  a Zygmund  Bauman  (1925).  Kłoskowskej  štúdia  s názvom  Kultura 

masowa. Krytyka i obrona (Masová kultúra. Kritika a obrana) (1964) prirovnáva 

masovú  kultúru  k  industrializácii  a urbanizácii  ako  druhotným  produktom 

priemyselnej revolúcie. Keďže do masovej kultúry sú zaradené aj diela vysokej 

úrovne, rozdiely medzi kultúrnymi úrovňami sa postupne stierajú. Tento proces 

nazýva  Kłoskowska  podobne  ako  MacDonald  „homogenizácia“.  Pod 



homogenizáciou možno zároveň chápať i produkciu zjednodušených diel vysokej 

kultúry vo forme zhustených výťahov, „digestov“. Bauman obohatil v roku 1972 

polemiky  o masovej  kultúre  tézou,  že  masovú  kultúru  spôsobili  prostriedky 

masovej  komunikácie.  Masovú  kultúru  chápe  ako  univerzálnejšiu, 

štandardizovanú  kultúru,  k jej  vzniku  prispelo  niekoľko  trhových 

a technologických  faktorov  masovej  komunikácie.  Proces  homogenizácie  je 

podľa Baumana nevyhnutným javom v spoločnosti, masmédiá iba formujú to, čo 

by bez ich vplyvu prebiehalo samovoľne.

Vo Francúzsku vyvolal  najväčší ohlas sociológ Pierre Bourdieu (1930 – 

2002).  Bourdieu  sa  zaoberal  vzťahom  rôznych  foriem  kultúry  k rozdielnym 

spoločenským  triedam.  Popísal  tiež  viaceré  formy  kapitálu  v  spoločnosti 

(ekonomický, kultúrny,  symbolický, politický).  V diele  La Distinction (Dištinkcia) 

(1979)  popisoval  ako  spoločenské  postavenie  a moc  ovplyvňujú  estetické 

koncepty, napríklad vkus. Tvrdil, že dostupnosť kultúrnych hodnôt a schopnosť 

dešifrovať  ich je sociálne podmienená.  Prístup k umeniu alebo vyššej  kultúre 

majú dominantné triedy, stredné triedy konzumujú kultúru nižších vrstiev, pretože 

dostatočne neovládajú kódy vyšších tried. Ľudové vrstvy, keďže nemajú takmer 

nijaký kapitál,  sú odkázané na výber nevyhnutného.  Masová kultúra je potom 

typickou kultúrou stredných vrstiev,  ktoré žijú aktívnym spoločenským životom 

a vyhľadávajú oddych. 

V spoločenských  vedách  postupne  rástol  vplyv  štrukturalizmu, 

problematiku  masovej  kultúry  z tejto  teoretickej  perspektívy  skúmali  Roland 

Barthes  a Gilles  Deleuze.  Francúzsky  literárny  kritik  Roland  Barthes  (1915  – 

1980)  sa  zameral  na  štrukturálnu  analýzu  dejinných  a aktuálnych  javov  a 

predstavil  originálny  spôsob  interpretácie  literárnych  textov.  V publikácii 

Mythologies (Mytológie) (1957) analyzoval mýty a znaky masovej kultúry. Pojem 

„mýtus“ používa vo význame ideológia. Masová kultúra vytvára prostredníctvom 

mytologizácie sociálnu konštrukciu reality. Tú ľudia vnímajú ako prirodzenú. Za 

jej  umelými  znakmi  sa  však  skrýva  skutočná  historická, sociálna  realita 

a mocenské  vzťahy,  ktoré  má  za  úlohu  demaskovať  osoba  angažovaného 

„mytológa“.



Kritiku  masovej  kultúry,  masovej  spoločnosti  a masmédií  poznamenal 

koncom 60.  rokov  ďalší  vývoj  kritickej  kultúrnej  teórie.  Okrem štrukturalizmu, 

semiotiky  a teórii  spoločnosti  vnímanie  kultúry  ovplyvnila  aj  psychoanalýza 

(Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan). Z prevažne jednostranne 

orientovanej  kritiky  estetickej  hodnoty  masovej  kultúry  a spôsobov  jej 

priemyselnej produkcie sa dôraz postupne presunul na štúdium textu, významu, 

subkultúr,  správania publika, ideológie a mediálnych inštitúcií.  S tým súvisel aj 

fenomén popularity  –  určujúcou vlastnosťou kultúry  sa  popri  masovosti  stáva 

širšia  kategória  obľúbenosti.  Teória  masovej  kultúry  sa  ďalej  rozvíja  v rámci 

štúdia populárnej kultúry.

Pop-kultúra /  Populárna kultúra  (angl. pop culture /  popular culture;  nem. e 

Popkultur / e populäre Kultur; fr.  la pop culture / la culture populaire): 1. Formy 

zábavy, ktoré sledujú, čítajú alebo sa ich aktívne zúčastňujú státisíce až milióny 

ľudí.  2.  Masovo  komunikované  posolstvá  s limitovanými  intelektuálnymi 

a estetickými nárokmi a obsahom, ktorý je navrhnutý na zabavenie a rozptýlenie 

mediálneho publika. 3. Súčasti života, ktoré nie sú výhradne intelektuálne, ani 

výlučne  tvorivé,  pričom  prevažnú  väčšinu  z  nich  rozširujú  masmédiá.  4. 

Čokoľvek  vyrobené  alebo  rozširované,  priamo  alebo  nepriamo,  masovými 

médiami, prostriedkami masovej produkcie alebo transportu, s cieľom zasiahnuť 

väčšinu  ľudí.  5.  Kultúra  „obyčajných  ľudí“  (ordinary  people),  pracujúcej  triedy 

(working  class),  väčšiny  obyvateľstva  (non-elite  majority).  6.  Kultúra 

každodennosti (Alltagskultur).

Slovo  „populárny“  pravdepodobne  pochádza  z viacerých  koreňov: 

stredoanglického  „populer“  (všeobecne  známy),  starofrancúzskeho  „populeir“ 

(pochádzajúci  z ľudu,  ľudový),  latinského  „populris“  odvodeného  z etruského 

„populus“ (ľud). Pojem sa v Anglicku začína používať od 15. storočia v právnickej 

a politickej  sfére.  Počas  prvých  storočí  svojej  existencie  nadobúda  negatívne 

sprievodné významy: „nízky“, „základný“, „vulgárny“, „patriaci bežným ľuďom“ (of 

the common people). Koncom 18. storočia sa spája s významom „rozšírený“ a na 



sklonku minulého storočia začína vyvolávať pozitívne asociácie. Slovo „pop“ ako 

skratka výrazu „populárny“ sa presadzuje od polovice 20. storočia. Objavuje sa 

v roku 1956 na koláži Just What Is It that Makes Today's Homes so Different, so 

Appealing? (Čím to je, že naše domácnosti sú dnes tak odlišné, tak pôsobivé?) 

anglického  umelca  Richarda  Hamiltona  (1922).  Spojenie  „pop  art“  použil  po 

prvýkrát anglický kritik Lawrence Alloway (1926 –1990) v časopise Architectural  

Digest  (1958),  označil  ním  výtvarné  diela,  ktoré  oslavovali  materializmus, 

konzumizmus a pracovali  s obrazmi  prevzatými  z masmédií,  reklamy,  komiksu 

a spotrebného tovaru. Pojem „pop-kultúra“ je významovo identický s „populárnou 

kultúrou“, ide o skrátený tvar.

Objektom popularity (obľúbenosti) môžu byť osoby, aktivity, názory alebo 

predmety.  Popularita  a populárna  kultúra  sa  nedajú  automaticky  spojiť 

s masovým publikom ako to bolo pri  masovej  kultúre.  Spotrebitelia populárnej 

kultúry sa členia na dve skupiny. Tvorí ich buď: a) veľký počet ľudí, teda široká 

populácia,  masy – tiež stredný prúd (mainstream) alebo b) menší počet  ľudí, 

menšinové publikum – tiež okrajový prúd (substream). Táto okrajová skupina je 

vlastne  akousi  „podmnožinou“  v rámci  stredného  prúdu  (subset  of  the 

mainstream).  Ak túto skupinu združuje obľubovanie spoločného objektu alebo 

objektov, vytvára „subkultúru“. V spojitosti so subkultúrami sa často objavuje aj 

pojem  „kult“:  „kultové  publikum“,  „kultový  status“,  „vyznávači  kultu“,  „kultové 

filmy“.  Minoritné  skupiny  združuje  intenzívny  záujem  o nejakú  oblasť,  ktorej 

stredný prúd venuje iba malú, povrchnú pozornosť. 

„Populárna kultúra“ nie je identická s „masovou kultúrou“. Masová kultúra 

je priamo závislá na prostriedkoch masovej komunikácie. Súčasťou populárnej 

kultúry sú však aj formy, ktoré nie sú produktom masmédií,  napríklad slogany 

vytlačené na tričkách, nové tanečné kroky, účesy, hry, módne odevy a doplnky, 

odznaky alebo predmety bežnej  spotreby,  ktoré sa stali  cieľom zberateľských 

aktivít (plechovky od piva, známky a pod.). Masová kultúra je teda len súčasťou 

širšej populárnej kultúry. Popularita je dynamický fenomén, ktorý narúša statický 

model  vysokej  a nízkej  kultúry.  Môže  zasiahnuť  dielo  ktorejkoľvek  kultúrnej 

úrovne (highbrow, lowbrow, middlebrow) nezávisle na jeho vnútorných kvalitách. 



Ďalšou  možnosťou  je,  že  sa  určité  dielo  spopularizuje  na inej  úrovni,  než 

pôvodne vzniklo. Popularita hierarchizuje aj produkty v rámci jednej úrovne a má 

schopnosť  diferencovať  publikum  (na  masy  v strednom  prúde  a  vyčlenené 

skupiny  v subkultúrach).  V tomto  kontexte  už  pojem  „masová  kultúra“  nie  je 

postačujúci.  Výrazy  „masmediálna  kultúra“  (kultúra  vytváraná  a šírená 

masmédiami)  a „populárna kultúra“ sú vhodnejšie, lebo majú vyššiu hodnotovú 

neutralitu,  berú  do  úvahy  rôzne  typy  publika  a najmä  vytvárajú  priestor  pre 

začlenenie masových produktov rovnako ako aj jedinečných, elitných diel. 

K typickým znakom populárnej kultúry patrí: je najrozšírenejšia symbolická 

kultúra  našej  doby,  ponúka  potešenie  pre  každého,  reflektuje  každodennosť 

a ovplyvňuje  život  človeka.  Rozširuje  určité  idey a ideológie  v medzinárodnom 

meradle, potvrdzuje dominantné názory, rodové a rasové stereotypy, špecializuje 

svoj obsah a podnecuje vznik subkultúr. Richard Hamilton vymenoval niekoľko 

vlastností,  ktorými  sa  vyznačuje  pop  art,  „komerčné  umenie“:  orientuje  sa 

prevažne  na  mladých  spotrebiteľov,  zdôrazňuje  význam  mladosti,  je  ľahko 

dostupné,  má  krátkodobú  životnosť.  Jeho  produkty  sú  povrchné,  žiadúce, 

nápadité,  vzájomne zameniteľné,  vyrábajú  sa  masovo  za  nízke  náklady a sú 

zdrojom vysokých ziskov. Tieto znaky sú evidentné aj v produktoch pop-kultúry. 

Populárna  kultúra  má  viacero  zdrojov.  Základným  z nich  sú  inštitúcie, 

ktoré sa špecializujú na produkciu a rozširovanie kultúrneho materiálu (hudobný 

priemysel,  filmové,  televízne,  rozhlasové  spoločnosti,  vydavatelia  kníh, 

počítačových  hier).  Tie  sú  súčasťou  „zábavného  priemyslu“  (showbussiness), 

ktorý  má mnoho znakov „kultúrneho  priemyslu“  z kritickej  teórie  Frankfurtskej 

školy. Ďalším zdrojom populárnej kultúry je spolková činnosť. „Spolková kultúra“ 

tematizuje špecifický skupinový záujem, orientuje sa na spoločný program. Patria 

do  nej  rôzne  aktivity  voľného  času,  hobby.  Súvisiacimi  pojmami  sú  „kultúra 

všedného  dňa“  (Alltagskultur),  kreatívna  kultúra,  sociokultúra.  Špecifickým 

zdrojom populárnej  kultúry sú odborné komunity,  ktoré rozširujú rozličné fakty 

a snažia sa ich zrozumiteľne interpretovať (spravodajské médiá, vedecká obec, 

výskumníci). Popularizácia tu má funkciu sprístupňovania odborných informácií 

laikom. 



V 70.  rokov  minulého  storočia  dochádza  v  oblasti  výskumu  kultúry 

a masmédií  k teoretickému  obratu.  Zásadný  rozvoj  kritickej  kulturálnej  teórie 

prinieslo Centrum pre súčasné kultúrne štúdiá (CCCS), založené v roku 1964 na 

univerzite  v britskom  Birminghame.  Sociokulturálny  prístup,  ktorý  presadzoval 

riaditeľ centra, sociológ a teoretik kultúry Stuart Hall (1932), sa stal známym ako 

„Birminghamská škola“.  Kulturálny  model  chápe  proces  komunikácie  ako 

priestor  spoločných významov,  v ktorom sa pohybujú  príslušníci  danej  kultúry 

a získavajú v ňom podnety na interpretáciu vlastnej skúsenosti. V centre záujmu 

sú  preto  rôzne skupiny v spoločnosti,  ich  skúsenosti,  zvyky,  potreby,  záujmy, 

rituály vo vzťahu k masmédiám a spôsoby, akým vnímajú a hodnotia vysielaný 

program.   K typickým metódam Birminghamskej  školy  patrila  textová  analýza 

a výskum  publika,  neskôr  sa  orientovala  na  tzv.  dejiny  každodennosti. 

Najvýznamnejším  pracovníkom  centra,  Stuartovi  Hallovi,  Raymondovi 

Williamsovi,  Richardovi  Hoggartovi,  sa podarilo znovu vrátiť  do akademických 

debát populárnu kultúru, ktorá napriek svojmu odsudzovaniu reflektovala dôležité 

sociálne procesy, činnosti a významy, cirkulujúce v spoločnosti. Birminghamská 

škola bola reprezentantom širšieho prúdu tzv. britských kultúrnych štúdií, ktoré 

nadväzovali  na  tvorbu  anglických  literárnych  kritikov  z prvej  tretiny  minulého 

storočia  (F.  R.  Leavis,  Denys  Thompson, L.  C.  Knights).  Škola  čerpala  z 

marxizmu, klasickej sociológie, psychoanalýzy, štrukturalizmu a semiotiky. Zdroje 

inšpirácie  predstavovali  diela  Claude  Lévi-Straussa,  Jacquesa  Lacana, 

Ferdinanda  de  Saussura,  Rolanda  Barthesa,  Michela  Foucaulta,  Louisa 

Althussera, Antoniho Gramsciho, Pierra Bourdieua a Michela de Certeaua. 

Historik a teoretik Raymond Williams (1924 –1988) prelomil  dovtedajšiu 

tradíciu  anglickej  kritiky,  keď v literárno-historickom diele  Culture and Society 

(Kultúra a spoločnosť) (1958) nepodrobil literárne texty samoúčelnej analýze, ale 

hľadal, aký majú tieto texty vzťah k určitým ideám. Pred estetickým významom 

uprednostnil  význam sociálny.  Stuart  Hall  v publikácii  Popular Arts (Populárne 

umenie) (1964) pomohol rozlíšiť populárnu kultúru a masovú kultúru. Populárna 

kultúra  sa  podľa  neho  vyvinula  z ľudovej  kultúry,  čo  sa  však  nedá  povedať 

o masovej  kultúre.  Tú považoval  za „skorumpovanú“ populárnu kultúru.  Hallov 



najvplyvnejší  článok  Encoding/Decoding (Kódovanie/Dekódovanie)  (1980) 

poukázal na rolu aktívneho publika. Publikum tvorivo interpretuje mediálny text, 

takže  prijaté  významy  sa  automaticky  nerovnajú  odoslaným  významom.  Do 

úvahy pritom prichádzajú tri možnosti: a) publikum podľahne dominancii textu, b) 

publikum môže vyjednávať, teda dohodnúť sa na prijatom význame, c) publikum 

zaujme opozičné stanovisko a v texte nájde alternatívne významy. K opozičnému 

spôsobu čítania majú najväčší sklon marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré 

veľmi  často  vytvárajú  subkultúry.  Tie  im  poskytujú  priestor  na  útek  pred 

spoločenskou kontrolou významov. Na Hallovu teóriu kódovania a dekódovania 

nadviazal  v  80.  rokoch  americký  teoretik  John  Fiske  (1939),  najvýznamnejší 

obhajca pop-kultúry, ktorý sa zaoberal aj televíziou a komunikáciou.

Fiske oponoval takej definícii popularity, ktorá slúži záujmom producentov 

a distribútorom kultúrnych komodít. Podľa nej sa popularita meria schopnosťou 

programu vytvoriť čo najväčšie publikum, ktoré sa potom predáva zadávateľovi 

reklamy.  Fiske ponúkol  tézu,  že populárna kultúra je  „kultúrou ľudí“.  Zaviedol 

termíny “významy”  a “potešenia” ako zvláštne kvality mediálnych textov,  ktoré 

nemožno  jednoducho  vlastniť,  ani  kontrolovať,  pretože  sa  nedajú  stotožniť 

s kultúrnymi  komoditami.  Mediálny  text  je  výsledkom  čítania  a potešenia 

príjemcov.  Popularita  je  meradlom toho,  do  akej  miery  dokáže  daná podoba 

kultúry uspokojiť  túžby svojich spotrebiteľov.  Ak má kultúrna komodita uspieť, 

musí vyhovieť súčasne záujmom ľudí, medzi ktorými je populárna, i záujmom jej 

producentov.  Fiske  spochybnil  Bourdieuovu  predstavu  sociálno-ekonomickej 

podmienenosti  prístupu  ku  kultúre.  Podľa  neho  je  kultúrny  kapitál  relatívne 

nezávislý  na  finančnom kapitále,  významy a potešenia,  ktoré  v ňom cirkulujú, 

nerozlišujú  medzi  producentmi  a konzumentmi.  Populárna  kultúra  teda  nie  je 

priemyselným produktom. Je to zložitá štruktúra diskurzov, v ktorej sa stretávajú 

najrôznejšie  záujmy,  môže  byť  ovládaná  špecifickými  skupinami  a vždy  je 

výsledkom vzájomného pôsobenia jej tvorcov a konzumentov.

Dôležitou  súčasťou  štúdia  populárnej  kultúry  sa  stal  výskum  rodového 

(gender)  a rasového  diskurzu,  inšpirovaný  teóriou  kultúrne  diferencovaného 

čítania.  Rodový  výskum sa  rozvíjal  spolu  s feministickými  štúdiami,  reflektuje 



skutočnosť,  že  spôsob  kódovania  mediálnych  textov  má  veľmi  často  hlboký 

rodový charakter. Otázka rodu je stále aktuálna, pretože rod nie je dopredu daný, 

ale je sociálne konštruovaný. Mení sa podľa kultúrnych a historických okolností. 

Rodové štúdiá sa napríklad zaoberajú tým, aký obraz o rozdieloch medzi mužmi 

a ženami podávajú masmédiá, ako vykresľujú vzťah dominancie a podriadenosti 

medzi  pohlaviami,  ako  interpretujú  ženskú  kultúru  a hodnoty,  aké  významy 

a potešenia generujú  vo  svojich textoch.  Rasový diskurz je  súčasťou širšieho 

uvažovania  o odlišnostiach  medzi  rôznorodými  kultúrami.  Do  tohto  kontextu 

patria aj otázky o „kultúrnej identite“ a „multikulturalizme“. Typickými témami je 

spolunažívanie  kultúr,  ich  vzájomné  ovplyvňovanie,  sebainterpretácia, 

konštrukcia odlišností,  mocenské vzťahy. Teoretici sa snažia pochopiť situáciu 

„vykorenených“  menšín,  žijúcich  v hostiteľskom  kultúrnom  prostredí  alebo 

analyzovať kultúrne konflikty v krajinách tretieho sveta, ktorých zárodky spôsobil 

kolonializmus. Tento výskum je často spojený so sociálnym aktivizmom. Pátra po 

príčinách  pasivity  (alebo  radikalizmu)  minoritných  kultúr,  interpretuje  formy 

kultúry,  ktoré  sú  v nich  populárne.  Snaží  sa  o  dekonštrukciu  stereotypných 

obrazov  minorít  v hostiteľskej  kultúre.  Túto  problematiku  rozšírili  najmä 

akademici, ktorí sú sami príslušníkmi minorít. Teoretik indického pôvodu Homi K. 

Bhabha  (1949)  skúma  tvorbu  národnej  a  kultúrnej  identity  v podmienkach 

vzájomnej interakcie medzi kultúrami. Umelecký kritik Kobena Mercer (1960) sa 

zaoberá  africkým  umením  v „diaspore“  a  reflektuje  súčasné  postmoderné 

umenie.  Obhajuje tzv.  „hybridnú kultúru“,  ktorá vzniká ako dôsledok miešania 

kultúr.  Feministická  kritička  Bell  Hooks  (1952)  sa  vyjadruje  k segregácii 

černošského  sveta,  kultúre  černošských  žien,  kritizuje  stereotypné  chápanie 

inakosti černošskej menšiny.

K okruhom súčasného  vedeckého  diskurzu  nepatria  iba  otázky  identity 

a multikulturalizmu,  ale  aj  reflexie  procesov  rozsiahlej  homogenizácie  kultúry, 

ktorú spôsobil rozvoj komunikačných technológií  a ekonomiky.  Tieto zmeny sa 

súhrnne  označujú  pojmom  „globalizácia“.  Prínosom  globalizácie  je  tvorba 

a rozširovanie trhov, a to nielen ekonomických, ale aj kultúrnych: globálny trh ideí 

je otvorený pre každého jednotlivca spoločnosti, pokiaľ disponuje dostatočnými 



kompetenciami  na  ich  interpretáciu.  Možnými  rizikom  globalizácie  je  naopak 

potlačenie  jedinečnosti  kultúr,  ohrozenie  ich  identity  a tradícií  v prospech 

univerzálnejšej  kultúry.  Globalizácia  neprebieha  hladko,  pretože  príslušníci 

národných  a minoritných  kultúr  sa  voči  homogenizácii  bránia.  Súboj  medzi 

tendenciami  rozširovania  a uzatvárania,  medzi  „globalizáciou“  a  „tribalizáciou“ 

(združovaním kmeňov), presvedčivo popísal americký politický teoretik Benjamin 

Barber v eseji  Jihad vs. McWorld (Džihád proti kultúre McWorld) (1992), neskôr 

prepracovanej  do  knižného  vydania  (1995).  Kultúra  McWorld  je  v Barberovej 

koncepcii  univerzálnou  populárnou  kultúrou.  Posilňujú  ju  ekonomické 

a ekologické  sily,  ktoré  si  vynucujú  integráciu  a uniformitu.  Vtláčajú  jednotlivé 

národnosti  do  homogenizovanej  globálnej  siete,  tzv.  sveta  „McWorld“, 

poprepájaného technológiami, ekológiou, komunikačnými prostriedkami a trhom. 

Americký sociológ George Ritzer (1940) v empirickej štúdii The Mcdonaldization 

of  Society (1993)  (čes.  Mcdonaldizace  společnosti,  1996,  2003),   podrobil 

analýze proces racionalizácie v modernej dobe. Odhaľuje paradigmu rozsiahleho 

procesu,  „mcdonaldizácie“,  v ktorom  princípy  rýchloobslužných  reštaurácií 

ovládajú  stále  viac  sektorov  americkej  spoločnosti  a celého  zvyšku  sveta. 

Rovnomennú esej tomuto trende venoval už v roku 1983. 

Ďalší z teoretikov globalizácie, americký sociológ Peter L. Berger (1929) 

popísal  „štyri  tváre“  globálnej  kultúry.  Podľa  jej  typických  reprezentantov 

rozoznáva: 1) kultúru „Davos“, ktorú tvorí elita bizmismenov cestujúcich po celom 

svete; 2) „univerzitnú klubovú kultúru“ pochádzajúcu z elitných amerických škôl; 

3) kultúru McWorld (termín prevzal od Barbera), ktorá vyznáva populárne formy 

stravovania,  hudby  a módy  a rozširuje  sa  po  celom  svete  a 4)  evanjelický 

protestantizmus. 

Berger  považuje  za  najúčinnejší  nástroj  globalizácie  kultúry  masmédiá  a ich 

produkciu.  Do diskurzu  globalizácie  prispeli  aj  Samuel  P.  Huntigton,  Marshall 

McLuhan.

Aktuálnou témou v štúdiu populárnej kultúry je tzv. „každodennosť“. Je to 

koncept,  ktorý  v kultúrnych  štúdiách  súvisí  so  zmenou  nazerania  kultúry. 

Dominantné, „tradičné“ chápanie kultúry bolo prevažne ahistorické, zdôrazňovalo 



transcendentálne  funkcie  vysokého  umenia  a jeho  „opozičný“  postoj  k realite. 

Alternatívny pohľad interpretuje kultúru ako sociálnu prax, sústreďuje sa na tú jej 

časť, ktorá vypĺňa „všedný deň“ človeka. Každodennosť je predmetom štúdia v 

britskom  kulturalizme,  francúzskej  a nemeckej  sociológii  kultúry  a kultúrnej 

antropológii.  Opiera  sa  o interpretatívnu  koncepciu  kultúry  amerického 

antropológa  Clifforda  Geertza  (1923).  V nej  sa  kultúra  chápe  ako  kontext 

významov, v ktorom sa ľudské poznanie stáva zrozumiteľné a poznateľné. Ďalšie 

inšpirácie  predstavujú  postupy  a metódy  Pierra  Bourdieua,  Johna  Fiskeho. 

Originálne  myšlienky  sformuloval  nemecký  sociológ  Gerhard  Schulze  (1942). 

V štúdii  Die  Erlebnisgesellschaft (Spoločnosť  zážitkov)  (1992)  vychádza 

z analýzy  procesov  individualizácie,  javu,  ktorý  koncom  80.  rokov  reflektoval 

v Nemecku  sociológ  Ulrich  Beck.  Schulze  odhaľuje  estetické  schémy 

každodennosti, analyzuje sociálne konštrukcie, ktoré kódujú hodnotové rebríčky 

a kultúrne  preferencie  veľkých  sociálnych  skupín.  Na  ich  základe  vytvoril 

koncepciu  kultúrnych  „milieus“  (prostredí).  Rozdeľuje  ich  na  päť  druhov:  1) 

niveamilieu, ktoré sa opiera o buržoáznu vzdelanosť, preferuje vysokú kultúru a 

striktne  ju  oddeľuje  od  kultúry  nízkej;  2)  harmonické  milieu,  blízke  potrebám 

pracujúcich vrstiev,  ktoré obľubujú domácu filmovú tvorbu a ľudovú hudbu;  3) 

milieu sebarealizácie, ktoré je v centre záujmu mediálnych diskusií. Pripisuje sa 

mu hedonizmus a narcizmus; 4) milieu zábavy, ktoré vyhľadáva napätie a akciu. 

Patria sem milovníci počítačových hier a akčných filmov a 5) integrované milieu, 

ktoré ignoruje protiklady medzi vysokou a nízkou kultúrou, absorbuje všetky štýly 

predchádzajúcich milieu. 

Súčasťou  štúdia  populárnej  kultúry  je  aj  analýza  moderného životného 

štýlu a morálky.  Pozornosť vzbudila štúdia  The Culture of Narcissism  (Kultúra 

narcizmu) (1979) amerického historika a sociálneho kritika Christophera Lascha 

(1932 – 1994), ktorý v nej rozoberal psychologické a sociologické charakteristiky 

narcistickej osobnosti a spoločnosti. Podobné javy rozoberá aj publikácia  L'ere 

du vide.  Essais  sur  l'individualisme contemporain (1983) (čes.  Éra prázdnoty. 

Úvahy o současném individualismu, 1998, 2001) francúzskeho filozofa Gillesa 

Lipovetského  (1944).  Lipovetsky  glosuje  podoby  súčasnej  populárnej  kultúry, 



podrobuje  kritike  proces  personaliácie.  V narcizme  odhaľuje  „stratégiu 

prázdnoty“, ktorá sa snaží vyhýbať utrpeniu, ale ústi do apatie. Americký novinár 

David Brooks (1961) na základe prenikavých pozorovaní kultúry každodennosti 

v Spojených  štátoch  napísal  esejistickú  knihu  Bobos  In  Paradise:  The  New 

Upper Class and How They Got There (2000) (čes. Bobos – nová americká elita 

a její  styl,  2002).  Popisuje  v nej  ideológiu,  zvyky  a morálku  novej  elity 

v spoločnosti.  Tzv.  „buržoáznym  bohémom“  sa  podarilo  úspešne  integrovať 

bohémsky životný štýl 60. rokov a buržoázny kapitalistický étos rokov 80-tych. 

Buržoáznych bohémov vníma Brooks ako novú „osvietenú elitu“ informačného 

veku.  Brooks  tvrdí,  že  idey  a kreativita  sú  v tejto  ére  rovnako  dôležité  ako 

finančný kapitál a prírodné zdroje. Úspešní ľudia informačného veku sa pohybujú 

súčasne vo svete emócií, tvorivosti a vo svete marketingu. Obavy Daniela Bella 

z toho,  že  kultúra  hippies,  ktorá  vyhľadávala  okamžité  potešenie,  ohrozí 

ekonomickú  produkciu,  sa  podľa  Brooksa  nenaplnili.  Stal  sa  presný  opak  – 

bohémske ideály v korporáciách priniesli ešte vyššiu poduktivitu a kreativitu. Na 

záver svojej knihy sa autor zamýšľa nad významom tejto novej triedy, analyzuje 

jej  duchovné  smerovanie  a upozorňuje,  že  za  maximálnou  otvorenosťou 

náboženských kódexov sa často skrýva plytkosť.

Populárnu  kultúru  z perspektívy  tzv.  „filozofie  médií“  reflektovali  Jean 

Baudrillard,  Paulo  Virilio,  Wolfgang  Welsch,  Vilém  Flusser,  Neil  Postman, 

Umberto Eco a iní. Títo teoretici skúmali dopad komunikačných technológií  na 

človeka,  kultúru,  prípadne analyzovali  štrukturálne  zmeny,  ktoré  masmédiá 

vyvolali  vo  vedomí  človeka.  Ich  úvahy  sú  súčasťou  postmoderného  prúdu 

v myslení.  Otvorenou  otázkou  v štúdiu  populárnej  kultúry  je  v súčasnosti 

nerovnaký prístup k populárnej a vysokej kultúre. Masové publikum nedisponuje 

takými „semiotickými kompetenciami“,  aby sa mohlo slobodne rozhodovať pre 

kvalitnejšie  formy  kultúry  trvalejšej  hodnoty  a navyše  masmédiá  nijakým 

spôsobom neprispievajú ku kultivácií jeho interpretačných zručností. Problémom 

naďalej zostáva nízka kvalita pop-kultúry, jej štandardizácia, komercionalizácia, 

konformnosť,  nepôvodnosť,  opakovateľnosť.   Obavy  napríklad  vzbudzuje  aj 

eskapizmus  konzumentov  pop-kultúry,  oslabovanie  sociálnych  väzieb  ako 



následok uprednostňovania  virtuálnych  svetov  masmédií.  Široko diskutovanou 

témou sú spory o kultúrnu identitu a problém multikulturalizmu. 

Na Slovensku sa štúdium populárnej kultúry rozvíjalo v rámci kulturológie, 

estetiky a masmediálnych štúdií. Viera Gažová (1950) vníma populárnu kultúru 

v širšom  kontexte  filozoficko-antropologického  skúmania  kultúry.  Svoju 

kulturologickú  koncepciu  prezentovala  v publikáciách  Súradnice  kultúry  (1996, 

2003),  Kríza  kultúry  (1997),  Štruktúra  kultúry  (1997),  Perspektívy  kulturológie 

(2003).  Erich Mistrík  (1954) sa orientuje na teóriu umeleckej  tvorby,  estetickú 

výchovu, metodológiu estetiky. Reflektoval aj masmediálnu kultúru. Je autorom 

prác Vstup do umenia (1994), Kultúra a multikultúrna výchova (1999), spoluautor 

zborníka Slovník spoločenských vied (1997). Teoretik umeleckej tvorby Vincent 

Šabík  (1937)  sa  k problematike  populárnej,  masovej  a masmediálnej  kultúry 

vyjadril  v knihe  esejí  Diskurzy  o kultúre (2001),  neskôr  vychádzajú  Diskurzy  

o estetike (2004). V rámci masmediálnych štúdii vyšla na Slovensku publikácia 

spisovateľa a teoretika Pavla Rankova (1964) Masová komunikácia. Masmédiá 

a informačná spoločnosť (2002), ktorá prehľadne zhŕňa najdôležitejšie témy tohto 

odboru.
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Summary:  
Mass  cul ture  is  a  complex  of  s tor ies,  ideas,  in format ion,  thoughts, 
enter ta inment ,  per formances  and  act iv i t ies  that  form  a  typ ica l  content 
of  communicat ion  channels  and  is  des igned  for  consumpt ion  by  mass 
audience.  I t  is  a  product  of  mass  media.  As  mass  media  are  prof i t 
or iented  they  make  l imi ted  in te l lectual  demands  on  thei r  consumers 
and  they  produce  products  wi th  low  or  no  ar t is t ic  va lue  (k i tsch) .  Mass 
cul ture  explo i ts  and  dr ives  out  fo lk  ar t  and  e l i te  ar t  by  min ig  the i r  s ty le 
and  themes.  The  term  popular  cu l ture  (or  pop  cul ture)  is  used  more 
of ten  nowadays.  I t  has  a  wider  meaning  as  i t  over laps  mass  media  but 
mass  cul ture  is  s t i l l  a  major  par t  o f  popular  cu l ture.  Cul tura l  products 



can be popular  regard less  of  the i r  va lue (both low cul ture and e l i te  ar t ) . 
When  something  is  popular ,  i t  is  popular  wi th  e i ther  the  mainst ream  (a 
large number  of  people)  or  the substream (a smal ler  number  of  people) . 
In  the  second  case  th is  subst ream  forms  a  subcul ture.  Popular  cu l ture 
is  the  resul t  o f  a  cont inu ing  in teract ion  between  indust r ies  that  produce 
cul tura l  mater ia l  and  the  people  of  the  soc iety  who  consume  thei r 
products .  Some  of  the  typ ica l  s igns  of  popular  cu l ture  are:  popular 
cu l ture  is  the  most  widespread  symbol ic  cu l ture  of  our  t imes,  i t  o f fers 
del ight  for  everyone,  i t  re f lects  everydayness  and  in f luences  human 
l i fe,  i t  is  easi ly  avai lable,  low  cost,  t ransient,  expendable,  young, 
wi t ty,  glamorous.  
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Zdenka Konečná

Frankfurtská škola.  História a ideové východiská

Hlavným  c ieľom  tohto  textu  je  s t ručný  výk lad  h is tór ie  a  ideových 
východísk  f rankfur tskej  školy  s  dôrazom  na  najvýznamnejších 
predstav i teľov,  vývojové  obdobia  a  ideové  posuny  v  budovaní  kr i t icke j 
teór ie .  Po  st ručnom  charakter izovaní  hes la  nas leduje  krátky  výk lad 
h is tór ie  f rankfur tskej  školy  od  počiatkov  až  po  súčasnosť,  potom 
nasleduje  zhrnut ie  h lavných ideových východísk kr i t icke j  teór ie .

Pojem  frankfurtská  škola (ďalej  f.š.)  označuje  skupinu  nemeckých 

intelektuálov  rozličného  akademického  zamerania  združených  v Inštitúte 

sociálneho výskumu (Institut für Sozialforschung) vo Frankfurte. Niekedy sa ako 

synonymum  k f.š.  používa pojem  Inštitút  sociálneho  výskumu/Institut  für  

Sozialforschung/Institute for Social Research alebo kritická teória/Critical Theory/

die  kritische  Theorie.  K najvýznamnejším  predstaviteľom  f.š.  patria  Max 

Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-

1979), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-1993), Friedrich Pollock 

(1894-1970) a Walter Benjamin (1892-1940).

1. História
Institut  für  Sozialforschung bol  oficiálne založený 3.  februára 1923 ako 



detašované  pracovisko  Frankfurtskej  univerzity. Inšpirátorom  jeho  vzniku  bol 

mladý marxisticky orientovaný intelektuál Felix Weil.  Podľa jeho predstáv mal 

vzniknúť nezávislý inštitút pre sociálny výskum, ktorý by sa zaoberal témami na 

nemeckých  univerzitách  málo  reflektovanými  (napr.  otázky  antisemitizmu 

a robotníckeho hnutia).  Weil  takisto  materiálne  zabezpečil  existenciu  Inštitútu, 

pričom sa stal predsedom  Spoločnosti pre sociálny výskum (Gesselschaft für  

Sozialforschung), ktorá slúžila ako finančná a administratívna zložka Inštitútu.

Prvým riaditeľom sa stal Kurt Albert Gerlach, marxisticky orientovaný kritik 

kapitalistickej spoločnosti. Po jeho smrti v roku 1923 sa jeho nástupcom stal Carl  

Grünberg, profesor práva a politológie na Viedenskej univerzite, editor  Archívu 

pre  dejiny  socializmu  a  robotníckeho  hnutia (  Archiv  für  die  Geschichte  des 

Sozialismus und der Arbeiterbeweg, známy ako  Grünbergs Archiv).  Nástupom 

Grünberga sa  začalo  obdobie  viac  menej  ortodoxne orientovanej  marxistickej 

práce  Inštitútu,  sústredenej  na  empirický  a  historický  výskum  z pozície 

historického  materializmu,  ktorého  hlavným cieľom malo  byť  odhalenie  príčin 

a zákonitostí sociálnej zmeny.

Po odstúpení Grünberga v roku 1929 sa s nástupom Maxa Horkheimera 

(1895–1973)  začína obdobie  najväčšej  produktivity  Inštitútu.  Horkheimer  videl 

hlavnú  úlohu  a cieľ  frankfurtskej  školy  v spojení  materialistickej  teórie 

a empirickej práce a vo vyzdvihnutí  interdisciplinárnej povahy činnosti  Inštitútu 

s cieľom  vytvoriť  novú  sociálnu  teóriu.  Bol  presvedčený  o  tom,  že  dobové 

filozofické prúdy nevyvinuli  postačujúcu sociálnu teóriu,  ktorá môže byť  jedine 

výsledkom plodnej  syntézy  filozofie  a  špecializovaných   spoločenských vied. 

Podľa  Horkheimerovho  názoru  jedine  veda,  ktorá   si   uvedomí   svoju 

spoločenskú  úlohu  v   aktuálnej  krízovej  situácii, môže prispieť k posilneniu 

produktívnych  síl,  ktoré  budú  schopné nastoliť  potrebnú  spoločenskú  zmenu. 

Cieľom práce Inštitútu mala byť práve takto postavená sociálna teória, pre ktorej 

pomenovanie Horkheimer vytvoril nový výraz kritická teória.  Horkheimer zároveň 

postavil  kritickú  teóriu  do  ostrého  protikladu  proti  všetkým  ostatným 

materialistickým  i metafyzickým  teóriám,  pričom  vyzdvihoval  najmä  spôsob, 

akým  sa  kritická  teória  stavia  proti  konštruovaniu  akéhokoľvek  systému. 



Horkheimer,  vedený  týmito  ideami,  zhromaždil  okolo  seba  skupinu  rozlične 

zameraných teoretikov,  orientácia  Inštitútu  sa  rozšírila  na  oblasť  psychológie, 

estetiky,  filozofie,  sociológie  i  politológie.  K najvýznamnejším  predstaviteľom 

frankfurtskej  školy  v tomto  období  patrili  Erich  Fromm,  reprezentant 

psychoanalytického  prístupu,  Leo  Lowenthal,  sociológ  literatúry  a kritik 

populárnej kultúry,  Friedrich Pollock,  marxisticky orientovaný ekonóm,  Herbert  

Marcuse,  kritik  kapitalistickej  spoločnosti,  Walter  Benjamin,  zaoberajúci  sa 

sociológiou umenia a filmu a Theodor  Adorno,  ktorý v tomto období  prispieval 

hlavne muzikologickými staťami.

V  roku  1932  začal  Inštitút  vydávať  Časopis  pre  sociálny  výskum 

(Zeitschrift  für  Sozialforschung),  v ktorom  boli  publikované  eseje  a texty 

k rozličným témam ako aj výsledky jednotlivých skúmaní Inštitútu.

Existenciu  Inštitútu  ohrozil  nástup  nemeckého  nacizmu  v roku  1933. 

Hlavnými príčinami tejto situácie bol židovský pôvod väčšiny jeho predstaviteľov 

a ich marxistické zameranie. Kvôli zamaskovaniu marxistickej orientácie aj kvôli 

prezentácii  európskeho charakteru bol Inštitút  premenovaný na  Medzinárodnú 

spoločnosť pre sociálny výskum (Société Internationale de Recherches Sociales) 

so  sídlom v  Ženeve.  V Paríži  a Londýne  boli  vytvorené  pobočky spoločnosti. 

Zeitschrift für Sozialforschung sa ďalej vydával v Paríži až do roku 1941, kedy 

nacistická  okupácia  Francúzska  znemožnila  publikovanie.  Frankfurtskú  školu 

v tomto období reprezentovala úzka skupina zahŕňajúca Horkheimera, Pollocka, 

Lowenthala, Adorna, Marcusa a Fromma.

Konečným  útočiskom  členov  Inštitútu  sa  napokon  v júni  1934  stala 

Columbia  University  v New  Yorku.  Obdobie  exilu  je  aj  obdobím  posunov 

v smerovaní  kritickej  teórie.  Badať  výraznejší  záujem  o  otázky 

antisemitizmu, socializmu,  krízy  kapitalizmu,  hrozby  autoritárstva  a  kolapsu 

liberalizmu. Proletariát už nie je chápaný ako revolučný subjekt histórie, objavuje 

sa kritika nacistickej ideológie. Kritika kapitalizmu sa mení na kritiku západnej 

civilizácie ako takej. V tomto období teória začína zatieňovať empirický výskum. 

Okrem  prác  Herberta  Marcusa  toto  obdobie  najlepšie  reprezentuje Adornova 

a Horkheimerova  spolupráca  na  kritike  kultúrneho  priemyslu  a osvietenstva 



v Dialektike  osvietenstva (Dialektik  der  Aufklärung,  1947)  a Adornove  Minima 

Moralia  (Minima  Moralia.  Reflexionen  aus  dem  beschädigten  Leben, prvé 

nemecké vydanie  v r.  1951).  Práve  v Dialektike  osvietenstva je  rozpracovaná 

analýza západnej civilizácie, ktorá je podľa autorov postavená predovšetkým na 

prepojení  princípu nadvlády a technologickej  racionality,  pričom realita je plne 

ovládaná  subjektom.  Základné  úskalie  tohto  procesu  (procesu  osvietenstva) 

spočíva v tom, že subjekt sám sa stáva ovládnutým a ovládaným a proletariát už 

v tejto  situácii  nemožno  definovať  ako  sociálnu  silu,  ktorá  by  umožnila  jeho 

emancipáciu.

Po  skončení  vojny  sa  do  Nemecka  vrátili  iba  Pollock,  Horkheimer 

a Adorno.  Jednotliví  predstavitelia frankfurtskej  školy sa už počas exilu začali 

rozchádzať v názoroch, čo napokon viedlo k nezáujmu Horkheimera a Adorna 

znovu  zjednotiť  členov  Inštitútu  k interdisciplinárnej  spolupráci.  Horkheimer 

a Adorno získali akademické posty a pokračovali v teoretickej práci. V novembri 

1951 bol  znovuotvorený  Institut  für  Sozialforschung na  čele  s Horkheimerom. 

Stal sa dôležitým nástrojom revitalizácie marxizmu a rozvíjania sociálnych vied 

na nemeckých univerzitách. Po odchode Horkheimera a Pollocka do penzie sa 

riaditeľom Inštitútu stal Adorno, ktorý naďalej spolupracoval s oboma kolegami.

V tomto období sa na pôde Inštitútu vyvinuli dve nové odvetvia sociálneho 

výskumu  –  sociológia  priemyslu  a sociológia  výchovy.  Frankfurtská  škola  sa 

zároveň  stala  jedným  z najvplyvnejších  myšlienkových  prúdov  v nemeckej 

sociológii a filozofii, jej teoretická práca sa stala jednou z hlavných tém diskusie 

v akademických kruhoch.

Toto obdobie je tiež charakterizované ďalším ideovým posunom. Podľa 

Adorna a Horkheimera už pracujúca trieda definitívne nemôže byť chápaná ako 

protiklad  kapitalizmu  a možný  zdroj  sociálnej  zmeny.  Adorno  a Horkeimer  sa 

z tohto dôvodu pokúsili  o preformulovanie základov kritickej teórie. Táto snaha 

ich  napokon  viedla  až  k ukotveniu  kritickej  dialektiky  v princípe  absolútnej 

negácie  ako  napríklad  v Adornovej  Negatívnej  dialektike  (Negative  Dialektik,  

1966).  

Vzápätí  kritická  teória  dosahuje  svoj  zenit.  V Amerike  vynikol  svojimi 



prácami,  najmä  svojou  koncepciou  jednorozmernej  spoločnosti,  Herbert 

Marcuse. Zároveň sa prehlbovali rozpory medzi Adornom a Marcusom. Zatiaľ čo 

Adorno  sa  plne  sústredil  na  svoju  teóriu  negatívnej  dialektiky,  ktorá  je  často 

kritizovaná pre prílišnú špekulatívnosť  a nepoužiteľnosť pre spoločenskú prax, 

Marcuse sa snažil rozvíjať praktickú realizovateľnosť svojej koncepcie. 

Jedným z najväčších teoretických problémov Adornovej a Horkheimerovej 

kritickej  teórie  sa  v tomto  období  stala  meniaca  sa  situácia  individuálneho 

subjektu  v meniacej  sa  kapitalistickej  spoločnosti,  čo  viedlo  k čoraz 

abstraktnejším záverom. Problém prakticko-politického aspektu (respektíve jeho 

absencie) v Adornovej a Horkheimerovej koncepcii mal za následok aj otvorený 

spor so študentmi. Témy kultúrneho priemyslu, ovládnutia prírody, regresívnych 

prvkov  pokroku,  odcudzenia  človeka,  sa  stali  populárne  medzi  stúpencami 

študentskej  ľavice,  ktorí  však vyžadovali  okamžitú politickú činnosť.  Adorno a 

Horkheimer  však  ich  revoltu  nepodporili  a študenti  a mladí  intelektuáli  svojich 

inšpirátorov napokon zavrhli. 

Táto  situácia  napokon  prispela  k otvoreniu  cesty  pre  nové  obdobie  skúmaní 

frankfurtskej školy na čele s novou generáciou kritikov, ktorých práce napokon 

zatienili  znepokojenie  nad  možnosťou  prežitia  Inštitútu  po  smrti  ich  známych 

predchodcov,  „otcov“  kritickej  teórie.  K najvýznamnejším  teoretikom  ďalšej 

generácie  patria   Alfred  Schmidt  (1931),  Oskar  Negt  (1934)  a najmä  Jürgen 

Habermas (1929), známy svojou koncepciou diskurzívnej etiky.

Práve Habermasovi  (riaditeľovi  Inštitútu  v rokoch 1983–1993)  sa v jeho 

diskurzívnej  teórii  podarilo  ukotviť  podmienky racionality  v sociálnom kontexte 

používania  jazyka.  Adornov  a Horkheimerov  autonómny  subjekt  sa  tak  stáva 

subjektom  v interakcii,  čo  umožnilo  výrazné  posuny  v kritických  skúmaniach 

Inštitútu. V šestdesiatych rokoch sa Habermas vo svojom diele  Erkenntnis und 

Interesse  (1968)  zaoberá  definovaním  kritického  poznania  ako  poznania 

založeného  na  princípoch  sebareflexie  a  emancipácie,  ktoré  ho  odlišujú  od 

prírodných aj humanitných vied. 

Inštitút  sa  v nasledujúcich  rokoch  zaoberal  rozličnými  výskumnými 

témami, napríklad ekonomickými a sociálnymi determinantami pracovného času, 



racionalizáciou  priemyslu  v Nemecku,  demokratickou  kultúrou  v západnej 

a východnej  Európe,  výskumami  orientovanými  na  ženy.  V druhej  polovici 

deväťdesiatych  rokov  sa  vykryštalizovali  tri  hlavné  výskumné  oblasti:  (1) 

demokratická  kultúra,  (2)  sociálny  štát  a demokracia,  (3)  kapitalistickú 

modernizácia a budúcnosť práce. 

Riaditeľom  Inštitútu  je  v súčasnosti  Habermasov  bývalý  študent  Axel 

Honneth (1949). Pod jeho vedením sa, v spolupráci s výskumníkmi z Goetheho 

univerzity vo Frankfurte, realizuje interdisciplinárny výskumný projekt s názvom 

Paradoxy  kapitalistickej  modernizácie  (Paradoxien  der  kapitalistischen 

Modernisierung),  skúmajúci  štrukturálne  zmeny  v súčasných  západných 

spoločnostiach.

2. Teoretické a metodologické východiská frankfurtskej školy
Frankfurtská  škola  patrí  do  prúdu  tzv.  západného  marxizmu,  ktorého 

stúpenci na rozdiel od marxisticko-leninskej interpretácie obrátili svoju pozornosť 

od  politickej  a ekonomickej  problematiky  k  filozofickej  interpretácii  Marxovho 

učenia, ktorú aplikovali v analýzach kapitalistickej spoločnosti a kultúry, ako aj v 

štúdiách o jej možnej transformácii. Stúpenci tohto prúdu sa prikláňali k názoru, 

že  tradičný  marxizmus  nezodpovedá  realite  kapitalistickej  spoločnosti 

a smerovali k jeho modifikácii.  

Kritickú teóriu frankfurtskej školy možno označiť za priame pokračovanie 

nemeckej filozofickej tradície reprezentovanej predovšetkým Kantom a Hegelom 

a vrcholiacej v novohegeliánstve, v diele Karla Marxa. V protiklade k Hegelovmu 

učeniu  predstavitelia  frankfurtskej  školy  odmietali  chápať  dialektiku  ako 

označenie  objektívneho  procesu,  ktorý  prebieha  mimo  kontrolu  človeka. 

Dialektiku  chápali  ako  „silové  pole“  medzi  vedomím  a bytím,  subjektom  a 

objektom,  univerzálnym  a jednotlivým,  trvaním  a prítomnosťou.  Najmä 

Horkheimer  a Adorno  dôsledne  vystupovali  proti  Hegelovej  téze,  že  vnútorný 

vývoj nášho myslenia a vývoj skutočnosti sú jedným, identickým procesom. Proti 

takto formulovanej jednote subjektu a objektu postavili kategóriu neidentity, ktorá 

mala  zdôrazniť  dialektickú  protiváhu  subjektu  a objektu,  jednotlivého 

a univerzálneho.



Samotný výraz kritická teória umožnil teoretikom frankfurtskej školy odlíšiť 

vlastnú sociálnu teóriu od tradície – teda od pozitivistickej  teórie.  Pre kritickú 

teóriu  je  charakteristický  dôraz  na  totalitu  (jednotu) vo  všetkých  analýzach 

a skúmaniach,  ktorý  je  jasným  vyjadrením  nesúhlasu  s fetišizáciou  ako 

sústredením  sa  na  jediný  aspekt  reality  s vylúčením  ostatných.  Frankfurtská 

škola  kritizuje  pozitivizmus  a  jeho  fetišizáciu  faktov  aj marxizmus  a jeho 

fetišizáciu kategórie práce ako jednostranné a preto neadekvátne prístupy, ktoré 

sú  založené  na  vyzdvihovaní  jedinej  kategórie,  pojmu  či  problému.  V súlade 

s týmto postojom sa jedným z hlavných metodologických východísk frankfurtskej 

školy  stala  interdisciplinarita ako  snaha  vyhnúť  sa  zovšeobecňujúcim 

a abstraktným teóriám, snaha skúmať rozličné sociálne fenomény z rozličných 

oblastí  spoločenskej  reality  z  pozície  rozličných  sociálnych  vied  (navzájom 

spolupracujúcich) a tak nahliadať totalitu spoločnosti. 

Výraz  kritická  teória  tiež  umožnil  predstaviteľom  frankfurtskej  školy 

dištancovať sa od označenia marxizmus a jeho politizujúceho náboja a prepojiť 

ich  vlastnú  sociálnu  teóriu  s  kritickou  filozofiou  Imannuela  Kanta  (najmä 

Kantovou  kritickou  reflexiou  limitov  poznania  a prepojením  takejto  kritiky 

s problémom morálky).

Jedným  z najdôležitejších  elementov,  ktoré  spájajú  kritickú  teóriu 

s Marxovým  učením je  snaha  vytvoriť  spoločenskú  teóriu,  ktorá  bude  hľadať 

cesty  pre  transformáciu  aktuálneho  stavu  spoločnosti  s nádejou  na  budúcu 

spravodlivú,  racionálnu  spoločnosť.  U frankfurtskej  školy  však  nastáva obrat 

v chápaní tradičnej marxistickej filozofie, kde je na prvom mieste proletariát ako 

nositeľ  budúcej   revolučnej   zmeny  spoločnosti.  Stúpenci  frankfurtskej  školy 

argumentujú,  že  pod  vplyvom  celkovej  transformácie  európskej  spoločnosti, 

proletariát  už  viac  nie  je  schopný  plniť  túto  úlohu.  Preto  sa  obracajú  k 

odhaľovaniu  progresívnych  síl  v spoločnosti  ako  nositeľovi  (spoločenskej) 

pravdy;  k silám, ktoré sú schopné narušiť status quo a posunúť vývoj smerom 

k racionálnej  spoločnosti.  Významný ideový  posun  v porovnaní  s marxistickou 

filozofiou nastáva práve v odvrátení pozornosti od revolučnej masy (proletariátu) 

k indivíduu ako potenciálnemu východisku sociálnej zmeny. 



Frankfurtská škola prevzala od Marxa predovšetkým myšlienku  syntézy  

teórie  a praxe v  záujme  transformácie  spoločenského  usporiadania 

a materialistickú  dialektiku.  Materialistický  základ  teórie  však  podľa 

predstaviteľov frankfurtskej školy nespočíval  v metafyzickom postoji  k podstate 

reality (ako to podľa nich bolo u Marxa) ale práve v orientácii teórie na prax.

Metóda frankfurtskej školy je takisto založená na  dialektike. Jej podstata 

spočíva vo vyhýbaní sa uzavretému filozofickému systému a dôraze na kritiku a 

konfrontáciu  rôznych  filozofických  tradícií  a mysliteľov.  Teoretici  frankfurtskej 

školy  sa  pokúšali  preformulovať  dialektiku  ako  konkrétnu  metódu,  v ktorej  je 

obsiahnuté uvedomenie si potenciálneho vplyvu špecifických sociálnych faktorov 

a spoločenských síl  na možnosť sociálnej zmeny.  Vychádzali pritom na to, že 

samotná  sociálna  realita  je  dialektická  a najlepšie  ju  preto  možno  reflektovať 

práve prostredníctvom dialektického prístupu. Dialektická metóda sa prejavila aj 

v  samotnom  štýle  písania.  Ako  ideálny  príklad  slúžia  Adornove  eseje 

a Benjaminove pokusy zostaviť  celé dielo z citátov iných mysliteľov.  Adornove 

texty  sú  ideálnym  stelesnením  princípu  už  spomínanej  metódy  negatívnej 

dialektiky. 

Adorno je mysliteľ, ktorý odmieta akékoľvek uzavreté filozofické systémy, 

predstavujú  pre  neho  skryté  nebezpečenstvo  pre  poznanie  pravdy  ako  príliš 

abstraktné  a zovšeobecňujúce  súhrny  poznatkov,  ktoré  si  nárokujú  na 

pravdivosť.  Preto  jeho texty  predovšetkým potierajú  akúkoľvek  systematizáciu 

a hierarchizáciu.   Jeho diela,  to je predovšetkým proces kladenia fragmentov, 

myšlienok, argumentov, skúseností proti sebe bez hierarchie a syntézy,  vôbec 

bez  smerovania  k nejakej  syntéze.  Zároveň  každá  jedna napísaná  myšlienka 

nadobúda svoju hodnotu a právo na pravdivosť iba nahliadaná cez jednotu textu, 

jedine  takýmto  spôsobom  je  možné  prekonať  protiklady  bez  toho,  aby  boli 

zrušené (filozofia musí zachovať princíp heterogenity), a zároveň dosiahnuť ich 

novú  konšteláciu,  ktorá  nám  môže  vyjaviť  pravé  poznanie.   Inými  slovami, 

riešenie  nemožno  hľadať  na  strane  ani  jedného  z týchto  protikladov,  pravé 

poznanie sa neskrýva ani v ich strede, ale len v ich prekonaní. Adornova metóda 

je  tak  vlastne  akousi  negáciou  uzavretého systému pojmov. Neopakovateľná, 



dialekticky sa vyvíjajúca realita prekračuje hranice systému, doslova žije mimo 

neho a preto ju nemožno prostredníctvom akéhokoľvek systematického myslenia 

uchopiť. 

V rámci nadviazania  na  marxistickú  filozofiu  teoretici  frankfurtskej  školy 

obracajú svoju pozornosť od ekonomickej bázy spoločnosti (subštruktúry) a témy 

odcudzenia  práce  v kapitalistickej  spoločnosti  k superštruktúre.  Vzťah  medzi 

superštruktúrou a subštruktúrou je dialektický. Podľa sociálnej teórie frankfurtskej 

školy  mali  byť  v spoločnosti  budúcnosti  superštruktúra  a subštruktúra 

zjednotené,  nakoľko  ich  oddelenosť  je  súčasťou  neslobodnej  spoločnosti 

súčasnosti.  Teoretici frankfurtskej školy sa v kontexte skúmania superštruktúry 

zamerali  predovšetkým  na  skúmanie  ideológie ako  jedného  zo  základných 

elementov sociálnej štruktúry (napr. výskumy autority počas amerického exilu) 

a na skúmanie kultúry (tu predovšetkým problémov týkajúcich sa masovej kultúry 

a estetiky). 

Na  označenie  kultúry  kapitalistickej  spoločnosti  používali  teoretici 

frankfurtskej školy označenie  afirmatívna kultúra.  Pod týmto výrazom rozumeli 

kultúru kapitalistickej epochy, ktorá na ceste vlastného vývinu viedla k oddeleniu 

civilizácie od duchovného sveta ako nezávislej oblasti hodnôt, ktorá potvrdzuje 

možnosť existencie (vytvorenia) lepšieho a hodnotnejšieho sveta. Tento svet je 

realizovateľný každým indivíduom, vnútri  jeho samého, bez ohľadu na fakticitu 

reality. 

Kultúru chápali teoretici frankfurtskej školy ako celok, v ktorom sa pokúšali 

odhaliť  protikladné  sily  ako  revolučný  potenciál.  Vyzdvihovali  ju  ako 

multidimenzionálnu  entitu,  ktorú  možno  skúmať  jedine  cez  prizmu  totality 

spoločenského života.

Predstavitelia frankfurtskej školy tiež museli obhájiť svoju pozíciu medzi 

súdobými filozofickými prúdmi a vyrovnať sa s vplyvmi svojich  predchodcov, ako 

aj    s dobovou  spoločenskou,  ekonomickou,  politickou  a kultúrnou  situáciou. 

Kritická  teória  frankfurtskej  školy  je  preto  obohatená  o nové  nazeranie 

subštruktúry – ekonomickej bázy spoločnosti  a  postavenia   proletariátu.  Čerpá 

z  Nietzscheho  kritiky  morálky  západnej  spoločnosti,  kladie  dôraz  na 



individualizmus  a subjektivizmus.  Aby  bolo  možné  individualistické  nazeranie 

sociálnych  fenoménov,  integruje  Freudovu psychoanalýzu,  ktorá  umožňuje 

vyplniť  medzeru  medzi  subštruktúrou  a superštruktúrou,  spoločnosťou 

a jednotlivcom, pomáha vysvetliť súvislosť medzi ľudskými potrebami a túžbami 

a sociálnymi faktormi ovplyvňujúcimi ľudské správanie. 

3. Kritika frankfurtskej školy
Kritická  teória  mala  rovnako  svojich  stúpencov,  obdivovateľov 

a nasledovníkov  ako  i kritikov.  Azda  najvýraznejšie  bola  v oboch  smeroch 

reflektovaná  v povojnovom  období.  Na  jednej  strane  našla  svojich 

nasledovateľov  medzi  ľavicovo  orientovanými  študentmi  na  európskych 

univerzitách,  na druhej  strane našla svojich kritikov,  a to predovšetkým medzi 

predstaviteľmi  empirickej  sociológie  (predovšetkým  v Nemecku  a vo 

Francúzsku). 

K významným  kritikom  frankfurtskej  školy  v tomto  období  patril  Lucien 

Goldmann, francúzsky sociológ a literárny teoretik. Jeho teória sa často označuje 

ako  marxistická  alebo  neomarxistická.  Jeho  kritika  frankfurtskej  školy  je 

významná  najmä  v súvislosti  so  skúmaním  fenoménu  duchovnej  kultúry 

a umenia.  Goldmann  má  napríklad  pomerne  blízko  k frankfurtskej  škole  a jej 

odmietaniu  pozitivizmu  a scientizmu.  Na  druhej  strane  kritizuje  jedno  z 

najvýznamnejších východísk kritickej  teórie v povojnovom období – negatívnu 

dialektiku. Podľa Goldmanna negatívna dialektika neposkytuje žiaden pozitívny 

konštrukt,  skôr  je  orientovaná  na  negáciu  existujúceho.  Negatívnu  dialektiku 

v podstate považuje za príliš dogmatickú a kritickú. Kriticky reflektoval napríklad i 

Adornove estetické názory.   

Pre vývin nemeckej sociológie v šesťdesiatych rokoch boli charakteristické 

predovšetkým diskusie o problematike metodológie spoločenských vied. V tejto 

polemike  vystúpili  nemeckí  pozitivisticky  orientovaní  sociológovia 

proti stúpencom dialektickej sociológie, teda predstaviteľom frankfurtskej školy, 

ktorých prístupu vytýkali najmä špekulatívnosť a iracionálnosť. Počiatkom tohto 

sporu bolo vystúpenie Karla Poppera a Theodora Adorna na zasadaní nemeckej 

sociologickej spoločnosti v roku 1961 s referátmi na tému „O logike sociálnych 



vied“.  Polemika  potom  pokračovala  predovšetkým  v súvislosti  s ďalšími 

zasadaniami v rokoch 1964 a 1968.

Dialektická  sociológia  frankfurtskej  školy  sa  stala  nielen  zdrojom  kritiky 

stúpencov empirickej sociológie, ale aj zdrojom inšpirácie. Diskusie o metodológii 

sociálnych vied sa v tomto období objavili aj v Amerike. To malo za následok i 

zvýšenie záujmu o dialektiku, spolu s ktorým rástla aj popularita kritickej teórie 

frankfurtskej školy.

Výrazným predmetom kritiky v tomto období bol predovšetkým idealizmus, 

špekulatívnosť  a neaplikovateľnosť  kritickej  teórie  z hľadiska  politickej  a 

spoločenskej praxe. Práve v tejto súvislosti proti nej vystupovali vedci a teoretici 

z oblasti  sociálnych  vied,  i revolučne  naladení  študenti  a ďalší  prívrženci 

dobového ľavicového hnutia.
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SUMMARY:  
In  th is  cont r ibut ion,  the  author´s  in tent ion  was  to  in t roduce  Frankfur t 
School ,  a  very  d iverse  group  of  German  th inkers,  who  worked  together 
in  the  Inst i tu te  for  Socia l  Research  in  Frankfur t .  In  the  f i rs t  part  the 
author  t r ies  to  survey  br ie f ly  the  h is tory  of  the  Inst i tu te  f rom  i ts 
beginnings  t i l l  present  t imes,   po int ing   out  the  most  important  facts, 
personal i t ies  and  ideas.  In  the  second  part  she  t r ies  to  exp la in  the 
theoret ica l  background  of  the  soc ia l  theory  of  Frankfur t  School  known 
as Cr i t ica l  Theory.     
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