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Predhovor
Súčasná spoločnosť je spojená s veľkými a radikálnymi zmenami. Za
necelých 30 rokov sa stalo mnohé celkom inak. Na jednej strane dokážeme
zachrániť život deťom narodeným v 26. týždni tehotenstva, na druhej strane
sa rozširuje počet štátov, kde je legalizovaná eutanázia dospelých, ale
dokonca i detí (Holandsko). „Mailujeme“, „chatujeme“ a „skypujeme“
s celým svetom, takmer nepretržite sme k dispozícii na mobilnom telefóne.
Digitálne fotoaparáty a videokamery nás neobmedzujú ani 36 políčkami
filmu, ani drahým filmovým pásom. Mnohí cestujú temer po celom svete v
rámci pracovnej mobility i dovoleniek. Máme množstvo záznamov
a dokumentácie, ale máme úmerne s tým aj viac skutočných, hlbokých
zážitkov a spomienok?
Tieto i rad ďalších zmien sa premietajú do individuálneho, rodinného
i širšieho sociálneho života každého z nás. Ak sa v minulosti pripravovali deti
na to, že budú žiť s dvoma – troma ďalšími generáciami, dnes už na to nie sú
pripravované nielen deti, ale ani my by sme to pravdepodobne dlhodobo
nezvládali. Ony i my chceme „žiť svoj život“. A tak aj v prípade, že žijeme
s niekým, neraz to má podobu slovami I. Plaňavu – „spolu každý sám“. Je to
smutná, ale nie jediná problematická možnosť. Existuje možnosť byť aj
v permanentnom nepriateľskom konflikte. Je však možné hľadať cesty, aby
spolu bolo skutočne „spolu“. Tak vnímame aj podnet, ktorým je spoločná téma
príspevkov: „Deti, dospelí, seniori – medzigeneračný monológ, dialóg alebo
konflikt?“
Hľadanie ciest porozumenia, minimalizácia konfliktov, ktoré sú
zbytočné, ochota vidieť pri napĺňaní potrieb nielen seba, ale aj svojich
generačných a mimogeneračných blízkych, je celkom iste problém
s výrazným sociálno-pedagogických akcentom. Už hľadanie ciest je prvou
cestou. Ponúkame teda „záznamy nášho hľadania“.

doc. PhDr. Albín Škoviera PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
editori
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Preface
The modern society is associated with major and radical changes. In
less than past 30 years, many things are altogether different. On the one hand,
we can save the lives of children born in the 26th week of pregnancy, on the
other hand, the number of countries where legalized adult euthanasia, but
even children (the Netherlands) is being extended. We "mail", "chat" and
"skype" with the world, almost constantly available on a mobile phone.
Digital cameras and camcorders do not limit us to 36 film frames or expensive
films. Many travel almost all over the world in terms of working mobility and
holidays. We have a lot of records and documentation, but do we have more
real deep experiences and memories?
These and a number of other changes are reflected in the individual,
family and wider social life of each and every one of us. If in the past children
were being prepared to live from two-third generations, children are no longer
prepared for it, but we would not even have been able to do it for a long time.
They and us want to "live our lives". And so, even if we live with someone,
it's not like it, with the words of I. Plaňava, "together, everyone alone". It's
sad, but not the only problematic option. It may also be in a permanent hostile
conflict. But it is also possible to find ways to really be "together" together.
So we also feel the stimulus, which is the common theme of contributions:
"Children, adults, seniors - an intergenerational monologue, dialogue or
conflict?"
Finding ways of understanding, minimizing conflicts that are
unnecessary, willingness to meet needs not only for themselves but also for
generational and non-generational relatives is quite a problem with a strong
socio-pedagogical accent. Finding the way is the first way. So we offer
"records of our search".

doc. PhDr. Albín Škoviera PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
editors
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Z dětství k rodičovství po partnerství –
– problem více generačního soužití
From Childhood to Parenthood after Partnership –
– the Issue of Multi-Generational Coexistence
Petr Fabián
Abstract
This article describes the issue of multi-generation families living together in
small space. It does not aim to find specification or solution of this issue. The
article as a whole is more phenomenologically oriented; it aims to describe
why some situations appear that way, peculiarly what causaulties could be
behind them. In the conclusion, outline of the way to fulfill one´s life in
freedom, where others and I have the possibility to develop our personality
without fake or manipulative expectations, is mentioned.

Key words: Partnership. Intergenerational Coexistence. Wise Parenthood. Primal
Relationship. Young Family.
Úvod
Problematika vztahu s rodiči v době jejich stáří a případné konflikty mezi
generacemi, případně mezi rodinami, jsou někdy zdrojem vtipů případně motivem
kriminálních příběhů.
V předkládaném příspěvku se budeme zabývat jen situacemi, kde se jedná
o vícegenerační soužití v rámci jedné domácnosti, rodinného domu, případně velmi
blízké vzdálenosti pro soužití – prarodiče – rodiče – děti. Rodiny v těchto situacích
mohou žít ve své vlastní domácnosti, případně mohou žít ve společné domácnosti –
tří generační soužití v jedné domácnosti. Někdy tyto formy soužití nazýváme taky
sendvičová generace.
Základem pro tento příspěvek byl dotazník pro rodinné poradce a terapeuty.
Dotazovali jsem se terapeutů, kteří pracují na úrovni krajských zařízení pro děti
a rodinu a terapeutů, kteří pracují samostatně a spolupracují s organizacemi
zaměřenými na podporu rodinných vztahů.
Hledali jsme společná témata, která přicházejí řešit manželé v situacích
uvedených způsobu soužití. Cílem nebylo získat přesná měřitelná data, ale sledovat
spíše principy řešené problematiky vzájemného soužití několika generací na velmi
malém prostoru. Je možné říci, že jsme spíše hledali kvalitativní data.
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První varianta
Druhá varianta
Je založena na dobrém úmyslu pomoci Je spíše postavena na problematice
mladé rodině při startu do společného
starší generace, která se zcela oddala
života. Mladá rodina potřebuje pomoci rodině a dětem. Rodiče si nestihli
při začátku. Jedná se o pomoc při
vybudovat novou sociální síť
bydlení, následně pomoc s dětmi –
a očekávají návratnost předchozí
především se jedná o skloubení
investice. Toto se děje na základě
rodinného a profesního života. Celek
představy o dětech a podpoře v jejich
vypadá jako čistě altruistická část
seniorském věku, případně tuto svou
rodičovství, pomoc již dospělým
samotu řeší pomáháním jejich dětem
dětem.
v zakládání rodiny.
Tab. 1 – Scénáře soužití generací
Výsledky dotazování:
Terapeuti sdělili, že v případech uvedeného soužití, je problematika
mezigeneračního napětí řešena jako primární přibližně v 80 % případů, ostatní se
týkají jiné problematiky. Pouze v jednom případě sdělili, že znají velmi dobré
vzájemné soužití více generací ve společném domě. Práce s pozitivními vzory tedy
byla pro nás bezpředmětná.
Ve výsledcích se objevily v zásadě dva scénáře, které byly závislé na čase
ve kterém se vyvíjely.
Společné znaky obou scénářů
V obou nabídnutých scénářích jsou zahrnuty prvky pomoci mladé rodině,
řešení vlastní prázdnoty a následně očekávání “úcty” podle představ starší generace.
Na začátku je viditelná pomoc starší generaci mladší generaci, ale následuje
plíživá ztráta soukromí a prostoru pro budování nové rodiny.
Logicky přichází vzpoura proti ztrátě soukromí. Tato vzpoura může probíhat
rozvodem mladé rodiny, nebo bolestivým nastavením hranic mezi rodinami.
Předmětem našich úvah se stává hledání procesu, kde může být na konci
vzájemné soužití více generací. Takové soužití, které je posilování úcty mezi všemi
účastníky a vytváří sprostot pro rozvoj mladé rodiny.
Cesta k partnerství
„Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě, stanou se jedním tělem a jednou
duší“ (Ef.5, 31-32)
Partnerství chápeme jako soužití definované úctou a svobodou všech
účastníků. V rámci rodinných vztahů, vnímáme, že partnerství je přirozeným
pokračováním rodičovství. Další část textu se bude zabývat přesně touto
problematikou – jak utvářet svou rodinu, abychom měli následně v rámci
vícegeneračního soužití partnerský vztah, který umožňuje rozvoj všech osob –
rodičů, dětí, vnoučat.
Pro popis cesty k takovému soužití, jsme využili popis vývoje
vícegeneračního soužití, které jsme opřeli o model dospívání jedince.
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Vznik rodiny a život rodiny
Nová rodina vzniká tak, že se zpravidla dva dospělí lidé dohodnou na
společné cestě životem a založí rodinu. V tomto raném období vztahu jsou sebou
okouzleni a jejich vztah je pro ně hodnotu samou v sobě.
První rizikový krok přichází s narozením dítěte. Rodina vzniká tak, že
dospělí utvoří prostor pro nový život. Jsou však situace, kdy radikální změna
narození nového člověka a naplňování jeho potřeb, postupně a plíživě změní tento
smysl. Smyslem života nebo partnerství se pak může stát dítě pro jednoho nebo oba
partnery.
Pokud se dítě stane smyslem našich životů – nikoliv rodičovství, pak zabere
prostor pro budování vztahu a místo pro rozvoj našich zájmů. Je přirozené, že
v prvních letech věku dítěte, dítě potřebuje soustředěné rodiče na svou rodičovskou
roli, ale velmi rychle pak potřebuje tátu a mámu, kteří jsou soustředění na svůj vztah
a na rozvoj svých osobních a společných zájmů.
Dalším milníkem ve vývoji rodiny a rodičovství je období dospívání dětí.
V období dospívání, se děti chtějí osamostatnit a odejít z domu. Jedná se o zcela
přirozený vývojový proces jedince. Ve svém dospívání toužíme po nezávislosti,
někdy se však vyskytnou nevhodné modely vzájemných řešení, kdy se mladý člověk
může stát závislým na nezávislosti.
Zřejmě zde platí přímá úměry – čím více mají rodiče svůj smysl vztahu
a života ve svých dětech, tím více jejich děti, touží po nezávislosti a odpoutání, a to
se odrazí především ve způsobu tohoto odpoutávání.
Osamostatnění
Mladý dospělý odchází do života. Odchází, aby přirozeně vytvářel nové vztahy,
našel si práci, založil rodinu. Stále zůstávají kořeny v minulé rodině. Nejsme jen informace
genetického kódu, ale jsme rovněž definování celou svou historickou zkušeností.
Mladá rodina s osamostatněním a případným přijetím dítěte do svého středu
má mnoho starostí. Tyto starosti může zhoršovat nejistota zaměstnání, nedostatek
startovacích bytů, nemocnost dítěte a podobně. Zpravidla nejbližšími pomocníky
jsou právě příbuzní ze širší rodiny a nejčastěji rodiče. Tento fakt posiluje situace,
když jsou již na důchodě.
Mechanizmy procesu ne-osamostatnění:




Pomoc mladé rodině.Tento stav vypadá z vnějšku sociálně příznivě, mladá
rodina získává významnou pomoc při startu do života. Je zde však riziko, že
rodiče budou udržovat jejich dětské role. Výsledkem tohoto procesu může být
stav, kdy nevytváří novou rodinu, ale tvoří více či méně kopii předešlé rodiny. K
této kopii se přidává zkušenost druhého z partnerů. Chybí zde prostor partnerství
– kdy jsou upozaděny rodičovské a dětské role.
Tento životní proces soužití bývá z počátku definován ostrými hranicemi, která
jsou dány nutnou mírou podpory. V průběhu doby se však mohou tyto hranice
stírat na úkor zmenšení životního prostoru mladé rodiny. Tomuto faktu
napomáhá situace spotřebně a kariérně orientované společnosti, která ovlivňuje
mladou rodinu v modu mít nebo být (Fromm, 1994).

11

Fabián, P.:
Z dětství k rodičovství po partnerství – problem více generačního soužití



Nedostatek prostoru pro nový způsob života v etapě seniorského věku.Příchod
etapy naplnění života - bez ohledu na již čerpání z výhod důchodu či nikoliv –
s sebou nese několik zásadních změn v životě člověka i manželského páru, jehož
děti opustili svou primární rodinu. Partneři se srovnávají s novými výzvami domov bez dětí, úbytek sil, naplnění kariérního života, často významný volný
časový prostor. Rovněž zde dochází k potřebě změny koníčků, zájmového
života, vytváření nových sociálních vazeb. Změn je velmi mnoho, a je přirozená
obava z těchto změn. Naopak vycházet vyříct a pomáhat nově vznikající rodině
se jeví jako přirozené naplnění seniorského věku. Zároveň tato pomoc s sebou
nese pocit naplnění a bezpečí. Pocit bezpečí je spjat se znalostí svého dítěte a
ochoty sdílení životních zkušeností. Pokušení naplnit své dny další rodičovskou
péčí. Pomoc nově vznikající rodině s sebou nese ztrátu času na tvorbu nových
sociálních vazeb, koníčků, zájmů a vytváří zhoubné pole pro pocit „očekávání
vděčnosti”.
 Pokušení mít věci pod kontrolou. Naše rodičovské i partnerské role s sebou nesou
touhu mít život pod kontrolou. Jednoduše sděleno, chceme mít předvídatelný život
a životní situace. Toto bezpečí nám dávají rituály v našich d omácnostech i životech.
V problematice vícegeneračního soužití jsou tyto touhy zhoubné. Jako
rodiče máme povinnost své dítě poslat do světa, nechat jej žít jeho život, případně,
když založí svou rodinu – jejich život. Je to však naše dítě, byli jsme u jeho příchodu
na svět, známe jeho první slova, ale známe i jeho osamostatňování, dospívání, první
lásky. Dospívání dítěte je i o tom, aby rodiče opustili své modely kontroly dětí.
U vzniku nové rodiny, si přejeme štěstí (ať už to znamená cokoliv) pro své
dítě i pro jeho rodinu. Velmi rádi pomáháme, ale hranice mezi pomocí a „mít věci
pod kontrolou“ je velmi křehká a nejasná. V rámci racionalizace dovedeme kontrolu
– zda ta jeho na něj hodná – ukrýt do hávu pomoci hlídání dětí, pravidelného pečení
buchty nebo každotýdenní návštěvy.
Rovněž touha po naplnění babičkovské nebo dědečkovské role je zcela
legitimní. Naše vnoučata potřebují mít prožitek a zkušenost se staršími generacemi.
Role prarodičů je jiná než role rodičů, prarodiče již vědí, že některé věci ve výchově
nejsou hodny přílišné pozornosti, ale musí zůstat u role prarodičů.
Zhouba vděčnosti a úcty
„Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi,
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ (Dt 5, 16)
Vděčnost a úcta jsou samy v sobě dvě hodnoty, které jsou v lidském životě velmi
důležité v rámci utváření našeho lidství. Úcta k rodičům je jedním z přikázání
desatera a leží u kořenů naší kultury. Jaká je však hranice mezi vděčností, úctou a
otroctvím ve jménu těchto hodnot?
Jako v mnohých oblastech lidského života, i zde existují dva extrémy:
 Jedním z krajních hledisek je přílišné zahrnutí podporou. V praxi tato situace se
může projevovat velmi pozvolna a plíživě, od týdenního setkání na nedělním
obědě, až po postupnou pomoc a sdílení se, se vším co se děje v obou
domácnostech. Nenápadně může dojít ke vzájemné symbióze dvou rodin, kde
mladá rodina se již nerozvíjí svou cestou, ale jen kopíruje model předešlé
rodiny. Nedojde k separaci rodin (Trapková, Chvála, 2017).
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Druhým krajním hlediskem je stav, kdy nabytím plnoletosti, musí mladý člověk
opustit svou primární rodinu a pomoci si sám podle svým možností a
dovedností. Tato situace nahrává rozvoji patologických vzorců – jak sociálních
tak osobních. Rodová separace zde probíhá příliš překotně, živelně, kde může
dojít ke ztrátě rodové kontinuity.
Vytýčení hranice vděčnosti a úcty zhoršuje míra podpory mladé rodiny. Jeví
se tedy, že umožnění mladé rodině žít první roky nezávisle na svých rodičích – jen
s takovou mírou podpory, která napomáhá budování jejich vzájemného vztahu
a umožňuje prarodičům rozvíjet jejich období naplněného života novým způsobem
a ezávisle na mladé rodině – jako optimální postoj. Nejedná se tedy o vytyčování
hranic, ale o rozvoj vzájemných partnerských vztahů bez druhé rodinné konstelace.
Tento postoj se jeví jako optimální hledisko vděčnosti a úcty. Jsem ti vděčný za vše
co jste pro nás udělali, a protože k vám chováme úctu, nebudeme si do budování
vztahu zasahovat.
Opětovné soužití
Nutnost pomoci starým rodičům přichází v různé době, ale je to jedna z
jistot, která přijde v rámci rodinného života. Mladá rodina se postupně bude dostávat
do tzv. sendvičové generace. Sendvičová generace je popis pro generací osob
středního věku, kteří se starají o své dospívající děti a zároveň pečují nebo pomáhají
svým rodičům v seniorském věku, případně prarodičům.
Tento stav je emočně i ekonomicky náročný. V místech kde nefunguje dlouhodobě
úcta, důvěra a dospělí nejsou zakotveni sami v sobě a svém primárním vztahu –
přichází ke slovu mezigenerační konflikt. Tento konflikt může mít různé podoby:
 Očekávání starší generace, že dostane péči „mladých„ podle svým představ
 Očekávání, že „mladí“ budou vychovávat své děti podle představ a pravidel
prarodičů
 Patent na pravdu – vy mladí/vy staří tomu nerozumíte
 Záměny úcty za poslušnost nebo službu.
 Vzpoura proti zasahování do chodu rodiny – mladší generace se vyhraní proti
generaci starší.
 Odložení starší generace do domovů důchodců a ukončení vzájemných vazeb
 Využití starší generace a jejich oslabení k získání finančních zdrojů.
Moudrost vzájemnosti?
Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu (Kol 3, 21)
Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. (Sir. 3, 15)
Vzájemnost má jako další synonyma – solidarita, oboustrannost.
Jak tedy vybalancovat všechny výše uvedené popisy reality soužití několika
generací na malém prostoru? Východiskem může být především oboustrannost –
umožnit co největší prostor pro vzájemné soužití mladé generace, dát ji prostor pro
utváření vztahu třeba i za cenu tlaku. Přirozenou námitkou je to, že se mladá rodina
může cítiti odstrčená. Takový stav není žádoucí, ale jeho opakem je situace, kdy
mladá rodina má pocit nebo povinnost sluhy. Cesta k vyvážení tohoto dilematu se
jeví v rovině rozvoje nových zájmů a sociálních vazeb v období naplněnosti života.
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Naše děti nejsou smyslem našeho života. Našim úkolem je pomoci mladé
rodině nás opustit a vytvořit domov pro jejich děti. Pokud nám naše děti budou moci
pomoci v našem stáří, budou to moci udělat jedině v situaci, kdy budou pevně
zakotveni ve svých základních vztazích. Zároveň pak budou schopni nechat své děti
svobodně odejít a naplnit své životy.
Pomoc našich dětí v našem stáří je opřena o naši dovednost a schopnost je
nechat žít podle svého.
Je zde i druhý proti pól – nenechat se využívat mladou generací, nezaměnit
naši snahu pomoci za jejich lenost či neschopnost se o sebe starat a tuto lenost
podporovat. Kniha Kazatel je v tomto jednoznačná – Je čas sít a čas žní (Kazatel 3, 2).
Závěr
Snažili jsme se popsat problematiku vícegeneračního soužití na malém
prostoru. Jen v námi omezených popisech je zřejmé, že tato problematika je
mnohoúrovňová, složitá a zároveň jednoduchá.
Smyslem našeho života je naplnění našeho života - Erikson. Výchova,
kontrola, očekávání – jsou jen nějakými berličkami, které mají řešit náš případný
pocit samoty, osamocení. Všechny tyto berličky mohou být ze strany starší generace
k mladší – ovládat a řídit jejich život, udělat je šťastnými podle našich představ.
Mohou být rovněž ze strany mladší generace ke starší – očekávat, že se o
nás budou stále starat a podporovat nás – strach nebo obava z dospělosti.
Cestou se jeví rozvíjeni moudrost v průběhu celého našeho partnerství
a rodičovství. Moudrost poskytovat jen nutnou podporu, tak aby druhý měl svobodný
prostor pro svůj rozvoj, a moudrost požádat o pomoc takovým způsobem, aby druhý
nám ji mohl poskytnou svobodně bez nutnost a očekávání vděčnosti nebo jiných
závazků.
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Medzigeneračné zmeny vo vzťahoch a otvorenosť k dialógu
Intergenerational Changes in Relationships and Openness
to Dialogue
Tomáš Jablonský
Abstract
In the article we describe basic changes and behaviours in individual
development stages – their positives and negatives. We strive for
interconnection of these generational specifics and we try to suggest
possibilities of mutual intergenerational understanding through an open
dialogue.

Key words: Dialogue. Relationships. Intergenerational Change. Openness.
Každý život sa mení. Sám život nás mení, keď doň vstúpime. A každý vek
na nás kladie svoje vlastné nároky a úlohy. Vo svojej knihe Die Lebenswende Seele
und Tod uvádza C. G. Jung – ten, kto si odopiera zmenu, vnútorne ustrnie.
Nezastaviť sa na svojej životnej ceste, neustrnúť, ale stále znova začínať, je
v tomto striedavom lúčení a opätovnom novom počiatku života schopnosťou, ktorá
patrí k umeniu zmeny. Rovnako vzťahy medzi ľuďmi sú v ustavičnom pohybe, sú
v procese zmeny a premeny. A je dobré a žiaduce, keď sa so zmenami dokážeme
vyrovnať. Kto ochotne reflektuje na túto zmenu, uchová si mladícku vitalitu, aj keď
je už v pokročilom veku.
Permanentnosť budovania vzťahov
Vytvorenie, udržanie a rozvíjanie medzigeneračných vzťahov je jednou
z nosných úloh stojacich pred každým človekom v každej jeho životnej fáze –
v adolescencii, dospelosti i v seniorskom veku. Môže byť nenahraditeľnou súčasťou
pre optimálny psychický, fyzický, sociálny a morálny osobnostný rozvoj.
Tieto medziľudské vzťahy patria k takým okruhom skúmania, ako napr.
sociálna percepcia, komunikácia, vzájomná interakcia a pod.. Významnú prácu
v danej oblasti napísal Kelley (1979) s názvom Personal Relationship, kde začal
používať termín „osobné vzťahy“ na označenie vzťahov človeka k najbližším
osobám. Prvotný výskum vychádza z interpersonálnych vzťahov, kde sa pozornosť
zameriava na charakter medziosobných vzťahov. Osobné vzťahy sú od
interpersonálnych vzťahov vymedzené najmä blízkosťou. Thibaut a Kelley
rozoznávajú dyadické sociálne vzťahy (tvorené dvomi osobami) a komplexné
sociálne vzťahy (tvoria ich viac ako dve osoby). Osobné vzťahy sú individuálne
významné vzťahy človeka k najbližším osobám.
Grűn (2010) uvádza, že každá životná fáza v rámci týchto vzťahov má svoje
vlastné požiadavky. V detstve ide o to zveriť sa životu, nadobudnúť dôveru k otcovi,
matke a k ľuďom. V mladosti je našou povinnosťou rozvíjať vlastnú identitu
a smerovať k niečomu, čo je väčšie než my sami. V mladosti potrebujeme mať
vzory, ideály, aby sme mohli rozvíjať svoje vlastné schopnosti. Človek sa stáva
dospelým, keď je schopný preberať plnú zodpovednosť za občianske, mravné
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aktivity. Plne si uvedomuje zodpovednosť za svoje činy. Dospelý má za úlohu starať
sa o svoju rodinu, ktorú zakladá a prináša plody v práci, ktorú vykonáva. Uprostred
života dochádza k novej orientácii. Cesta vedie z vonkajška smerom do vnútra.
V živote potrebujeme nový zmysel a ten už nemôže spočívať iba vo vonkajšom
budovaní. V starobe ide o to opustiť dielo, ktoré sme vykonali, vzdať sa vlastnej
moci, síl a vplyvu, ktorý sme mali, aby sa mohlo rozvinúť to, čo je teraz nové. Táto
novosť staroby spočíva v múdrosti, miernosti, láskavosti, pokoji a slobode. Staroba
môže byť aj príjemná, keď sa človek neocitne v izolácii, ale má okolo seba ľudí,
ktorí ho majú radi, vážia si ho a rešpektujú.
Osobné vzťahy sú ovplyvňované osobnými a sociálnymi faktormi, majú
vlastnú vnútornú dynamiku a spätne ovplyvňujú tak osobnú, ako sociálnu sféru.
Počas života sa menia v horizontálnom, tak i vo vertikálnom smere (medzi deťmi,
medzi deťmi a rodičmi, medzi rodičmi navzájom, aj medzi starými rodičmi
a vnúčatami). Ako príklad uvedieme báseň Jana Nerudy
Dědova mísa
V kamnech praská, dědek každou chvíli
svadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají „Hele, co náš táta všecko umí,
jak mu tříšťky z rukou létají!
Dřevo ukradl jsi v panském lese komu děláš z něho koryto?
„Dědovi; - již se mu ruka třese,
nádobí už všechno rozbito."
„Nauč mne to!" – „Vida toho kluka,
nač by tvá to ruka uměla?!"
„Až se tobě třásti bude ruka,
koryto ti synek udělá!"
V kamnech praská, dědek shrben pláče,
svadlé ruce syn mu zulíbá,
kolo mlčí, vnouče kolem skáče „Táto, proč se kolo nehýbá?
Potrebujem, aby ma potrebovali tí druhí. Báseň poukazuje na
medzigeneračné vzťahy, ktoré nie sú bez problémov. Tým, ako hovoríme o mladých
ľuďoch, poznávame svoj postoj k starnutiu. A naopak to, ako mladí ľudia posudzujú
starých, ukazuje ich postoj k životu.
Ako sa píše v Biblii v Knihe Sirachovej:
Múdri synovia – to je spoločnosť spravodlivých,
ich počínanie – je poslušnosť a milovanie.
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Kto si ctí matku, (počína) si tak,
ako keby si zhromažďoval poklady.
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch
a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.
Kto si ctí otca, bude dlho žiť,
kto poslúcha otca, občerstvuje matku.
Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije,
ak slabne na rozume, maj strpenie
a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;
lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.
Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom
a pamätať sa bude na teba v deň súženia
a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.
Ten, kto reflektuje uvedené skutočnosti, vytvára si vnútornú homeostázu, ktorá
udržuje jeho duševnú a duchovnú vitalitu počas života v jeho rôznych vývinových
etapách.
Vzťahy medzi starými a mladými ľuďmi dnes ovplyvňuje skutočnosť, že mnohí
zo staršej generácie velebia mladosť alebo naopak, mladých kriticky odsudzujú, pretože
je pre nich problematické prijať svoju starobu a v skutočnosti ju takto odmietajú. Keď
starší uvažujú nad svojou mladosťou, myslia si, že vtedy bolo určite lepšie. Zabudli na
svoje prehrešky voči dospelým a starším. Ako opisuje klasický aténsky filozof Sokrates,
mládež, ktorá miluje prepych, nemá správne správanie, neuznáva autority a nemá úctu
pred starobou, odvráva rodičom, tyranizuje svojich učiteľov. Toto je aktuálne
a nadčasové aj pre dnešnú dobu.
„Nechcem, aby som mal opäť dvadsať! “ hovoria jedni, ktorí vidia problémy,
v ktorých mladí ľudia vyrastajú. Iní naopak práve na túto dobu nostalgicky spomínajú.
Kto hovorí, že by už nechcel byť dvadsaťročný, vyjadruje tým spokojnosť so svojím
súčasným vekom. Kto sa naopak nostalgicky ohliada za mladosťou, priznáva, že sa
v skutočnosti svojou mladosťou definuje. Vidí cenu len v tom, aby vyzeral mlado...
Svojou nostalgiou tak potom vyjadruje svoju vlastnú nezrelosť.
Raz jeden sedemdesiatnik hrdo popisoval zenovému majstrovi, že sa mu podaril
ďalší nebezpečný horský výstup, na ktorý sa neodvážili ani mladší. Odpovedal mu učiteľ
meditácie: „Je to bláznovstvo. Aký to má zmysel, keď si dodávate odvahu výkonmi,
ktoré vám vek už čoskoro nedovolí, namiesto, aby ste sa zaoberali vecami, ktoré majú
trvalú hodnotu.“

Otvorenosť k dialógu
Rovnako dôležité je stretnutie a dialóg medzi generáciami, a to najmä v rámci
rodiny. Keby sme boli úplne odrezaní od sveta, od druhých ľudí a človek by bol sám,
nemohol by objaviť nič nové. Nové prichádza vždy so stretnutím s druhým, to je zákon,
z ktorého vznikol život.
Druhý človek je dôležitý preto, aby sa moja vlastná existencia rozvíjala, aby to,
kým som, bolo privedené k dynamickému životu. Tento vzťah k „druhému“, nech je to
ktokoľvek, je dialógom.
Čo so sebou ten druhý prináša? Každý z nás, práve preto, že je vybavený
určitým temperamentom, je náchylný určité veci zdôrazňovať a kontakt s druhými ho
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odkazuje na iné veci alebo na iné stránky tej istej veci. Tak dialóg slúži týmto
horizontom univerzality a totálnosti, ku ktorým je človek určený (Giussani, 1996).
Otvorenosť bez hraníc, ktorá je charakteristická pre dialóg ako faktor rozvoja
osobnosti a utvárania novej spoločnosti, nutne vyžaduje nasledujúcu podmienku –
skutočný dialóg môže nastať len vtedy, pokiaľ si uvedomujem sám seba.
A dialógom je vtedy, pokiaľ je prežívaný ako porovnanie medzi ponukou druhého
a vedomím ponuky, ktorú reprezentujem ja. Mierou dialógu je teda miera zrelosti
môjho sebauvedomenia. Preto ak dialóg nevychádza „z krízy“ v zmysle mojej
osobnej angažovanosti pri hodnotení vlastnej tradície, zostanem vplyvom druhého
blokovaný alebo naopak, odmietnutím druhého u mňa spôsobí iracionálne ustrnutie
na vlastných pozíciách. Je teda pravda, že dialóg predpokladá otvorenosť voči
druhému.
Ak si toto neuvedomujeme ako uvádza Giussani (1996), hrozí nám vážne
nebezpečie, a síce zmena dialógu za kompromis. Vychádzať z toho, čo máme
s druhým spoločné, neznamená nutne hovoriť to isté, aj keď používame rovnaké
slová. Napr. spravodlivosť druhého nie je spravodlivosťou kresťana, sloboda
druhého nie je slobodou kresťana, výchova v chápaní druhého nie je výchovou
kresťana atď.
Existuje teda, ak použijeme termín scholastickej filozofie, odlišná „forma“
slov, ktoré používame, t. j. odlišná forma nášho spôsobu vnímania, cítenia, prístupu
k veciam. To, čo máme spoločné s druhým, nie je potrebné hľadať v jeho ideológii,
ale skôr v štruktúre, s ktorou sa rodí – v ľudských požiadavkách, v prvotných
kritériách...
Problematika vzťahov medzi generáciami je jedným z významných faktorov
dynamiky nášho života – jeho súčasného stavu, ale aj budúceho smerovania.
Situácia sa vyvinula tak, že v súčasnosti nikto nemôže zabezpečiť, aby sa vzťahy
rýchlo zmenili k lepšiemu ako zázračným mávnutím čarovného prútika. Tým sa
otvárajú aj nové perspektívy, ale aj nové pole skúseností. Je to cesta, na ktorej
môžeme pozitívne ovplyvniť medzigeneračné vzťahy a charakter medzigeneračných
konfliktov.
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Medzigeneračný dialóg – teória a prax
Intergenerational Dialogue - Theory and Practice
Erich Petlák
Abstract
The author discusses current issues of intergenerational relations. He
describes the change in past and present relationships caused by changes in
life. Compared to the past, intergenerational relationships have changed
greatly. „Old“ and „young“ have their own vision of the world. It is these
changes that make us pay more attention to the dialogue. Dialogue is a way
of improving mutual understanding of generations and involves several
aspects – psychological, social, communication, and many others. Keep in
mind that intergenerational contacts help us better understand the world. We
should respect and learn from the wisdom of older people.

Key words: Generational Relationships. Change of Life. Changing Values.
Meaning of Life. Dialogue.
Úvod
V ostatných desaťročiach si, možno viac ako v minulých rokoch,
uvedomujeme aspekty spolužitia generácií. Prečo je tomu tak, nevieme celkom
presne definovať. Je celý rad úvah, dohadov, polemík a názorov o tom, prečo je
potrebné venovať sa tejto oblasti. K zameraniu dnešnej konferencie a k môjmu
príspevku som sa dlhšie zamýšľal nad tým ako začať, čo povedať, od čoho sa
„odraziť“. Až napokon som našiel na internete krásne myšlienky P. Jedličkovej
(2018), ktorá píše: „... musíme si neustále pripomínať skutočnosť, že obidve
skupiny, mladá generácia i tá vekovo staršia, sú nádejou pre tento svet. Na jednej
strane seniorská populácia prispieva skúsenosťou a múdrosťou, ktorá pozýva
ľudstvo hlúpo a nerozvážne neopakovať chyby z minulosti a na druhej strane mladí
nás vyzývajú prebudiť sa a posilniť nádej i otvorenosť pre budúce časy, aby sme
nezostávali zakotvení a ponorení v nostalgii štruktúr a zvykov, ktoré sú bez života.
Deti a mládež nesú v sebe nové tendencie a smerovanie ľudstva ako takého (pápež
František, 2014), preto je tak potrebné vážiť si obe generácie pre ich prínos a
zároveň podporovať a posilňovať vznikajúce medzigeneračné väzby,
prostredníctvom vzájomných stretnutí a rôznych aktivít realizovaných spoločne, z
ktorých pozitívne čerpajú obe participujúce strany. Kiežby sme si ako spoločnosť
vedeli uctievať seniorskú generáciu ako „živé lexikóny“ múdrosti, poznania a ako
strážcov neoceniteľného kultúrneho, ľudského a duchovného dedičstva.“ Nazdávam
sa, že sú to slová viac ako vhodné do úvodu môjho príspevku.
Medzigeneračné vzťahy
Medzigeneračné vzťahy sú tak staré ako ľudstvo. Je len samozrejmé, že
v minulosti neboli také aktuálne, ako sa stali v 19. a 20. storočí. Uvažovanie nad
minulosťou sa nám z uvedeného pohľadu zdá až príliš jednoduché, pretože bolo
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temer samozrejmosťou, že rodiny žili vo vzájomnej symbióze, dvojgeneračné, ba
ojedinelé nebolo ani spolužitie trojgenerečných rodín.
V ostatnom storočí sa charakter medzigeneračných vzťahov mení. „Starí“
a „mladí“ sa navzájom rôzne vnímajú – každá skupina má „svoje videnie“ a „svoje
potreby“. Samozrejme, nejde len o „videnie“ a potreby“, ale aj o to, že generácie
vychádzajú z reality, ktorú prežili alebo prežívajú. Z tohto „svojho videnia sveta“
neraz vzniká vzájomné nechápanie sa, vedúce k tzv. generačným problémom.
V tejto súvislosti sa v literatúre píše o tom, že väčšie problémy
s medzigeneračnými vzťahmi má staršia generácia. Vychádza sa pritom z toho, že
starší ľudia napr. ťažšie vnímajú a prežívajú súčasnú realitu (hudba, umenie, kultúra
a pod.), teda to, čo za ich mladých čias bolo iné, neraz celkom iné ako v súčasnosti
a dostávajú sa do „stretu s mladou generáciou“. Veľmi vážnym problémom je aj to,
že starší človek po rokoch svojej aktívnej činnosti sa zrazu cíti akoby nepotrebný,
pociťuje, že o jeho vedomosti, skúsenosti, názory a pod. nie je veľký záujem, čo je
samozrejme v mnohých prípadoch deprimujúce a spôsobuje problémy pri
komunikácii s okolím, najmä s mladšou generáciou. Skončenie pracovného pomeru
často znamená aj akoby „vypadnutie z kolektívu“, z každodenného rytmu
pracovného a spoločenského života – nejeden starší človek to prežíva veľmi
emocionálne – „mňa už nikto nepotrebuje“.
Kasanová (2008, s. 44) pripomína, že odchod do dôchodku predstavuje
posun od niečoho, čo poznáme, niekam, kde zmena doterajších zvyklostí je
potrebná, a pritom nejasná. S odchodom do dôchodku sa tiež spája prerušenie
kontaktov a priateľských vzťahov s kolegami, to môže viesť k pocitu osamelosti,
odvrhnutia až sociálneho vylúčenia. Ako väčšina vecí v živote človeka aj tento zlom
prináša množstvo negatívnych emócií – od strachu, cez hnev, zmätok, až po
neistotu. Ak k tomu pridáme napr. zníženie výšky príjmu financií, často aj akoby
„istú opustenosť“ príbuznými, najmä deťmi, ktoré majú vlastné starosti, prípadne
choroby, ktoré sú sprievodným znakom staroby, vieme pochopiť správanie sa staršej
generácie. Vo vzťahu k uvedenému pôsobí ešte jeden činiteľ, ktorý sa v diskusiách
objavuje, avšak viac-menej sporadicky, a to najmä preto, že nie je, poviem to
jednoducho, populárny.
Od dnešných mladých ľudí sa v pracovnom pomere vyžaduje, ako sa neraz
vyjadrujú, veľké nasadenie, neraz sa vyžaduje ďalšie vzdelávanie, cestovanie za
prácou (aj do zahraničia) a pod. Namiesto hľadania odpovedí kladiem rétorickú
otázku: Máme pri dnešnom tempe života čas na komunikáciu s našou staršou
generáciou? Dá sa vôbec porovnávať napr. život na vidieku (viacgeneračné rodiny)
v minulosti a súčasnosti?
V tejto súvislosti W. Wnuk (2018) uvádza nasledovné: „20. storočie
prinieslo mnohostranné sociálno-kultúrne zmeny a otriaslo postavenie starších ľudí
v rodine a spoločnosti. Medzi príčiny tejto situácie by sa mali spomenúť aj iné
civilizačné skoky, automatizácia, hodnotová kríza. To všetko spôsobuje
„komunikačnú medzeru“ medzi generáciami. Zároveň vďaka pokročilým úspechom
v medicíne sa predĺžil život starších ľudí, ktorí chcú používať, všetko čo priniesla
doba a stali sa súčasťou spoločnosti. Okrem toho sa dnes mení rodinný model.
Mladšia generácia často „nestretáva“ túto vekovú skupinu vo svojej rodine. Existuje
málo príležitostí a času na spoločné stretnutia detí a starších ľudí. Viacgeneračné
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rodiny sa stávajú zriedkavými. Príbehy starých rodičov sú nahradené počítačovými
hrami, internetom a televíziou.“ To je realita, ktorú si akiste všetci uvedomujeme,
ale menej sa jej venujeme.
Pri príprave na dnešné rokovanie som sa zameral na literatúru našich
a poľských autorov, v ktorej som našiel skutočne veľa zaujímavých podnetov
k uvedenej téme. Autori C. Határ (2011), P. Jedličková (2014), J. Mielczarek (2013),
A. Škoviera (2007), A. A. Zych (2014).
Vo vzťahu k uvedenému je preto potrebné klásť si otázky, napr. Prečo
potrebujeme budovať medzigeneračné vzťahy? Je možná spolupráca generácií?
V ktorých oblastiach je to možné? Aké ciele možno formulovať pri premýšľaní
o spolupráci staršej a mladšej generácie? Aké sú výhody medzigeneračného dialógu
pre obe strany? Aké prekážky treba prekonať, aby sme zaviedli myšlienku
medzigeneračnej spolupráce? Praje súčasná doba medzigeneračným vzťahom?
Hľadanie odpovedí na uvedené môže viesť:
 k vzájomnému porozumenie staršej a mladej generácie,
 k lepšiemu chápaniu podstaty medzigeneračných vzťahov,
 ku vzájomnému obohacovaniu a učeniu sa,
 k lepšiemu vnímaniu zmyslu života,
 zachovávanie tradícií,
 k vlastnému sebahodnoteniu - sebareflexii každodenného prežívania a pod.
Ako som už uviedol, 20. storočie prinieslo mnohostranné sociálno-kultúrne
zmeny a otriaslo postavením starších ľudí v rodine a v spoločnosti. Medzi príčiny
patria, napr. civilizačný skok, automatizácia, hodnotová kríza, zmeny spoločenského
života a pod. To všetko spôsobuje „komunikačnú medzeru“, resp. krízu medzi
generáciami. Na druhej strane vďaka úspechom v medicíne sa zvýšil vek starších
ľudí, ktorí sa stali súčasťou spoločnosti a chcú si ju tiež užívať.
Ak by sme porovnávali život starších ľudí v minulosti a v súčasnosti,
prídeme k tomu, že sa zásadne líšia. Okrem toho sa dnes mení rodinný model –
mladšia generácia málokedy žije v rodine so staršou generáciou. Má málo
príležitostí a času na spoločné prežívanie života. Kedysi rodiny žili tak, že „príchod
nového života“, ale aj „odchod zo sveta“ bol akoby súčasťou žitia. Dá sa to vyjadriť
aj tak, že mladí ľudia boli konfrontovaní s takými udalosťami, ktoré sú im dnes
„nielen vzdialené“, ale často nemajú o nich ani predstavu. Viacgeneračné rodiny sa
stávajú zriedkavými. Starí rodičia sa len príležitostne objavujú v tradičných rolách.
Stačí si prelistovať časopisy a uvedomíme si, že žijeme v čase mládežníckeho kultu
a mladého zdravého tela. Dôsledkom toho je veľmi nebezpečný fenomén
gerontofóbie, ktorý je panickým strachom mladých ľudí zo staroby. To môže
prerastať až do neúcty voči starobe.
Sociológovia stále viac hovoria o inom spoločenskom fenoméne –
o diskriminácii založenej na veku. Adoratívny kult mladosti prináša ešte jeden
nevýhodný spoločenský fenomén – popieranie starnutia. Je to nedostatok akceptácie
starnutia. To prehlbuje negatívny stereotyp starnutia, čo je škodlivý a nepravdivý
spoločenský obraz. Okrem toho situáciu komplikujú aj médiá, v ktorých chýba
priestor na budovanie pozitívneho obrazu staroby, napríklad podporou kultúry
činnosti starších ľudí. Viacerí psychológovia i sociológovia zdôrazňujú, že staroba
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prestala byť predmetom hrdosti, zdrojom ďalšej ľudskej dôstojnosti. Dnes nemá
takmer nikto odvahu povedať: „On je starý muž", „Ona je stará žena.“ – hovoríme,
že sú v „treťom veku" atď. Povedané inak, stráca sa nám „krása staroby“.
Dnes často počúvame o konflikte generácií, a preto sa medzigeneračný
dialóg stáva výzvou súčasnosti. Úplné nadobudnutie kompetencie správne
interpretovať svet, pochopiť samého seba, nie je možné bez medzigeneračných
stretnutí. Žiaľ, tempo života a aj viaceré načrtnuté aspekty neprajú
medzigeneračným dialógom.
Súčasná kultúra sa vyznačuje, resp. by sa mala vyznačovať reciprocitou.
Starší učia mladých ľudí, ale aj dospelí a starší ľudia sa učia od svojich detí a
vnúčat. Generovanie prenosu hodnôt je stále možné a potrebné. Bez starých ľudí
veľa mladých ľudí by nevedelo, ako sa v minulosti žilo, nemali by ani predstavu
o rôznych zvykoch, oslavách, o tom, ako sa robili napr. svadby a iné dôležité oslavy,
ale aj ako sa správali ľudia navzájom. Starí rodičia sprostredkúvajú mladým rodinám
celú rodinnú históriu, spájajú ju s miestnou komunitou a historickými udalosťami.
Táto vedomosť je oveľa bohatšia, pretože má autenticitu, pochádza od človeka,
ktorý sprostredkúva svoje vlastné interpretácie a osobné skúsenosti. Často ide
o osobné skúsenosti, avšak s veľkým vplyvom na mladších. Toto sú priam
neoceniteľné a nenahraditeľné možnosti. Pravda, otázne ostáva, či si tieto aspekty
uvedomujeme, či im dávame priestor, či máme záujem ich využívať.
Neuvedomujeme si, že starší ľudia týmto vytvárajú pocit vlastnej identity
s rodinou a spoločnosťou. V srdci a povedomí mladých ľudí pod vplyvom minulých
príbehov sa môže rozvíjať láska k určitým hodnotám, ako je spravodlivosť, česť,
pravda a sloboda, ale aj k ďalším hodnotám, ktoré dnes akoby vymierali. Na základe
týchto príbehov, prenesených poznatkov si mladí ľudia môžu stanovovať svoj
spôsob života. Budúcnosť mladých ľudí môže byť ovplyvnená minulosťou, ktorá sa
s ňou prelína, a to dáva charakter kontinuity a stability života v individuálnom a
sociálnom kontexte. Mladí ľudia sa musia naučiť prijať prítomnosť starších, pomôcť
im, ale aj čerpať z ich skúseností.
Naopak, aj starší musia pre mladých prejavovať väčšiu toleranciu
a porozumenie. Krásne sa o tom vyjadril vo svojom vyhlásení Ján Pavol II.: „Starší
ľudia pomáhajú realizovať hierarchiu ľudských hodnôt; ukazujú kontinuitu generácií
a zobrazujú vzájomnú závislosť medzi ľuďmi. Charizma starších ľudí prekračuje
bariéry medzi generáciami. Mnohokrát deti nájdu pochopenie a lásku v očiach,
v slovách i dotykoch starších.“ Pápež Benedikt XVI. povedal: „V ľudskej rodine
sme dnes všetci na sebe vzájomne závislí a zodpovední jeden za druhého.
Potrebujeme viac solidarity medzi generáciami.“ (Wnuk, W., 2018, s. 58)
Škoviera (2007, s. 6) o tom píše: „Platí to, že nikdy nevstúpiš dvakrát do tej
istej rieky. Niektoré veci sa nedajú vrátiť, ale myslím si, že viacgeneračné spolužitie
nás učí rozmýšľať v kontinuite minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mne sa zdá, že
nepripravujeme nové generácie na to, ako žiť so starými ľuďmi a ako sa o nich starať.
Ale musíme sa pripraviť na to, že veľkú časť spoločnosti budú tvoriť starí ľudia,
o ktorých sa bude treba postarať. A nemyslím si, že by to mal robiť iba štát. Základnú
sociálnu sieť musí poskytovať rodina.“ Sú to myšlienky, ktoré nielen reflektujú
súčasnosť generačných vzťahov, ale sú to aj myšlienky skutočne hodné zamyslenia sa.
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Charakter medzigeneračného dialógu
Bezpochyby základom budovania medzigeneračnej solidarity bude
schopnosť dialógu. Nie každý rozhovor je dialóg. Dialóg má viesť k vyriešeniu
problému, k umožneniu vzájomného poznania. Dialóg nemá ani víťaza – ani
porazeného. Dialóg je komunikácia – rozhovor, bez porazených a víťazov, navrhuje
kompromis, ktorý uspokojí obe strany. Každá z nich má právo na vlastný názor, na
svoje vlastné slabosti a pod. Dialóg by nemal byť kritikou mladého alebo starého
človeka, ale hľadaním riešenia, vzájomným spoznávaním názorov, pocitov. Princíp
aktívneho počúvania vylučuje moralizovanie, poúčanie, vypočúvanie, hodnotenie
alebo varovanie. Navrhuje počúvať pokojne a s pozornosťou, a zároveň zachovať
právo na vlastný názor. Metóda vedená dialógom preto umožňuje skutočnú výmenu
skúseností, vytvára priestor na rozprávanie o možných ťažkostiach. Je to skvelá
príležitosť spoločne stráviť čas, učiť sa princípom pozitívnej komunikácie a riešeniu
konfliktov. Konflikt je v živote prirodzený, ale je dôležité naučiť sa ho riešiť. Žiaľ,
každodenné pozorovanie života okolo seba nás presviedča o tom, že dialóg na
úrovni je nám akosi vzdialený. Vieme o ňom síce pekne hovoriť, charakterizovať
ho, len v reálnom živote ho nevieme uplatňovať.
Ľudské základné potreby sú rovnaké pre mladú a staršiu generáciu, a to:
potreba bezpečnosti, lásky, priateľstva, porozumenia, starostlivosti, pomoci a nakoniec
príslušnosti. Preto by sme mali byť oslobodení od stereotypov a predsudkov, rozvíjať
prosociálne postoje, klásť dôraz na city a na vzájomné potreby a očakávania.
Podstata medzigeneračnej solidarity
Medzigeneračná solidarita vyplýva z myšlienky humanizmu, je to
spoločenská zodpovednosť za starostlivosť a ochranu svojich členov, zachovanie
ľudstva. Je to druh nepísanej a stále záväznej dohody medzi generáciami. Je
potrebné komunikovať, spoznať vzájomné potreby, očakávania a na základe toho si
navzájom rozumieť. Vzájomná závislosť sa ukazuje ako nevyhnutný determinant
medzigeneračnej solidarity.
Medzigeneračná solidarita predpokladá využitie potenciálu starších ľudí, ktorá
pozostáva z využívania nasledovných oblastí:
 Životná múdrosť (vedomosť o živote) – vyplývajúca zo získaných vedomostí
a nadobudnutých kompetencií počas celého života. Úlohou staršej generácia je
odovzdávať ho generáciám mladším, dokumentovať ho rôznymi spôsobmi a
stále ho zlepšovať. Múdrosť života staršieho človeka buduje svoje duchovné
bohatstvo, ktoré pozostáva zo zodpovednosti, starostlivosti, obozretnosti,
emocionálnej rovnováhy a empatie. Aj v tejto súvislosti sa však vynárajú
otázky: Máme záujem o sprostredkúvanie životných múdrostí staršej generácie?
Vieme do tohto procesu odovzdávania múdrosti zapojiť staršiu a mladšiu
generáciu? Alebo považujeme „múdrosť starších“ za prežitok či zbytočnosť?
 Sociálny potenciál – inými slovami vzťahový, je sociálny kapitál vyjadrujúci
záväzok voči spoločenskému životu. Charakterizuje ho: budovanie sociálnych
väzieb, zlepšovanie vzťahov so životným prostredím, zapojenie sa do aktivít
združení a dobrovoľnícka práca. Ľudstvo dozrieva aj tým, že koná v prospech
druhých. Aj tu v podstate platí to čo pri predchádzajúcej oblasti – teda problém
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aktivity pri realizácii tohto sociálneho potenciálu. Môžeme sa teda zamýšľať nad
tým, či vytvárame starším ľuďom dostatok priestoru pre sebarealizáciu, a teda aj
istú ďalšiu socializáciu.
Potenciál týkajúci sa rodinného života – sa týka vytvárania a upevňovania
všetkých rodinných väzieb, napr. starostlivosťou o vnúčatá, starostlivosťou o
chorého v rodine, starostlivosťou a dodržiavaním rodinných tradícií. Ako
„strážcovia rodinného života“ sú ochotní slúžiť vo svojom voľnom čase. Čas
starších ľudí by sa však mal rozdeliť na čas pre seba, čas pre rodinu a čas pre iných
ľudí. Toto je oblasť, v ktorej pociťujeme, resp. registrujeme najmenej deficitu. Starí
rodičia sú neraz „záchrancami“ rodiny v tom, že ich deti, už v roli rodičov, sa môžu
realizovať, neraz aj vďaka ich pomoci. Vnucuje sa mi myšlienka, či im to vždy
vieme „odplatiť“.
Psychologický potenciál - pozostáva z vysokej úrovne vývoja určitých
charakteristík jednotlivca, ktoré podporujú úspech; zmysel pre efektívnosť (viera
vo vlastné schopnosti); optimizmus (pripisovanie pozitívnych významov
udalostiam); nádej (s vôľou, vytrvalosť pri dosahovaní cieľov); flexibilita
(schopnosť pretrvávať v ťažkých problémových situáciách). Tieto a ďalšie
aspekty sú oblasťami, ktoré by sme mali podporovať aj u starších ľudí. Tu platí aj
edukačný aspekt, o ktorom píše napr. C. Határ: „Treba však uviesť, že účasť
seniorov na spoločných stretnutiach rôznorodo trávených spolu s deťmi z
inštitucionálnej starostlivosti, prípadne z priľahlých škôl, resp. školských
zariadení, môže byť obohatením pre obidve zúčastnené strany. Seniorom sa tak
naskytá príležitosť komunikovať s deťmi, hrať sa s nimi, čítať im, pomáhať im pri
domácich úlohách, chodiť s nimi na prechádzky a ihriská, tráviť s nimi dni voľna,
čiastočne sa o ne aj starať, odovzdávať im lásku, skúsenosti a porozumenie, ktoré
deťom z detských domovov často chýbajú. Prostredníctvom aktivít podobného
charakteru je možné docieliť opätovné zmobilizovanie vnútorných síl starších
ľudí, a najmä ich osobnostného potenciálu. Seniori by vďaka týmto stretnutiam
získali nové sociálne roly a nadobudli pocit zodpovednosti, ako aj spoločenskej a
individuálnej užitočnosti (Határ, C., 2011, s. 92).
Potenciál kultúrnej komunikácie – týka sa historickej a vlasteneckej pamäti:
mesto, región, krajina. Sú to tiež autobiografické vedomosti, ktoré umožňujú
učiť sa z vlastných a iných biografií. Ide tiež o prenos regionálnych a ľudových
tradícií, ktoré sú cenné pri zachovaní kultúrneho dedičstva, umeleckých
remesiel, charakteristických pre seniorské prostredie. Opäť otázka či
zamyslenie: Máme záujem o tento „potenciál kultúrnej komunikácie“?
Nevymierajú, nezanikajú nám mnohé tradície len preto, že nemáme o ne
záujem? Alebo si neuvedomujeme, čo spoločnosť stráca?
Potenciál, ako výsledok profesie – sa týka profesionálnych poznatkov, vrátane
zvláštneho „života umierajúcich" profesií. Jeho používanie si vyžaduje
predovšetkým novú definíciu „staršieho pracovníka“. Sú potrebné aj nové formy
pružného zamestnávania starších ľudí, umožniť mladým ľuďom vstúpiť do
tajomstva niektorých profesií. Zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi, nasýtené
pozitívnymi väzbami, sú dôležitým zdrojom, z ktorého čerpáme životné silné
stránky.
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Budovanie medzigeneračnej solidarity uspokojuje potrebu užitočnosti
a potreby pre starších ľudí. Zdá sa, že uspokojenie tejto dôležitej sociálnej potreby
môže byť východiskom pre obnovu a udržanie spoločenských vzťahov, ktoré sú pre
obe skupiny dôležité: mladých aj starých. Vzťahy, ktoré vznikajú, nás ochraňujú pred
osamelosťou, posilňujú naše presvedčenie, že sú voľné, potrebné a cenné a nakoniec
uspokojujú život. To všetko pomáha prekonať existenčnú úzkosť, strach z prázdnoty
v živote, ktorý často sprevádza starších ľudí.
Prečo potrebujeme dobré medzigeneračné vzťahy?
Počas celého nášho života sa musíme zaoberať prepojením rozvojových
vzťahov ľudí rôzneho veku s rôznou úrovňou kompetencie. Staršie generácie majú
významný vplyv na rozvoj mladšej generácie, ale aj mladí ľudia ovplyvňujú vývoj
starších.
Ako vytvoriť medzigeneračné programy?
Môžu sa určiť tri kategórie medzigeneračných programov:
1. mladšia generácia poskytuje služby staršej generácii;
2. starší vykonávajú služby pre mladšie („časové banky“, „babičky na prenájom“);
3. mladší a starší ľudia spoločne poskytujú služby pre životné prostredie, a teda pre
spoločnosť (dobrovoľníctvo).
Čím viac a čím dôslednejšie si budem uvedomovať uvedené vzťahy, tým
viac bude spoločnosť bohatšia o mnohé neformálne vzťahy medzi generáciami. Zdá
sa, že uvedené aspekty, aj napriek tomu, že sú známe, je potrebné viac
komunikovať. Pripomínam to preto lebo v dnešnom, ako zvykneme hovoriť
„uponáhľanom svete“, neraz zabúdame na „čaro krásnych vzájomných vzťahov“.
Žiaľ, toto neplatí len vo vzťahu „mladí a starí“, ale vo vzájomných vzťahoch
všeobecne.
Odporúčania a závery
Z toho čo som doteraz povedal, vyplývajú viaceré zamyslenia, ktoré
môžeme vnímať aj ako isté odporúčania pre pestovanie a rozširovanie
medzigeneračného dialógu.
 Aby sme čelili osamotenosti a sociálnemu vylúčeniu ľudí patriacich k rôznym
generáciám, je potrebné aktívne vytvoriť priateľský priestor, ktorý uľahčuje
medzigeneračné stretnutia aj mimo rodín. Tu treba povedať, že tomuto dosť
dlhujú rôzne organizácie a spoločnosti.
 Treba vziať do úvahy koexistenciu konfliktných postojov mládeže voči starším
ľuďom. Účelom vzdelávacích programov by malo byť vyvinúť úsilie o
začlenenie vnímania ľudí patriacich do rôznych generačných skupín z hľadiska
rešpektovania a pochopenia ich autentických vlastností. Namiesto vysvetľovania
uvediem: Venujeme sa v edukácii tým aspektom, ktoré uvádzam v mojom
príspevku? Sú v edukácii samozrejmosťou alebo skôr náhodnou príležitosťou?
 Bezprostredná blízkosť generácií je priaznivejšia pre vzájomné pochopenie sa.
Preto je potrebné vytvárať a dávať priestor pre generačné vzťahy medzi starými
rodičmi – teenagermi, vnukmi. To je skutočne aktuálna výzva pre nás všetkých.
Netreba pripomínať, že rozhodujúca úloha tu pripadá rodine a rodinnej výchove.
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Pripomeniem: generačné vzťahy sa nevytvárajú návštevou starých rodičov,
príležitostnou návštevou počas Vianoc alebo len istých výročí.
Na posilnenie komunikačných zručností je potrebné aktívne ovplyvňovať
postoje starších ľudí, ktoré vedú k budovaniu otvorenosti nových skúseností a
vzťahov. Starších ľudí je potrebné uvádzať „do postojov a myslenia mládeže“.
Téma medzigeneračnej komunikácie by sa zároveň mala zahrnúť do výchovy k
starobe určenej mladým generáciám. Medzigeneračná výchova sa teda týka
všetkých vekových kategórií. Vzájomné učenie sa môže byť veľkou inšpiráciou.
Dôležitým aspektom organizácie medzigeneračných workshopov je formulácia
pozvania na účasť v nich, aby zástupcovia všetkých generácií boli nielen
pozvaní, ale cítili, že ich prítomnosť je potrebná, že majú aj možnosť podeliť sa
so svojimi skúsenosťami.
Princíp aktívneho počúvania – nezahŕňa moralizovanie, prednášanie,
posudzovanie alebo varovanie, ale odporúča pokojné a pozorné počúvanie,
pričom si zachováva právo na súkromie. Dodržiavanie tohto princípu umožňuje
skutočnú výmenu skúseností, vytvára priestor pre rozhovory aj pre zložitejšie
témy. Je to skvelá príležitosť spoločne stráviť čas, využiť princípy pozitívnej
komunikácie a znižovať nedorozumenia.
V rámci všeobecného vzdelávania a ďalších spoločenských aktivít by sme mali
zvážiť dosah teoretických poznatkov z gerontológie a snažiť sa pochopiť zmeny,
ktoré majú vplyv na starších ľudí. Len tak je možné nájsť motiváciu a stavať
„mosty pochopenia“ bez stereotypov a predsudkov.

Záver
Z môjho príspevku vyplýva, že sa musíme usilovať o to, aby
medzigeneračný dialóg bol skutočným vzťahom ľudí. A. A. Zych (2014, s. 386)
povedal: „Nikto z nás nie je osamelý ostrov, každý z nás potrebuje prítomnosť inej
ľudskej bytosti na vybudovanie vnútorného a objektívneho obrazu o sebe. A keď sa
stretneme s ľuďmi, ktorí v nás „vyvolávajú revolúciu“, potom sme si lepšie vedomí
toho, akí skutočne sme a akí by sme chceli byť. Preto sú v dialógu dvoch generácií
potrebné kontakty a stretnutia. V čestných a autentických vzájomných kontaktoch je
ľahšie hľadať odpovede na otázku, ako byť v harmónii so sebou, s inou ľudskou
bytosťou a nakoniec so sociálnym prostredím.“
Úplné nadobudnutie kompetencie správne interpretovať svet a pochopiť
samého seba nie je možné bez medzigeneračných vzťahov. Starší a starí ľudia sú
ľudia, ktorí sa snažia prezentovať autobiografickú kompetenciu zostavenú z vlastnej
biografie, vedomostí a skúseností o živote. Pri týchto vzťahoch nám nemá ísť
o zjednotenie názorov, perspektív a skúseností, pretože hodnota spočíva
v rozmanitosti vízie sveta. Každá generácia vytvára a má vlastné poznanie reality.
Reality zasadenej do doby, v ktorej žila. Z hľadiska medzigeneračných vzťahov
a medzigeneračnej komunikácie je dôležité, aby bola dostupná aj pre ostatné
generácie a vytvoril sa tak priestor pre skutočné vzájomné rešpektovanie
a porozumenie. Takýto prístup prispieva súčasne aj k vzájomnému obohacovaniu sa.
Preto musíme oceňovať a doceňovať vzťahy so staršími osobami v rodine aj mimo
nej. Vedomosti a skúsenosti získané týmto spôsobom sú najmä pre mladých

26

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 3

neoceniteľné v dospelosti. Stojí za to využívať životné lekcie starších ľudí. To je,
poviem to rétoricky, posolstvo môjho príspevku.
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Dialóg pri budovaní medzigeneračného „communio“
Dialogue on the Building of Intergenerational „Communion“
Ivan Podmanický, Zuzana Podmanická
Abstract
Intergenerational problems existed in some form at every historical stage.
The current society has its own specificities, so we see the issues of
intergenerational coexistence in a wider context. The contribution, apart from
the wider context, focuses on the role of dialogue not only for mutual
understanding but also for building an intergenerational „communio“.

Key words: Communio. Dialogue. Intergenerational Problems. Pietas.
Úvod
Súčasná spoločnosť má rôzne prívlastky, od spoločnosti únavy, cez
spoločnosť transparentnosti, až po vyhoretú spoločnosť. Pokiaľ by sme chceli
použiť predponu „post“, tak nám naskakujú výrazy postmodernú, postedukačnú,
postcnostnú postkomuniovú atď. Každý prívlastok symbolizuje určitý balík
problémov. Patria medzi ne i medzigeneračné rozdiely.
Pojem „generačné rozdiely“ pochádza zo západných krajín, kde sa touto
problematikou v 60-tych rokoch začalo poukazovať na rozdiely medzi mladšou
a staršou generáciou. Vo svojej podstate tu vždy existoval. I keď nie v rovnakej
miere, predsa len väčšia potreba súdržnosti i rešpektovanie autority v minulosti
bránili vonkajším prejavom rozkolu. Rozmach tejto tematiky spôsobili prehlbujúce
sa diferenciácie v názoroch medzi deťmi a rodičmi v oblastiach kultúry, politiky,
módy (Lutz – Skirbekk– Testa, 2006).
Napätie medzi generáciami vychádzajúce z ich rozdielov je svojím
spôsobom prirodzeným javom, vyskytujúcim sa v každej etape ľudských dejín
a majúcim i svoje pozitívne stránky. V ňom sa stretáva mladosť, spontánnosť,
dynamika s múdrou starostlivosťou, odvahou, možno i opatrnosťou a v neposlednom
rade s dozretým stavom starca, podľa východnej spirituality toho, ktorý je schopný
odovzdávať múdrosť a vidieť do srdca druhého. Všetky generácie tvoria kontinuitu
života nielen tým, že ho reprodukčne zabezpečujú, ale aj odovzdávaním a ďalším
rozvíjaním kultúry, tradícií, hodnôt, poznávania, ale najmä obohacovaním
„človečenstva“. Podľa „sociálnej koncepcie človeka“ CH. Taylora to znamená, že
svoje „človečenstvo“ rozvíja práve v kontexte sociálnych väzieb s inými (Lukasová,
1997). V nich sa rozvíja jeho osobný charakter, preto nie je jedno, v akých
podmienkach vyrastá. V primárnej rovine vzťahov sa vytvára nielen jeho základný
životný projekt, ale plní sa aj jeho osobnostný „batôžtek“, ktorý je buď plný lásky,
atmosféry pokoja, empatie, porozumenia, schopnosti prekonávať prekážky, alebo je
plný strachu, neúcty, nerešpektovania autority, hanby. Tento batôžtek umožňuje
jednotlivcovi na jednej strane učiť sa rešpektovať pravidlá, ctiť si druhých a byť
k nim všímavým, lebo pozornosť voči druhým je „dcéra“ záujmu o nich, alebo na
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druhej strane robiť si čo chce, bez prejavu záujmu o druhých a zameriavať sa len na
seba.
Napriek deklarovanej vyspelosti našej civilizácie existujú krajiny, kde deti
nemajú detstvo, dospelých, ktorí zostávajú „deťmi“, lebo nie sú schopní dospieť
a starých, často bez domov, či základných prostriedkov a bez chuti žiť.
V predchádzajúcich generáciách, v ktorých boli starí ľudia vzácni, mala múdrosť
a skúsenosť starnúcich ľudí zásluhu na výchove budúcej generácie. V súčasnej kultúre
sa však starnutie vníma ako problém a v podstate sa jedná o tabu. Keď sa spomenie,
tak možno v kontexte osoby po liftingu – ako skvele vyzerá na svoj vek, príp. napriek
90-tim rokom má v sebe nezničiteľnú energiu, ale nie koľko vie, čo dokázal, k akej
múdrosti sa dopracoval, čím má naplnenú náruč – skutkami lásky alebo ...? Pritom
elixírom mladosti môže byť „ jedine živá viera“ (Špidlík, 2004, s. 9).
Pravdou je, že každý starší človek bol raz mladý, ale nie každý mladý človek
zostarne. Dnes určujú vek a jeho význam mladí ľudia, „nepíšu dokonalé básne,
vytvárajú dokonalé diela z mäsa a kostí. Nevyjadrujú sa pomocou veršov, ale
prostredníctvom hercov, herečiek, modeliek výnimočnej krásy“. ( Schirrmacher,
2005, s. 100). Médiá sú plné krásnych a mladých ľudí. Preto za predpokladu, že aj
v súčasnosti dokáže staršia generácia nahradiť svoj strach z ničoty otcovskými
a materinskými citmi, môže i v budúcnosti dokázať udržať kontakt s mladšou
generáciou a povzbudiť ich k ochote mať deti a dať im „potrebnú výbavu“ (tamtiež).
Spoločnosť postavená na ideále večnej mladosti nemá charizmu, dynamiku ani
budúcnosť, len krátku a plytkú chiméru vedúcu skôr k chaosu a úpadku. Každá
generácia má však v spoločnosti svoje nezastupiteľné mesto. Generačné problémy
vznikajúce z obavy o svoju budúcnosť, z obavy chudoby či z obavy o dôstojné
prežitie staroby napomáha riešiť práve tradičné usporiadanie manželskej rodiny,
ktoré znižuje mieru chudoby, pozitívne ovplyvňuje duševné i telesné zdravie rodičov
a detí a znižuje mieru vyskytujúcich sa patologických javov. Pritom poskytuje
spoločnosti nenahraditeľnú službu starostlivosťou o svojich starých i chorých členov
a venovaním sa mladej generácii. Tým potvrdzuje svoje privilegované miesto pri
tvorbe a ochrane humánnych hodnôt, ktoré posilňujú kultúru spoločnosti a
umožňujú jej prežitie (Marschűtz, 2008).
Starnutie obyvateľstva
Súčasná situácia v demografickom správaní obyvateľstva spôsobuje, že
spoločnosť ide na doraz, t. j. na svete zostali roly napr. starých rodičov, ale bez
vnúčat, alebo s minimom vnúčat, spoločnosť začína čoraz vo väčšej miere
pozostávať z rodín (a to nehovoríme o kvalite spolužitia) bez širšieho príbuzenstva.
Mení sa veková štruktúra obyvateľstva, a tým pomer mladých, dospelých a starých
v neprospech mladých, spoločnosť populačne starne.
Týmto problémom sa nevyhlo ani Slovensko, jeho populácia starne už od
konca 50. rokov dvadsiateho storočia. Výraznú intenzitu však nadobudol tento
proces v 90-tych rokov minulého storočia, čo sa prejavilo v zmenách štruktúry
obyvateľstva, zvyšujúcom sa priemernom veku obyvateľstva i v hodnotách
syntetických ukazovateľov (Podmanická et al, 2017).
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Najpočetnejšiu vekovú skupinu tvorí skupina obyvateľov v produktívnom
veku (15 – 64 rokov), čo predstavuje 70 % celkovej populácie. Jej podiel sa však
mierne znižuje, čo je dôsledkom postupného presúvania početných ročníkov
narodených v 50-tych rokoch 20. storočia do poproduktívnej skupiny, ktorej podiel
súčasnosti tvorí už 15 % populácie Slovenska. Priemerný vek obyvateľstva je tretí
rok po sebe nad hodnotou 40 rokov, priemerný vek mužov je v porovnaní
s priemerným vekom žien približne o 3 roky nižší. Ženy dosahujú v priemere 42
rokov, muži 39.
Indexy ekonomického zaťaženia jednoznačne poukazujú na zvyšovanie
zaťaženia produktívnej zložky poproduktívnou práve v dôsledku zvyšovania jej
početnosti i podielu.
Naopak zaťaženie produktívnej zložky predproduktívnou (mladou)
produktívnou významne kleslo (aktuálne relatívne stabilné) v dôsledku zníženia
pôrodnosti.
Hlavné vekové skupiny obyvateľstva Slovenskej republiky, 2007 – 2016

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
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Veková štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky, 2007 vs 2016
(stav k 31.12.)
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Charakteristiky veku obyvateľstva Slovenskej republiky, 1996 – 2016

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
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Indexy vekového zloženia obyvateľstva Slovenskej republiky, 1996 – 2016
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Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí – vyjadruje počet osôb
v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64
rokov).
Index ekonomickej závislosti starých ľudí – vyjadruje počet osôb
v poproduktívnom veku (65+ rokov) na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64
rokov).
V súčasnosti si západný svet začína uvedomovať dopad vstupu generácie
babyboomu (populačná explózia 50. rokoch) do penzijného veku. Nádej na dožitie
sa zvyšuje, tým narastá postupne počet ľudí odkázaných aj keď nie na úplnú, ale
minimálne na čiastočnú osobitnú starostlivosť. Ekonomická aktivita starších, aj pri
optimistických víziách nárastu „striebornej ekonomiky“, bude zákonite ochabovať,
bremeno ekonomickej produktivity bude rozložené na čoraz menší počet ľudí. To sú
všetko faktory, ktoré majú dopad aj na myslenie, správanie sa jednotlivých
generácií. Pokiaľ bude platiť pohľad spájaný len s jeho utilitaristickým vnímaním,
napätie medzi generáciami bude skôr narastať.
Starnutie obyvateľstva a zmena pomeru medzi generáciami má odraz aj
v spoločenskom a politickom živote spoločnosti. Rozhodnutia starších budú totiž do
značnej miery ovplyvňovať život mladších aj proti ich vôli. V politike sa to
v súčasnosti výrazne prejavilo napr. vo Veľkej Británii, kde 75 % voličov vo veku
18 – 24 rokov bolo za zotrvanie v EÚ, kým 61 % voličov nad 65 rokov hlasovalo za
brexit. Podobná situácia bola v USA, kde v prezidentských voľbách volilo 55 %
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mladých voličov H. Clintonovú a 37 % D. Trumpa, kým starší voliči preferovali
D. Trumpa (55 % vs 45 %).
K riešeniu napätia medzi generáciami nenapomáha ani rozpad základných
buniek spoločnosti – rodín. Nepovieme asi nič nové, keď pripomenieme, že
porozumenie, láska a vzťahy sa optimálne napĺňajú vo funkčnom manželstve
a rodine. Náruč muža a ženy vytvára porta vitae (bránu života), v ktorej kreativita
lásky dostáva rozmer prokreativity v zmysle slobodnej, tvorivej a aktívnej účasti na
stvorení nového človeka, vďaka ktorej ľudská spoločnosť existuje, pretrváva a
rastie. Pokiaľ sa v civilizácii stane plodnosť ohrozením a dieťa „agresorom“, je to
prejav jej úpadku prejavujúcom sa aj vo zvyšujúcom napätí a neporozumení medzi
generáciami. Nehovoriac o tom, že keď bude stabilita rodín narúšaná rozvodmi,
trend neporozumenia v spoločnosti bude skôr narastať. Ani v podmienkach SR nie je
situácia ružová.
Priemerný vek rozvádzajúcich sa manželov sa u oboch pohlaví dlhodobo
zvyšuje, za posledných 10 rokov sa zvýšil u mužov i žien o viac ako 3 roky. U
mužov je okolo 43 rokov, u žien 41 rokov. Tento jav je do istej miery odzrkadlením
trendu odkladania vstupu partnerov do manželstva a zvyšujúcej sa dĺžky trvania
rozvedeného manželstva.
Rozvody mužov a žien podľa veku v Slovenskej republiky v rokoch 2007 a 2016
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Zdroj údajov: ŠÚ SR
Priemerná dĺžka rozvedeného manželstva sa predlžuje. Vplyv na tento rast má fakt,
že sa zvyšuje podiel rozvádzajúcich sa manželstiev po dlhšej dobe trvania. Podiel
rozvedených manželstiev s dobou trvania 25 rokov a viac sa zvýšil zo 6 % v roku
1995 na vyše 20 % v roku 2016.
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Rozvodovosť v SR podľa dĺžky trvania manželstva , 1995 vs 2016
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Pri tomto fenoméne si dovolíme upozorniť ešte na jednu skutočnosť.
Početnejšie rozvody vo vyššom veku spôsobujú problémy pre partnerov a ich
dospievajúce deti. Manželia si prenášajú možnú frustráciu z predchádzajúceho
vzťahu, ktorý sa môže premietať až do odmietania starorodičovskej roly, lebo oni si
ešte nič neužili a popritom vytvárajú dve samostatné rodiny, o ktoré sa bude treba
v budúcnosti starať. Nezvyšuje sa teda počet detí, ale počet závislých starých ľudí.
Navyše, strach či obava zo samoty môže prinášať aj „núdzové partnerstvá“, ktoré sú
postavené skôr na pragmatických vzťahoch, s inou hĺbkou a kvalitou.
Budovanie medzi medzigeneračného „communia“
Prvým miestom budovania medzigeneračného communia je práve rodina.
V nej sa učíme prekonávať generačné rozdiely. Starnutie populácie a jej demografické
správanie vôbec sú javy, ktoré sa vyvíjajú ruka v ruke so vzťahmi medzi partnermi,
medzi deťmi a rodičmi a ďalšími členmi rodiny. Preto pri riešení tejto problematiky je
práve rodina prvá sociálna inštitúcia, ktorej štruktúry treba skúmať. Početnosť členov
rodiny sa v horizontálnej i vertikálnej rovine znižuje, menia sa aj ich ekonomické
štruktúry, preferuje sa ekonomická sloboda, ženy a muži sa intenzívnejšie uplatňujú na
trhu práce, kde trávia čoraz viac svojho času. Členovia rodiny čoraz menej spoločne
trávia čas, narastá individualizmus, čo v konečnom dôsledku vedie k oslabeniu
vzájomných vzťahov v rodine, a to nielen medzi manželskými partnermi, rodičmi
a deťmi, ale aj voči starším členom (generáciám) rodiny. Starí ľudia ostávajú
osamotení. V tradičných viacgeneračných rodinách mávali starší členovia prirodzenú
autoritu a zabezpečené duchovné a fyziologické potreby. V postmodernej nukleárnej
rodine dochádza k zmene týchto hodnôt, zvykov i rolí. K tomu sociálne inštitúcie
preberajú v čoraz väčšej miere niektoré funkcie rodiny, ako sú socializácia,
ritualizácia, kulturizácia, výchovná, čím sa zákonite mení forma i kompetencie rodiny.
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Dnešná generácia detí je poznačená často naším výchovným tápaním, keď nevieme,
ako viesť deti k hodnotám, skôr ich zahŕňame vlastnými ambíciami a množstvom
aktivít, ktoré ani nepotrebujú a namiesto budovania dôvery k sebe samému i k životu
vôbec ich svojím modelom správania skôr zneisťujeme. Navyše, keď k týmto
problémom pristupujú u starších ľudí problémy v partnerstve, strata prestíže
v zamestnaní, ostávajú v podstate úplne bez zázemia.
Preto, aby bola ľudská rodina úspešná a funkčná ako inštitúcia, musí
obsahovať predovšetkým stmeľujúci prvok trvalosti s pocitom spolupatričnosti pri
dosahovaní spoločných rodinných cieľov. Tieto podmienky sú potrebné i v situácii
relatívneho spoločenského blahobytu a vysoko funkčných záchytných sietí, ktorými
disponuje každý sociálny štát (Možný, 2002).
Budovanie medzigeneračného communia, nepredpokladá unifikovanosť či
uniformitu myslenia, cítenia, životných štýlov, ale v duchu významu pojmu
communio práve rozvíjanie zmyslu pre pospolitosť, zodpovednosť (napr. i za
odovzdávanie a ďalšie rozvíjanie momentálneho poznania, tradícií), čo je úloha
každej generácie. Na zvládnutie tejto úlohy je potrebný dialóg. Považujeme za
nanajvýš potrebné, aby sa jednotlivé generácie učili medzi sebou rozvažovať,
rozprávať. Pod dialógom nerozumieme polemické strety, ale skôr vyjasňovanie
stanovísk s cieľom lepšie pochopiť toho druhého. Človek je totiž dialogická bytosť,
ktorá sa v monológu nestáva ničím, nieto ešte človekom. Konfrontácia nie je dialóg.
Dobrý dialóg je cestou porozumenia lebo predpokladá snahu o vzájomné
pochopenie a uznanie, pripustenie, že sa môžeme mýliť a že ten druhý môže mať
tiež v niečom pravdu. Vtedy stret názorov môže viesť k hlbšiemu pochopeniu
pravdy. V prenesenom význame povedané z hľadiska filozofie (i keď etymologicky
nepresným vnímaním pojmu dia-logos), pravdu a zmysel života treba hľadať
a poznávať prostredníctvom reči (dia – dvaja spolu vedú reč – procesuálna stránka)
a slova (logos). Vtedy je predpoklad, že dialóg bude výrazom záujmu o druhého,
o jeho názory či postoje (Poláková, 1993). Súbežné monológy sú odrazom vlastného
zaujatia, neschopnosti počúvať a situáciu skôr komplikujú a zahmlievajú. V dialógu
môže zároveň staršia generácia odovzdávať našu kultúrnu pamäť, ktorej (máme
aspoň taký pocit) nepripisujeme v súčasnosti žiadny význam.
Jedna z ciest, umožňujúcich tvorbu medzigeneračného communia týkajúca
sa každého člena spoločnosti sa viaže k pojmu pietas – spravodlivosť, poctivosť,
mravnosť, bezúhonnosť, súcit, zbožnosť, vďačnosť, láska, vernosť (Novotný, 1955).
Jeho základom je úcta k minulosti, t. j. k predkom, ktorých sa oplatí nasledovať.
Táto úcta k minulosti sa aj v prítomnosti premieta do vzťahu k žijúcim starým
ľuďom ako vzorom, ku ktorým sa oplatí približovať, čo je podstatné aj pre výchovu
mladej generácie. Takáto výchova nesie v sebe hlboký mravný étos rozvíjajúci
schopnosť empatie a solidarity, takej nevyhnutnej pre generačné spolužitie.
Nehovoriac o tom, že dešpekt k starobe spôsobuje „neschopnosť prirodzene
zostarnúť“ (skôr túžbu po večnej mladosti) a naopak, rešpekt k starobe umožňuje
s dôverou jej kráčať v ústrety (Podmanický, Podmanická, 2010). Je len prirodzené,
že spomínané ekvivalenty pietas by sa mali stať súčasťou nášho hodnotového
vnímania. Často totiž pri hľadaní riešení spoločenských problémov chýba práve
ušľachtilý cieľ, hlbší zmysel či vyššia idea. Pritom „bez vyššej idey neobstojí vo
svete ani človek, ani národ“. (F. M. Dostojevský)
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Ženy a muži v medzigeneračných turbulenciách
„v“ a „mimo“ rodiny
Women and Men in Intergenerational Turbulences
"In" and "Out" of the Family
Pavol Tománek
Abstract:
The paper deals with issues of intergenerational turbulences that we reflect
both in and outside the fragmented family. We deal with communication
problems in family relationships and look for answers to barriers to family
formation as a community in society. The conclusion of the study is devoted to
suggestions and recommendations for practice.

Key words: Family. Education. Communication, Generation. Conflict.
.
„Ak si myslíte, že som postihnutý preto, lebo sa snažím viac vidieť, viac počuť,
viac darovať, viac obetovať, viac bojovať za rodinu ako základ spoločnosti,
tak potom ja tým postihnutým pre vás rád zostanem.“
(autor)
Úvod
V otázkach rodiny, manželstva a výchovy nám spoločnosť ponúka štýlové
nosenie dioptrických okuliarov. Ten, kto nepotrebuje dioptrické okuliare, ten, kto
viac vidí, tomu a prevažne tomu chce spoločnosť nanútiť nosenie okuliarov, pretože
v záujme fragmentarizácie a otupovaniu spoločnosti sú mnohí, ktorí majú dobrý
zrak, považovaní za handicapovaných, spiatočníckych a v podstate aj nežiaducich.
A ak sa spoločnosti podarí „oslepiť“ tých, ktorí sa snažia vidieť, potom rodina,
manželstvo a výchovné nadšenia pôjdu samospádom do atomizácie a likvidácie.
Výchova v rodine je tak čoraz častejšie poznačená permanentným vývojom
a inováciami nielen v oblasti spoločnosti, ale hlavne rodiny. Prečo? Zrejme aj preto,
že klasický model rodiny sa akoby fragmetarizoval natoľko, že badať absenciu aj
pragmatických rodinných sociálnych sietí. Kam potom smeruje spoločnosť, keď
musí čeliť rôznym aktivitám redifinovaniu manželstva, redifinovania rodiny,
redifinovaniu vzťahov? Čoraz častejšie sú konzervatívne orientovaní nadšenci
vystavení tzv. diskriminačným atakom, ako napr. prosím, nediskriminujte nás, vaše
kroky a postoje sú diskriminačné a pod.
Domnievam sa, že spoločnosť nielenže dozrela, ale prezrela natoľko, že aj
samotný pojem diskriminácie je už diskriminovaný! Vzťahy v rodine v rámci
medzigeneračných skúseností, vzostupov i pádov potom vedú aktérov komunikácie
skôr k medzigeneračnému monológu ako dialógu, skôr k medzigeneračnému
konfliktu ako k medzigeneračnému zdieľaniu sa. V súčasnosti reflektujeme rôzne
sociálnopatologické javy, fragmetarizáciu vzťahov, rôzne dys – poruchy, apatie
a antipatie. Väzni a prostitútky určujú štýl módy 10-15 rokov v celej spoločnosti,
trend krásy ide na úkor vyumelkovaných hodnôt aj chápania rodiny...
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Existuje možnosť úteku? Možnosť nápravy? Zmeny? Reštartu? Vždy si
opakujem stareckú múdrosť mojej babky, ktorá mi hovorievala pri hlúpostiach,
ktoré spoločnosť zavádza, pri hlúpostiach, ktoré sa tvária byť múdrymi atď, „že ak
by ľudia fyzicky pracovali na poliach, sami si stavali dom, kopali studňu, pestovali
plodiny a pod., celá spoločnosť by sa veľmi jednoducho rozlúčila s väčšinou
sociálnopatologických javov a s väčšinou sociálnopatologických jedincov, že
v skutku: Práca oslobodzuje tak na duchu, i na tele!“
Manželstvo, rodina a medzigeneračné vzťahy sa v myslení ľudí dostávajú
akoby do „súdnej siene“, kde o nich vyslovujú verdikt oslobodenia, či verdikt
k smrti a zániku najmä tí, ktorých sa to netýka!
1 Rodina ako spoločenstvo a obranné komunikačné mechanizmy
„Keď chceme niekomu ukázať, že niečomu rozumieme,
alebo sa aspoň pokúsiť porozumieť tomu,
čo všetko sa odohráva pred naším zrakom, je potrebné,
aby sme mali jasno v našich motívoch, zámeroch, činoch,
ktoré chceme komunikovať iným.“
(autor)
Fenomén „spoločenstvo“ sa v súčasnej postmodernej dobe veľmi
problematicky vysvetľuje. Konštatovanie mnohých kultúr, náboženstiev a vlád
jednotlivých štátov často vykresľuje aj protichodné chápanie fenoménu
spoločenstva. I keď pojem, názov, či fenomén „spoločenstvo“ je viacdimenzionálne
chápaný a aj rôznymi definíciami proklamovaný širokej verejnosti, ponúkame zopár
definícií spoločenstva, ktoré sa udomácnili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Spoločenstvo – z gréckeho slova koinonia alebo z latinského slova communio môžeme definovať ako spoluúčasť na niečom (napr. aj podielnictvo). Communio
znamená aj účasť na svätom prijímaní, účasť na spoločenstve veriacich, napr. pri sv.
omši.1 V užšom slova zmysle predstavuje spoločenstvo životnú cestu danej skupiny
ľudí, napr. v manželstve, kde ide o harmóniu nielen telesnú, ale aj duchovnú.
Najmarkantnejším definovaným termínom pre fenomén spoločenstva sa stalo práve
kresťanské spoločenstvo, ktoré sme vyššie prezentovali gréckym slovom koinonia,
ktoré často vo svojich spisoch a listoch používal aj sv. Pavol.2 K tomu, aby sa
1

S týmto termínom súvisí aj excommunio = exkomunikácia, vylúčenie zo spoločenstva.
Nemyslí sa tým, že veriaci by prestal byť súčasťou Cirkvi, ale netvorí spoločenstvo pri
communii, čiže pri prijímaní. Jednoducho povedané, exkomunikovaní ľudia nemajú prístup
k sv. prijímaniu, pokiaľ nepristúpia k sviatosti zmierenia, a to pred cirkevnú autoritu, ktorá
má k podobným prípadom poverenie. Najčastejšie ide o biskupa.
2
Jeruzalemské spoločenstvo netreba idealisticky preceňovať, ako sa to veľakrát robí. Nešlo
o spoločenstvo bez chýb a vzájomných medziľudských konfliktov (napr. spory medzi
apoštolmi sv. Petrom a Pavlom). Nemožno však poprieť, že sa v spoločenstve modelovo
prejavuje niečo z podstaty toho, čo charakterizuje samotný termín communio sanctorum
(spoločenstvo svätých), čiže láska, solidárnosť s bratmi a sestrami, či dokonca vzájomná
pomoc. Finančná zbierka na pomoc iným zborom či jednotlivcom má pre Pavla charakter
hlbokého spoločenstva.
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spoločenstvo správne rozvíjalo, musí sa dbať na komunikáciu a hodnoty, ktoré
jednotlivci do spoločenstva, v našom prípade rodinného spoločenstva, vnášajú.
Na ceste sebapoznávania rodinných vzťahov, medzigeneračných
monológov, dialógov, ale aj možnosti vzniku medzigeneračných konfliktov často
prichádzame k prekážkam náročným, nepríjemným i bolestivým. Ide často
o „slepé uličky", ktoré pozostávajú z obranných mechanizmov, ktoré nám počas
života slúžili (i slúžia) na ochranu pred pravdivým a úprimným stretnutím so sebou
samým, pred poznaním nášho vnútra.
Ide o slovné spojenie známe od S. Freuda,3 ktoré používajú tak
psychológovia, sociológovia, ako aj pedagógovia na odhalenie skrytých „tvárí“
človeka. Medzi najpoužívanejšie „obranné mechanizmy“ patria:
Tab. 1: Obranné mechanizmy
Ide akoby o uzavretú varnú nádobu. Navonok nepozorujeme
potlačenie
výrazné zmeny. V nádobe vplyvom teploty vzniká tlak, ktorý
môže postupne unikať ako para prostredníctvom ventilu, alebo pri
výraznom zvýšení teploty varu spôsobiť aj menšiu „explóziu".
Podobne v živote môžeme potlačiť nejakú myšlienku, zážitok či
pravdu tým, že ju odsunieme, zatlačíme do nevedomej časti našej
mysle. Takéto skryté veci sa však nestratia, ale ovplyvňujú
naše správanie i komunikáciu a majú dopad na náš
každodenný život (či už prirovnaním k postupne unikajúcej
pare, alebo náhlemu „výbuchu").
racionalizácia Používa sa vtedy, ak sa máme rozhodovať medzi viacerými
možnosťami. Najčastejšie ide o prijatie alternatívy s ktorou
vnútorne nesúhlasíme, ktorá nie je správna alebo dobrá, alebo
ktorá je v rozpore s mienkou ľudí na ktorých nám záleží. V takom
prípade začneme obhajovať naše rozhodnutie a vysvetľovať
a prispôsobovať si ho tak, aby aspoň navonok vyzeralo ako dobré
a správne. Pri takomto „klamaní" seba samého však
nedokážeme nazývať veci pravými menami a byť vnímavými
na skutočné hodnoty.
Obrana, s ktorou sa často môžeme stretnúť v rámci rodinnej
popretie
výchovy, napr. pri chorobe, tragickej udalosti alebo smrti. Nastáva
vtedy, keď zatvoríme svoju myseľ pred skutočnosťou, ktorá je
pre nás emocionálne bolestivá, zablokujeme sa pre ťažkými
situáciami, ktorým nechceme čeliť. Väčšinou ide o problematické
rodinné vzťahy. Popieranie sa tak stáva životnou filozofiou alebo
hrou, v ktorej si navrávame nepravdivé veci o svete a ľuďoch vôkol
nás, ktorou klameme samých seba. Odpoveď na otázku „Kto som?"
možno teda hľadať i za našimi obranami a ochrannými
mechanizmami, ako aj za maskami, ktoré sme si zvykli nosiť.
Zdroj: Tománek, P. 2015. Rodina – výchova – spoločnosť, s. 124 - 125. Taktiež:
BERNE, E. 2011. Jak si lidí hrají.
3

FREUD, S. 1998. Nespokojnost v kultuře. Praha : Hynek, s.r.o., 1998.
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2 Promenáda v maskách ako facilitátor konfliktov?
Masky, roly, úlohy či stratégie vyjadrujú naše správanie, zaužívané vo vzťahu
k iným ľuďom. Správanie, ktoré je poznačené tým, že v ňom potláčame naše skutočné
pocity, racionalizujeme naše konanie a popierame to, čo je pre nás bolestivé.
Hoci nám takéto stratégie pomáhajú „prežiť" v každodennom živote,
zakrývajú naše skutočné a pôvodné Ja a neprispievajú k nášmu osobnému rastu.
Jednoducho, bránia nám v poznaní seba samého.
Obrany a masky, ktoré používame ako stratégie správania a komunikácie,
majú často svoje „korene" v období detstva a dospievania. V minulosti každého z nás
sa určite vyskytli udalosti, ktoré nás mohli hlboko ovplyvniť, bolestivo zraniť, alebo
viac-menej nevedome usmerniť naše správanie a reakcie do budúcna. Môžeme si
predstaviť tieto situácie ako videonahrávky, ktoré akoby zo záznamu (vedome alebo
nevedome) ovplyvňujú naše vnímanie reality, naše správanie sa a komunikáciu.
Pri bežnej medzigeneračnej komunikácii sa používajú ako komunikačné
vzory tri základné nahrávky alebo pásky, ktoré sme si osvojili počas svojho
vývinu.4
Tab. 2: Medzigeneračné pásky
obsahuje predpojaté i prospešné posolstvá, ktoré sme dostali od
Rodičovská
rodičov a učiteľov.
páska
tvoria ju záznamy faktov, informácií a praktického uvažovania,
Páska
formované autenticky, zrelo a uvážene našou mysľou a vôľou,
dospelého
realizujúc svoje vlastné rozhodnutia.
predstavuje nahrávku alebo skladisko našich šťastných
Páska
i nepríjemných pocitov a emocionálnych odpovedí. Ak sme pod
dieťaťa
určitým tlakom, „prehrávame" najčastejšie tú pásku,
ktorú sme používali v podobných situáciách už predtým. Hoci
neexistuje horšia alebo lepšia páska, všetky tri typy pások majú
svoje silné i slabé miesta. V procese sebapoznávania je dôležité
vedieť, aké „typy pások" používame v určitých situáciách.
Potom môžeme uvažovať o tom, či je takáto komunikácia
prijateľná, alebo v ktorých oblastiach by bolo vhodné zmeniť svoje
správanie.
Zdroj: Tománek, P. 2015. Rodina – výchova – spoločnosť, s. 125 - 126.
3 Prečo dochádza k medzigeneračným konfliktom?
Domnievame sa, že k medzigeneračným problémom dochádza najmä kvôli
rozdielnosti pohlavia. Charakteristické črty, ktoré sú zaužívané najmä vďaka
komunikačným rituáloch, tradíciám a často aj v odobreniach slabostí jednotlivcov.
Za najčastejšie dôvody medzigeneračných konfliktov považujeme
nasledovných 18 bodov:
1. IQ a EQ: Žena má obvykle nižšiu pôrodnú hmotnosť ako muž. Maximálnu
telesnú výšku dosahuje už v 14. roku, čo je o štyri roky skôr ako u muža. Má
4

BERNE, E. 2011. Jak si lidí hrají. Praha : Portál, 2011.
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2.

3.

4.

5.

6.

redšiu krv, a teda má aj nižšiu schopnosť maximálneho krátkodobého výkonu.
Žena vydrží viac ako muž. Mozog ženy je o 5 % menší, ale má vyššiu hustotu,
takže rozdiel vo veľkosti sa nepremieta do výšky IQ. Žena zapája pri reči
omnoho viac mozgových centier, a to aj obrazných. Kým muži zvyknú myslieť
logicky, ženy „fungujú" na základe analógií.
ŽIVOT AKO HRA: Kým sú muži medzi sebou, výborne si rozumejú. Ženy do
ich usporiadaného porozumenia vnášajú chaos. Chlapci hrávajú súťaživé hry,
kde sa učia presadzovať, ovládať, vyjednávať, vyhrávať i prehrávať. Dievčatá
sa v svojich hrách učia spolupracovať, prispôsobovať sa, robiť kompromisy
v záujme udržania dobrých vzťahov, extrapolovať úmysel na základe indícií
a vytvárať atmosféru pochopenia a nedôležitosti výhry. Muži automaticky zo
svojich detských hier poznajú pravidlá, podľa ktorých sa hrá, a dodržiavajú ich
aj v neskoršom živote. Sú nastavení na jasnosť, presnosť, zreteľnosť,
zrozumiteľnosť. Na všetko pozerajú ako na hru a berú veci menej osobne ako
ženy. Sú preto lepší parlamentári či diplomati a ako vojaci lepšie poslúchajú
i udeľujú rozkazy.
PORUŠOVANIE PRAVIDIEL: Aj keď porušiť pravidlá je u mužov
neprípustné, prispôsobiť si ich danému cieľu sa považuje za šikovnosť... Ženy
sú zvyknuté nedôverovať, a preto majú s rozkazmi svoje ťažkosti. Orientujú sa
podľa zmien v prostredí a pokiaľ im pravidlá neumožňujú dosiahnuť cieľ, tak
pravidlá jednoducho vysadia, čo privádza mužov do zúrivosti. Ak sa však raz na
nejakom pravidle výslovne dohodnú, čo si povedzme úprimne, že ženy robia
nerady, potom ho držia i za cenu sebazničenia. A preto sú ženy zlé konkurentky,
napr. aj v biznise. Neberú ho ako hru, ale ako boj o prežitie - a len mŕtvy nepriateľ
nemôže ublížiť...
ORIENTÁCIA V CHAOSE: Ženy sú lepšie v pozorovaní. Sú trénované
všímať si aj „nesystémové" veci. Častejšie dávajú veci do vzájomných vzťahov
a sú tak schopné s vyššou presnosťou prognózovať výsledok. Vedia odhadnúť
človeka a jeho úmysel len na základe reči tela a mimiky. Z polohy hlasu vedia
vyvodiť náladu a úmysel. Ženy sa lepšie orientujú v chaose ako muži.
MUŽ VERSUS ŽENA: kolegyniam vyčítajú prílišnú emocionalitu,
nekoncentrovanosť, nevyspytateľnosť a úskočnosť. Žena si všíma širšie
súvislosti a snaží sa ich partnerovi priebežne vysvetliť. Preto sa často
„zacyklí" a stratí niť rozhovoru skôr, než sa dostane k podstatnému. Ženy
nepovedia veci priamo, myslia si, že stačí len naznačovať. Muži robia len to, o
čo ich požiadajú. A tak sa im stále zdá, že žena chce niečo iné, než hovorí. Ženy
permanentne porušujú pravidlá, vedia manipulovať pomocou emócií a bojovať
„z úzadia“. Muži sú zvyknutí vyhlásiť boj, vybojovať ho a potom sa podľa
možnosti pomeriť alebo odkázať na najbližšiu príležitosť revanš. Ženy boj
nevyhlásia, bojujú všetkými dostupnými prostriedkami („účel svätí
prostriedky") a boj končí likvidáciou jedného z bojujúcich. Veľmi často
zneužívajú ochrancovský pud mužov – nájdu si medzi kolegami niekoho, kto ich
šarvátky vybojuje miesto nich.
ŽENA VERSUS MUŽ: Ženy vinia kolegov z toho, že sú prehnane logickí,
kariéristickí, šovinistickí. Snaha každú vec logicky rozobrať a zvážiť privádza
pragmatické ženy do zúfalstva. Kariérizmus mužov vnímajú ženy cez ich
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11.
12.
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14.

15.

16.
17.

18.

schopnosť použiť lakte a manipulovať mienku nadriadených, keď sa chcú
presadiť. Šovinizmus mužov pramení z toho, že nie sú zvyknutí na ženskú
spoločnosť a nevedia, ako sa v nej zachovať. Je to, mimochodom, to isté, čo
zažíva žena, keď sa dostane do čisto mužského kolektívu. Často chlapi reagujú
podráždene na ženskú manipulatívnu submisiu, a to tým, že sa začnú tvrdšie
presadzovať. A kdesi na okraji vedomia chápu, že žena má vlastnosti, v ktorých
ich prevyšuje – a boja sa konkurencie.
PREZÝVKY: Ak idú na obed Simona, Bea a Miša, tak sa vzájomne oslovujú
Simona, Bea a Miša. Ak sa idú zabávať Milan, Martin a Jozef, oslovujú sa
vzájomne Tuli, Fučo a Starec.
OBJEDNÁVKA JEDLA: Ak sa idú Milan, Martin a Jozef najesť do
reštaurácie, každý hodí na stôl dvadsať eur aj vtedy, ak účet stál 32,50 €. Ani
jeden z nich nemá menšiu bankovku, lebo muži ich zvyčajne nemajú a ani jeden
si nebude chcieť priznať, žeby si vzal výdavok. Ženy vyťahujú kalkulačky.
FINANCIE: muž zaplatí za vec, ktorá stojí 1€ aj 2€, ak ju potrebuje. Žena
zaplatí 1€ za 2-eurovú vec, ktorú nepotrebuje, ak je v akcii.
KÚPEĽŇA: Muž má v kúpeľni 7 vecí: zubnú kefku, zubnú pastu, holiaci
strojček, penu na holenie, mydlo, šampón a uterák. Priemerný počet vecí
v ženskej kúpeľni je päťnásobný, z toho muž dokáže identifikovať len prvých 20
vecí.
HÁDKA: Žena má v každej hádke posledné slovo. Všetko, čo potom muž
povie, je iba začiatkom ďalšej hádky.
BUDÚCNOSŤ: Ženy sa obávajú budúcnosti, až do vydaja. Muži sa nikdy
neobávajú budúcnosti, kým sa neoženia.
KARIÉRA: Za úspešného muža sa považuje ten, ktorý zarobí viac peňazí, než
dokáže jeho manželka minúť. Za úspešnú ženu sa považuje žena, ktorá si nájde
takého muža.
MANŽELSTVO: Ženy sa vydávajú za takých mužov, o ktorých si myslia, že sa
zmenia, ale to sa nestane. Muži si berú také ženy, o ktorých si myslia, že sa
nezmenia. Ale zmenia sa.
OBLIEKANIE: Žena sa špeciálne oblečie na nákupy, polievanie kvetín,
vynesenie smetí, telefonovanie, čítanie knihy alebo keď si ide po poštu. Muž sa
špeciálne oblečie na svadbu a na pohreb.
PRIRODZENOSŤ: Muži vyzerajú rovnako dobre ráno, keď sa zobudia a večer,
keď idú spať. Ženy sa počas noci amortizujú.
POTOMKOVIA: Ženy vedia o svojich deťoch všetko. Kedy potrebujú ísť
k zubárovi, ich prvé lásky, poznajú ich najlepších kamarátov, obľúbené jedlá,
tajné sny a túžby. Muži tak nejako tušia, že v byte žijú aj nejakí ďalší malí
ľudia...
CHYBY A NEDOSTATKY: Ženatý muž musí zabudnúť na svoje chyby.
Nemá žiadny význam, aby si ich pamätali dvaja ľudia.

Zdieľanie sa s druhým človekom je kvalitatívne viac ako povrchný
rozhovor o bežných veciach. Partner v komunikácii nám hovorí nielen frázy, vecné
informácie a fakty, ale aj to, čo si myslí, čo cíti, čo chce a kto je. Zdieľa s nami svoje
emócie, predstavy, presvedčenia i hodnoty. Takéto sebaodhalenie a zdieľanie seba
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samého vyžaduje z každej strany snahu vziať zodpovednosť za svoje konanie,
hovoriť iba za seba, nebáť sa zdieľať svoje pocity, mať dostatok odvahy
povedať druhému o svojej zraniteľnosti a vyjadriť vďačnosť tým, ktorí nás
počúvajú a ktorých počúvame my. Takéto bytostné stretnutie je príležitosťou odložiť
masky a pravdivo sa stretnúť v láske a prijatí. Interpersonálna komunikácia v rámci
medzigeneračných vzťahov na určitej hĺbke je prakticky nemožná, ak jedinci do nej
zapojení majú malú otvorenú komunikačnú oblasť. Ak o tom rozmýšľame
ďalej, hocijaký vzťah je limitovaný jednotlivcom, ktorý je menej otvorený, ktorý
má menšiu otvorenú komunikačnú oblasť.
Pravdepodobne každý človek v živote zažil podobnú skúsenosť. Možno cítil
frustráciu z toho, že nebol schopný spoznať niekoho, kto bol príliš rezervovaný.
Alebo blokoval nejakým spôsobom pokusy inej osoby o vybudovanie vzťahu so
sebou samým.
Tak či onak, na vytvorenie vzťahu je potrebné sebaodhalenie z obidvoch strán.
Záver a odporúčania
Návrhy a odporúčania? Zvykol som si nedávať odporúčania pre prax. Dôvod?
Mnohí si prečítajú, skonštatujú, ale sú zároveň zvyknutí na vyšľapané chodníky a meniť
smer by pre mnohých znamenal meniť seba. Dnes však opäť urobím výnimku čítajúc
štúdiu od D. L. Nolt:5 – deti sa učia tomu čím žijú: – ak dieťa žije v trvalej kritike, naučí
sa zavrhovať, – ak je dieťa obklopené nepriateľstvom, naučí sa „bojovať“, – ak dieťa
žije v uštipačných poznámkach, naučí sa hanbiť, - ak dieťa žije v prostredí, ktoré vytvára
pocity viny, naučí sa byť vinné, – ak dieťa žije v atmosfére tolerancie, naučí sa
trpezlivosti, – ak dieťa žije v atmosfére podporujúcej duševný pokoj, naučí sa poznať
svoje hodnoty a bude „silné“, – ak dieťa žije v atmosfére pochvál, naučí sa doceňovať
iných, – ak dieťa žije v spravodlivosti, naučí sa spravodlivosti, – ak dieťa žije v
prostredí, ktoré ho akceptuje, naučí ho akceptovať seba samého.
Ak toto posolstvo zoberieme na komunikáciu v medzigeneračných vzťahoch,
domnievam sa, že nebudeme nútení vymýšľať niečo, čo už dávno existuje!
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Postmoderná rodina ako miesto medzigeneračného konfliktu
v západnej civilizácii
Postmodern Family as a Place of Intergenerational Conflict
in Western Civilization
Tichomír Gasparecz
Abstract
The author from the theoretical point of view is arguing about the problem of
intergenerational conflict in our western civilization. Social conflicts as such
are present in every culture, but religious systems outside the Western World
do not recognize intergenerational conflicts because this issue is closely
linked to postmodern, egocentric viewing of the world and the atomisation of
the family. The contribution also focuses on intervention, pointing to the
need for intentional intergenerational learning.

Key words: Post-Modern Family. Crisis. Intergenerational Conflict.
Intergenerational Relationships. Intergenerational Learning.
Úvod
Rozprávka o troch grošoch je rozprávka nielen pre deti, ale veľmi výstižne
ilustruje taký sveta, kde neexistuje intencionálne vytvorený sociálny systém so
svojou zložitou sociálnou politikou, ale existuje zdravá medzigeneračná rodinná
dynamika a solidarita. Človek v rozprávke hovorí kráľovi: „Ja mám na deň tri
groše. ... ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba na tom treťom
sám žijem... Preto, lebo chovám si otca už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo
on ma vychoval. Chovám i malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď
ostariem. A na treťom groši aj sám potrebujem žiť.“ V tomto rozprávkovom svete
neexistuje štátom riadená rodinná politika, ani dôchodkový systém, žiadne štátom
garantované sociálne zabezpečenie. Avšak funguje prirodzená rodinná solidarita so
svojou dynamikou a vzájomným rešpektovaním jednotlivých generácií. Expremiér
R. Fico na webovej stránke www.vlada.gov.sk sám vyhlásil, že „v tejto krajine nám
v poslednom období chýba medzigeneračná solidarita. Boli sme naučení v histórii,
že sa rodičia starali o svoje deti a potom sa tie deti starali o svojich rodičov. Toto sa
nám nejako stratilo.“
Názov nášho príspevku je možno pre niektorých čitateľov nezmyselný, lebo
medzigeneračné konflikty boli, existujú a aj budú, avšak aj sociológovia sa zhodnú
na tom, že v západných spoločnostiach rodina ako inštitúcia sa stala veľmi
zraniteľnou a je považovaná za ohrozenú.
Žijeme v sekularizovanej a zároveň globalizovanej spoločnosti. Pre každého
jednotlivca táto spoločnosť otvára neuveriteľné možnosti, ale na druhej strane v tejto
veľkej globalizovanej dedine sa stráca človek ako jednotlivec. Možno žijeme
v postmoderne, v takej historickej epoche, kedy všetko nové je supermoderné, teda
je modernejšie ako moderné. Tak v západnom svete, ako aj u nás, každý človek
hľadá sám seba, snaží sa jednoducho vytvoriť si vlastný spôsob života, ale žiaľ
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dnešný postmoderný človek bežne odmieta zabehnuté a rokmi uznávané pravidlá
a normy. Naša západná (európska) kultúra vychádzala a stáročie stála na židovskokresťanských základoch, vyvíjala sa pod silným vplyvom kresťanskej morálky.
Život pre človeka ani vtedy nebol jednoduchý, napriek tomu mal isté smerovanie,
mal jasné pravidlá a platné etické a právne normy. Je zaujímavé, že človek potrebuje
existenciálnu istotu, napriek tomu chce odmietnuť všetko, čo doteraz bolo jasné,
zrozumiteľné a všeobecne platné. Domnievame sa, že človek od počiatku je
náboženským tvorom, je teda Homo Religionus, a preto verí, že musí existovať
absolútna skutočnosť, že existuje skutočná pravda a všetko má svoj zmysel.
Súhlasíme s M. Dojčárom, ktorý je presvedčený o tom, že „hoci je proces
desakralizácie súčasťou gigantickej premeny sveta, ktorú na seba vzali priemyslové
spoločnosti a ktorá bola umožnená desakralizáciou kozmu, vplyvom vedeckého
myslenia, najmä senzačných objavov fyziky a chémie, nie je isté, či je procesom
definitívnym a či nebude raz zvrátený znovuobjavením posvätnej dimenzie ľudskej
existencie“ (Dojčár, 2008, s. 105).
Každá registrovaná cirkev má nezastupiteľné poslanie aj v tejto dobe.
Možno pre človeka cirkev symbolizuje niečo konzervatívne a zastarané, avšak
konzervativizmus a tradičné hodnoty ponúkajú životnú istotu pre hľadajúceho
človeka. Náboženstvo, viera a životné confessio musí byť aj naďalej súčasťou našej
spoločnosti, lebo „náboženská dimenzia je neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia
a zdá sa, že to ani nikdy nebolo inak. Pre svoju trvalú prítomnosť v dejinných
premenách ľudského fenoménu, je náboženstvo považované za antropologickú
konštantu“ (Dojčár, 2008, s.105).
U nás na Slovensku jednotlivé cirkvi na jednej strane odhaľujú a zisťujú tie
problémy, ktoré prinášala globalizácia a postmoderna, hedonistický spôsob života,
na druhej strane cirkvi musia poukázať na skutočnosť, že existuje riešenie týchto
problémov aj napriek tomu, že „žijeme v posledných časoch“. Cirkev ako inštitúcia
nemôže rezignovať pred spoločenskými problémami, nestačí iba jednostranné
moralizovanie, odsudzovanie „hriešneho človeka“.
Biblicko-teologická retrospekcia
Keď uskutočňujeme biblicko-teologickú retrospekciu, tak jednoducho
musíme konštatovať, že podľa biblického termínu žijeme v posledných časoch.
Apoštol Pavol píše svojmu „mladšiemu kolegovi“ nasledovné upozornenie:
„Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí,
budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom,
nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez
lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše, ako Boha.
Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať.“ (3Tim 3,1-5) V
„posledných dňoch“ bude všetko zamerané práve len na Self. Preto môžeme dnešný
svet označiť ako Self-World, lebo čím ďalej, tým viac zdôrazňujeme sebapozorovanie, seba-poznávanie, seba-hodnotenie, seba-objavovanie, seba-prijatie,
seba-akceptáciu, seba-realizáciu, seba-reguláciu, seba-riadeniu, seba-edukáciu
a koniec koncom aj seba-zbožňovaniu. Individualizmus a individualizácia človeka
už nemá hranice. Dnešný svet už nie je heliocentrický, ba ani antropocentrický, ale
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stal sa self-centrickým. Všetko sa točí okolo nás, lebo každý človek má svoj malý
mikrosvet a tento mikrosvet sa stal stredobodom Vesmíru. Preto self-centrický
človek môže byť zamilovaný tak, ako o tom píšu v anglicky hovoriacich krajinách:
„I love me!“ (slov. Milujem sa!). Podľa P. Ondrejkoviča (2013, s. 50) „proces
individualizácie je treba chápať na rozdiel od klasického a historického modelu
individualizácie ako zmenu vedomia a pozície človeka, ako nový spôsob
zospoločenštenia vo vzťahu jednotlivca a spoločnosti. Nezadržateľný nástup
indivídua počínajúc 60. rokmi v industriálnej spoločnosti západného typu a
pokračujúci proces v ostatných krajinách po roku 1989 prináša so sebou novú,
vysokú akceleráciu a nové kvality“.
Dnešný individualizmus, teda záujmy jednotlivca sú každopádne
rozhodujúce. Je skoro všade sloganom, že je dôležité, čo vyhovuje mne. Rozmohol
sa dravý individualizmus a túžba presadiť sa vo svete aj za cenu morálnych
ústupkov. Rebríček hodnôt u mnohých ľudí sa radikálne menil. Úcta k tradičným
inštitúciám a hodnotám sa vytráca. Moderná technická kultúra bez kresťanského
ducha smeruje zákonite do záhuby. Starí ľudia v predchádzajúcich časoch nemysleli
hneď napr. na rozvod. Dokázali a vedeli trpieť, dnes, žiaľ, prvá partnerská, resp.
manželská kríza sa rieši rozvodom. V skutočnosti sú dnešné postmoderné
spoločnosti individualizované v rozličnom rozsahu a rozličným spôsobom. Jestvujú
v nich aj rozmanité spoločenské podmienky, ktoré môžu urýchľovať alebo
spomaľovať šírenie a pôsobenie individualizmu.
Keď (akademicky) sledujeme dianie nášho západného sveta, tak si musíme
uvedomiť, že určité nežiaduce sociálne, resp. spoločenské javy v prvom rade opisujú
určité zlyhávanie jednotlivca v prípade zvýšených nárokov, resp. v prípade
záťažovej situácie. Teda zlyháva jednotlivec ako osobnosť, sociálna skupina
a sociálne podmienky sú iba kulisou a nie kauzalitami (Ondrejkovič, 2009).
Predchádzajúci výrok pre daného jednotlivca na prvé počutie znie veľmi
negativisticky, ale aj podľa biblických princípov sa takto dá vyriešiť problém.
Človek sa nemôže donekonečna vyhovárať na zlé okolnosti, na rôzne negatívne
situácie a na jestvujúce socio-kultúrne a ekonomické podmienky. Človek ako
jednotlivec v našej spoločnosti si musí uvedomiť, že zmeniť tento svet nedokáže, ale
môže zmeniť svoj mikrosvet, samotný život a svoje myslenie.
Konštatujeme aj skutočnosť, že v dnešnej dobe axiologický rozmer človeka,
tak ako celkovo hodnoty našej spoločnosti, sú v ruinách. V USA ľudia mali tzv.
americký sen (angl. American Dream), u nás snívame takisto, máme tzv. Európsky
sen. Chceme byť šťastní, zdraví, slobodní, snažíme sa vybudovať si kariéru, na
spoločenskom rebríčku sa pokúsime posunúť ešte vyššie atď. Napriek tomu
zabúdame na také ľudské hodnoty, ako napr. česť, morálka, mravné zásady, rodina,
solidarita a iné. Samozrejme za najdôležitejšiu vo všeobecnosti proklamujeme
hodnotu života, hlavne nášho života. Avšak aj to je spochybniteľné, lebo naša
vraždiaca mašinéria (abortus, eutanázia, suicidálne konanie atď.) si denno-denne
berie svoje obete.
Kríza a konflikt v 21. storočí
Všade čítame o tom, že naša západná civilizácia má krízu, denno-denne
žijeme v konfliktoch. Je to už pre niektorých len klišé. Kríza môže byť hospodárska,
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ekologická, agrárna, potravinová, energetická, menová, finančná, morálna, politická,
globálna, ako aj v oblasti rozumu, vedy, poznania, umenia, kultúry, civilizácie a pod.
Podľa Veľkého slovníka cudzích slov (1997) kríza je „ťažký, prechodný stav, vrcholné
obdobie, prekonávajúce ťažkosti, nedostatok, úpadok a podobne.“ Na tomto mieste
musíme konštatovať, že prežívame aj krízu hodnôt.
Zo sociologického hľadiska kríza hodnôt je tiež definovaná. Slovenský
odborník P. Ondrejkovič to vníma nasledovne: „Zmena v oblasti hodnôt
a hodnotových orientácií je vždy spojená s určitým časovým posunom i s následnou
zmenou noriem. Dokladajú to početné empirické výskumy v krajinách stredozápadnej Európy, umožňujúce predpokladať, že tieto zmeny sa dotýkajú i územia
Slovenska a jeho obyvateľstva. Najčastejšie sa poukazuje na zmeny v hodnotách, ako
usilovnosť, disciplína, zmysel pre povinnosť, skromnosť, ktoré ustupujú do pozadia
pred hodnotami, ako emancipácia, rovnosť v prístupe, autonómia, pôžitok,
sebarealizácia, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam. Ako hodnota veľmi podstatne
stráca na význame vzájomná ohľaduplnosť, ktorú je ochotná vo výchove svojich detí
uplatňovať iba približne štvrtina obyvateľstva.“ (Ondrejkovič, 2009, s. 49)
Vychádzame z presvedčenia, že transgeneračný prenos hodnôt je značne
pretrhnutý, nihilistický koncept života pôsobí negatívne na prežívanie a celkové
psycho-sociálne fungovanie jednotlivca a má neuveriteľne nežiaduci dopad na
vytváranie mravnej identity osobnosti. Máme teda pred sebou človeka, ktorý má
deformovaný hodnotový systém a tento človek pre svoje prežitie potrebuje metanoiu
tzv. reformáciu hodnotového systému.
Sociálny konflikt a generačný konflikt v 21. storočí
Sociálny konflikt v sociológii je chápaný ako zrážka dvoch protikladných
pozícií, presvedčení alebo motívov, rozličných činov, ktoré sa navzájom vylučujú
alebo majú tendenciu uplatňovať svoju nadvládu v tej istej oblasti. Špecifickým
sociálnym konfliktom je konflikt generačný, ako rozpor v procese vývoja, kedy
každá generácia vystupuje ako relatívne samostatná sociálne formujúca sa sila. V
rovnakej dobre žijú spolu príslušníci viacerých generácií a stupeň ich socializácie je
odlišný. Uznávajú alebo chcú uznávať rozdielne hodnotové systémy, čo vedie ku
generačným konfliktom (Old generation verzus New generation).
Rodina v 21. storočí
L. N. Tolstoj ruský spisovateľ a stúpenec reformy vzdelávania povedal, že
manželstvo a rodinný život je ako veda. Rieši súlad medzi rozumom a srdcom. Aj
predstaviteľ anglického modernizmu D. H. Lawrence písal o tom, že manželstvo je
kľúčom k ľudskému životu. Teda každý z nich nazerá na rodinu a na manželstvo
pozitívne a s nadšením.
Ideál rodiny je spoločný v každom veľkom náboženskom systéme. Všade vo
svete v učeniach každého náboženstva (kresťanstvo, islam, judaizmus, hinduizmus,
budhizmus, šintoizmus atď.) je uznávané, že rodina je inštitúcia (základná sociálna
skupina spoločnosti), ktorá má prvoradú zodpovednosť za zrodenie, vychovávanie
a socializáciu, tzn. enkulturáciu človeka. Hodnota rodiny a kvalita rodinného života
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by mala byť najdôležitejšia pre zdravý rozvoj každého jedinca a každej ľudskej
civilizovanej spoločnosti.
Rodina v moslimskom náboženstve – Rodina je základným článkom
veriacej obce. Ak má obec prosperovať a ubrániť sa rozvratu, musí rodina fungovať
a byť právne chránená. Rodina je jednou z najprepracovanejších súčastí právnej
vedy, ktorá použila nielen eticko-sociálne aspekty koránu a tradície, ale vytvorila z
rodiny inštitúciu plne podriadenú právu a verejnej kontrole moci. Hlavou rodiny je
dedo, resp. otec a ďalší mužskí príbuzní. Od privydaných žien sa očakáva zaistenie
kontinuity rodu po mužskej línii a podiel na hospodárskej prosperite, harmónii
a súdržnosti rodiny. Medzigeneračný konflikt v moslimskom náboženstve je tabu,
lebo podľa arabského príslovia „každý vek si zasluhuje svoju úctu“.
Rodina v judaizme – Židovská rodina je ohniskom náboženskej aktivity
a rodina teda hrá hlavnú úlohu nielen ako základná jednotka sociálneho života, ale
základné náboženské rituály a sviatky sa odohrávajú v prostredí rodinného kruhu.
Tradičný model židovskej rodiny je patriarchálny, s dominujúcim otcom ako hlavou
rodiny, ktorý rodinu materiálne zabezpečuje. Žena je považovaná za mužov výzor,
jeho pomoc i zrkadlo. Žena je podriadená mužovi, nesmie však byť zotročovaná,
nepatrí medzi živočíchov, ktoré Adam pomenoval. Je vybudovaná z muža ako jeho
tajomstvo. Izraelská múdrosť vykresľuje model slušnej, poctivej, hospodársky
zmýšľajúcej, múdrej manželky a matky. V Šalamúnovej piesni je ospievaná
priateľskosť, erotická vábivosť, krása a pôvab ženy. V židovskom náboženstve má
žena poslanie najmä ako matka a vychovávateľka rodiny. Aj dnešné židovské ženy
(hlavne ortodoxné) majú svoj vzor v ženách, akými boli napr. Sára, Ráchel a
Rebeka. V židovskom poňatí nie je vychovávateľská a opatrovateľská činnosť ženy
pokladaná za niečo menej alebo nižšie, ako mužské štúdium Tóry a Talmudu. Jej
úlohou je stáť akoby v pozadí, a predsa byť mužovou veľkou oporou. Konflikt
medzi generáciami neexistuje, lebo judaizmus na ľudské bytie a na život nazerá
kontinuálne.
Rodina v hinduizme – V hinduizme (resp. v brachmanizme) rodina je
veľmi dôležitá a cenná, hlavou rodiny je muž a žena mu je úplne podriadená.
Feminizmus je tabu a rozvod nie je možný. Žena je zodpovedná za: duchovný chod
rodiny, dodržiavanie hinduistických obradov a rituálov, zabezpečenie šírenia
hinduizmu v rodine. Bez muža(manžela) nie je cenená, nemá žiadnu hodnotu.
Medzigeneračné spolužitie a spolupráca je vysoko ocenená, avšak nie všetci Indovia
žijú podľa pravidiel polofeudálneho Radžastanu A preto na juhu sú menšie, ale
blahobytnejšie rodiny, ktoré môžu svojim dvom alebo trom potomkom dopriať
lepšie vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, než býva zvykom vo väčších
severoindických domácnostiach.
Rodina v budhizme – Budhizmus vždy zdôrazňuje dôležitosť povinností
detí voči rodičom. Rodičia sú posvätní a deti si ich musia ctiť aj po smrti.
Vyzdvihuje sa aj posmrtný život a presne sú určené povinnosti mužov voči svojim
manželkám. Ženy svojím prirodzeným čarom zvádzajú mužov, a preto pre mníchov
hľadajúcich spásu predstavujú nebezpečenstvo. Čínsky štátnik a sociálny filozof
Konfucius píše o rodine: „Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili
štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými.
Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa
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riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a
spokojnosť.“
Rodina v Japonsku – Dnes normálna japonská rodina je troj- alebo
štvorčlenná. Rodinné vzťahy sú poznamenané dlhodobým historickým vývojom a sú
pre nás niekedy dosť neobvyklé. Sú očividné dva javy – výsadné postavenie muža
v rodine a priam akýsi kult detí. Postavenie ženy je nezávideniahodné. Ženy bývajú
zamestnané len zriedka. Úlohou ženy je teda starať sa o domácnosť. V Japonsku sa
na ženu pozerá ako na menejcenného tvora, ktorý nie je vhodný byť v mužovej
spoločnosti. V Japonsku sa o deti nikto výchovne nestará, pokiaľ nezačnú chodiť do
školy. Starostlivosť rodičov o deti v tom období predstavuje to, že ich zabezpečia
hmotne a saturujú ich základné potreby. Absentuje pedagogické vedenie, teda
výchovné pôsobenie rodičov. Úcta voči starým podľa šintoizmu je základným
kameňom rodinného spolužitia, čo podporujú japonské zvyky, rituály a nemenné
mravné a socio-kultúrne hodnoty.
Historický vývin rodiny v západnom svete
Západná nukleárna rodina vyrastala zo židovsko-kresťanských ideových
systémov. Bola primerane malá a mobilná na to, aby umožnila jednotlivcovi
participáciu na modernizačnom procese a zároveň dostatočne stmelená, aby táto
participácia bola ľudsky tolerovateľná. Už v stredoveku v rodinách vyšších tried
ako boli triedy sedliacke, existoval dosť vysoký stupeň individualizácie jej členov.
Pomaly sa odpájali členovia rodiny, ktorí odchádzali za prácou, za ktorú získavali
peniaze, svoju nezávislosť a neobmedzenú mobilitu. Výrobná práca (produkcia) sa
oddelila od rodiny, tá prestala byť jednotkou výroby, ale začala byť jednotkou iba
spotrebnou. Zvýšil sa blahobyt a začali sa meniť vzťahy a ich kvalita uprostred
rodiny.
„Vynálezom detstva“, teda „sveta detí“ – začal sa predlžovať čas detstva
a potrebnej prípravy na povolanie, od pôvodného očakávaného nástupu ekonomicky
produktívneho veku u mladého človeka. Jednotlivec nezávisle na rodinných väzbách
sa sám o sebe stáva základnou politickou jednotkou. Kontrola rodičov nad životom
detí sa výrazne znížila nástupom školského systému.
Nastalo oddelenie verejnej a súkromnej sféry života, objav súkromného
života v rodine. Tradičná rola otca sa podkopáva, synovia sa stávajú vo sfére
obchodu zmluvnými partnermi otcov.
Môžeme potvrdiť, že pre moderného človeka je manželstvo posvätením
romantickej lásky medzi mužom a ženou. Nikde v histórii však nenájdeme
spoločnosť, ktorá by mala stabilný manželský model postavený na romantickej
láske“, uvádza sociologička J. Stacey. A pokračuje: ”V európskej histórii
romantická láska medzi zosobášenými pármi spravidla neexistovala. Ľudia, ktorí sa
brali, nemali veľmi na výber, pretože to bola rodinná dohoda. Väčšina našej histórie
je o vytváraní rodinných väzieb, chránení pozemkov a majetku“ (Ritomský, 2014).
Postmoderná rodina v 21. storočí
Medzi najzásadnejší problém v celosvetovom meradle patrí rozvodovosť.
Česká autorka H. Vykopalová (2002) uvádza, že rozvoj industrializácie a strata
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tradičných hodnôt významne ovplyvňuje aj rodinu, vzájomné vzťahy medzi členmi
a predovšetkým sa zmenila rola ženy. V členských štátoch Európskej únie, ako aj na
Slovensku, odborníci varujú, že súčasná rodina je v ohrození. U nás na Slovensku J.
Matulník a kol. sú presvedčení o tom, že „pre bádateľský výskum v sociálnych vedách
predstavuje táto problematika rozsiahlu, doposiaľ nedostatočne preskúmanú oblasť
analýzy príčin, bezprostredných i dlhodobo pôsobiacich faktorov i analýzy dôsledkov,
na makrospoločenskej i na mikrospoločenskej úrovni“ (Matulník, 2002, s. 27).
Kresťanský autor J. MacArthur vo svojej publikácii uvádza, že
„pravdepodobne počas nášho života uvidíme zomrieť základnú bunku spoločnosti.
Známky úpadku rodiny vidíme všade. Nespočetné fakty potvrdzujú pochmúrnu
prognózu“ (MacArthur, 2009, s. 15). Rodina si preto zaslúži potrebnú ochranu
a podporu, aby mohla napĺňať svoju nenahraditeľnú funkciu a aby prežila svoj
kolaps.
Sme presvedčení o tom, že keď rodiny v spoločnosti trpia extrémnymi
formami nestabilnosti (ako napr. nevera, nenávisť, povahové odlišnosti, hodnotové
nezhody, strata bezpodmienečnej lásky, netolerantnosť, absencia úcty k druhým,
impulzívnosť v komunikácií, neochota odpustiť, málo času na spoločné chvály,
pracovná vyťaženosť partnerov, patológia v rodine, výchovné problémy atď.), tak
táto spoločnosť bude veľmi pravdepodobne trpieť nestabilnosťou, sociálnou krízou
a násilím. Žiaľ, toto môžeme pozorovať aj u nás, lebo liberalizmus, falošný
humanizmus a ostatné postmoderné hnutia spochybňujú všetko to, čo bolo stabilné
a funkčné viac stáročí. A vďaka tomu sú aj naše deti a mládež v ohrození
(Gasparecz, 2017). Výchovných omylov máme veľa, avšak môžeme ich zaradiť do
dvoch kategórií:
1. Problémová, resp. problematická rodina – rivalita a konflikt medzi rodičmi,
dieťa je deprimované, rodinná socializácia je výrazne ohrozená
2. Pedocentricko-liberálna rodina – dieťa je bohom, stredobodom rodiny
Súčasná postmoderná rodina je podľa de Singlyho (1999) charakteristická
tým, že ide o rodinu s intímnymi vzťahmi, ktorá predstavuje akýsi fungujúci
„súkromný priestor“ na spolužitie osôb, ktoré spája. Vyčlenila sa v nej vzťahová zóna
(vzťah medzi mužom a ženou – vzťah afinity, vzťah medzi rodičmi a deťmi – vzťah
filiácie), preniknutá citovou blízkosťou manželov (často ešte v období predmanželskej
známosti, rozhodnutím o jej potvrdení manželstvom a počatím dieťaťa).
Z historického hľadiska teda rodina zaznamenala nemalé zmeny. Vývojovo
prešla od rodiny patriarchálnej po rodinu dvojgeneračnú, nukleárnu, od tradičnej po
rodinu modernú až postmodernú, od rodiny s pevne stanovenými rolami muža a
ženy po rodinu partnerskú. Zmeny sa dotýkali rozsahu a štruktúry rodiny, a tým aj
bohatstva vzťahov v rodine, akceptovania alebo opúšťania určitého systému
rodinných hodnôt, deľby práce a stability sociálnych rolí mužov a žien, otcov
a matiek, foriem rodinného spolužitia (Matějček, 1989).
Charakteristika postmodernej rodiny
Pod pojmom rodina už máme na zreteli aj rôzne formy spolužitia, ako napr.
single rodiny, mingle rodiny a patchwork rodiny (Tománek, 2017), ale v Západnej
Európe už majú homosexuálne rodiny, viacpočetné otvorené spolužitie (sexuálnych)
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partnerov a iné formy komunitného spolužitia. Ďalej len heslovite uvádzame
charakteristické črty súčasnej, teda postmodernej rodiny:
 Legalizácia partnerského spolužitia v súčasnosti nie je podmienkou rodinného
života a narastá podiel rodín založených na spolužití partnerov bez uzavretia
manželstva.
 Charakteristická je vysoká spoločenská tolerancia voči novým formám
spolužitia.
 Diskontinuita generácií a zmena štruktúry rodiny.
 Klesá nielen počet detí v rodine, ale obmedzuje sa tiež viacgeneračné spolužitie
a narastá počet osôb žijúcich v jednočlenných domácnostiach.
 Pokles stability rodiny. V posledných desaťročiach z dôvodov objektívnych
(emancipačný proces, nárast ateizmu) alebo subjektívnych (manželstvo je
zakladané na emotívnej báze) dochádza k nárastu rozvodovosti. Väčšina
rozvádzajúcich sa manželstiev má deti. V dôsledku toho narastá počet detí
žijúcich v jednorodičovských rodinách.
 Rozvoj zaznamenáva antikoncepcia a plánované rodičovstvo. Ubúda
„nechcených“ tehotenstiev, pričom postoje k umelému prerušeniu tehotenstva
sú značne liberálne. Rast významu a dostupnosti antikoncepcie pri plánovaní
rodičovstva spôsobuje v konečnom dôsledku zníženú pôrodnosť.
 Zmeny v organizácii rodinného cyklu. Rodičmi sa stávajú osoby vo vyššom
veku, deti sa začínajú rodiť až po uplynutí určitého času manželstva či
partnerského spolužitia. Starými rodičmi sa stávajú stále staršie osoby, ktoré sú
však často zapojené do pracovného procesu.
 Dvojkariérové manželstvá, resp. partnerstvá. Rast vzdelanosti a
kvalifikovanosti, a tým aj zamestnanosti žien spôsobuje, že sa skracuje čas
rodičov strávený s deťmi a s ostatnými členmi rodiny. Okrem nedostatku času
je problémom spôsob trávenia času, ale aj obmedzené možnosti na
bezprostredný kontakt a „spoločný“ život, celkovo vypätý životný štýl, nesúlad
medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami.
 Predlžuje sa dĺžka života, a tým aj trvanie rodiny po odchode detí. Dlhšia je tiež
doba, počas ktorej žijú deti s rodičmi v jednej domácnosti. Vzrastá tak
socializačný dosah mladej generácie na starších príslušníkov rodiny.
 Sekularizácia. Znížil sa vplyv cirkvi na rodinu, presadzuje sa svetský spôsob
života a následný ateizmus a egocentrizmus.
 Vyšší dôraz na materiálne hodnoty. Evidentná je snaha vyrovnať sa životnou
úrovňou iným vyspelým štátom a zabezpečiť si väčšie pohodlie, súkromie
a bohatstvo (mammonizmus).
 Množstvo funkcií rodiny prevzali iné sociálne inštitúcie – škola prevzala od
rodiny vzdelávanie, lekári, nemocnice a sieť sociálnych zariadení prevzali od
rodiny starostlivosť o chorých, starých, postihnutých a zomierajúcich.
Mimoriadny význam nadobudli dve funkcie rodiny: prvotná socializácia
a emocionálna funkcia.
Zhodne s P. Ondrejkovičom konštatujeme, že súčasná postmoderná rodina
je inkonzistentná, vzťahy v nej sú neprehľadné, s často sa meniacou konšteláciou,
neraz produkujúcou pocity bezmocnosti a osamelosti.
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Rodina ako miesto medzigeneračného konfliktu v západnej civilizácie
Na Slovensku velebíme síce rodinu, rozprávame o veľkých rodinách, kde
prevláda solidarita a vzájomná láska, avšak pri rôznych rodinných udalostiach
zistíme, že fyzicky sme spolu, ale každý člen „melie vo svojom mlyne.“ Každá
generácia má inú rétoriku, iný vkus a iné záujmy. Sedíme pri jednom stole a ledva
čakáme na koniec „oslavy“. Sme možno spolu, ale príliš dlho vedľa seba
nevydržíme. Preto môžeme konštatovať, že jeden z významných negatívnych
vplyvov na rodinný život je jeho dezintegrácia. Časom pribúdajú rodiny, kde sa
jednotliví členovia len stretávajú, korešpondujú spolu, prípadne prestávajú
komunikovať vôbec. Rodina sa stáva akýmsi priechodným priestorom a jej členovia
žijú skôr vedľa seba než spolu. Pritom pre normálne fungovanie rodiny je práve
problém komunikácie zásadný a nevyhnutný, keďže jasná komunikácia
s primeraným emocionálnym podkladom je jej základom.
Rovnako môžeme pozorovať, že v mnohých rodinách si manželia vytvárajú
povedľa spoločného rodinného života ešte jeden svoj vlastný (spravidla viazaný na
záľuby, resp. intímny život), a deťom, ktoré sú tak odkázané samy na seba, neostáva
nič iné, než žiť takisto svoj vlastný život. Podľa sociologickej teórie potom dochádza
k atomizácii života rodín, ktorá vo svojich dôsledkoch môže u detí opäť viesť k tomu,
že pri hľadaní vlastnej cesty životom vznikajú väčšie predpoklady na deviantné
prejavy. Preto deti a mládež prežívajú permanentne nové napätie a neistotu, často
i strach a stavy úzkosti, spojené s hľadaním nových istôt, ale často i s únikom z reality.
Výsledkom celej tejto zložitej situácie v súčasných postmoderných rodinách sú
konflikty, zadĺženosť, exekúcie, následne bezdomovectvo, kriminalita, alkohol,
domáce násilie a mohli by sme vo výpočte sociálnych deviácií pokračovať.
Sprievodným javom v súčasných rodinách je existencia sociálnych deviácií priamo v
živote rodiny. Celkový nárast sociálnych deviácií v spoločnosti nepochybne znamená i
nárast počtu rodín zasiahnutých týmito javmi, a teda rodín s disociálnym životným
štýlom.
V sociálnej pedagogike a v sociálnej práci sa teoretici zhodnú v tom, „že
znakom života súčasnej mládeže, i u nás, sa stáva trend jej kultúrneho
osamostatňovania, ako i vytváranie vlastných foriem života. Rozvíja sa subkultúra
mládeže, osobitný štýl života, móda mladých, osobitné hodnotové orientácie, nové
formy práce a partnerských spoločenstiev“ (Ondrejkovič, 2013, s. 50). V dnešnom
svete sa pre človeka denno-denne otvárajú nové možnosti, celý svet je v dynamike.
A keď jednotlivec disponuje čím väčším časovým a materiálnym bohatstvom, aby
dokázal uspokojovať svoje individuálne záujmy a potreby vo voľnom čase, ďalej
svoje konzumné záujmy, osobný spôsob života, bývania a konania, „tým viac a tým
silnejšie sa stáva nezávislým na prostredí svojej triedy, rodinných tradícií, lokálnych
kultúrnych a spoločenských zvyklostí“ (Ondrejkovič, 2013, s. 51). Preto už
nepotrebuje tak svoju rodinu, ako to potrebovali predchádzajúce generácie. Ďalej
dnešný postmoderný spôsob života ponúka rôzne formy spolužitia, pričom dochádza
k typickej bezmocnosti. Z tohto titulu bude pre mladého človeka orientácia
v dnešnom svete ťažká, pretože už neplatia jasné pravidlá a normy. Kde nejestvujú
pravidlá, normy a všeobecne uznávané hodnoty, tam sa objavuje jav anómie. Na
Slovensku realizovaný výskum Prejavy anómie v súčasnej slovenskej rodine
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(Ondrejkovič, 2010) poukázal aj na to, že pocity osamelosti, depresívne nálady,
ľahostajnosť a apatia sú prítomé aj v dnešných rodinách.
Kritická reflexia
V Maďarsku sa problematikou medzigeneračného konfliktu dlhodobo
zaoberajú odborníci, ako napr. Orsolya Thuma z Budapeštianskej hospodárskej
univerzity (Generációs különbségek a munka és az iskola világában, slov.
Generačné rozdiely vo svete práce a školy, 2016), psychologička Katalin Orosz
(Generációs problémák – nemzedékek közötti konfliktusok, slov. Generačné
problémy – konflikty medzi generáciami, 2012) a z Rumunska sociológ Valér Veres
z Univerzity Babes-Bolyai (Generációk közötti különbségek a posztindusztriális
társadalomban, slov. Medzigeneračné rozdiely v post-industriálnej spoločnosti,
2010).
Laická verejnosť uznáva, že „staršia generácia je vždy nespokojná
s mladšou, a tak to má byť“. Fylogenéza ľudstva nás učí, že napriek rozdielnym
poznatkom o svete, ktorý nás obklopuje, boli ľudia žijúci v dávnych civilizáciách
veľmi podobní nám. Mali rovnaké túžby, slabosti, rovnaké chyby. Tie napokon
spôsobili, že sa odklonili od univerzálnych mravných zákonov, a napriek veľkej
moci, technickej vyspelosti a zručnostiam museli zaniknúť. Zanikli, pričom ich
zánik bol náhly. Predzvesťou zániku každej civilizácie, ktorá kedy obývala našu
planétu (napr. Babylón, Média, Perzia, Helénska ríša, Rímska ríša, atď.), bol hlboký
morálny úpadok spoločnosti. Nie sú ruiny dávnych civilizácií varovným mementom
aj pre nás v 21. storočí? O čom svedčí dnešná kríza hodnôt, hlboký morálny úpadok,
ktorý sa prejavuje čoraz zreteľnejšie na každej prichádzajúcej generácii? O čom
svedčí fakt, že napriek obrovskej báze poznatkov o hmote, spoločenských systémov
zdá sa, akoby sa nám všetko začalo čoraz viac vymykať spod kontroly. Lavínu
človek nemôže zastaviť, iba ju môže pozorovať a čakať na koniec.
Spoločenské zmeny na každej úrovni sú permanentné a nezastaviteľné,
spoločnosť je oveľa tvrdšia, vyžaduje súťaživosť a nie všetci sú v rodinách na túto
situáciu pripravovaní. Dnešná stredná generácia postupne odovzdáva svoju štafetu
nastupujúcej generácii, ale otázkou je pre nás, ako my na Slovensku vnímame
fenomén rodiny? Vo Spojených štátoch sa rozrastá ríša singles, kráľovstvo zúfalých
manželiek bez fixných chlapov, podporované federálnou sociálnou podporou,
a podľa A. Antonova v Rusku sa rodina rozpadla už načisto.
„Rusko ešte nepochovalo Lenina. Okrem toho, že je vystavený v mauzóleu,
stále žije v našich protirodinných zákonoch.“
Je otázkou nielen pre strednú generáciu, či sme ešte vôbec family oriented?
Uvedomujeme si, čo vlastne rodina znamená pre človeka, pre národ, pre štát a pre
celé ľudstvo? Prijímame rodinu len ako historickú ozdobu, ako artefakt západného
sveta? A koniec koncov čo ostáva z heterosexuálneho manželstva? Ako fungujú
u nás v bežných a funkčných rodinách medzigeneračné vzťahy? Podľa maďarských
autorov (Thuma, Orosz, Veres a i.) konflikty medzi generáciami majú negatívny
dopad aj na zdravotný stav človeka. Ich teóriu uvádzame na nasledovnej schéme.
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Medzigeneračné vzťahy vo všeobecnosti predstavujú tému, ktorá v sebe
odráža kľúčový koncept vývoja súčasnej edukačnej paradigmy – celého
intencionálneho celoživotného učenia. Sme presvedčení o tom, že medzigeneračné
vzťahy je možné realizovať len vo vzájomnej interakcii, vďaka ktorej sa
zabezpečuje prenos spoločenských hodnôt, postojov, zvykov, vedomostí aj zručností
každého zainteresovaného jednotlivca. Medzigeneračné vzťahy a ich perspektíva u
nás na Slovensku sa bude odvíjať od istých historických skúseností, od socioekonomických a materiálnych podmienok rodín a v neposlednom rade od osobných
preferencií konkrétnych aktérov. M. Hrozenská uvádza, že „to, čo však majú v
rukách vzdelávatelia, tzv. pomáhajúcich pracovníkov, je podpora a posilnenie
medzigeneračného učenia, ako jedného z pilierov tzv. znalostnej spoločnosti. Je
preto na nich samotných, ako sa danej úlohy zhostia“ (Hrozenská, 2013).
Na internetových stránkach sa stretneme s rôznymi inštitúciami, ktoré
ponúkajú pre záujemcov rôzne aktivity a programy, ktoré podporujú medzigeneračné
vzťahy, ich cieľom je zámerné medzigeneračné učenie. Medzigeneračnému učeniu sa
v poslednom období dostáva zvýšenej pozornosti v súvislosti so zmenami potrieb a
záujmov členov rôznych generácií, v súvislosti so zmenami v rodinných modeloch, v
súvislosti s demografickými zmenami a s potrebou celoživotného vzdelávania.
Významný český pedagóg J. Průcha (2014) uvádza, že „koncept medzigeneračného
učenia v rodine sa v rámci medzigeneračných štúdií (intergenerational studies)
objavuje v americkej a západoeurópskej literatúre, ale v priestore strednej Európy len
veľmi ojedinele“. Podľa Határa na Slovensku sa koncept medzigeneračného učenia
objavuje v skúmaní sociálnej andragogiky ako „hľadanie optimálnych spôsobov, ako
možno vhodne plniť rozličné sociálne roly, skvalitňovať inter- a intrapersonálne
vzťahy a riešiť rôzne (medzigeneračné) konflikty“ (Határ, 2006, s. 106).
Podľa západoeurópskych teoretikov (Fischer, Gadschen a Hall)
medzigeneračné učenie môžeme definovať nasledovne: „Medzigeneračné učenie je
prax, ktorá „smeruje k spájaniu ľudí v zmysluplných, vzájomne prospešných
aktivitách, ktoré zlepšujú porozumenie a rešpekt medzi generáciami a môžu prispieť
k budovaniu súdržnejších komunít“ (Fischer, 2008). Ďalej k tomu Fischer ešte
dodáva, že „medzigeneračné učenie je proces, prostredníctvom ktorého jednotlivci
každého veku nadobúdajú zručnosti a vedomosti, ako aj postoje a hodnoty
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z každodennej skúsenosti, zo všetkých dostupných zdrojov a zo všetkého, čo ich
ovplyvňuje v ich vlastných živých svetoch“ (Fischer, 2008). Podľa Gadschena
a Halla medzigeneračné učenie je „všezahrňujúci koncept niekoľkých druhov
ľudského učenia naprieč rôznymi generáciami“(Gadschen a Hall, 2014, s. 122).
V minulosti medzigeneračné vzťahy sa vytvárali a rozvíjali prirodzene
a v súčasnosti sú medzigeneračné vzťahy a medzigeneračné učenie objektom
vedecko-výskumného záujmu, sú často diskutovanou témou, a preto sa stretávame
s množstvom existujúcich definícií a termínov vzhľadom k tejto problematike.
V 21. storočí je v ohrození nielen rodina, manželstvo, medzigeneračné
spolužitie a vzájomná úcta medzi generáciami, ale potenciálne každý jednotlivec.
Pozorujeme určité medzigeneračné konflikty v rodinách, lebo naše deti sú „mutáciou
malých dospelých“. Vnímame to, že súčasné deti na jednej strane stelesňujú totálnu
mediálnu generáciu (@generácia), na druhej stane sú členmi rôznych subkultúr. Je
pozoruhodné, že deti dnes môžu (niekedy aj musia) rozhodovať o väčšom množstve
vecí, než tá predošlá generácia. Nároky na sebaurčenie vo veku dospievania iba
povrchne odzrkadľuje veľkú slobodu detí. Jednoznačné uvoľnenie a oslabenie
rodičovskej autority začína v detskej ontogenéze príliš skoro. Domnievame sa, že
práve detstvo bez hraníc, tzv. slobodné detstvo je najhoršie pre dieťa. Jednostranný
výklad Dohovoru o právach dieťaťa a jeho jednostranné pochopenie jednoznačne
posilňuje detský egocentrizmus. Egocentrické dieťa potom veľmi rýchlo opustí
svoju detskú izbu, tú istú kontrolovateľnú zónu a vyhľadáva iné kolektívy. Nájde
iných, ktorí potvrdzujú a reflektujú jeho svojskosť, osobnosť a jeho osobitosti. To je
stav „rozpustenia seba samého v inom“ (Džambazovič, 1999, s. 12).
Deti a mládež nesú v sebe nové tendencie a smerovanie ľudstva ako takého
– vyhlásil to pápež František (2014), preto je tak potrebné vážiť si obe generácie pre
ich prínos a zároveň podporovať a posilňovať vznikajúce medzigeneračné väzby,
prostredníctvom vzájomných stretnutí a rôznych aktivít realizovaných spoločne,
z ktorých pozitívne čerpajú obe participujúce strany. Pápež František vo svojej
apoštolskej exhortácií s názvom Amoris laetitia: „Radosť z lásky: o láske v rodine“
(2016) nás pozýva otvorene hovoriť o našich rodinách. Hlava rímskokatolíckej
cirkvi je presvedčená o tom, že kresťanský pohľad na manželstvo a rodinu má aj
dnes nezmenenú príťažlivú silu. Pápež žiada práve zdravú sebakritickú reakciu.
Preto aj pre ostatných veriacich je výzvou, aby sme boli pokornými a realistami,
aby sme uznali, že neraz náš spôsob prezentovania kresťanského presvedčenia a
spôsob prístupu k ľuďom napomohli k vzniku toho, na čo sa dnes sťažujeme.
Záver
Problematika vzťahov medzi generáciami je predmetom pozornosti už
najmenej troch generácií predstaviteľov sociálnych vied. V najrôznejšej podobe sa
stáva obsahom empirických výskumov, najmä sociologických teórií. Bezprostredne
súvisí s problematikou mládeže a históriou jej vzniku ako sociologickej kategórie,
s otázkami štruktúry spoločnosti, miesta vekových skupín obyvateľstva v tejto
štruktúre, s otázkami podielu na moci a spoločenskej mobility.
P. Ondrejkovič upozorňuje na to, že je „nevyhnutné zbaviť sa ilúzií, že
výchovou, alebo akýmikoľvek inými (ani ekonomickými) nástrojmi sa nám podarí
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zvrátiť vývoj, ktorý je dôsledkom procesu individualizácie mládeže a ktorý má
charakter globálneho svetového fenoménu“ (Ondrejkovič, 2013). Z toho vyplývajú
otázky pre tých, ktorí sa intencionálne zaoberajú výchovou a vzdelávaním :Ako
treba riešiť dnešné rodinné problémy? Ako treba viesť rodinné poradenstvo? Ako
treba uskutočňovať medzigeneračné spolužitie v našich slovenských rodinách? Ako
majú postupovať odborníci v rámci sociálnoprávnej ochrany deti pri riešení sanácií
rodiny? Ako treba viesť deti v náhradnej starostlivosti k medzigeneračnému
spolužitiu?
Na záver konštatujeme, že tam, kde vzniká a rastie prílišná autonómia, nie je
ďaleko ani anómia. Ďalej zánik civilizačných tradícií otvára cestu novým
možnostiam sociálneho správania. Ale súčasne sa strácajú aj prirodzené cesty k
usmerňovaniu a zmierňovaniu konfliktov. Čím ďalej, tým viac narastá
individualizácia mládeže, ale súčasne sa mládež ako @generácia paradoxne ako
masa stráca v štandardizácii.
„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život?“ (Mk
8,36)
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západního světa a Afriky
Solidarity in the Context of Comparing Western World
and African Cultures
Monika Nová
Abstract
The aim of the theses is to identify long-term consequences of the clash of
African and European cultures and its current economic and social
consequences on the contemporary Sub-Saharan Africa. The text used the
sources from books and from the practical experience of the author.

Key words: Africa. Culture. Solidarity.
Úvod
Afrika je pro širší veřejnost zjednodušena do představy kontinentu, kde
lidé jsou zatíženi chudobou a nemocemi. Afrika je ale především kontinentem
obrovské kulturní rozmanitosti a pro Evropany mnohdy nezvyklého vnímání světa.
A je to právě Evropa, kdo se z velké části podepsal na současné tváři politické mapy
Afriky. Jedná se o střet dvou kultur evropské a africké v subsaharské Africe, který se
promítl do současnosti
V textu autorka vychází z vědeckých monografií a statí autorů české
i zahraniční provenience z oboru mezinárodní vztahy a kulturní antropologie.
V empirické části věnující se konceptům sociokulturního celku, sociokulturní
struktury a kulturní mezery se jedná především o práce Zuzany Lehmannové a
Vladimíra Kváči. Koncept střetu kultur je založen na práci Samuela P. Huntingtona
„Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu.“ Další části práce vycházejí
jednak z monografií domácích i zahraničních autorů, ale i z dokumentů mezinárodních
organizací, z kterých byla čerpána zejména statistická data. Dále autorka využívá i své
dlouholeté praxe z afrického prostředí a to především pro dokreslení konkrétních
příkladů v závěrečné části textu.
Africká kultura je velmi různorodá a je složité najít jednotící prvky,
kterými by se dala vystihnout její charakteristika jako celku. Při vymezení prostoru,
kde se nalézá a rozvíjí africká kultura, je třeba použít geografické ohraničení. Sever
Afriky, Maghreb a oblast Sahary, spadá do oblasti islámské kultury, zatímco na
úplném jihu kontinentu se nachází výspa západní kultury. (Lehmannová, 2011, s.
293)
V porovnání s ostatními světovými kulturami, které je možné popsat na
základě jednoho či několika jednotících kořenů, je v případě africké kultury
specifická především absence takových jednotících bodů. Proto je pro tento kulturní
prostor typické spíše to, co ho rozděluje. Lehmannová uvádí, že lze je nejlépe
charakterizovat jako kulturu, jejíž podoba je formována probíhajícími střety
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protichůdných vlivů na několika úrovních. (Lehmannová, 2011, s. 296). V dnešní
době je nejvýraznější rozpor mezi tradiční a moderní Afrikou.
Při snaze o zachycení rysů africké kultury je třeba obrátit se do
předkoloniální minulosti a vzít v úvahu prostředí, ve kterém se tato kultura rodila.
Především kvůli náročným geografickým a klimatickým podmínkám byla Afrika jen
řídce osídlena. Každodenní boj o život i nebezpečí smrti bylo stále přítomno v životě
lidí, ať již v podobě rozrůstajících se pouští, nízkých úrovní srážek nebo tropických
nemocí a na tyto trýznivé podmínky reagovali obyvatelé vysokou porodností.
Hlavními prvky ideologií afrických společností se tak staly plodnost a obrana před
přírodou. (Lehmannová, 2011, s. 297)
Vzhledem k nízké úrovni zalidnění a minimálním přebytkům úrody se
v mnoha částech Afriky konstituovala společenství bez státního uspořádání. I když
to pohledem „západních“ zvyklostí a představ o fungujícím společenství lidí vypadá
jako zaostalost, jednalo se naopak o uspořádání, která byla vyvinuta přesně v
souladu s prostředím, které je obklopovalo. Další vývoj nicméně umožnil vznik
státního uspořádání, nejvíce v západní Africe. Bylo to možné především díky
nadbytkům ze zemědělství nebo z obchodu. Pokud spolu státy vedly války, nebyly o
hranice tak, jak bylo běžné v Evropě, ale o kořist, např. o zlato, dobytek nebo
otroky. Pokud tak někdo chtěl uniknout nadvládě, prostě se odstěhoval z jejího
dosahu. V předkoloniální Africe bylo jednodušší se přesunout, než bojovat. Proto se
vnitřní konflikty ve společenstvích v podstatě nevyskytovaly a vyvinula se dlouhá
tradice populačního pohybu skupin lidí, které si vytvářely nové politiky, přesouvaly
svou komunitu a připojovaly se ke státním útvarům tak, jak uznaly za vhodné.
Znaky předkoloniální africké společnosti jsou tedy především absence jasně
vymezených státních hranic, volný pohyb lidí a fakt, že předkoloniální vlády
uplatňovaly svou moc pouze v omezeném rozsahu (Thomson, 2004, s.10 - 11).
Uspořádání rovněž pomáhalo zachovat vysokou míru kulturní rozmanitosti, která
souvisela především s rozdílnými způsoby obživy.
1. Střet vlivů tří náboženství
Náboženství hraje ve většině kultur velice významnou roli. Nejinak je tomu
v subsaharské Africe. Přestože docházelo i zde k mnoha konfliktům a ideologickým
sporům, postavení náboženství to neohrozilo.
Ostatní základní kultury jsou zpravidla spojené s jedním náboženstvím, či
jedním náboženským směrem, považovaným za jednotící prvek (v případě asijských
náboženských a filozofických směrů je tato problematika složitější). V Africe tomu
tak není. Na jejím území se objevují tři významné náboženské proudy, které se
většinou vymezují proti sobě. Jedná se o křesťanství a islám, tedy dvě importovaná
náboženství, a o celou řadu tradičních afrických náboženství. (Lehmannová, 2011, s.
299)
Křesťanství se do Afriky dostalo ve dvou vlnách. První již na počátku
našeho letopočtu, když se křesťané dostávali do severní Afriky. Tato forma
křesťanství přežívá dodnes a to jako koptská církev v Etiopii. Druhý proud
křesťanství si našel cestu na africký kontinent společně s bílými misionáři, ať už
katolickými či protestantskými.
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Islám si našel cestu do severní Afriky již v prvních stoletích po jeho vzniku
(rok 622 n. l.) společně s arabskými velbloudími karavanami. Společně s obchodem
s sebou Arabové přinesli i svou víru, kterou začalo postupně přejímat i černošské
obyvatelstvo. (Lehmannová, 2011, s. 300). V Subsaharské Africe byla ale situace
odlišná. „Byla to jediná a přitom obrovská oblast, kde se až do 19. století neuplatnilo
žádné z takzvaných velkých náboženství. I tam, kde již od středověku žili
muslimové, jak uvádí autor Kandert „bylo obvyklé, že v jejich okolí, obvykle na
venkově, žili obyvatelé uctívající místní božstva, či duchy a duše předků.“ (Kandert,
1998, s. 7)
1.1. Střet mezi tradiční společností a moderní civilizací
Střet mezi tradicí a modernitou probíhá především tam, kde na sebe naráží
tradiční africká a moderní evropská kultura. Pronikání evropských kulturních vlivů
do oblasti subsaharské Afriky je významné především v několika posledních
desetiletích. Globalizace a modernizace přispívají k tomu, že i když evropská kultura
tak, jak je dnes známá, působí v Africe relativně nedlouho, je její vliv velice
intenzivní.
Evropané se na africký kontinent dostávali větší měrou již v 15. a 16. století.
V této době ale zůstávali především na pobřeží a nepostupovali do hlubokého
vnitrozemí. Bylo to z obavy z tropických nemocí a kvůli náročným klimatickým
podmínkám. Výpravy do afrického vnitrozemí se uskutečňovaly až v průběhu
19. století. Dělení celého kontinentu mezi evropské mocnosti skončilo až v 80. letech
19. století.
Evropská koloniální správa přinesla do Afriky řadu nových, nepůvodních
institucí, nicméně ještě v polovině 20. století byl koloniální vliv relativně slabý.
„Paradoxně to bylo často právě získání nezávislosti, které akcelerovalo příliv
západních idejí do Afriky, především skrze politické elity nových afrických států,
které byly téměř bez výjimky vzdělány na Západě.“ (Lehmannová, 2011, s. 304).
Africká společnost se posléze přímo překotně snažila modernizovat po
evropském, západním způsobu a vytlačovala tak prvky tradiční kultury. Tato změna
ale probíhala příliš rychle, a tak dnes africká společnost může zvenku vypadat jako
stará, někdy snad až zaostalá, ale uvnitř skrývá překvapivě moderní prvky. Tento jev
lze nazvat kulturní mezera. „Jinými slovy, současná africká kultura může být
označena jako hybridní sociokulturní systém.“ Do tradiční africké kultury byly
včleněny cizí kulturní prvky, jednak ve formě zvyků či tradic, jednak ve formě
institucí. Tato situace značně zkomplikovala vývoj subsaharské Afriky. Mimo jiné
to vedlo k aplikaci řešení „afrických“ problémů „západním“ způsobem, tedy podle
západních pravidel a postojů, které nemají v africké společnosti kontinuitu. Proto
tento přístup nevedl k úspěchu. Ve většině států tak existuje silné napětí mezi
obyvatelstvem venkova, které je ještě ukotveno v tradiční africké kultuře a
bohatšími vrstvami ve městech, jež byly v kontaktu s cizí kulturou a přirozeně jsou
jí i nejvíce ovlivněny. (Lehmannová, 2011, s. 305).
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2. Základní hodnotová orientace
I když je Afrika vnitřně velice roztříštěná a kulturně pestrá, lze s určitou
mírou generalizace najít jisté prvky, charakteristické pro většinu společností africké
kulturní oblasti. Třebaže existuje mnoho různých srovnávacích hodnotových
výzkumů, Afrika je v nich většinou opomíjena (World Walues Survey, 2015).
Uvádíme, že existují výzkumy, z kterých je možné vycházet. Jedná se především o
studie Hofstedeho a Noorderhavena – Tidjaniho.100 Díky nim je možné říci, že
africká kultura má společné určité hodnotové orientace – jde o „Hofstedeho
vzdálenost moci (velká) a individualismus (malý) a Noorderhavenovy – Tidjaniho
dimenze lidské dobroty (malá víra v ní), pravidla a hierarchie (jejich silná potřeba) a
důležitost náboženství (velká).“ (Lehmannová, 2011, s. 311).
1) Africká společnost vykazuje silné přesvědčení, že nerovnost ve
společnosti je přirozená. Ten, kdo má moc je pak obecně vnímán jako někdo, kdo
stojí nad zákonem. Pravidla jsou důležitá, ale ve střetu s mocí ustupují, a tak
převažuje síla nad právem. Občané jsou s touto situací srozuměni a nevnímají ji jako
něco nepřirozeného. Země, které tíhnou k tomuto typu vnímání moci, pak mají sklon
k vládě jedné strany. Činnosti opozice se v tomto systému jeví jako neefektivní a
vzhledem k omezování svobody tisku v podstatě nemožné. Jedinou možností, jak
dosáhnout změny, pak zůstává použití násilí. (Lehmannová, 2011, s. 311). Tento rys
se v subsaharské Africe často projevuje především během voleb.
2) Silný vztah k autoritě vyplývá z minulosti afrického kontinentu.
Islamizované oblasti se v předkoloniálním období pyšnily malými sultanáty či
emiráty v čele s absolutisticky vládnoucím sultánem. Jižněji, v neislámských částech
Afriky, zase převládaly společenské systémy, které měly v čele náčelníka. Jeho
postavení bylo dědičné a doživotní. I když ho omezovaly rady starších či zvykové
právo, bylo jeho postavení dominantní. „Toto vnímání autority se projevuje i v
několika málo demokratických státech Afriky. Problémem Botswany je nízká
volební účast. Jedním z důvodů je to, že tradice náčelnictví je v rozporu se
zastupitelskou demokracií. Pocit, že náčelník se rodí a není volen, vede ke
společnosti projevující automatickou submisivitu vůči vůdcům, ať voleným nebo
nevoleným.“ (Lehmannová, 2011, s. 312).
Vztah k moci se odráží i v rodinném prostředí, kde se očekává úcta k
rodičům a starším příbuzným. Ve škole studenti čekají na podnět k práci od učitele a
sami aktivitu nevyvolávají. To potom vede k situaci, kdy stejný přístup vyžadují i v
práci, a to především jasně zadané úkoly od nadřízeného.(Kváča, 2007, s. 23)
3) Africká společnost je silně kolektivistická, což souvisí se způsobem
obživy. Původní obyvatelé, kteří se živili jako lovci a sběrači příliš kolektivisticky
nežili. Vše se změnilo s neolitickou revolucí a přechodem k zemědělství, s kterým se
míra kolektivismu zvýšila. V industriální společnosti míra kolektivismu opět klesá.
V subsaharské Africe se většina společnosti prozatím věnuje především zemědělství,
z čehož plyne jejich kolektivní chování. Tyto tendence jsou ale patrné i u Afričanů
ve městech. (Kváča, 2007, s. 22)
V Africe je důležitá rodina, ale nejen nejužší rodina tak, jak je zvykem
v Evropě. Afričané berou jako svou rodinu nejširší příbuzenstvo. Často se stane, že
se celá rodina složí, aby mohl jeden člen získat kvalitní vzdělání. Za to se však od
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něho očekává, že bude podporovat chudší příbuzné. I proto se v afrických
ekonomikách v podstatě nevyskytují úspory. Kolektivismus se přenáší i do
zaměstnání, kde se často projevuje nepotismem nebo tribalismem. (Kváča, 2007, s.
22)
4) Podle Noorderhavenova – Tidjaniho výzkumu s výše uvedenými
charakteristikami souvisí i nízká míra víry v lidský dobrý charakter, tzn., že
„Afričané jsou pesimističtí ohledně lidského charakteru a možnosti, že by lidé mohli
mít společné zájmy.“ (Lehmannová, 2011, s. 313).
5) S nízkými úsporami ve společnosti může, kromě zajištění široké rodiny,
souviset i další z charakteristik typických pro africkou kulturu, a to je krátkodobá
orientace. Zcela jistě to souvisí i s obrovskou chudobou velké části obyvatel, která
neumožňuje vnímat svět a život jinak, než pouze ze dne na den. Krátkodobá
orientace se ale negativně promítá i do politického a ekonomického řízení států,
protože z ní plyne netrpělivost při čekání na výsledky reforem. Orientace na
současnost bohužel souvisí i s devastací přírody. Přednější je aktuální, byť
krátkodobý zisk, než dlouhodobý růst. (Kváča, 2007, s. 24)
3. Tradiční versus moderní Afrika: důsledky kulturní mezery
„Největší výzvou pro analytika zabývajícího se současnou Afrikou je dospět
k vysvětlení, proč je kontinent zároveň moderní a zaostalý.“ (Patrick Chabal,
Politická kultura v Africe, s. 150)
Afrika je obecně západním světem vnímána jako nekulturní, zastaralý
kontinent, který je nutné zachraňovat. Obyvatelé černého kontinentu byli dlouho
považováni za divoké, primitivní, postrádající politickou, kulturní a technologickou
kultivovanost. Z evropského úhlu pohledu byli prostě považováni za podřadné
a Afrika za kontinent bez historie (Reid, s. 171).
Přírodní podmínky a rozlehlost tomu chtěly, že Afrika zůstávala dlouho
mimo zájem evropských civilizací. Sami Afričané nebyli zdatní mořeplavci a
objevitelé, za což může malá členitost pobřeží. Objevovat ji tedy začali cizinci od
16. století. Z počátku se spokojili s ovládnutím pobřeží, v 19. století ale přišel zvrat
a celá Afrika se stala pouze divákem svého „porcování“. Už v této době ale začaly
do Afriky proudit evropské prvky, považované za moderní. A tento proud neustal po
celé 20. století, byť se většina afrických států osamostatnila. Jejich napojení na
bývalé koloniální pány ale přesto stále trvá (Záhořík, 2010, s. 141 - 146).
Zaostalá Afrika se tak dostala do intenzivního kontaktu s modernitou
a způsobem života, který by pro ni měl být nejlepší, alespoň to tak vnímají
Evropané. Africký kontinent neodmítá importovat některé instrumenty zvnějšku, ale
„zůstává pevně konzervativní a zdrženlivý ke všemu, co by mohlo narušit jeho
základní společensko-kulturní dědictví.“ (Chabal, 2004, s. 173)
V Africe se mísí tradiční prvky s výrazně moderními. Mnoho Afričanů si
nadšeně pořizuje poslední technologické vymoženosti, jako jsou počítače nebo
mobilní telefony. Zároveň však, především na vesnicích, zůstávají pevně zakořeněné
tradiční zvyky, zvenku pokládané za „zpátečnické“, jako je např. víra v čarodějnictví
a magii. „Osvojení západních prvků, pokud vůbec osvojeny jsou, v žádném případě
nevede k nějaké „modernizaci v západním duchu“. Ve většině případů totiž dochází
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k pravému opaku: podněty přicházející ze Západu jsou zásadně přetaveny
a „afrikanizovány“ (Chabal, 2004, s. 173). Autorka příspěvku uvádí, že moderní
aspekty evropské kultury jsou v prostředí afrického kontinentu konfrontovány
s tradicí a podle ní ne vždy vhodně pozměněny.
4. Diskuze
Analýza změn vyvolaných střetem moderní a tradiční Afriky ve třech
oblastech, a to politické, ekonomické a sociální v současné subsaharské Africe.
Pojem moderní Afrika je spojen především s civilizační složkou. Snaha vpravit na
černý kontinent demokracii jako ideál státního zřízení je spojena se sjednocováním
institucionálně-normativní složky, kdy je Evropany evropské uspořádání
považováno za optimální, a proto se snaží o jeho šíření. Duchovní složka kultury,
tedy tradiční hodnoty pevně zakotvené v nitru lidí, jako např. výše uvedená víra v
magii, nejsou globalizací tak snadno ovlivnitelné. V Africe tak lze identifikovat
koncept kulturní mezery, typický rychlým rozvojem a integrací civilizační složky,
zatímco duchovní složka je stále jedinečná a integraci odmítá.
Pokud bychom měli hledat průsečík témat současného prožívání mezi
evropským a africkým každodenním smýšlením, narazíme na fakt, že to, na čem se
jednotliví autoři shodují, je především různě pojímané téma hledání štěstí a smyslu
života. Takové zaměření je v souladu se skutečností, že právě k jejich narušení
v současné době vlivem uspořádání a mechanismů fungování okolního světa
dochází.
V důsledku rozpadu tradičních sociálních sítí v Evropě přestávají tyto
systémy poskytovat v náročných situacích jakoukoliv záchranu, např. rodina.
V kontextu Afriky je však rodina a děti jako nejvyšší hodnota.
Kvalitní život je především životem, který je prožíván jako subjektivně
šťastný. Štěstí však není danost, která buď je, nebo není. Štěstí je hlubokým
prožitkem, který musíme umět nejen přijmout, ale také nacházet. Pocit štěstí je
založen na lidské aktivitě. V pozadí prožitku štěstí stojí schopnost navazovat
a udržovat emocionální a sociální vztahy. V rámci kvantitativního výzkumu, který
autorka v roce 2010 realizovala, ale výsledky nebyli předmětem publikování, tak pro
účel tohoto textu uvádí, že 95 % respondentů z celkového počtu 231, žijících
v chudé venkovské oblasti Zimbabwe uvádí vnímání pocitu štěstí. Tento fakt
uvádíme v diskuzi k zamyšlení kolik lidí v našem okolí nám hovoří o svém tzv.
neštěstí, nešťastném životě atd.
Schopnost radostně prožívat souvisí s celkovým optimistickým laděním. Je
pak především otázkou víry a přesvědčení, že všechno dobře dopadne (Smékal,
2005, s. 123). Víra jako základ spirituality má v životě člověka nenahraditelnou roli.
Uvádíme v africkém prostředí inklinovanost k víře oproti evropskému prostředí,
návštěvou kostela a život často v pravidelné modlitbě, např. ranní modlitbě (často
jen vnitřní ztišení, bez přítomnosti kněze nebo návštěvou kostela). Nahlížení života
člověka výhradně prizmatem racionality je neúplné, protože člověk je bytostí nejen
rozumovou, ale také emocionální.
Pochopení etnické rozmanitosti je zásadní pro pochopení vnitřní struktury
afrického kontinentu. Pro Afriku totiž nejsou základními kulturními jednotkami
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státy (tak, jak jsme zvyklí z většiny Evropy). Souvislost je třeba hledat především v
umělém vytyčení hranic států na území Afriky, které mají na svědomí evropské
mocnosti shromážděné v roce 1884 na berlínské konferenci. Herzberger-Fofana
(2015) uvádí, „že si rozdělily mezi sebe Afriku jako koláč tedy z pohledu obyvatel
Afriky naprosto uměle a bez jakýchkoliv ohledů na zájmy původních obyvatel“.
Proto je při současném studiu africké kultury vhodné nepřejímat rozdělení na státy,
ale vnímat vnitřní strukturu a zkoumat jednotlivé etnické skupiny.
Státy v Africe se na počátku 21. století stále potýkají s nestálostí režimů,
obrovskou chudobou, kterou zvyšují populační přírůstky, nedostatečným vzděláním
širokých vrstev, demokracie se neukázala jako nejvhodnější státní uspořádání.
Afrika zůstala závislá na pomoci zvenčí, na vnějších vlivech, neokolonialismu.
Snaží se mu vzdorovat regionálními integracemi, které ale nejsou vždy úspěšné.
Svůj vliv v Africe uplatňuje Evropská unie za pomoci strategického partnerství,
rozvojových projektů, dále i USA v souvislosti s vojenskou spoluprací, dohledem na
dodržování lidských práva, svůj vliv má i Čína na dovoz zboží a podnikatelskými
aktivity.
Závěr
Rychlé populační přírůstky, které charakterizují subsaharskou Afriku
posledních desetiletí a neuspokojivou ekonomickou situací. Od roku 1950 do roku
2015 se populace Afriky zvýšila více než pětkrát. Je předpoklad, že do roku 2100 se
populace zvýší ještě čtyřikrát, a subsaharská Afrika tak bude mít skoro 4 miliardy
obyvatel (World Population Prospects, 2015). V současné době je více jak polovina
populace mladší 25 let a v příštím desetiletí bude pro trh práce představovat
obrovský nápor (Les Echos, 2015).
Tento rychlý a velice významný populační přírůstek komplikuje situaci ve
státech na jih od Sahary. Příjmy, které se podaří státům získat obchodem, musí být
investovány do rozvoje zařízení, která poskytují zdravotní služby či vzdělání, ale
vzhledem k obrovskému nárůstu populace to stále není dost. V Africe tak chybí
kvalitní nemocnice a školy, dostupné všem dětem. Toto jsou právě výzvy pro
rozvojové projekty, filantropy atd. Je důležité se zamýšlet nad efektivnosti pomoc
v souvislosti s potřebou místní komunity, regionu. Dále poskytovat pomoc aby byla
udržitelná a realizovaná kulturně-senzitivním přístupem.
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Abstract
In the contribution the author presents some sights of students on monologue,
dialog and conflict as communication forms in the communication between
childern, parents and seniors.
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Úvod
Pomerne rýchlo sa meniaci svet a životné prostredie človeka
koncom 19. a v 20. storočí spôsobili a spôsobujú výrazné premeny aj v sociálnom
živote človeka. Moderná a postmoderná doba priniesla zmeny tiež vo vnímaní
a prežívaní medzigeneračných vzťahov. Podmienky a prostredie, v ktorom vyrastajú
jednotlivé generácie, a teda aj ich „svety“, sú čím ďalej tým rozdielnejšie. Týka sa to
materiálneho, technického, ale najmä sociálneho prostredia. Medzigeneračné
rozdiely, ktoré sa prejavujú hlavne vďaka odlišným životným skúsenostiam,
povahovým vlastnostiam i snahe mladého človeka nájsť vlastnú identitu, môžu
vyvolávať v komunikácii napätie a prispievať k nedorozumeniam. Nepriateľské
postoje a medzigeneračné konflikty predstavujú osobné i spoločenské riziko.
Generácia sa definuje ako „veľká, sociálne diferencovaná skupina osôb,
ktoré sú spojené dobovo podmieneným štýlom myslenia a konania a prežívajú
podstatné obdobie svojej socializácie v zhodných historických a kultúrnych
podmienkach.“ (Kabátek, 1996) Autor uvádza názor Mannheima, že odlišné
vedomie rozličných generácií má svoj pôvod v názoroch a postojoch, ktoré vznikajú
v reakcii na zdieľané sociálne prostredie a situácie. „Generačné vedomie sa utvára
na základe analogickej sociálnej a historickej skúsenosti, aj keď u jednotlivých
vrstovníkov individuálne modifikovaných. Ak sú vhodné podmienky, vzniká aj
špecifický generačný životný štýl, odlišný alebo aj protikladný voči dominantnému
štýlu spoločnosti. Žiadna nastupujúca generácia nie je automaticky progresívna
alebo konzervatívna, záleží na historických okolnostiach, ako sa bude orientovať.“
(Kabátek podľa Mannheima, 1996, s. 340)
Vo verejnosti sa často stretávame s názormi, že vzťahy a komunikácia
medzi generáciami sa oproti vzťahom v tradičnej rodine a spoločnosti (kultúre)
zmenili, a to nepriaznivým smerom. Pri štúdiu etnologických prameňov o tradičnej
pospolitosti dediny a spolužití generácií v tradičnej (poľnohospodárskej) rodine
alebo širokých rodinných spoločenstvách na vidieku sa dozvedáme, že životy
príslušníkov jednotlivých generácií boli prepojené najmä z dôvodov potreby
spoločného hospodárenia, spoločného viacgeneračného bývania a z odkázanosti na
vzájomnú pomoc. Členovia všetkých generácií vedeli, čo sa od nich očakáva a boli
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viazaní normami spoločenstva, ktoré regulovali tiež vzájomné vzťahy a tým
prispievali k ich stabilite. (Botíková, Švecová, Jakubíková, 1997) Medzigeneračné
konflikty sa vyskytovali aj v tých časoch, ale jednotlivé generácie nežili až v takých
odlišných ekonomicko-socio-kultúrnych podmienkach ako v súčasnosti, a teda aj ich
konflikty mali zrejme čiastočne iný charakter a inak sa posudzovali. K ich riešeniu
pravdepodobne významne prispieval akceptovaný a dodržiavaný seniorát spolu
s patriarchátom.
Pachl (1983) vidí zhoršené vzájomné pochopenie generácií v znížení
vzájomných kontaktov a v množstve času, ktorý trávia členovia rodiny spoločne,
ako aj v posune pôrodnosti do vyššieho veku. Podľa neho zvyšovanie vekového
rozdielu medzi rodičmi a deťmi v spoločnosti, kde dochádza k rýchlemu rozvoju
všetkých vecí, sťažuje vzájomné porozumenie. Vysvetľuje, že čím sú väčšie vekové
rozdiely medzi generáciami, tým skôr nastupujú nedostatky jednotlivých generácií.
Vzťahy medzi generáciami môžu utužovať prednosti jednotlivých generácií alebo aj
naopak zdôrazňovať ich nedostatky.
Podľa Jiráskovej (2005) väčšina medzigeneračných sporov (či už v rodine
alebo v širšej spoločnosti) pramení z pokriveného názoru a predpojatých predstáv
o iných generáciách a z povýšenia týchto názorov na jedinú pravdu.
Ondrejkovič (2013) píše, že téma medzigeneračných vzťahov je predmetom
pozornosti tak sociológie, ako aj (sociálnej) pedagogiky a (sociálnej) psychológie.
Raz z pohľadu spoločnosti, jej dynamiky a fungovania, inokedy z pohľadu výchovy
a vzdelávania, ktoré umožňujú intervenovať do tejto dynamiky prostredníctvom
aktérov sociálneho diania a zas inokedy z pohľadu na sociálne procesy a ich
prežívanie, z pohľadu na osobnosti ľudí v sociálnych situáciách, skupinách a v ich
vzťahoch. Autor ďalej uvádza, že spravidla hovoríme o mladej, nastupujúcej
generácii, strednej a odstupujúcej generácii. Striedanie generácií sprevádzajú
(generačné) konflikty, ktoré môžu mať rôznu intenzitu a podobu. Odchádzajúca
generácia sa vzdáva svojich sociálnych pozícií iba postupne. Generačný konflikt je
špecifickým konfliktom, ako rozpor v procese vývoja, kedy každá generácia
vystupuje ako relatívne samostatná sociálne sa formujúca sila. Príčinou konfliktu je
uznávanie (alebo snaha uznávať) rozdielne hodnotové systémy, ba i normy
podmieňujúce konanie sociálnych aktérov. Na druhej strane podľa citovaného autora
striedanie generácií zabezpečuje kontinuitu vo vývoji spoločnosti odovzdávaním
poznatkov a skúseností a tiež zabezpečuje prekonávanie mocenských vzťahov.
Autor sa nazdáva, že vzťahy mladej generácie k staršej generácii rodičov sú
ovplyvnené predovšetkým sociálno-psychologickými charakteristikami mládeže,
ako aj interakčným správaním starších generácií. Za ústredné znaky takejto
charakteristiky v stredoeurópskom regióne pokladá individualizáciu a globalizáciu.
Obe pokladá za rozhodujúce pre utváranie medzigeneračných vzťahov. V súvislosti
s procesom osamostatňovania mládeže, stratou tradičných hodnôt a problémov
identity, autor konštatuje, že ambivalentnosť sa stáva ústrednou životnou
paradigmou mladej generácie; vyplýva z nárastu možností sociálneho konania na
jednej strane a súčasne na druhej strane z nastupujúceho ohrozenia a rizika
z nevyhnutnosti zvládať a prekonávať zložitejšie úlohy. S rovnosťou šancí rastie aj
konkurenčný tlak; oslobodenie spod nevyhnutnosti priebehu životnej dráhy zvyšuje
možnosti straty sociálnej orientácie. Jednotlivec je stále menej odkázaný na iných,
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ale individuálny spôsob života môže vyústiť do izolovaných a anonymných foriem
života. Druhým charakteristickým javom je dezintegrácia, zneistenie, nárast násilia
a užívania drog.
Křivohlavý (2002) sa nazdáva, že medzigeneračné konflikty patria
k najčastejším sporom medzi ľuďmi. Ku konfliktom dochádza medzi všetkými
generáciami. Autor uvádza zistenie, že ľudia v rôznom veku reagujú inak na
konfliktné situácie. U detí v útlom veku sa zistil väčší záujem o spoluprácu a menšia
konfliktnosť než u detí vo veku 11/12 rokov. Čím bližšie je dieťa k puberte, tým
viac je konfliktné a prejavuje menší záujem o spoluprácu s druhými. V dospelosti
platí, že s pribúdajúcim vekom osôb sa zvyšuje ochota k spolupráci.
Z hľadiska vývinovej psychológie Vágnerová (2005) konštatuje, že v období
adolescencie sa menia vzťahy s dospelými i vrstovníkmi. Nekonečná polemika
s dospelými, s rodičmi adolescenta uspokojuje, pretože potvrdzuje hodnotu jeho
schopností. Dohadovanie s autoritou a demonštrácia jej odmietania je typickým
znakom dospievania. Dospievajúci však neútočí na autoritu, aby ju zlikvidoval, ale
aby sa ňou stal. Tým, že dospelým dokáže úspešne oponovať a logicky
argumentovať, dosahuje potrebný pocit istoty, že sa im môže vyrovnať.
Dospievajúci bývajú voči svojim rodičom kritickí, ale ich dokážu aj oceniť. Najviac
si u nich podľa citovanej autorky vážia úprimnosť a spoľahlivosť, teda schopnosť
byť verný svojmu presvedčeniu a svojim zásadám. Prekáža im, keď sú podráždení,
hádaví, alebo keď nedajú jasne najavo, o čo im ide, čo vlastne chcú. V dobe
dospievania dochádza k zdanlivému konfliktu potrieb rodičov a detí – rodičia by si
radi udržali svoju autoritu a citovú väzbu s dieťaťom, ale nie sú vždy ochotní alebo
schopní prijať jeho zmenu. Dospievajúci sa snažia osamostatniť sa, obmedzenie
podriadenosti považujú za úspech; chceli by mať čo najviac práv a čo najmenej
povinností. Dospelí sú ochotní priznať dospievajúcim menej práv, ale vyžadujú viac
povinností. Vďaka týmto protichodným predstavám dochádza k mnohým
konfliktom a pre vytvorenie pozitívneho vzťahu dospievajúcich a dospelých sa
musia snažiť obe strany.
2 Sonda do názorov študentov – cieľ, metóda a spôsob spracovania získaných
údajov
Téma zahrnutá v názve nášho kolokvia „Deti, dospelí, seniori – monológ,
dialóg alebo konflikt?“ je široká a obsiahla, preto sme si zvolili len jeden čiastkový
pohľad na danú problematiku, a to pohľad mládeže na komunikáciu a vzťahy
k rodičom, resp. ku generácii rodičov a ku generácii starých rodičov a na jej
spracovanie sme použili kvalitatívnu metodológiu.
Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť, ako sa pozerajú na túto problematiku mladí
ľudia, v našom prípade študenti Pedagogickej fakulty UK v Bratislave odboru
liečebná pedagogika. V prvom ročníku štúdia je zaradený predmet sociálna
pedagogika, v rámci ktorého sme ako jednu z priebežných seminárnych prác
k aktuálnym témam predmetu zadali študentom napísať esej s názvom „Deti,
dospelí, seniori – monológ, dialóg alebo konflikt?“ Zadanie sme bližšie
nešpecifikovali, ani nevymedzovali rozsahom, aby sme získali autentické spontánne
výpovede o tom, ktoré javy považujú študenti z ich pohľadu za prioritné alebo
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významné, a do akej miery sú ich postrehy diferencované. Písomné práce potom
tvorili východisko do diskusie o danej problematike na seminári.
Pre tento príspevok sme spracovali 18 esejí a urobili ich obsahovú analýzu.
Prieskumnú vzorku tvorilo 16 žien a 2 muži vo veku 19 – 25 rokov. Práce sme
označili a očíslovali ako účastník 1 až účastník 18 (ú1 až ú18). Po prvom prečítaní
esejí sme v nich obsiahnuté myšlienky zoskupili do niekoľkých základných kategórií
podľa toho, ktorej generácie sa týkali (deti, mládež, dospelí – rodičia, seniori – starí
rodičia), podľa používania a interpretácie tej ktorej komunikačnej formy (monológ,
dialóg, konflikt) a možného spôsobu riešenia medzigeneračných problémov
(konfliktov, nepochopenia, sporov a nedorozumení medzi generáciami).
3 Výsledky
3.1 Uznanie existencie medzigeneračných problémov
Ako prvé sme si v textoch všímali, či vôbec účastníci vidia nejaké
medzigeneračné problémy, ak áno, ako sa o nich vyjadrujú. Zistili sme, že všetci
účastníci konštatujú generačné rozdiely v názoroch a postojoch, „lebo svet sa stále
mení“ (ú 15). Dochádza pritom aj k nepochopeniu (ú 13), ktoré môže prerásť až do
„komunikačnej priepasti“ (ú 9), a tá sa stále prehlbuje a komunikácia tak aktuálne
predstavuje väčšinou konflikt (ú 7). „Vedieme priveľa monológu, málo dialógu
a vstupujeme do zbytočných konfliktov“ (ú 1).
3.2 Monológ
Zo všetkých troch komunikačných foriem spomínali študenti monológ
najmenej. Najčastejšie v tom zmysle, že človek sa rozpráva sám so sebou, „buduje si
tak vlastný názor na vec“ (ú 17), ide o „prehovor k sebe samému“ (ú 2) alebo ak si
každý rozpráva v podstate o sebe a pre seba – „každá generácia vedie svoj monológ
o vlastných potrebách“ (ú7). Špeciálne „staroba prináša možnosť viesť dlhý
monológ o svojom živote“ (ú 3).
Ďalší rozvinutejší postreh sa týkal monológu ako príhovoru starších smerom
k mladším, kedy starší chcú mladším niečo nielen porozprávať, ale aj vysvetliť,
poradiť im či poučiť ich (ú 3).
3.3 Dialóg
Dialóg chápu študenti ako potrebný, lebo ľudia sa potrebujú
rozprávať, „podeliť sa o svoje pocity a myšlienky“ (ú 7), „dialóg potrebujeme
k životu“ (ú 17). Vyjadrujú sa tiež, ako by mal dialóg vyzerať. Dôležité je počúvať
a prejavovať rešpekt; názor každého je v dialógu dôležitý. Mali by sme sa učiť
navzájom sa rešpektovať a priam liečebnopedagogicky „rozdielnosť nevnímať ako
ohrozujúcu, ale potenciálne obohacujúcu“ (ú 7). Dialógy s dospelými však nie vždy
dopadnú dobre, lebo jednotlivé strany možno inak vnímajú a vysvetľujú si niektoré
pojmy – „možno nám ide o to isté, ale akýmsi iným jazykom“ (ú 2).
3.4 Konflikt
Téme konfliktu sa študenti vo svojich prácach venovali najviac zo všetkých
troch foriem komunikácie. Často ho spájali s nedorozumením, vzájomným
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nepochopením sa alebo s rozdielnym názorom. Vyjadrovali sa k jeho rôznym
stránkam – vzniku, príčinám, zúčastneným osobám i témam konfliktov. Konflikt
väčšinou považujú za súčasť života – „stále je tu niečo, kde sa nájde rozdielny
názor, pretože nie sme všetci rovnakí“ (ú 10). Najmä u detí a dospievajúcich je
konflikt bežná vec. „V puberte je človek v konflikte s každým starším, ale aj
koľkokrát s mladším“ (ú 3), „lebo vždy majú pravdu a rodičia chcú len zle“ (ú 17).
V dospelosti väčšina ľudí hľadá dialóg (ú3). Väčšia šanca na konflikt je potom zase
so seniormi, ktorí žijú svoj „starý život“ (ú 2). Účastníci vyjadrili aj nesúhlas
s postojom niektorých seniorov, že už púhy vek ich oprávňuje k vyžadovaniu
prijatia ich mienky: „Niektorí si myslia, že ak majú viac rokov, mal by byť ich
názor plne rešpektovaný“ (ú 10). Problémom je aj istá degradácia vzťahov
a komunikácie, pretože „vytratila sa zdvorilosť“ (ú 12).
Spory a hádky v rodine vznikajú za rôznych okolností a z rôznych príčin. Do prvej
skupiny by sme mohli zaradiť rodinné/osobné a vzťahové témy ako napr.: snaha
detí osamostatniť sa a byť nezávislý (ú 5), ak chcú starí rodičia zasahovať do
výchovy rodičom, dávať im (nevyžiadané) rady do života, pričom kritické témy sú
„povoľnosť, veľa času za počítačom, málo pohybu vonku s kamarátmi“ (ú 10),
„nedostatočná pozornosť rodičov výchove“ (ú 18) alebo ak majú príslušníci
jednotlivých generácií iné názory na módu, trávenie voľného času, využívanie
technických vymožeností, ktorým starší menej rozumejú (ú 13), či kritický až
znevažujúci postoj starších voči mladším – „keby ste sa narodili v našej dobe,
neprežili by ste ani deň“ (ú 9). Druhú pomerne veľkú skupinu príčin
medzigeneračných konfliktov tvorí využívanie technických komunikačných
prostriedkov, ktoré mladí ľudia používajú úplne prirodzene, ako by s nimi rástli
a zrástli, až si nevedia bez nej predstaviť svoj život, a potom ťažko chápu, že staršie
generácie môžu mať ku komunikačnej technike aj iný vzťah, nemusia sa ju naučiť
už tak bravúrne používať a uprednostňujú osobnú komunikáciu pred virtuálnou.
Uvedomujú si však nielen pozitíva aj riziká súčasnej doby: „Vážnym problémom je,
že tínedžeri nevedia rozlíšiť virtuálny svet od reálneho (ú 9), „komunikovať zočivoči, čo spôsobuje izoláciu“(ú 11), ale na druhej strane obhajujú internet, že „môže
byť aj združujúcou silou“ (ú 11), „internet nás spája, ale aj búra vzťahy; na vine sú
rodičia, že nevedia deťom určiť adekvátne pravidlá používania internetu“ (ú 12).
3.5 Deti v medzigeneračných vzťahoch
Študenti vidia deti ako úplne odlišnú generáciu, ktorá žije v inej dobe než
oni. Ich život a fungovanie môže byť takmer idylické – „dieťa sa učí, naberá
vedomosti, skúsenosti a zručnosti a viac sa naučí, keď si nechá pomôcť od starších“
(ú 6). Častejšie sa však vyskytnú problémy, a to vtedy, keď sú deti presýtené
podnetmi a dospelí sa ich snažia prispôsobiť svojim predstavám „ako nábytok na
mieru“ (ú 1), keď sú rozmaznávané a stávajú sa bezohľadnými, keď sa im vo
všetkom ustupuje a „sú pánmi situácie“ (ú 7) alebo naopak nesmú nič, nerešpektujú
ich. Aj deti sú už vtiahnuté do virtuálnej reality, utekajú do nej, či sú v nej dokonca
„zamknuté“ (ú 12). V jednom aj druhom prípade majú potom problém
komunikovať, „monológ samého so sebou je bežný“ (ú 17). Ak ich nemá kto
vypočuť, uzatvárajú sa do seba a dialóg začnú viesť na sociálnych sieťach, „kde im
to príde ľahšie a lepšie, než rozprávať sa z očí do očí“ (ú 17).
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3.6 Mládež v medzigeneračných vzťahoch
Študenti spontánne vytvorili v esejách aj skupinu mládeže, s ktorou sa sami
stotožnili ako už nie deti, ale ani nie ešte dospelí. Snažia sa zaujať k mládeži
objektívny postoj, vidia jej pozitívne, ale sebakriticky viac negatívne stránky; snahu
o lepšie vzťahy, ale i problémy vo vzťahu k starším generáciám. Chcú uchopiť svoj
život do vlastných rúk, uvedomujú si, že sa správajú „ako by nám patril svet“ (ú 1),
sú ochotní sa biť za vlastnú pravdu, chcú byť samostatní a k tomu potrebujú „mať
ústretových rodičov“(ú 9). Uvedomujú si, že často neuznajú, že rodičia majú pravdu
a svoj nesúhlas vyjadrujú nepatrične – „mladí spútaní rôznymi závislosťami
„kričia“, že je niečo zle, len to nevedia dať inak lepšie najavo“ (ú 2). Nesúhlasia
s názormi, že nastupujúca generácia je rozmaznaná, necitlivá k potrebám iných (ú 7)
alebo že mládež je skazená. Pýtajú sa, či je to naozaj tak, čo z toho je ovplyvnené
dobou, technokratickou spoločnosťou? „Skazenosť“ ponímajú skôr ako vzdor,
„vzopretie sa spoločnosti“ (ú 14), rebelstvo. Protestujú: „Prečo nás neberú takých
akí sme? Prečo sa im stále niečo nepáči? (piercing, tetovanie) “, „...nemali by súdiť
knihu podľa obalu!“ (ú 7, ú 14). Na druhej strane si kladú otázky, ako možno
dosiahnuť lepšie vzťahy, ako zapojiť mladých do života celej spoločnosti, ako
vytvoriť empatickejšie vzťahy v celej spoločnosti (ú 7). Uznávajú kritiku, že
mladým skôr záleží na materiálnych veciach, nevážia si mnoho vecí, ktoré majú len
vďaka starším a berú ich ako samozrejmosť a často si to, „čo spravili starší, nevážia,
sú drzí a bezohľadní“ (ú 15). Veľa mladých neberie ohľad na starších najmä
v dopravných prostriedkoch (ú 16, ú 4). To, že často komunikujú prostredníctvom
sociálnych sietí, nevidia ako žiaden problém, dokonca si nevedia predstaviť „aké to
mohlo byť bez počítača, internetu alebo smartfónu“ (ú 8). Mnohokrát si vystačia
s virtuálnou realitou. Oceňujú v tomto prípade rýchlosť komunikácie, aj keď
uznávajú, že je to neosobné. S preferovaním rýchlej komunikácie pravdepodobne
súvisí aj nedostatok trpezlivosti v kontakte so staršími i mladšími – „neuvedomujú
si, že aj seniori aj deti majú radi pozornosť, potrebujú sa porozprávať, mať niekoho
pri sebe“ (ú 4).
3.7 Rodičia v medzigeneračných vzťahoch
Rodičia a dospelí sa odlišujú od predchádzajúcich generácií nielen vekom,
ale aj tým, čo už skúsili. Rodičovskú generáciu vidia študenti najmä vo vzťahu
k deťom a ich výchove. Často vnímajú rodičov ako zahltených prácou (ú 9),
venujúcich sa kariérnemu rastu na úkor starostlivosti o deti (ú 2), ako unavených,
ako tých, ktorí nemajú dosť času na výchovu svojich detí, čo niekedy kompenzujú
materiálnymi darčekmi, elektronikou, počítačovou hrou či videom (ú 4, ú15, ú 16)
a aby si aj trošku oddýchli (ú4). „Stredná generácia v snahe nahradiť svojim deťom
vlastný nedostatok úcty v čase, keď boli deťmi, príliš popúšťa hranice a občas ich
nedáva vôbec.“ (ú 7). Nepáči sa im výchova založená na strachu, ale ani príliš voľná
výchova (ú 7), ani poúčanie zo strany rodičov, aj keď je dobre myslené (ú 17).
Rodičia by sa mali snažiť o vzťah založený na dôvere, ktorý „je omnoho lepší, než
neustále stráženie a kontrola“ (ú 13). Tiež im je sympatické, keď rodič povie „aj my
sme boli mladí“ (ú 13), čím dáva najavo svoje pochopenie pre deti.
Druhým okruhom je zvládanie modernej techniky, ktoré je pre mladú generáciu
samozrejmé, no pre rodičov je to niekedy ťažšie, ale musia sa s tým vyrovnať, lebo
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ju potrebujú používať v práci (ú 13). Chyba je, že rodičia neučia deti ceniť si reálne
vzťahy a neregulujú používanie internetu deťmi (ú 12).
3.8 Seniori v medzigeneračnej komunikácii
Seniorov považujú študenti za osoby, ktoré majú odžité omnoho viac než
dospelí, majú viac skúseností a „stále nám majú čo dať, pretože si prežili veľmi
veľa“ (ú 6). „Majú množstvo zážitkov a historiek a deti ich rady počúvajú“ (ú 8), ale
možno sú aj „vekom osamelejší“ (ú 1). Čím majú širší prehľad o svete, tým lepšie
rozumejú svojim dospelým deťom a vedia si uľahčiť život aj technickými
vymoženosťami. Sú seniori, ktorí sú aktívni a svieži a sú seniori zahľadení do seba,
do svojich spomienok. „Nehádzala by som seniorov do jedného vreca – je medzi
nimi obrovský rozdiel.“ (ú 2), „nie všetci starí rodičia sú ako z rozprávky, aj oni
majú svoje nálady a vrtochy, ktoré ostatní ťažko akceptujú“ (ú 5). Vo vzťahu
k mladším generáciám vnímajú študenti u seniorov viacero postojov: pochopenie pre
druhých (ú 2), sťažovanie sa a ponosy na zdravotný stav (ú 2), kritika životného
štýlu mladých, nezáujem o deti/vnúčatá (ú 3), citlivý vzťah k deťom (ú 3),
vyžadovanie úcty a láskavosti (ú 7), nechuť prijímať niečo nové a učiť sa od
mladších (ú 8), snaha odovzdávať svoje skúsenosti a životnú múdrosť (ú 9). Sú však
situácie, kedy sa aj starší človek môže niečo naučiť od mladšieho, napr. pri práci
s počítačom dieťa môže vedieť viac (ú 6). Niektorí modernejší starí rodičia sa to
naučia, aby mohli komunikovať s osobami, ktoré bývajú ďaleko, iní sa ich stránia,
boja sa ich (ú 13). Pre vnúčatá sú starí rodičia príťažliví, pretože majú pre ne viac
času, rozprávajú sa s nimi, prinášajú do vzťahu citovú blízkosť – a „deti po nich
túžia“ (ú 5). Starí rodičia radi rozdávajú rady, aj oni ich prijímali od svojich rodičov,
ale „dnešná mládež má pocit, že rady nepotrebuje, lebo všetky odpovede si nájde na
internete“ (ú 9).
3.9 Možnosti riešenia
Osobitnú oblasť názorov študentov tvorili rôzne námety a úvahy o
možnostiach riešenia sporov, konfliktov či nedorozumení medzi príslušníkmi
jednotlivých generácií. Možnosti zlepšenia vzťahov vidia najmä v skvalitnení
komunikácie prostredníctvom výchovy detí aj celej spoločnosti. Každý máme
nedostatky a tie by sme mali postupne odstraňovať, aby sa nerozvíjal iba svet, ale aj
jednotlivci“ (ú 18).
Dôležité je „učiť rešpektu a veriť, že to pomôže zmeniť konflikty na dialóg“ (ú 7),
lebo „ rešpekt v rodine je kľúčovou vlastnosťou harmonických vzťahov“ (ú 11).
Treba hľadať spoločnú reč, viesť k tolerancii, ktorá je „základným pilierom zdravej
komunikácie“ (ú 12) a ku vzájomnej úcte. Študenti si uvedomujú úskalia neosobnej
komunikácie, a preto aj napriek svojej zaujatosti komunikačnými technológiami
odporúčajú viac sa spolu rozprávať a „nebyť otrokmi mobilov a sociálnych sietí“
(ú 17). Ďalší zdroj zlepšenia vzťahov vidia študenti v sebavýchove, v posilnení
vlastnej osobnej snahy človeka, v používaní vlastnej vôle a rozumu pri posudzovaní
problematických situácií, pri poučovaní staršími nejsť hneď do konfliktu (ú 17),
hľadať kompromis (ú 18) a pri závažnejších problémoch sa poradiť
s nezainteresovanou osobou. Ústretovosť mladej generácie však podmieňujú najprv
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pochopením zo strany starších: „Keď starí pochopia mladých, tak aj mladí príjmu
ich spomienky ako kapitoly z učebnice života a vezmú si ponaučenie“ (ú 18).
Záver
Predstavili sme niekoľko názorov našich študentov na medzigeneračné
vzťahy a komunikáciu. Vidíme, že ťažisko u nich spočíva v pedagogickopsychologickom ponímaní problematiky, ktorá im je zrejme prirodzene najbližšia;
lepšie sa v nej orientujú, než v sociologickom, etnologickom alebo historickom
kontexte. Je to pochopiteľné vzhľadom na vek i doteraz získané poznatky zo štúdia.
Mládež sa obvykle pozerá na medzigeneračné vzťahy viac-menej zo svojho uhla
pohľadu a kriticky posudzuje staršie generácie ako málo chápavé, nemoderné,
nedostatočne flexibilné, či dokonca obťažujúce. Okrem takýchto postrehov a
postojov u našich študentov zaznamenávame aj snahu o istú objektivitu, uznanie
práva starších na ich vlastný názor, a čo je sympatické – najmä pedagogický
optimizmus v možnostiach zlepšovania medzigeneračných vzťahov. Tu možno
najlepšie vychádzať z dobrých osobných vzťahov dieťaťa alebo mladého človeka,
ktoré má k svojim najbližším a skúsenosti z nich prenášať do širších spoločenských
vzťahov. Starí rodičia majú istú výhodu v tom, že nie sú tak zodpovední za výchovu
vnúčat, ako sú ich rodičia a môžu si k nim vytvoriť voľnejší a láskavejší vzťah.
Veľký spoločenský potenciál vidíme v tom, že sa vytvára osobitná skupina starých
rodičov, ktorí sú ešte fyzicky aj mentálne svieži, majú čas a vôľu sa pravidelne
venovať vnúčatám, tráviť s nimi voľný čas a sprevádzať ich pri záujmových
činnostiach, čo predstavuje vzájomné obohacovanie sa a prispieva významnou
mierou ku skvalitňovaniu vzťahov medzi generáciami.
V následnej diskusii na seminári sa študenti zaujímali najmä o príčiny
vzniku pomerne veľkých medzigeneračných rozdielov v súčasnosti, o sociálne
a antropologické súvislosti zmien v modernej a postmodernej dobe. Zamýšľali sa
tiež nad možným budúcim vývojom, jeho variantami, ako a čím v tomto môžu
pôsobiť pedagogické a príbuzné vedy.
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Disonancie v medzigeneračnom dialógu – problém veku
alebo poznania a skúseností?
Dissonance in Intergenerational Dialogue - a Problem
of Age or Knowledge and Experience?
Emil Turiak
Abstract
Each period has its own characteristic traits and it differs from the previous
ones. This is also the case in human relationships between generations of
grandfathers, fathers and sons. The view of reality, events and affairs is often
diametrically different, because it is determined by different experience,
knowledge, value hierarchy, and life vitality. For smooth and harmonious
coexistence of simultaneous generations, it is necessary for them to lead
a communication which is open, patient and prejudice unburdened. It is
important for everyone to be aware of the time and personality differences. The
atmosphere of acceptance, healthy tolerance, openness, mutual respect and love
is the way to a happy life for all.

Key words: Intergenerational Dialogue. Personality. Childhood. Adulthood. Value.
Communication. Tolerance and Acceptance.
„Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa,
poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1Kor 13,11)
Každá doba je niečím špecifická, neopakovateľná a prináša svoje ovocie,
ktorého kvalita a množstvo sú poznačené jej charakterom, materiálnymi statkami
i duchovnými faktormi, úrovňou poznania i odrazom reality v osobnostiach jej
jednotlivcov a ich spôsoboch komunikácie či vzťahov medzi nimi. Obrazne
povedané: ľudské generácie sú ako plody stromu, ktorý ich každý rok rodí v trocha
pozmenenej – modifikovanej podobe a kvalite, pretože charakter roka so všetkým čo
obsahuje (teplotná, svetelná a poveternostná klíma, vodný režim, množstvo živín
v pôde, veľkosť a tvar stromu ...), je tiež neopakovateľný a to sa potom priamo
premieta i do jeho úrody. Dôležité je však to, že ten istý strom prináša každý rok
úrodu, ktorá je iná, a predsa druhovo rovnaká. Podobne aj každá ľudská generácia je
iná, a predsa patrí do ľudskej rodiny v kontinuite postupu dejín a prechádzajúca
v aktuálnom čase v nádej do generácii budúcich. Vo vedomí tejto skutočnosti by sa
mal odohrávať i dialóg v štafete odovzdávania životnej štandardy ... – dedom, dedov
– otcom, otcov – synom, synov – vnukom, vnukov – ... Tento dialóg je vzťahom
nanajvýš vážnym a musí sa niesť v atmosfére zodpovednosti, dôvery a lásky, ak má
byť cestou k zmysluplnému človečenstvu dneška i budúcnosti.
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Zodpovednosť staršej generácie za tie nové je nesmierne veľká, pretože
tento životný formačný proces sa podobá spojeným nádobám postaveným v rade,
kde sa kvalita života prelieva z jednej vždy do tej ďalšej a ďalšej.
Výchova je označovaná ako jedna z mnohých ľudských činností. Čím sa však
od iných činností odlišuje? Predovšetkým účelom, ktorý konajúci človek sleduje.
Svojím konaním chce dosiahnuť niečo celkom iné: chce konkrétnym spôsobom
ovplyvniť jedného alebo viacero iných ľudí. Výchovné pôsobenie je teda zamerané na
ľudí, s ktorými žijeme, je medziľudskou a sociálnou aktivitou (Siváková, 2013, s.
139).
Bellová (2016) hovorí o potrebe lásky a citového bezpečia pre dieťa: Takýto
vzťah citového bezpečia sa tvorí od prvých okamihov života, v takomto spojení sa
rodičia a deti vzájomne ovplyvňujú a formujú. Odborníci dnes nepochybujú o tom,
že tento vzťah ovplyvňuje fyzický i intelektuálny vývin dieťaťa a pomáha tiež pri
budovaní základov pre vývin psychiky. Prirodzený vzťah s blízkou osobou sa stáva
vzorom, prototypom pre ďalšie medziľudské vzťahy dieťaťa v širšej rodine, ako aj
so širokým okolím. Ak deti prežili silné citové vzťahy, môžu nachádzať základné
istoty i v období dospelosti cez blízkosť rodinných vzťahov. Je dôležité, aby rodičia
včas a správne pochopili, že ich dospievajúce dieťa potrebuje nielen ich opateru, ale
aj úctu, uznanie a pocit slobody – ktoré mu pomôžu zostať srdcom, telom i dušou
v rodine. Zvedavá kontrola a vnucujúce sa ochranárstvo zo strany rodičov bývajú
vnímané ako nechcené – deti to považujú za útok na svoju osobnosť a súkromie. Na
takéto prejavy reagujú podráždene – až drzo (Turiak, 2015, s. 29).
Debata s gymnazistami
Uplynulo už štrnásť rokov, čo som dva roky učil gymnazistov prvého a druhého
ročníka náboženskú výchovu a etiku. S radosťou musím konštatovať, že sa medzi
nami vybudoval stav vzájomnej dôvery a to nám pomáhalo rozprávať bez zábran aj
o ťažkých témach, ktoré v týchto mladých ľuďoch rezonovali.
Jedného dňa sme otvorili tému „Medzigeneračné vzťahy – ako vidí dnešná mládež
svojich rodičov“. Poznámkou, že rodičia sú staromódni a nerozumejú dnešnej
mládeži ani tomuto svetu, som im nahral na smeč a vyprovokoval ohnivú debatu.
Hneď zaznela jedna z odpovedí: „Áno, je to tak, sú staromódni a ich myslenie je
predpotopné!“
Na moju prosbu, či by mi to nepreložili do zrozumiteľného jazyka a vysvetlili mi to,
mi odpovedali, že je to zbytočné, že im aj tak neporozumiem a ani ich rodičia sa
nezmenia.
Povedal som, že porozumieť si môžeme len vtedy, keď sa budeme počúvať,
rozprávať a poznať. Dal som im návrh, že sa môžu slobodne vyjadriť, že to
nezneužijem, a že by som naozaj chcel poznať obraz, aký majú o nás dospelých.
Ak mi to povedia, budem im veľmi vďačný, že mi to veľmi pomôže v ich chápaní
a v prístupe k nim.
Pravidlá boli dané a oni na ne pristúpili. Začala sa spúšťať lavína:
 o neznalosti dnešného sveta dospelými,
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o nepochopení mladých ľudí,
o dievčatách a chlapcoch,
o láske i neláske,
o voľných vzťahoch a sexe,
o homosexualite a lesbizme,
o slobode a ich obmedzovaní zo strany rodičov,
o neznalosti a nechápaní slovníka a reči mladých,
o skostnatenom myslení rodičov,
o zlej a prísnej výchove,
o tom, ako nechcú mladých púšťať na žúry a diskotéky,
o drogách, fajčení, alkohole, flámovaní,
o filmoch, hudbe, obliekaní, móde a módnych trendoch,
o rôznych idoloch – hercoch, spevákoch, modelkách, športovcoch
i politikoch,
 o tom, že si môžu robiť čo chcú a „dospeláci“ im majú dať pokoj,
 o ... ešte veľa vecí ...
Po dlhšom čase, keď sa už kalich „neschopných dospelákov“ naplnil,
zastavil som ich s tým, že chcem zareagovať na niektoré veci a spýtať sa na
vysvetlenie. Moja prosba bola vyslyšaná, a tak som mohol hovoriť aj ja.
Spýtal som sa:
 Či majú radi opilcov a chceli by ich mať za rodičov?
 Či by im neprekážalo, keby rodičia boli každý deň nafetovaní a nestarali by
sa o domácnosť?
 Keby rodičia míňali peniaze na diskotéky a zábavu a oni by si museli
zadovažovať živobytie, ošatenie a ostatné veci sami?
 Či by sa im páčilo, keby si ich otec alebo mama vodili domov ešte ďalších
partnerov a títo by boli s nimi v byte?
 Keby si napríklad ich otec vymenil mamu za iného muža a s týmto
partnerom by žil u nich doma a prejavoval by si s ním nežnosti pred ich
očami?
 Keby sa v ich byte neustále schádzali rôzni známi a kamaráti rodičov –
popíjali by, fajčili a hlučne sa zabávali, obmedzovali by ich v súkromí
a neustále ich vyrušovali?
 ... a ešte mnoho podobných otázok ...
Odpovede boli odmietavé. Toto všetko je dovolené iným, ale v ich rodinách
to nechcú, nechcú to na vlastnej koži zakúsiť.
Vedel som, že viac než polovica študentov nežije s oboma rodičmi (sú
z rozvedených rodín alebo ich mamy sa nevydali za ich otca). Preto som im položil
otázku, či sú šťastní z rozchodu ich rodičov alebo z toho, že rodičia nežijú s nimi
v jednej domácnosti. Nastalo veľké mlčanie a v očiach niektorých sa zaleskli slzy
a zosmutneli.

77

Turiak, E.:
Disonancie v medzigeneračnom dialógu – problém veku alebo poznania a skúseností?

Zrazu jedna dievčina zvolala: „Áno, som šťastná, že otec nežije s nami. Keď
sme žili spolu, stále nám nadával a mlátil nás všetkých. Teraz máme od neho pokoj.
Nechcem ho radšej vidieť. Ja by som chcela otca, ktorý by nás mal rád, staral sa
o nás a chránil nás.“
Povedal som: „Tejto odpovedi rozumiem a súhlasím s ňou. Je mi to ľúto, že
nemôžete byť spolu ako šťastná rodina.“
Potom som sa spýtal, kto iný je rád, že ich rodina je rozpadnutá. – Ostalo
ticho.
Po viacerých otázkach som položil ešte jednu veľmi dôraznú. Znela:
„Predstavte si, že ste rodičia a mali by ste presne také deti, ako ste vy. Ako by ste
boli s nimi spokojní?“
V triede nastal šum a hluk. Jedna dievčina vykríkla: „Ja by som takú dcéru
asi zabila.“
Viacerí hovorili, že by to asi ťažko zvládali.
Keď mali v debate hľadať účinné výchovné opatrenia „pre svoje deti“, bolo
to zaujímavé. Niektorí boli až príliš prísni. Viacerí sa cítili bezradní v hľadaní
uspokojivého riešenia výchovných opatrení. Bolo vidieť, že niektorí sa prvýkrát nad
touto témou vážne zamýšľajú a zistili, že to nie je také jednoduché, ako si doteraz
mysleli. Uvedomili si totiž, že zodpovednosť mnohé veci stavia aj v ich živote do
iného svetla.
Nakoniec jedna dievčina Lenka definovala tento medzigeneračný
„rodičovsko–detský“ problém celkom výstižne, keď povedala: „Viete, keď my sme
v takom hlúpom veku. My vieme, že nás rodičia ľúbia, keď nám niektoré veci
zakazujú, že sa o nás boja, keď nás nechcú všade púšťať. Ale my im musíme predsa
odporovať – lebo takí sme!“
Myslím, že to bola jedna z najlepších hodín, pretože táto téma ich všetkých
rozhýbala a postavila do vážnej pozície – k hľadaniu riešenia problému vo svetle ich
vlastnej zodpovednosti. Najkrajšie boli vyjadrenia, že aj oni ľúbia svojich rodičov
a chcú, aby sa nehádali, nerobili si zlo, starali sa o nich a ľúbili ich. Oni chcú oboch
rodičov a chcú s nimi prežívať pokojnú rodinnú atmosféru a vzťahy.
Vo svetle vyššieho sa chceme zamyslieť nad niektorými aspektmi a
činiteľmi, ktoré je dobré mať na pamäti, aby proces dialógu dospelých (pretože oni
sú hlavnými nositeľmi štafety poznania a zodpovednosti) s mladšou generáciou bol
pokiaľ možno optimálny a zmysluplný.
Kedy sme už skutočne dospelí?
Pocit chlapca pretrváva v mužovi veľmi dlho aj po dosiahnutí plnoletosti
(u niekoho aj po celý život). Myšlienky, nápady aj skutky sú akoby stále prameniace
z detských rokov. Neraz sa pritom prichytí i zrelý päťdesiatnik a možno si i kladie
otázku, že čo sa to vlastne s ním deje? Nezostal vo svojom vývine ustrnutý,
nezabudol dospieť? Na strane druhej zastáva určitý spoločenský status a je vnímaný
mladšou generáciou ako ten, ktorý už koná uvážene a zodpovedne. Predstavuje pre
ňu nejeden krát i významnú autoritu, od ktorej sa aj mnoho očakáva.
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Žena vo svojom dozrievaní je vďaka svojmu materstvu v prijímaní pozície
zodpovednej dospelosti azda dynamickejšia a autentickejšia. Zvlášť dieťa – plod jej
života – ju akosi jednoznačnejšie usadzuje do role matky i dospelej ženy
a v mnohom sa to prejavuje i v spôsobe jej myslenia, reči, cítenia i konania. Jej
dospelosť akoby bola aktom materstva urýchlená a vystabilizovaná.
Človek sa rodí ako jedinečná osobnosť
Jej najvlastnejším znakom je jej jedinečnosť, výlučnosť, odlišnosť od
všetkých iných osobností, ktorá v sebe:
 zahŕňa rozsiahly súbor a súhrn momentov: vlastností, procesov a stavov,
návykov, postojov a pod.,
 vyznačuje sa usporiadaním, štruktúrou parciálnych momentov, je to veľmi
zložitý systém,
 vyjadruje rozdiely, diferenciácie medzi ľuďmi, poprípade jedinečnosť človeka,
jeho odlišnosť od ostatných ľudí.
„Osobnosť je vo všeobecnosti človek so svojimi biologickými, sociálnymi
a psychologickými aspektmi, so svojím jeho všeobecnými zákonmi učenia a vývoja,
vzťahmi medzi schopnosťami a záujmami, svojím temperamentom a charakterom atď.
(Čáp, Mareš 2001).
Na jednej jabloni rastú stovky jabĺk. A predsa ich farba, tvar a dozrievanie,
ba ani chuť a vôňa nie sú rovnaké. Každé je individuálne neopakovateľné, lebo jeho
špecifickosť je daná množstvom determinantov súvisiacich s ich lokalitou na strome,
tepelnými i svetelnými podmienkami, svetovou stranou, vodným režimom,
množstvom živín i poveternostnými podmienkami, ktoré sa na utváraní jeho
originality podieľajú.
Podobne je tomu aj vo svete ľudí. Ľudská spoločnosť nie je homogénna,
i keď vykazuje množstvo spoločných daností a vlastností. Človek popri svojej
podobnosti s inými ľuďmi je zároveň originálne neopakovateľný – je to prototyp
z nekonečného množstva variácií individualít podieľajúcich sa na tvorbe a živote
ľudskej spoločnosti. Teda život každého jednotlivca je originálny a zároveň pre
ľudskú spoločnosť činí nenahraditeľný článok. Na koncipovaní týchto originálov sa
spolupodieľa množstvo činiteľov – či už genetických v reťazci genotypu, alebo v
nekonečnom množstve variácií neopakovateľných činiteľov spojených s fenotypom.
Mnohonásobné odvolanie sa na biblický opis stvorenia hovoriaci o tom, že
Boh nestvoril človeka samotného, nám však zreteľne ukazuje, že človeku od jeho
počiatku nestačí svet prírody, nad ktorým vládne a z ktorého čerpá, ale že človek
potrebuje aj iných ľudí k tomu, aby sa realizoval. Teda ľudská osoba v biblickom
kontexte, ktorá má byť centrom života spoločnosti, je vo svojej podstate
spoločenským tvorom a bez slobodnej realizácie interpersonálnych vzťahov s inými
osobami nemôže žiť ani sa rozvíjať (Kubatková, 2016).
Ľudskú osobnosť by sme mohli nazvať aj svet v malom, pretože v nej sa
stretáva okolitá realita materiálneho i nemateriálneho univerza a spája sa spolu s jej
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vlastným vedomím cez filter jej daností, poznania, schopností a myslenia. Toto
všetko ju modifikuje do neopakovateľnej originality.
Z. Helus (2009, s. 44) tvrdí že „osobnosť je celistvosťou, v ktorej sa
jednotlivé charakteristiky navzájom prepájajú, nejako pospolu súvisia a ovplyvňujú
sa, tvoria štruktúrovaný (teda usporiadaný) systém.“ Integrovanosť osobnosti teda
spočíva v prekonávaní rozporov a podriaďovaní všetkých zložiek osobnosti
hlavnému smerovaniu človeka a cieľom, ktoré dávajú zmysel.
Hodnota a hodnotový systém v ponímaní človeka
Človek je osobnostne koncipovaný pre nosenie Boha v duši a harmóniu
s Ním i s ostatným stvorením. Avšak nesúlad hriechu vnáša do jeho života falošné
tóny, ktorých intenzita a množstvo môže byť také, že mu prekážajú v zdravom
náhľade na život a realitu okolo neho i v sebe samom. V osobe každého jedného
z nás sa k slovu veľmi aktívne hlási náš vlastný egoizmus, fakticky nás podnecujúci
i k vyprázdňovaniu sa od Boha a ponúkajúci nám pohľad na realitu zo svojho
sebeckého trónu, čo zákonite vnáša nesúlad s ľuďmi i prostredím. Filozofia tohto
pohľadu je majetnícka a rozsah jej realizácie záleží od kvality a druhu hodnôt, ktoré
ten ktorý človek vyznáva a sa k nim fakticky hlási a realizuje ich.
Pojem hodnota je veľmi široký a časom sa u každého jednotlivca vyvíja.
Vzťahuje sa k veciam nielen materiálnej povahy, ale i k duchovným a duševným
danostiam a objektom a ich vnímaniu a ich užívaniu človekom. Vo všeobecnosti
hodnotu môžeme spájať s faktickým osobnostným vzťahom človeka k určitým
veciam, okolnostiam a realite. Teda s tým, aký význam im dáva a čo preň
znamenajú. Poznáme množstvo definícií, ktoré sa snažia vyjadriť obsahový
a cieľový charakter hodnôt.
Boroš (1996, s. 257) uvádza: V širšom slova zmysle sa hodnota vymedzuje
ako špecifická vlastnosť všetkých prírodných a spoločenských javov, v ktorých sa
prejavuje ich pozitívny alebo negatívny význam pre človeka. Grác (1979, s. 16) nám
ponúka vymedzenie hodnôt zo všeobecného filozofického hľadiska, ktoré ich chápe
ako: „Význam, ktorý pripisujeme nejakej veci či nejakému konaniu na základe toho,
že môžu uspokojiť nejakú našu potrebu“ (Grác, 1979). Dorotíková (1998, s. 44)
tvrdí, že svet ľudí je hodnotový: „Byť hodnotou, existovať ako hodnota, mať
hodnotu – všetky tieto a podobné výrazy vypovedajú o zvláštnej funkčnosti vo
vzťahu k človeku, o roli, akú javy a veci, ktoré nás obklopujú a ktorými sa
obklopujeme, zohrávajú v našom živote“
Prítomnosť hodnôt je viditeľná v udalostiach, ktoré prežívame a sú
produktom ľudskej činnosti. Jedná sa o vzťahy medzi vecami, predmetmi,
udalosťami a poznatkami, ktoré k tomu, aby mali hodnotu, potrebujú, „spoluúčasť“
niekoho, kto ich bude realizovať a rozvíjať (Brožík, 2006). Hodnoty podstatne
zasahujú do motivácie správania sa jedinca – riadia a ovplyvňujú jeho činnosť.
Cakirpaloglu (2009) upozorňuje, že prediktívnu silu hodnoty vo vzťahu
k jednaniu jedinca nie je možné formulovať jednoznačne, keďže do procesu
utvárania jednania tiež zasahujú ďalšie činitele. Napriek tomu sa dá povedať, že
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hodnoty podstatne zasahujú do motivácie chovania jedinca a riadia a ovplyvňujú
jeho činnosť.
Keďže svet hodnôt je z pohľadu osobnosti človeka subjektívny a ten istý
objekt môže mať rozdielnu vážnosť a význam v jeho vnímaní i chápaní, pojem
hodnota vo vyjadrení môže byť odlišný. Napriek tejto odlišnosti však chápanie
hodnôt vykazuje určité spoločné znaky:
A – kognitívna podstata hodnôt:
– hodnoty sú interiorizované ideály skonkretizované v presvedčeniach
a zásadách (Smékal, 2009).
– hodnota je presvedčenie o dobrom, ale zároveň aj o zlom (Cakirpaloglu, 2009).
B – označovanie hodnôt ako niečo žiaduceho, dôležitého či preferovaného
– ako „subjektívne žiaduce či pozitívne významné vlastnosti objektov“
(Nákonečný, 2009).
– hodnota je trvalým presvedčením, že určitý spôsob správania je osobne alebo
spoločensky prijateľnejší ako spôsob opačný (Rokeache, 1968).
– vďaka ich subjektívnej významnosti pre každého z nás predstavujú hodnoty to,
čím sa veľmi výrazne odlišujeme jeden od druhého, sú jedny z našich dištinktívnych
rysov (Gőbelová, 2008).
C – relatívna stabilnosť hodnôt:
– hodnota je špecifickou psychickou kategóriou tvoriacu pomerne trvalú
a stabilnú
štruktúru osobnosti.
– hodnotám je vlastná aj určitá dynamičnosť - vplyvom rôznych činiteľov, napr.
vďaka radikálnym životným zmenám, či vstupu do inej životnej fázy, dochádza ku
kvantitatívnym i kvalitatívnym premenám hodnôt a ich systému. Nikdy totiž
nemá hodnotový systém jedinca celkom konečnú podobu, čo sa manifestuje
napríklad
v odlišnostiach medzi hodnotovými systémami dieťaťa a starého jedinca (Grác,
1979).
D – ponímanie hodnôt ako regulačných mechanizmov správania:
– hodnotám je typicky prisudzovaná funkcia ovplyvňovania voľby cieľov
a prostriedkov k ich dosahovaniu, teda funkcie zdrojov správania a motivácie
jednotlivca (Prudky, 2009).
Súhrnne je teda možné hodnoty vymedziť ako relatívne stabilnú kognitívnu
reprezentáciu spoločensky a osobne žiaducich preferencií, ktoré riadia a ovplyvňujú
jednanie človeka. V súvislosti s hodnotami bývajú často používané, s nimi tesne
súvisiace, avšak významove odlišné pojmy, ako sú normy, postoje, záujmy, či
potreby.
V budovaní predstáv o hodnotách a v koncipovaní hodnotového systému
u detí majú dospelí nezastupiteľné miesto, pretože oni majú u nich aktívne teoreticky
i skúsenostne budovať a obsahovo napĺňať rodiaci sa svet hodnôt, ktorý je tak dôležitý
pre celý život každého jednotlivca ľudského pokolenia. Túto zodpovednosť dospelých
nemožno ignorovať ani ničím nahradiť. Dospelí držia kormidlo smerovania
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budúcnosti sveta vo svojich rukách a oni majú napomáhať v orientácii sa detí
a mládeže v ponúkaných hodnotách tohto sveta i v ich subjektívnych prežívaniach
a voľbách.
Hodnotová orientácia
Každý jednotlivec vyznáva viac než len jednu hodnotu, rôznym hodnotám
ale prikladá rôznu váhu, a tak sú hodnoty usporiadané do určitého celku. Pre
pomenovanie takého celku a popísanie vzťahov medzi hodnotami určitého subjektu
sú používané termíny, ako je hodnotová orientácia, hodnotový rebríček, hodnotová
štruktúra alebo systém.
Hodnotový systém označuje súbor všetkých hodnôt, ktoré jednotlivec (či iný
subjekt) vyznáva. Vlastní ho nielen určitý jedinec, ale tiež skupiny a celé
spoločnosti, pričom hodnotový systém jednotlivca sa spravidla podobá v rôznej
miere hodnotovému systému danej skupiny či spoločnosti (Horák, 1997).
V hodnotovom systéme je vyjadrená skutočnosť, že hodnoty, ktoré určitý
jednotlivec vyznáva, nie sú náhodným zoskupením, ale sú vo vzájomných vzťahoch
a vytvárajú určitú štruktúru hodnôt. Tá sa netýka všetkých objektívne existujúcich
hodnôt, ale iba tých, ktoré jedinec uznáva.
V súvislosti s hodnotami sa často stretávame tiež so slovným spojením
hodnotový rebríček, hodnotová hierarchia, prípadne hodnotová preferencia. Tieto
termíny bývajú rovnako používané pre vyjadrenie skutočnosti, že hodnoty má každý
jedinec usporiadané do určitej hierarchie. Pojem hodnotová hierarchia poukazuje na
hierarchické vzťahy medzi jednotlivými hodnotami a dáva správu o tom, ktoré
z prijatých hodnôt považuje jedinec za najdôležitejšie (Dorotíková, 1998).
Z hodnotového systému jedinca vychádza jeho hodnotová orientácia. Ako
píše Dorotíková (1998) – základným a určujúcim znakom každej (a teda i
hodnotovej) orientácie je určitá zameranosť. Hodnotová orientácia potom vyjadruje
smer či zacielenie, ktorým sa uberajú hodnoty jedinca.
Hodnotová orientácia je tvorená preferenciou alebo zameraním jedinca na
určité hodnoty či typy hodnôt. Horák (1997) definuje hodnotovú orientáciu ako
orientáciu na určité hodnoty a orientáciu určitými hodnotami. Podľa neho tak
hodnotová orientácia vypovedá o dvoch skutočnostiach – nielen o tom, na aké
hodnoty sa jedinec zameriava, ale tiež o tom, ako tieto uznávané hodnoty ďalej
orientujú jeho chovanie.
V literatúre sa objavujú tiež také definície, ktoré hodnotovú orientáciu
stotožňujú s vyššie popísanou hodnotovou hierarchiou. Göbelová (2008) definuje
hodnotovú orientáciu ako „hierarchicky usporiadaný súbor hodnôt prijatý jedincom,
skupinou, spoločenstvom“.
Podľa Orieščíkovej (2012) – výber hodnôt nie je diktovaný nejakou
morálkou, ktorá by výberu predchádzala. Výberom a prijatím hodnôt morálka
človeka iba vzniká. Výber hodnôt človeka by nemal byť ničím obmedzovaný, čo
potom znamená, že u jednotlivca sa môžu stať hodnotou ľudia, Boh, príroda. Výber
hodnôt mladým človekom je výrazne determinovaný výchovou nielen v rodine, ale
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aj v škole a spoločenskými vplyvmi. V hodnotovej orientácii sa prejavujú
individuálne odlišnosti vyplývajúce zo špecifických osobitostí subjektu.
Hierarchia hodnôt
Postoj k hodnotám si jednotlivec viac alebo menej vedome usporadúva do
určitej hierarchie (systému) a tieto potom recipročne vplývajú na kvalitu jeho
postojov a konania – výrazne sa podieľajú na charakteristike a budovaní jeho
osobnosti.
Hodnotový systém v chápaní človeka (duchovné i materiálne veci a skutočnosti)
ovplyvňujú viaceré zásadné faktory:
 vek človeka (dieťa, dospelý, staroba),
 poznanie – vedomosť – informovanosť o cene a význame danej hodnoty,
 kvalita danej hodnoty (– veci, skutočnosti, informácie...),
 využiteľnosť – kde, načo, prečo, aký to má význam,
 aktuálnosť – potrebnosť v danej chvíli, situácii a mieste (napr.: - sviečka
cez deň, v noci; drevo – stolár, elektrikár, púšť, ľadové pláne, prales; ...),
 morálnosť a etickosť človeka,
 svetonázor jednotlivca – pohľad na realitu,
 životné prostredie, v ktorom jednotlivec existuje – geografický a klimatický
charakter,
 kultúrny rámec, v ktorom sa jednotlivec rozvíja,
 politický, ekonomický a hodnotový systém spoločnosti, v ktorej jednotlivec
žije,
 množstvo iných faktorov subjektívnej i objektívnej povahy na človeka
 pôsobiacich (zdravotný stav, inteligencia, pracovné a spoločenské
uplatnenie, osobný majetok, ...) (Turiak, 2016, s. 44).
Pri utváraní rebríčka hodnôt na človeka vplýva v prvom rade rodina, potom
škola, ulica či spoločnosť. Rodina je prvotným prostredím, v ktorom mladý človek
objavuje skutočnosť a poznáva svet, ľudí a cez nich i mravné hodnoty. Hodnoty
získané doma sú v škole podrobené overovacej skúške. Tak ako rodina dokáže
veľmi silno ovplyvniť život jednotlivca, rovnako to dokáže aj spoločnosť, v ktorej
človek vyrastá a v ktorej sa nachádza. Tlak modernej spoločnosti je dnes evidentný.
Mladí ľudia preberajú hodnoty dospelých tak, ako ich propagujú médiá, internet,
hypermarkety: konzum a nutnosť okamžitého uspokojenia túžob. Osobitnú úlohu
zohrávajú masové médiá, ktorých vplyv na súčasné dianie vo svete je obrovský.
Masovokomunikačné prostriedky sa aktívne podieľajú na živote všetkých generácií
ľudí na celom svete, na tvorbe verejnej mienky, politicko-spoločenskom dianí
a náboženskom živote. Médiá majú schopnosť manipulovať s publikom alebo
vnucovať mu svoje vlastné názory. Na základe toho sa mladý človek stotožňuje
s falošnými hodnotami a vytvára si vlastný rebríček hodnôt, kde sa pred
duchovnými a sociálnymi hodnotami preferujú materiálne hodnoty (Kubatková,
2016).
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Komunikácia
Komunikácia sa označuje ako odovzdanie alebo sprostredkovanie
informácií, signálov, správ, znakov s ich následným spracovaním a spätnou väzbou.
Prebieha nielen medzi ľuďmi, ale v celej živej prírode – vo faune zvlášť.
V medzigeneračnom dialógu má teda komunikácia nezastupiteľné miesto
a od jej kvality a obsahu závisí i formácia budúcej – nástupníckej generácie. Ale tiež
charakter a spoločenská atmosféra danej mikrosociety (rodiny, úzkeho formálneho
spoločenstva) i širších spoločenských zoskupení – ba smerovanie celej ľudskej
spoločnosti.
Komunikácia je základným prostriedkom realizácie výchovy a vzdelávania,
ktorá sa realizuje verbálnym alebo neverbálnym prejavom učiteľa a žiaka. Patrí
medzi dôležitý prvok pri vyučovaní, pretože bez nej by sa výchova a vzdelávanie
nemohli uskutočniť (Gavora, 2005, s. 82).
Komunikácia zohráva dôležitú úlohu v živote každého človeka. Otázkou je,
v čom je tento proces taký dôležitý? Komunikáciu môžeme charakterizovať ako
proces odosielania zakódovaných informácií od vysielateľa k príjemcovi s využitím
rôznych prostriedkov, foriem i spôsobov komunikovania (Podkowinska, 2009, s.
12).
„Správna a korektná komunikácia medzi ľuďmi nie je ľahko dosiahnuteľná
a ľudia, predovšetkým odborníci v humánnych profesiách, sa v nej musia
zdokonaľovať. Človek komunikuje už tým, že existuje, lebo oslovuje iných svojím
bytím. Okolie oslovuje celým svojím zovňajškom, rečou svojho tela, mimikou,
oblečením, pohybom, gestami a verbálne rečou. Človek neustále vedie dialóg sám so
sebou, so svojím svedomím, s okolitými ľuďmi i s prírodou. Pomocou komunikácie
človek vyjadruje svoje sny, túžby, ideály, názory, tiež pre okolie dáva najavo svoj
význam, svoj postoj k sebe i iným. Správne vedenou komunikáciou si ľudia dokážu
nielen porozumieť, ale čo je jej podstatou, pomocou jej poznania môžu predísť
rôznym nedorozumeniam a konfliktom“ (Kuberová, 2017, s. 59 - 60).
Komunikácia je základom spoločenského styku ľudí. Komunikácia prebieha
aj vtedy, keď jeden z jej účastníkov mlčí. V širšom ponímaní je komunikácia
výmena informácií medzi jedincami pomocou spoločného systému znakov.
Komunikácia sa realizuje cez komunikačný kanál, od jedného komunikanta
k druhému komunikantovi. Komunikanti vytvárajú v komunikačnom procese
komunikačný vzťah (Škvareninová, 2004).
Komunikáciu môžeme chápať ako typ sociálnej interakcie a taktiež proces,
v ktorého priebehu dochádza k zdieľaniu a výmene informácií. Jazyková
komunikácia má tieto funkcie, ktoré sú v reálnom živote zložito prepletené:
 oznamovaciu , uchovávajúcu a poznávaciu (popísať a oznamovať si všetku
ľudskú činnosť, skúsenosti, vedomosti...),
 spoločenskú (nadväzovanie, udržovanie a riadenie medziľudských vzťahov,
hovorenie o vnútorných zážitkoch...),
 tvorivú a estetickú (jazyk ako prostriedok a cieľ umeleckej tvorby).
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Jazyková komunikácia je pre život nevyhnutná a môžeme ju považovať za
základnú potrebu každého jednotlivca. Podľa Maslowovej pyramídy potrieb možno
komunikáciu a dorozumievanie radiť medzi tzv. potreby bezpečia a istoty (úspešná
komunikácia je zdrojom týchto pocitov). Táto potreba sa ďalej prelína do vyšších
stupňov – potreba spolupatričnosti, uznania, sebarealizácie atď. (Orieščiková, 2014).
Dôvody medziľudskej komunikácie sú nasledovné:





vymieňanie a získavanie nových poznatkov,
nadväzovanie nových sociálnych kontaktov,
poznávanie vlastnej osobnosti, ale aj iných osobností,
presviedčanie a získavanie ľudí na svoju stranu pre plnenie úloh, ktoré sám
vytýčil, alebo ich vytýčil niekto iný (Farkašová, 1999).
Pri správne vedenej komunikácii je dôležité vcítiť sa do roly iného človeka.
Snažiť sa pochopiť a zamyslieť sa, čo chce svojím vyjadrením povedať, a čo v danej
situácii prežíva. Empatia je jeden z predpokladov pozitívneho vzťahu medzi
komunikujúcimi (Prekop, 2004, s. 25).
Empatia
Definujeme ju ako schopnosť osoby vcítiť sa do pocitov druhej osoby. Ide
o schopnosť prenášať sa do sveta predstáv druhého človeka, jeho emócii, myšlienok,
ako aj jeho postojov. Schopnosť vcítiť sa do predstáv iného je vrodená. Empatické
reakcie sa musí každý jedinec učiť. Poznáme tri základné zložky:
1. sústredené a aktívne počúvanie osoby,
2. pochopenie, pomenovanie pocitov a zámerov osoby,
3. vyjadrenie podpory zo strany poslucháča (Kopřiva, 2005, s. 98).
Aj v dialógoch medzi generáciami je potrebné sa navzájom počúvať.
Dospelí nemajú len rozprávať a dávať návody – či direktívy, ale tiež majú byť
vnímaví na potreby, reakcie i túžby a žiadosti detí. V prvom rade však majú byť
žitým príkladom hodnôt a vzťahov, ktoré najúčinnejšie napomáhajú mladej
generácii preberať predkladané modely poznania a správania generáciou ich otcov a
matiek.
Zaujímavú charakteristiku človeka dnešnej doby (zmietajúceho sa v chaose
tohto technologicky i myšlienkovo vyspelého sveta) podáva Monika Nová: „Človek
dnes žije pod ťarchou sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych,
náboženských a iných tlakov. Človek niekedy nevie, čo chce. Trpí určitou
rozpoltenosťou, ktorá je pôvodcom mnohých napätí. Túži sa vymaniť z úzkostí
a tlakov, ktoré naň doliehajú – túži po oslobodení v rámci sociálneho a duchovného
ukotvenia. Ľudia túžobne hľadajú nové hodnoty. Jedni sú unavení z konzumného
spôsobu života, iní sú ubíjaní ťarchou biedy. Všetci potrebujú novú nádej, či už žijú
v ekonomicky bohatšom štáte alebo chudobnejšom. Ľudia často hľadajú – hľadajú
svoju cestu a možno sú na ceste za sociálnym i duchovným ukotvením“ (Nová,
2015).
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„Podstatným v živote človeka je, že je tu k niečomu potrebný, prípadne pre
niekoho – niečím a v niečom. Každá situácia, okamih, prežívaný v zdraví, chorobe,
utrpení, trápení, chudobe, ale aj v radosti, šťastí, láske má zmysel. Všetko, čo človek
prežíva, má zmysel, aj keď si to v danom momente plne neuvedomuje. Často k tomu
dospeje po určitom čase. Často to, čo prežívame v prítomnosti ako veľké trápenie,
s odstupom času vnímame ako požehnanie“(Kuberová, Baňasová, 2015, s. 85).
Disharmónie medzi generáciami – niektoré dôvody
Všeobecné:
 vekový nesúlad – rozdiel v spôsobe vnímania reality, v poznaní, skúsenostiach
generácií,
 nesúlad myslenia (neschopnosť detí myslieť v algoritmoch dospelých
– a naopak),
 nerovnomerná dynamika vývinu osobností a zvládanie premien dnešného sveta.
Dospelí
 zabúdanie na vlastné detstvo,
 nedostatočné približovanie sa deťom a ich pochopenie,
 direktívny spôsob prístupu, jednania a reči zo strany dospelých,
 „mládež tomu nerozumie“,
 patent na pravdu – neomylnosť dospelých,
 neochota prijať stanovisko detí a mládeže,
 ješitnosť – urážlivosť dospelých,
 vnucovanie svojich nenaplnených túžob do spôsobu života a hodnotového
systému detí.
Výchovné deficity rodičov:
 výchovná demencia (zo strany rodičov) – výchovné siroty (zanedbané deti),
 nedostatočná alebo absentujúca výchova,
 citový chlad a málo času pre deti,
 deti vidia a počujú hádky dospelých ale ich udobrovanie nepoznajú,
 nepoznanie vnútorného sveta detí a mládeže.
Mladí ľudia:
 dospelí nám a dnešnému svetu nerozumejú,
 dospelí sú staromódni – vidia svet ináč – zle,
 neúcta a nerešpektovanie autorít, starých, postihnutých a chorých ľudí,
 konzumný spôsob života – v materiálnej, citovej i vzťahovej oblasti,
 závislosť na technológiách: wifi, internet, telefón,....,
 komunikácia cez sociálne siete (možnosť odpojenia, relatívny pocit súkromia
a bezpečia),
 strach a útek pred zodpovednosťou – poznajú svoje práva, ale utekajú pred
povinnosťami.

86

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 3

Spoločnosť:
 predsudky o „skazenosti“ mládeže
 málo záujmu o mládež (šport, kluby, ihriská, záujmová činnosť, osveta...),
 svet plný nebezpečenstiev ponúkaný dospelými,
 absencia pozitívneho spoločenského príkladu.
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Restrukturalizace rodinyv kontextu minulosti a současnosti
Restructuring the Family in the Context of the Past and
Present
Jana Pilná
Abstract
In the past few years, a lot of changes have been noticed in the view of the
elderly – in media, social media or on the Internet etc. We would like to focus
on the process of ageing, the changes that it brings and how it actually affects
the people. Based on studies, we will mention the time when an adult becomes
a senior and how is he or she seen in the eyes of family, but also what is the
elderly’s outlook on the family nowadays. The common life of parents and
children will also be looked into.

Key words: Senior. Old Age. Family.
Stáří
Neexistuje přesný okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny
v lidském organizmu spojené se stárnutím probíhají neustále a pozvolna a jde o
velmi individuální nezvratný fyziologický proces, který u každého člověka probíhá
jinak. Někdy bývá za tuto hranici považován věk 60 let, nicméně s technickým a
vědeckým rozvojem lidské společnosti se tato hranice neustále posouvá výš. Ve
středověku byli lidé staří již ve věku 40 let. Stáří se dělí na stáří, pozdní stáří a
kmetství – což je stav, kdy lidský věk dosáhne do výjimečně vysokého věku.
Všichni lidé, co požívají starobní důchod, bývají okolní společností fakticky
pokládáni za starce, kteří právě prožívají své stáří.
Podle Haškovcové (2012) je senior je starší člověk, ale také nejstarší
a zpravidla vážený člen nějakého společenství. Jako jediným objektivním faktorem,
při posuzování toho, kdo je senior, se stal kalendářní věk jedince. Kalendářní věk je
relativně jednoduše statisticky zachytitelný. (Ondráková, 2012)
Ondrušová (2011) uvádí, že mezi nejobvyklejší věkovou hranicí patří věk 60
– 65 let. Ondráková ale upozorňuje, že stanovení této věkové hranice s sebou přináší
jisté budoucí komplikace, protože s prodlužující se délkou života bude nezbytné
věkovou hranici revidovat, i když ne neustále.
Stárnutí – je celoživotní biologický proces, který je neodvratný a na jehož
konci je stáří (Ondrušová 2011). Také Zavázalová (2001) uvádí, ze stárnutí je proces
všeobecný, tzn. že stárne celá populace a zároveň procesem individuálním, kdy
stárne konkrétní jedinec. Mühlpachr (2004) označuje stáří (senium) za pozdní fázi
ontogeneze, přirozeného průběhu života. Je důsledkem a projevem geneticky
podmíněných involučních procesů modifikovaných dalšími faktory jako jsou
choroby, životní prostředí, způsob života atd.
Stáří jako etapa lidského života je nejčastěji determinováno na základě
vývojové psychologie. Obvykle se v odborné literatuře setkáváme s následujícím
dělením stáří:
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60 – 74 let = rané stáří
75 – 89 let = pravé stáří
90 a více let = dlouhověkost
Je však nutné poznamenat, že mnozí autoři zároveň dodávají, že o stáří
zpravidla hovoříme až od věku 65 let. Dle českého statistického úřadu k 31. 12.
2013 dosáhlo zastoupení osob ve věku 65 a více let 17,4 %.
Změny ve stáří – jednotlivé změny můžeme rozdělit do tří základních
oblastí:
Fyzické změny – Seniorský věk s sebou zpravidla přináší polymorbiditu
(nemocnost či chorobnost). Objevují se choroby kardiovaskulárního systému, páteře,
problémy se smyslovými receptory. Lze sem zařadit poruchy s příjmem potravy,
poruchy termoregulace, inkontinenci, hypomobilitu (omezená pohyblivost kloubů)
a svalovou slabost.] Zhoršující se zdravotní stav se zcela přirozeně odráží i v nárůstu
neaktivních seniorů. Do této kategorie patří i proměna vizuální – vrásky, šedivé vlasy,
atd.
Psychické změny – V této oblasti je typický úbytek mozkové tkáně (cca o 10
– 15 %), což má za následek celkové zpomalení seniora. Ten potřebuje více času
k vykonání nějakého úkolu. Senioři déle zpracovávají informace a prodlužuje se
reakční doba. Mnohdy nastává u seniorů dobrovolná sociální izolace. Do této
kategorie patří také demence, deprese, delirium, poruchy chování, poruchy adaptace.
Socioekonomické a sociální změny – Mezi hlavní změnu patří odchod do
důchodu a s tím spojený úbytek finančních zdrojů. V souvislosti s odchodem do
důchodu se také omezuje kontakt s bývalými spolupracovníky. Senioři najednou
mají spoustu volného času, který se musí naučit využívat. Sociálními změnami v
životě seniora mohou být i ztráta soběstačnosti, závislost na pomoci druhých,
sociální izolace, týrání a zneužívání seniorů atd. (Topinková, 2005)
Index stáří vyjadřuje, kolik v populaci připadá osob ve věku 65 a více let na
100 dětí ve věku 0-14 let. Vývoj indexu stáří od roku 2006 do roku 2013 má v ČR
stoupající tendenci. To znamená, že se zvyšuje počet seniorů nad 65+ let oproti
dětem do 14 let. Bývaly doby, kdy dětí bylo vždy více než seniorů, nyní od roku
2006 se poměr obrátil a přibývá seniorů. V roce 2006 byl index stáří 100,2, to
znamená, že poměr seniorů a dětí byl téměř v rovnováze. Od té doby je v České
republice více seniorů než dětí. Dle Českého statistického úřadu a jeho prognóz bude
v roce 2050 s největší pravděpodobností nejvíce občanů ve věkové skupině 70 - 80
let. V současné době je nejpočetnější skupina obyvatel ve věku 30 – 40 let (viz
obrázek 1). V průběhu 100 let se počet seniorů zvýší o cca 2 400 tisíc.
Strategické dokumenty
MPSV vydalo dokument Kvalita života ve stáří – Národní program přípravy
na stárnutí na období let 2008 až 2012, kde na str. 11 uvádí: Tento program
stanovuje základní předpoklady pro to, abychom vytvořili podpůrné, integrující a
vstřícné prostředí pro sebe i pro druhé. Jeho cílem je podpořit solidaritu a soudržnost
mezi generacemi a zájem o situaci, těžkosti a preference starších lidí v České
republice, zvýšit subjektivní a objektivní bezpečí a ochránit práva zranitelných
skupin starých lidí. Program navazuje na Národní program přípravy na stárnutí na
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období let 2003 až 2007 a na zkušenosti s jeho realizací. Stanovuje priority a
opatření na pět let.
Kvalita života ve stáří je hodnota a průřezové téma, které přesahuje hranice
administrativních kompetencí a úrovní veřejné správy. Vyžaduje ucelený a komplexní
přístup a spolupráci napříč sektory společnosti. Vyžaduje strategické partnerství vlády
a samosprávy k naplnění závazku vyšší kvality života ve stáří. Měli bychom si všichni
společně položit otázku, jaké chceme stáří pro sebe a pro své rodiče a co je nezbytné
k naplnění naší představy učinit. Téma stárnutí populace a kvality života ve stáří se
týká nás všech. Následně byly vydány další dokumenty na základě Usnesení vlády
České republiky ze dne 30. března 2015 o Národním akčním plánu podporujícím
pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Česká republika se tak připravuje na
stárnutí obyvatelstva a koordinátora politiky přípravy na stárnutí. Sociální rozvoj, lepší
životní a pracovní podmínky, pokroky v České republice je právě na Ministerstvu
práce a sociálních věcí. Záměrem je komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí
populace, koordinace a propojování jednotlivých strategií resortů v oblasti přístupů ke
stárnutí a vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. V tomto strategickém
dokumentu se mimo jiné uvádí na str. 13-14 „Jednotlivé generace jsou na sobě
vzájemně závislé. Předávání hodnot, kultury a zkušeností se uskutečňuje v rámci
mezigeneračních vztahů. Mezigenerační solidarita a věková různost na pracovišti,
v komunitě a rodině je faktorem sociální soudržnosti a ekonomického rozvoje.
Mezigenerační vztahy mají zásadní význam pro rozvoj jedince i společnosti a pro
kvalitu života v každém věku. Stáří přináší řadu pozitivních hodnot a seniorská
generace hraje významnou roli v rodinách, komunitách a celé společnosti. Tato role by
měla být podporována. Podpora mezigeneračních vztahů a spolupráce by proto měla
být součástí všech aktivit realizovaných v reakci na stárnutí populace s cílem přispět k
rozvoji společnosti pro všechny generace. Z větší mezigenerační soudržnosti a
odstranění věkových bariér může mít prospěch celá společnost.“
Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím,
příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou
odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska rodičů jde o rodinu prokreační, z hlediska dětí
o rodinu orientační. Další definice vymezují rodinu prostřednictvím jejích funkcí:
funkce reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické
a emocionální. Základní („jádrovou") rodinu tvoří muž, žena a jejich děti, zatímco
rozšířená rodina zahrnuje i další příbuzné (prarodiče, tety, strýce, bratrance atd.) Vedle
monogamního či párového uspořádání rodiny může být i rodina polygamní (obvykle
patriarchální), polyandrická, případně neúplná rodina s jedním rodičem.
Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako „původní a nejdůležitější
společenskou skupinu a instituci" s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy,
socializace a přenosu kulturních vzorů. Sociologický slovník Jandourka jako „formu
dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím a zahrnující
přinejmenším rodiče a děti."
Výrost definuje rodinu takto: „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším
socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho
s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat
žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické ověření
získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a
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poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se
vytváří postoj k personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti obecně“.
Máchová rozlišuje tato pojmová vymezení rodiny:
rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) se skládá pouze z otce, matky a dětí,
kteří žijí pohromadě;
 rodina „rozšířená“ (široká) rodina zahrnuje kromě již zmíněných také další
příbuzné, jako prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice atd., vcelku se blíží
pojmu příbuzenstvo;
 rodina „orientační“ je taková, ve které se daný jedinec narodil;
 rodina „rozmnožující“ (prokreační) rodinou se rozumí nová rodina, kterou
dvojice zakládá novým manželstvím.
Definice rodiny v právním řádu České republiky
Český právní řád rodinu nebo její členy obecně neurčuje. Např. trestní
zákoník sice obsahuje ve své části druhé, hlavě IV., trestné činy proti rodině a
dětem, ale definici rodiny neobsahuje.6 Činí tak jen některé zvláštní zákony, ale
vždy jen pro své vlastní účely, neobsahují tedy obecně použitelné vymezení rodiny. 7
Přitom ještě všeobecný zákoník občanský, platný v této části na českém území až do
roku 1950, tak činil a za rodinu bral rodiče se všemi jejich potomky. 8 Občanský
zákoník platný až do roku 2014 se o rodině zmiňoval pouze letmo a neurčitě při
vypořádání společného jmění manželů a při vrácení daru.9 Také zvláštní zákon o
rodině žádnou definici neobsahoval, ale o jejím vzniku pojednával pouze v
souvislosti s uzavřením manželství, jehož účelem je právě založení rodiny.10 Nový
občanský zákoník od roku 2014 pouze stanoví, že „rodina, rodičovství a manželství
požívají zvláštní zákonné ochrany,“11 jednoznačnou definici rodiny opět neobsahuje.
Zůstává nicméně u principu, že hlavním účelem manželství je založení rodiny a v
takovém případě hovoří o „rodinném společenství“ či „rodinné domácnosti“.12
Pozdně moderní rodina
Pozdně moderní společnost bývá charakterizovaná oslabením legitimizační
funkce obecně sdílených zvyků a tradic, náboženství nebo jednotného vědeckého
paradigmatu. Rodina je jednou z mála institucí, které si stále tuto univerzálně
platnou funkci více či méně uchovává. Manželé Ulrich Beck a Elisabeth Beck6

§ 194 – 204 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Např. § 7 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 187 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, § 8a odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů
8
§ 40 císařského patentu č. 946/1811 ř. z., Všeobecný zákoník občanský
9
§ 149 odst. 3, § 150 odst. 4 a § 630 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění do 31.
12. 2013
10
§ 1 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění do 31. 12. 2013
11
§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
12
zejména § 655, 743 a 758
7
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Gernsheimová (2007) uvádí, že mnoho lidí řadí rodinu a lásku do pozice, kterou
dříve zaujímal bůh. Je vzývána jako základ společnosti a bezpečný přístav. Zároveň
je však ovlivňována individualizací, globalizací kapitálu a médií, rozvojem
reprodukčních technologií a mezinárodní migrací. Tzv. teorie středního dosahu
autorské dvojice analyzuje rodinu v individualizované moderní společnosti. V
probíhající globální revoluci lidé rozebírají a znovu sestavují základní zákonitosti
rodiny. Uvolňuje se těsné sepětí manželství s jeho prokreační funkcí, rodičovství je
v manželství méně povinné a cesty k němu méně jednotné. Ztrácí i na podmínce
heterosexuální výlučnosti.
Autoři také rozlišují mezi tzv. první a druhou modernitou. V období první
modernity (cca do 60. let 20. století) představovala tzv. normální rodina – sestávající
z dospělého páru a jeho biologických dětí, včetně celoživotního závazku stvrzeného
manželstvím – většinový model rodinného soužití. Nukleární rodina se také
překrývá s vymezením domácnosti. I v té době existovaly jiné životní styly a
modely, avšak nepředstavovaly legitimní alternativu a byly považovány za anomálie
vyplývající z nešťastných okolností nebo vnějších omezení. V období druhé
modernity se už lidé nevdávají a nežení primárně pro reprodukci majetku nebo
sociálního postavení, ale hledají alespoň zpočátku radost a citové uspokojení. K
výše popsanému rodinnému modelu se přidružují další modely rodinného
uspořádání, tentokrát už bez stigmatu anomálie či deviace a normální rodina
přestává být dominantním normativním ideálem. Zpochybňuje se také předpoklad
zaměnitelnosti rodiny a domácnosti (např. rodiny rozvedených partnerů, odděleně
žijící partneři). Proces normalizace diverzity považují Beck a Beck-Gernsheimová
za klíčový. A v návaznosti na tyto proměny dochází také k proměně genderových
vztahů, dochází ke statusovému konfliktu, ženy už nejsou jednoznačně vázány na
péči o děti a domácnost, doménou mužů ovšem stále zůstává veřejná sféra.)
J. Hajnal (1965) rozlišil dva základní historické modely rodiny –
severozápadní a jihovýchodní, které se podle něj stabilizovaly někdy počátkem
16. století. Dělící hranici přitom vymezil mezi Terst a St. Petersburg, což znamená,
že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy a Slovenska.
Pro severozápadní model, kam tedy patřily i Čechy a větší část Moravy,
byly typické tyto znaky:malý počet členů rodiny (v průměru 4 – 5 osob); nižší míra
pokrevního příbuzenství v rodině; relativně vysoký věk vstupu do manželství (25 –
26 let); 10% – 25% celoživotně neprovdaných žen a neženatých mužů, protože
k uzavření sňatku museli mít potenciální snoubenci půdu, na které by se mohli
usadit a která by jim zajistila obživu; dědické právo: majetek dědil prvorozený syn,
ale musel vyplatit matku a sourozence (kteří museli odejít z domu) a to tak, že se
stanovila odhadní cena celého majetku a buď jim nový vlastník dal jednorázovou
sumu (to ale znamenalo prodat statek), ale mnohem častěji jim musel vyplácet
závdavky, tj. na sv. Havla a sv. Jiří jim vyplácel vejrunky.
Jihovýchodní model byl naopak charakteristický těmito znaky:
mnohočlenné rodiny;
vysoká sňatečnost; sňatkový věk 20–21 let; dědické právo: přesně se neví,
kdo co dědil, ale sourozenci (jen sestry se vyvdávaly jinam) zůstávali na statku,
fungovala tedy velkorodina; matky často přešly do pozice podruhyň; výlučnost
patrilineárního principu tvoření rodiny;
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neolokalismus: v severozápadním modelu pod jednou střechou nikdy
dlouhodobě nežily dva manželské páry, v jihovýchodním modelu běžné.
Hajnalova teorie dvojího modelu byla mezi odbornou veřejností vesměs
přijata, nově ale byl model regionálně zjemněn a ukazuje se, že ne všechny znaky
byly tak přísně dodržovány jak na jihovýchodě, tak na severozápadě Evropy.
Moderní rodina
V moderním světě se institut rodiny proměňuje, i v naší zemi dochází
v průběhu několika posledních desetiletí k řadě proměn. Česká rodina se v důsledku
transformačních procesů znatelně vzdálila ustálenému tradičnímu modelu. Žena
během dvacátého století získala značnou samostatnost osobní, ekonomickou
a společenskou, mění se role muže a ženy. Mění se také ekonomická funkce rodiny.
Ekonomický tlak vyžadující ekonomickou aktivitu obou partnerů vytlačuje
v rodinných prioritách péči o děti. Sociolog Milan Tuček (1998) uvádí, že v rodině
dochází k oslabování skutečně svobodných rozhodnutí pod tlakem vnějších faktorů
(trh práce aj.), což může být příčinou k rozmachu jiných životních stylů (např. v
USA 80. let 20. století tzv. singles), neboť lidé bez rodinných závazků mohou činit
více svobodných rozhodnutí. Kromě volby alternativních životních stylů dochází
také k odkládání vstupu do manželství a založení rodiny, vzrostl i podíl dětí
narozených neprovdaným matkám, stejně jako akceptace rozvodu či nesezdaného
soužití. Socioložky Jana Chaloupková a Petra Šalamounová zmiňují jako příčiny
proměn jak změny hodnotových orientací a rozrůzňování životních stylů, tak růst
ekonomické nejistoty a vývoj ekonomických podmínek mladých rodin.
Technologickým aspektem ovlivňujícím vývoj rodiny je též např. zkvalitňování
antikoncepce.
Škoviera (2012) uvádí, že v souvislosti s dnešní rodinou se setkáváme
s protichůdnými názory. Na jedné straně se tvrdí, že standardní manželství se přežilo
a na druhé straně se zdůrazňuje, že dnešní partnerský vztah zbavený hrozbou
těhotenství a založený na rovnoprávnosti ženy a muže může být vztahem kvalitním.
„Obsah pojmu rodina se celkem jistě mění (například ve funkcích). To však
neznamená, že se nutně mění i v základních charakteristikách. Jsme přesvědčení
o tom, že rodina je pokrevní právně stanovený vícegenerační svazek s jasně
limitovaným počtem rolí vůči konkrétním dětem v rodině pokud jde o rovinu:
sexuální (matka a otec) a generační (rodiče, prarodiče).“ Škoviera (2012, s. 11)
Podle Škoviery je dnešní rodina jiná jako rodina před dvaceti i více lety. Liší
se v řadě ukazatelů, jako například velikostí, vzděláním ženy a jejím uplatněním na
trhu práce a ve společnosti, rolemi ženy a muže, délkou péče o děti, stabilitou.
„Důležitou oblastí, v které se liší, jsou hodnoty.“ (Škoviera 2012, s. 11)
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Budovanie školskej komunity
ako základný predpoklad rozvoja inklúzie
Building theSchool Community as a Basic Assumption
for the Development of Inclusion
Jana Duchovičová, Maroš Stacho
Abstract
The study is describing a natural heterogeneity and evaluates the state of
inclusion in the conditions of our schools. The main objective was to identify
the state of inclusion in the T. Booth and M. Ainscow (2002) model in the
„community building dimension“ within the development of inclusive culture
dimension in the environment of selected Slovak elementary schools, what
can contribute to the development of an inclusive society. And also
emphasising the role of schools in building community and developing
values, as well as in increasing achievement. The main indicator in the Index
for inclusion in „community building dimension“ is the cooperation of the
schools and community members. We assumed a low level of the community
development in our conditions and research confirmed our assumption.

Key words: Inclusion. Social Inclusion. Index for Inclusion. Building Community.
School.
Úvod
Žijeme v rýchlo sa meniacej dynamickej spoločnosti, v ktorej sa riadime
najmä určitými požiadavkami vyplývajúcimi nielen zo spoločnosti ako takej ale aj zo
života konkrétnej komunity. Hneď na začiatok by sme radi odpovedali na základnú
otázku, ktorá bola daná v rámci vymedzenia témy konferencie. „Aké prekážky vidíme
pri vytváraní spoločenstva v spoločnosti, v našich deťoch, dospelých, v senioroch
a v nás samých? „Pri vytváraní spoločného spoločenstva v našej spoločnosti vidíme
hneď niekoľko zásadných bariér, ktoré určujú kvalitu našich životov. Sú to bariéry
nami vytvorené a nami udržiavané. Je to stigmatizácia, ktorú podporujú médiá. Sú to
predsudky, ktoré sú akousi neodmysliteľnou a samozrejmou súčasťou našej
spoločnosti. Je to neprajnosť, nedostatok empatie a znížená akceptácia voči inakosti,
rôznorodosti, diverzite. Je to nerešpektovanie potrieb druhých ľudí. Je to nenávisť
a zloprajnosť. Jednotlivé bariéry dosiahnutia spoločenstva, ktoré sa javia ako
samostatné problémy, majú minimálne jeden spoločný znak, a to, že sme ich všetky
vytvorili spolu. Preto je veľmi dôležité, aby sme ich spoločne aj odstránili.
Odpoveďou a riešením nastoleného problému je inklúzia na úrovni školy, inklúzia na
úrovni kultúry, inklúzia na úrovni politiky a inklúzia na úrovni spoločnosti. Koncept
diverzity vystavaný na inklúzii v edukačnej realite chápeme ako priestor pre
pochopenie seba samého prostredníctvom tolerancie a poznávania rozmanitosti
obsiahnutej osobnosťou každého jednotlivca.
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Kreovanie inkluzívnej spoločnosti
Rozmanitosť predstavuje celosvetový fenomén dotýkajúci sa všetkých
oblastí kultúrneho života, včítane vzdelávania. Predstavuje zdroj poznania
heterogenity a determinantov rôznych javov a vo vzdelávaní je považovaná za zdroj
nových príležitostí a inovácií orientovaných na dosahovanie efektívnejších
výsledkov edukácie, či už v dimenzii osobných, individuálnych efektov alebo v
dimenzii spoločenskej prosperity. V európskom priestore sú vyvíjané mnohé
iniciatívy, ktoré sa snažia o podporu rozmanitosti a kreovanie inkluzívnej
spoločnosti, rozvoj diverzifikovanej školskej populácie, prostredníctvom vytvárania
a ponuky kvalitných edukačných programov, implementujúcich princípy inklúzie,
ekvity, rešpektu, vzájomnosti a humanity. Súčasťou projektovania optimalizovaných
edukačných postupov je výskum diverzifikovanej školskej populácie a rozmanitosti
edukačných potrieb, ktoré z nej plynú, s cieľom podporiť kvalitu výchovy a
vzdelávania. (Duchovičová, 2018).
V prípade, ak dieťa nemá rovnakú možnosť zaradiť sa do spoločnosti ako
ostatné deti, cíti sa deprimované. Dieťa najviac brzdí stigmatizácia a predsudky
vytvorené spoločnosťou a nie samotné postihnutie, porucha, ohrozenie. Jeden zo
základných zdrojov, ktoré tieto stereotypy posilňujú, sú médiá. Vzbudzujú v nás akýsi
neurčitý strach, ktorý nás denno-denne ovplyvňuje. Výtvárajú sa predsudky, ktoré
priamo útočia na nejakú skupinu ľudí a sú len veľmi ťažko odstrániteľné (Leicester,
2008).
Predsudky vznikajú na úrovni spoločnosti, a preto jedine spoločnosť je tá,
ktorá ich môže eliminovať. Súčinnosť komunity môže vytvorené predsudky dočasne
alebo natrvalo odstrániť.
L. Požár (2010) tvrdí, že človek okrem toho, že je biologická bytosť, je
rovnako aj sociálny tvor a nevyhnutne potrebuje rozvíjať svoje medziľudské vzťahy.
Človek bez sociálnych kontaktov upadá a znižuje sa jeho kvalita života, a preto
jedna z najdôležitejších súčastí výchovy detí a žiakov so ŠVVP je sústredenie sa na
ich socializáciu. Pomáhať im rozvíjať ich sociálne kontakty, rozvíjať spôsob
a potrebu získavania nových kontaktov. Stigmatizácia je zodpovedná za nesprávnu
socializáciu a znemožnuje proces socializácie. Posmešky, pohľady, nepochopenie
cudzích ľudí odsudzujú tieto deti zo spoločenských kruhov a odsúvajú ich na okraj
spoločnosti. (In Lechta, 2010). Z uvedených tvrdení vyplýva, že inklúzia nie je nič
iné ako snaha o odstránenie stigmatizácie, nálepkovania, osočovania a zbytočných
predsudkov. Snaha o to, aby sme si boli vedomí hodnoty každého ľudského života
bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, schopností, predpokladov, pôvodu alebo rôznych
potrieb.
Inklúzia v edukácii
„ ...nie odlišnosť vytvára inklúziu ale inklúzia prijíma odlišnosť.“
V nadväznosti na diverzitu (rôznorodosť, rozmanitosť) a ekvitu pedagogická
veda používa súvzťažný pojem inklúzia. Inklúziou vo vzdelávaní rozumieme
spoločné vzdelávanie všetkých žiakov/študentov bez ohľadu na ich limity a silné
stránky, jediný cieľ je v snahe o maximalizáciu potenciálu prostredníctvom zmeny
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vyučovacích stratégií a štýlov zodpovedajúcich individuálnym požiadavkách
a potrebám žiakov/študentov. Inklúzia predstavuje snahu o stratégie v procese
vzdelávania, rešpektujúce rôznorodosť (diverzitu) žiakov vyplývajúce zo
zdravotného postihnutia, poruchy, nadania, rôznej kultúry, sociálneho prostredia či
jazyka, z odlišnosti rodinného prostredia a štýlu výchovy, z rôznorodosti záujmov
a kognitívnych štýlov či spôsobov učenia a pod. (Duchovičová, 2012).
Vytváranie a optimalizácia podmienok pre inklúziu na školách je prípravou
podmienok pre vytváranie inkluzívnej spoločnosti. Táto humánna filozofia
predstavuje zároveň spoločenskú stratégiu v prístupe k ľudskej jedinečnosti
s odrazom v širokých kultúrno-spoločenských a komunikačných benefitoch, včítane
benefitov ekonomických.
Európsky a v najširšom kontexte svetový priestor poníma inklúziu ako
presadzovanie práv každého človeka, dieťaťa s podporou jeho jedinečnosti osobitých vzdelávacích potrieb a záujmov. K tejto globálnej zmene prispela Svetová
konferencia UNESCO v roku 1994, z ktorej vzišiel dokument „The Salamanca
Statement“, tiež svetová konferencia (vzdelávacie fórum) v roku 2000 v Dakare, kde
došlo k prijatiu globálneho záväzku k podpore kvalitného vzdelávania pre všetky
deti, mládež a dospelých. Uvedená podpora je známa pod skratkou EFA Education
for All, podpísalo ju 164 vlád, pričom sleduje naplnenie šiestich základných cieľov,
a to: celkové zlepšovanie starostlivosti v ranom detstve a skvalitňovanie edukácie
najzraniteľnejších a znevýhodnených detí, zabezpečiť aby deti, zvlášť dievčatá,
ktoré patria k ohrozeným skupinám a etnickým menšinám, mali prístup ku
kvalitnému základnému vzdelaniu, zabezpečiť, aby vzdelávacie potreby všetkých
mladých ľudí a dospelých boli naplnené zabezpečením princípu spravodlivosti,
zabezpečiť 50 % zlepšenie gramotnosti, najmä
žien a spravodlivý prístup
k základnému a ďalšiemu vzdelávaniu pre všetkých dospelých, odstrániť genderové
nerovnosti v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a dosiahnuť rovnosť a rovný
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez rozdielu pohlaví, zlepšiť všetky aspekty
kvality vzdelávania s dôrazom na nadobudnutie kľúčových kompetencií
a dosiahnutie adekvátnej úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti. Pre
podporu jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami koordinovalo OSN
vznik Dohovoru Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Dohovor
o právach osôb so zdravotným postihnutím), ktorý od roku 2006 podpísalo viacero
štátov, medzi nimi v roku 2010 aj Slovenská republika (podpis a ratifikácia
Dohovoru OSN a Opčného protokolu č. 317/2010 a 318/2010).
Ratifikáciou dohovoru sa krajina zaviazala:
 k úplnému rozvoj ľudského potenciálu a pocitu dôstojnosti, vlastnej hodnoty
a k posilneniu rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej
rozmanitosti;
 k utváraniu podmienok umožňujúcich jednotlivcovi rozvíjať svoju osobnosť,
talent a tvorivosť, ako aj rozvíjanie duševných a fyzických schopností
jednotlivcov so zdravotným postihnutím, v rámci svojich úplných možností;
 umožniť jednotlivcom so zdravotným postihnutím efektívne sa zúčastňovať
na živote spoločnosti.
Cieľom inklúzie, podľa J. Průchu, E. Walterovej a J. Mareša (2003), nie je
odstrániť rozdiely medzi deťmi, ale umožniť, aby deti s rozmanitými schopnosťami
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a možnosťami tvorili spoločnú komunitu na základe ich práv a akceptácie
individuality celou komunitou. Inkluzívna škola vytvára priestor na realizovanie
princípov spravodlivých vzdelávacích príležitostí.
A. Sander (2004) zdôrazňuje, že inkluzívne vyučovanie nie je orientované
len na proces integrácie výnimočných žiakov do bežnej školy alebo integrovanie
s iným parciálnym cieľom, ale zameriava sa na celok, pričom jeho znakmi sú
integrita a komplexnosť.
Participácia sa vo vzdelávacom procese uskutočňuje, ak sa vytvoria
podmienky pre vyučovanie výnimočných a intaktných žiakov, aktívne zapojenie
všetkých žiakov do vyučovania, vedenie diskusie a výmenu poznatkov, názorov
a skúseností všetkých žiakov bez výnimky. Inklúzia sa v školskej praxi podľa
P. Seidlera a E. Žovinca (2008) vyznačuje celkovou participáciou komunity na
školskom dianí, výchovno-vzdelávacím systémom prístupným pre všetkých žiakov,
spoločným a individuálnym vzdelávaním v škole, spoločnou reflexiou a plánovaním
všetkých zúčastnených, podporou špeciálneho pedagóga, syntézou špeciálnej
a všeobecnej pedagogiky, kolegiálnym riešením a silnou podporou medzi učiteľmi,
kontrolou tímom. Ako uvádzajú spomínaní autori integrácia je dynamický proces
a jeho kulmináciou je inklúzia. Je to proces, ktorý je v neustálom vývoji. Cieľom
inklúzie je socializácia, akési spolužitie výnimočných a intaktných ľudí a jej význam
spočíva v skvalitnení integračného procesu, ktorý má relatívne pokojný priebeh, čo
znamená, že sa v súčasnosti integrujú žiaci bez ťažkých postihnutí. V prípade, ak
školy zvládnu tento prvotný „nápor“ žiakov, môžeme sa posunúť ďalej. Budeme na
„Školu pre všetkých“ inkluzívne vzdelávanie pripravení. Je dôležité, aby tento
proces mal určitý prirodzený priebeh. Tak ako sa určitú dobu špeciálne školstvo
vyvíjalo, je potrebná určitá doba aj na vznik inklúzie v podmienkach škôl
a v podmienkach našej spoločnosti.
Inkluzívna kultúra v škole je podľa M. Ainscow a M. Bootha (2002)
charakterizovaná nasledovnými ukazovateľmi:






Škola prijíma všetkých žiakov zo svojej spádovej oblasti, čo znamená, že
vzdelávanie je dostupné v miesta bydliska, a tým je sociálna pomoc
decentralizovaná. Do spolupráce so školou sú zapojené všetky miestne
komunity, so žiakmi komunikujú učitelia s úctou a v určitom ohľade ako
s partnermi. Do procesu vzdelávania sú zapojení aj rodičia, ktorí participujú
predovšetkým podporou svojich detí a záujmom o priebeh vzdelávania detí.
V škole je podporovaná hodnota inklúzie prostredníctvom zdieľania inklúzie
učiteľmi, žiakmi, rodičmi a všetkými zamestnancami a minimalizáciou
prejavov diskriminácie. Škola má vypracovaný Minimálny preventívny
program, ktorého súčasťou je program prevencie šikanovania. Všetci žiaci sú
motivovaní k úspechu a sú oceňovaní. Učitelia sa snažia odstraňovať prekážky
v učení a v zapojení žiakov s individuálnymi problémami.
Škola je vnímaná ako priestor vzdelávania pre všetkých, založená na dobrých
profesijných vzťahoch, spravodlivom kariérovom postupe, dobrom vybavení
prostredia tried, prijatí všetkých žiakov s priestormi fyzicky dostupnými
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všetkým osobám. Škola zostavuje študijné skupiny tak, aby boli zapojení
a docenení všetci žiaci.
 Inkluzívna prax je rozvíjaná v organizácii učenia, čo znamená, že vyučovanie
je plánované tak, aby z neho ťažili všetci žiaci. Učiteľ využíva metódy
a prostriedky na zistenie, či všetci žiaci porozumeli učivu. Na hodinách je
podporované zapojenie všetkých žiakov a rozvíja sa porozumenie
odlišnostiam. Využívajú sa predovšetkým aktivizujúce vyučovacie metódy.
 Inkluzívna prax je rozvíjaná mobilizáciou zdrojov. Ako zdroj pre vyučovanie
a učenie sa používajú rozdiely žiakov – žiacka diverzita, odborné poznatky
učiteľov a zdroje z celej komunity.
Podľa uvedených autorov (2002b) inklúzia etabluje inkluzívne štruktúry tak,
aby sa podieľali na vytvorení inkluzívnej kultúry a podieľali sa na inkluzívnej praxi.
Inklúzia v edukácii z nášho pohľadu začína chápaním a porozumením
diverzite žiackej populácie a v školskom kontexte stavia vyučovanie práve na tejto
heterogénnosti a rozdieloch.
Odborná pedagogická verejnosť inklúziu považuje za moderný trend
pedagogiky. Je na nás, či ju prijmeme a či sa s ňou dokážeme stotožniť, alebo ju
odmietneme.
Základnú myšlienka školskej inklúzie vystihuje nasledovné konštatovanie
„nie odlišnosť vytvára inklúziu, ale inklúzia prijíma odlišnosť.“ Práve v tomto
výroku vidíme kľúčový rozdiel medzi integráciou a inklúziou v podmienkach škôl.
Školská inklúzia – plnohodnotné začlenenie sa do komunity
Inklúzia nemá len rôzne požiadavky a pokyny, ale má aj bohatú ponuku.
Podľa autorov T. Booth, T. a M. Ainscow (2002), je to koncept, ktorý ponúka
svojim školám podporu vo forme osobnostného rozvoja svojich zamestnancov,
žiakov ale aj ostatných členov komunity. Je to nástroj, ktorý hľadá individuálne
potreby každého jednotlivca, ktorý sa zúčastňuje alebo sa zúčastňovať môže na
výchovno-vzdelávacom procese. Okrem toho, že sa jednotlivec stáva priamym alebo
nepriamym účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu, preberá hodnoty, normy,
kultúru danej školy, stáva sa neodmysliteľnou súčasťou väčšieho celku, členom
komunity. Tento proces znižuje mieru sociálnej exklúzie a zvyšuje mieru začlenenia
sa jednotlivca do spoločnosti. Jednotlivec sa stáva plnohodnotným členom
spoločenstva. Tento proces sa realizuje prostredníctvom mobilizácie všetkých
dostupných zdrojov a snahou o minimalizáciu prekážok.
Z uvedeného vyplýva, že v rámci inklúzie ide na jednej strane o akúsi
homogenitu a na druhej strane o výraznú heterogenitu. V prípade homogenity ide
o rovnakú príležitosť vzdelávať sa pre všetkých žiakov a v prípade heterogenity ide
vo všeobecnosti o to, čo škola môže ponúknuť svojim členom.
Reakciou na problém inklúzie je rozvoj školskej komunity, ktorú tvoria
všetky subjekty lokalizované v okolí školy. Budovanie komunít sa stáva základným
predpokladom vzniku inkluzívnej spoločnosti. Tieto predpoklady potvrdzujú A.
Barr, C. Stenhouse, P. Henderson (2001), ktorí sa zaoberali životom jednotlivých
komunít v kontexte budovania sociálnej inklúzie na plošnej úrovni.
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Obrázok 1: Model postupného rozvoja inkluzívnej spoločnosti v podmienkach našich
škôl z perspektívy postupného rozvoja komunity
Merateľnosť inklúzie v našich podmienkach
Inklúzia je pojem, ktorý je možné kvantifikovať, čo znamená, že sa dá merať
prostredníctvom série ukazovateľov vytvorených pre potreby „Indexu inkluzivity“
(Booth – Ainscow, 2002). Meria sa cez skúmanie výskytu znakov, základných hodnôt
definovaných v rámci inkluzívnej spoločnosti a inkluzívneho vzdelávania
a výsledkom je kvalita inklúzie. V súčasnosti neexistuje vzor merania inkluzivity na
školách vytvorený pre naše podmienky, preto sme pre potreby posúdenia inklúzie
v prostredí našich škôl formulovali kategórie pre jednotlivé ukazovatele a vytvorili
identifikačný nástroj. (bližšie Duchovičová, 2013). Jeho štruktúra pozostáva
z nasledovných indikátorov: budovanie inkluzívnej kultúry, tvorba inkluzívnej politiky
a rozvíjanie inkluzívnej praxe. Sú to zároveň základné rámce pre posúdenie inklúzie
v prostredí školy a tiež dôležité súčasti systematického plánovania rozvoja školy.
Budovanie inkluzívnej kultúry znamená venovať pozornosť tvorbe
spoločných inkluzívnych hodnôt a vzťahov založených na spolupráci, ktorá následne
podporí nevyhnutné kroky pre zlepšenie učenia a zapájania sa.
Tvorba inkluzívnej politiky predstavuje vytváranie podmienok pre
vzdelávanie všetkých tým, že podporuje diverzitu. Ide o prostriedok zabezpečenia
ekvity. Naplnenie ukazovateľa spočíva v zabezpečení takého strategického
plánovania, že myšlienka inklúzie nechýba v žiadnom jeho aspekte. Inklúzia
študentov a učiteľov nadobúda rozmer zapájania od prekročenia prahu školy
a všetky koncepcie a procesy predstavujú stratégiu zmeny.
Naplnenie ukazovateľa spočíva v dosiahnutí otvorenosti pre všetkých žiakov
a učiteľov s postihnutím rovnako ako pre žiakov a učiteľov bez postihnutia.
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Rozvíjanie inkluzívnej praxe zahŕňa organizáciu učenia a mobilizáciu
zdrojov vytvárajúcich praktické postupy zohľadňujúce inkluzívnu kultúru a politiku
školy.
Vymedzenie cieľa a metódy výskumu
Predmetom nášho výskumu bolo hodnotenie inklúzie školského prostredia
pedagógmi, žiakmi a špeciálnymi pedagógmi prostredníctvom vybraného
ukazovateľa- budovanie inkluzívnej kultúry v konkrétnom indikátore budovanie
komunity.
Cieľom bolo zistiť ako žiaci, učitelia a špeciálni pedagógovia vybraných škôl
hodnotia úroveň budovanie komunity ako súčasti inkluzívnej kultúry edukačného
prostredia.
Výskum nadväzuje na uskutočnenú identifikáciu úrovne inklúzie v
školskom prostredí v SR prostredníctvom ukazovateľov: budovanie inkluzívnej
kultúry, tvorba inkluzívnej politiky, rozvíjanie inkluzívnej praxe a identifikáciu
úrovne profesijnej kompetentnosti pedagógov v jednotlivých ukazovateľoch na
základe ratingového posúdenia pedagógmi rôznych stupňov vzdelávania s rôznou
dĺžkou pedagogickej praxe (Duchovičová, 2013a, Stacho, 2017), preto výsledky
indentifikované v sledovanom ukazovateli porovnávame s ďalšími ukazovateľmi
úrovne iklúzie v edukačnom prostredí
Výskum prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze sme uskutočnili analýzu
školských dokumentov, t. j. analýzu šklských vzdelávacích programov v základných
školách v nitrianskom okrese. Následne sme na základe tejto analýzy vybrali školy,
ktoré deklarujú vo svojom školskom vzdelávacom programe proinkluzívnu politiku
školy, čo považujeme za významný predpoklad tvorby inkluzívneho prostredia
a budovania inkluzívnej kultúry. Zámerne sme vybrali školy s programom
najbližším k pro-inkluzívnemu vnímaniu reality, v ktorých sme následne realizovali
zber dát. V druhej fáze výskumu prebiehal zber dát na zámerne vybraných školách.
Zber dát
Použili sme 3 dotazníky škálového typu vlastnej konštrukcie na
indentifikáciu miery inkluzivity v indikátore budeovanie komunity. Pri ich
konštrukcii sme vychádzali z prác T. Booth M. – Ainscow (2002) a J. Duchovičová
(2013). Položky nástroja majú formu pozitívnych výrokov, s ktorými vyjadrujú
respondenti mieru súhlasu. Počet bodov na škále je 5. Dotazovanými skupinami
boli žiaci, učitelia, špeciálni pedagógovia.
a) Sledované indikátory – žiaci: v oblasti budovanie inkluzívnej kultúry –
budovanie komunity:
Indikátor 1 – V škole sa cíti každý vítaný – overenie prostredníctvom 4 výrokov.
Indikátor 2 – Žiaci si navzájom pomáhajú – overenie prostredníctvom 3 výrokov.
Indikátor 3 – Zamestnanci školy a žiaci sa k sebe správajú s úctou – overenie
prostredníctvom 3 výrokov.
b) Sledované indikátory – učitelia: v oblasti budovanie inkluzívnej kultúry –
budovanie komunity:
Indikátor 1 – V škole sa cíti každý vítaný – overenie prostredníctvom 4 výrokov.
Indikátor 2 – Žiaci si navzájom pomáhajú – overenie prostredníctvom 4 výrokov.
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Indikátor 3 – Zamestnanci školy a žiaci sa k sebe správajú s úctou – overenie
prostredníctvom 3 výrokov.
Indikátor 4 – Medzi učiteľmi a rodičmi existuje partnerský vzťah – overenie
prostredníctvom 4 výrokov.
c) Sledované indikátory – špeciálni pedagógovia: v oblasti budovanie inkluzívnej
kultúry – budovanie komunity:
Indikátor 1– V škole sa cíti každý vítaný – overenie prostredníctvom 4 výrokov.
Indikátor 2– Žiaci si navzájom pomáhajú – overenie prostredníctvom 4 výrokov.
Indikátor 3– Zamestnanci školy dobre spolupracujú – overenie prostredníctvom
4 výrokov.
Indikátor 4– Zamestnanci školy a žiaci sa k sebe správajú s úctou – overenie
prostredníctvom 3 výrokov.
Indikátor 5– Medzi učiteľmi a rodičmi existuje partnerský vzťah – overenie
prostredníctvom 4 výrokov.
Hodnotu každého indikátora sme stanovili ako priemer z jeho odpovedí
(1-vôbec nesúhlasím, ... 5-úplne súhlasím) na položky, ktoré sa daného indikátora
týkali. To, že je takýto postup oprávnený, sme si overili faktorovou analýzou.
Zber údajov bol uskutočnený na vzorke 77 žiakov (štyroch tried), z ktorých
7 je integrovaných, 12 učiteľoch a 5 špeciálnych pedagógoch. Uvedomujeme si, že
vzorku nie je možné považovať za reprezentatívnu, preto zistené výsledky majú
informatívny charakter a môžu slúžiť ako východisko ďalšieho skúmania budovania
komuniti ako súčasti rozvoja inkluzívnej kultúry v prostredí našich škôl.
Výsledky výskumu
Výskumný problém, ktorý riešime v predmetnej štúdii, má deskriptívny
charakter. Pýtame sa, ako hodnotia žiaci, učitelia a špeciálni pedagógovia úroveň
inklúzie školského prostredia v oblasti budovania inkluzívnej kultúry v konkrétnom
indikátore budovanie komunity.
Výsledky získané dotazovaním žiakov.
Indikátor budovania komunity bol u žiakov v dotazníku zahrnutý
v kategóriách: V škole sa cíti každý vítaný, žiaci si navzájom pomáhajú a
zamestnanci školy a žiaci sa k sebe správajú s úctou.
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Ako vyplynulo zo zistení, najhoršie hodnotenou kategóriou indexu
budovania komunity je vzájomná pomoc žiakov a za menej uspokojivú považujeme
kategóriu zamestnanci školy a žiaci sa k sebe správajú s úctou z pohľadu žiakov.
V kategórii v škole sa cíti každý vítaný sme až na jednu triedu zaznamenali hodnoty
blížiace sa skôr strednej miere spokojnosti. Z dalších analýz a porovnania zistení
sme zistili, žiaci hodnotili indikátor budovanie komunity najhoršie zo všetkých
faktorov indexu inklúzie. Priemerná hodnota indikátora v indexe je 2,8.

Výsledky získané dotazovaním učiteľov

Výsledky zisťovania naznačujú, že pri budovaní komunity je z pohľadu
učiteľov nahoršie hodnotenou oblasťou vzťahová rovina medzi učiteľmi a rodičmi,
avšak ani ďalšie kategórie nie sú učiteľmi hodnotené z nášho pohľadu uspokojivo.
Priemerná úroveň inklúzie v hodnotenom indikátore je 2,7. Aj v hodnoteniach
učiteľov sme zistili pri porovnaní skóre zistených vo všetkých indikátoroch indexu
inklúzie, že indikátor budovanie komunity je najhoršie hodnoteným indikátorom.

Najhoršie hodnotená oblasť v indikátore budovanie komunity z pohľadu
špeciálnych pedagógov je kvalita partnerstva medzi učiteľmi a rodičmi a následne
kvalita spolupráce medzi zamestnancami školy. Na rozdiel od žiakov a učiteľov
budovanie komunity hodnotia v indexe inklúzie školy ako menej problematickú
oblasť (indikátor dosahuje stredové hodnoty) v porovnaní s ďalšími indikátormi.
Špeciálni pedagógovia najhoršie hodnotia indikátor organizácie učenia.
Závery a odporúčania pre prax
Ako vyplynulo z analýzy školských vzdelávacích programov, mnohé školy
sa snažia o zvyšovanie miery inkluzivity vlastného edukačného prostredia. Niektoré
školy danú snahu síce viac deklarujú, než reálne uskutočňujú a napĺňajú, no urobili
prvé významné kroky, aby sa budovaniu efektívneho inkluzívneho prostredia
postupne približovali. Z nášho výskumu vyplynulo, že učitelia, rovnako ako žiaci,
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považujú za najhoršie zvládnutú oblasť budovania inkluzívneho prostredia práve
budovanie komunity. Budovanie komunity je základom budovania inkluzívnej
kultúry a vzťahov založených na spolupráci. Podstatou utvárania inkluzívnej kultúry
v kontexte budovania komunity je prijatia diverzity v školskom prostredí a
subvencia tvorby inkluzívnych hodnôt a vzťahov založených na spolupráci, ktorá
následne podporí nevyhnutné kroky pre zlepšenie učenia a zapájania sa.
Podmienkou je vzájomná úcta medzi pedagógmi, bez ohľadu na funkciu, ktorú
zastávajú, sociálnu vrstvu, ku ktorej patria, pohlavie, etnické zázemie, sexuálnu
orientáciu, pričom všetkým sú vytvárané rovnaké príležitosti a všetci majú rovnakú
možnosť zapájať sa do aktivít školy. Ďalšou podmienkou je, že medzi
zamestnancami školy a rodičmi existuje partnerský vzťah bez akýchkoľvek
rozdielov (vzdelanie rodičov, ekonomický status, výška príspevkov a podpory škole,
kultúrne zázemie) a všetci rodičia majú pocit, že ich škola berie vážne. Škola zapája
do svojich aktivít miestne komunity, napr. seniorov, etnické skupiny ap. Vzhľadom
na uvedené považujeme za nevyhnutné v edukačnom prostredí našich škôl prijať
opatrenia a uskutočniť kroky, ktoré:
 posilnia príležitosti zapájania jednotlivcov do aktivít školy bez akýchkoľvek
rozdielov a obmedzení (vzdelanie rodičov, ekonomický status, výška príspevkov
a podpory škole, kultúrne zázemie);
 budú smerovať k podpore kooperácie žiakov navzájom, vytváraniu príležitostí
pre vzájomné spoznávanie, zbližovanie sa žiakov;
 budú viesť žiakov k tomu, aby boli hrdí na to, čo dosiahli a tiež k tomu, aby
dokázali oceniť to, čo dokázali druhí;
 zvýšia úroveň kompetencií učiteľov identifikovať a didakticky zvládnuť
rôznorodosť žiakov, ich odlišný sociálno-ekonomický status, úroveň schopností,
špeciálne potreby, učebný štýl, jazyk, kultúru, rasu, náboženstvo, pohlavie,
vierovyznanie ap. a využiť ju ako bohatý zdroj pre podporu učenia, nepovažovať
ju za problém;
 budú podporovať učiteľov pri prekonávaní negatívnych pohľadov na žiakov,
ktorí sú horliví, aktívni a podávajú vynikajúce výsledky a zároveň pri
prekonávaní negatívnych pohľadov na žiakov, pre ktorých sú hodiny
problematické a nepodávajú očakávané výkony;
 budú zvyšovať kompetencie učiteľov v oblasti hodnotenia žiakov, aby boli
eliminované pri hodnotení postupy, kedy sú výsledky jedného žiaka
porovnávané s výsledkami iného v rovnakej oblasti. Dôraz je kladený na
oceňovanie rozdielov a nie na súlad s tým, čo je vnímané ako „normálne“;
 budú viesť zamestnancov školy k tomu, aby žiakov „neškatuľkovali“ podľa ich
schopností a nedelili žiakov na intaktných a študentov so špeciálnymi
potrebami;
 budú viesť k minimalizovaniu stereotypu v prístupe k žiakom na základe ich
pohlavia, veku, kultúry, farby pokožky, sociálneho statusu rodiny, postihnutia,
sexuálnej orientácie, dokonalosti výzoru ap.
Naše negatívne predpoklady a očakávania, ktoré bránia vzniku
plnohodnotného spoločenstva z úvodu príspevku, boli, ako sme zistili,
v jednotlivých sledovaných školách a triedach prítomné. Učitelia kritizovali
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integráciu, s rodičmi sa stretávajú z nutnosti, spolupráca medzi žiakmi je na veľmi
nízkej úrovni, škola zapája do svojich aktivít miestne komunity, napr. seniorov,
etnické skupiny naozaj len výnimočne a komunita sa rozvíja len v ojedinelých
prípadoch. Pre vybudovanie skutočnej inkuzívnej kultúry je potrebné uskutočniť
ešte mnoho zmien, no prvou by mala byť zmena myslenia nás učiteľov.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-15-0368.
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Náhradní prarodičovství
Substitutional Grandparenthood
Adriana Sychrová
Abstract
The paper deals with a substitutional grandparenthood. It is closely
associated with substitutional family care. The author, however, shows that
this concept may be wider. It is based on the characteristics of the current
form of grandparenthood in society and the gradual transformation of the
grandparents' role. It distinguishes four dimensions of grandparenthood biological, legal, psychosocial and symbolic. The text contains parts of case
studies from the research practice of the author.

Key words: Grandparenthood. Grandchildren. Parents. Social Role. Care. Family.
Adoption. Foster Care.
Úvod
Prarodičovství je ve společnosti odpradávna považováno za důležité.
Ukazuje na to, že život rodiny má pokračování v životě vnoučat. Je přímým
zosobněním budoucnosti rodiny. Samotní prarodiče se pak v této roli většinou
realizují, neboť nejsou za výchovu vnoučat přímo odpovědni a mohou být mírnější
než rodiče. Prarodiče se podílejí na péči o vnoučata, předávají životní a rodinnou
historii, své zkušenosti a vědomosti. Považují se za významný prvek v tvorbě a
udržování mezigenerační solidarity. Pokud rodiče potřebují pomoc s péčí o děti,
bývají prarodiče prvními, kteří ji nabízejí.
Prarodičem je u nás 72 % osob ve věku 50 - 70 let. „Konkrétní podoba
prarodičovství je podmíněna jak kulturně, tak individuálními charakteristikami,
zejm. věkem vnoučat, zdravotním stavem prarodiče a kvalitou vztahu s rodiči
vnoučat.“ Prarodičovská role se považuje za značně hodnotnou. Může mít ovšem
také pejorativní nádech, neboť péče o vnoučata bývá považována za méně atraktivní
než jiné činností prarodičů. V rámci fungování mezigenerační pomoci dochází
k vyjednávání mezi autonomií jednotlivých členů v rodině a jejich vzájemnou
závislostí a potřebností. (Petrová Kafková, 2014, nestr.).
Příspěvek se bude zabývat náhradním prarodičovstvím. Za náhradní
prarodičovství bude v následujícím textu považováno takové, které nahrazuje
„pravé“ biologické prarodičovství. Typickým příkladem je prarodičovství vzniklé na
základě osvojení dítěte nebo jeho přijetí do pěstounské péče, zmíněny budou i další
možnosti. Vzhledem k tomu, že se charakteristika náhradního prarodičovství
odvozuje od současné podoby prarodičovství, zaměří se naše pozornost nejdříve na
probíhající proměny prarodičovské role ve společnosti a projevy mezigenerační
solidarity v rodinách.
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Měnící se role prarodičů ve společnosti
Role prarodičů prochází proměnou stejně jako instituce rodiny, ze které je
odvozena. Změny jsou způsobené především demografickým vývojem populace a s
tím spojenými důsledky. Česká společnost stárne, současně se zvyšuje naděje dožití,
v rodinách klesají počty dětí. Ačkoli se lidé stávají prarodiči ve vyšším věku,
předpokládá se, že s vnoučaty stráví potencionálně delší životní čas, navíc v lepším
zdravotním stavu. Výhodou daného stavu je, že se vnoučata nemusejí dělit o své
vztahy s babičkou a dědečkem s tolika dalšími sourozenci, sestřenicemi a bratranci,
jako tomu bylo dříve. Předpokládá se tedy, že vztahy mohou být mnohem hlubší a
intenzivnější (Petrová Kafková, 2014).
Z uvedených trendů se zdá, že prarodičovská role nabývá postupně na
významu a dochází k posílení pozice prarodičů v rodinách v rámci vytváření
systému mezigenerační pomoci. Situace však není tak jednoduchá, neboť kvalitu
mezigeneračních vztahů narušuje vysoká rozvodovost, a to především v otcovské
linii. Prarodiče z otcovy strany nejčastěji přicházejí o kontakty s vnoučaty. Ukazuje
se tedy, že přístup k naplňování prarodičovské role závisí ve velké míře na chování
a rozhodování rodičů (Hasmanová Marhánková, 2015). Podle údajů Českého
statistického úřadu z roku 2016 končilo rozvodem každé druhé manželství. V 60 %
případů se jednalo o manželství s nezletilými dětmi, celkem šlo o 28 tisíc dětí.
Průměrný počet nezletilých dětí na jedno rozvedené manželství se pohybuje kolem
hodnoty 1,5. Nejčastěji se lidé rozvádějí po 3 až 6 letech společného soužití.
Průměrná délka manželství je 13 let. Asi pětina rozvedených uzavírá následně nové
manželství, jiní žijí v neformálním soužití s novým partnerem. Není bez zajímavosti,
že vzrůstá také rozvodovost dlouhodobých manželství po 20 letech soužití. (ČSÚ,
2017).
Život dnešních prarodičů se změnil. Mnohem více než v minulosti se věnují
svým zálibám, vzdělávají se, zapojují se do charitativních činností, déle pracují nebo
udržují společenské kontakty. Podle Petrové Kafkové (2014) nevidí prarodiče smysl
života pouze v péči o vnoučata, což bylo typické pro období socialismu. Tehdy byly
mladé rodiny zcela závislé na pomoci prarodičů. Na druhou stranu se autorka dívá
poněkud kriticky na populární trend aktivního stárnutí spojený s udržením životní
spokojenosti i přes vyšší věk, který se mylně zaměřuje především na „užívání si
volnočasových aktivit“. Z aktuálních výzkumů totiž vyplývá, že zapojení do
prarodičovské role a péče o vnoučata zůstává stálou a důležitou součástí aktivního
stárnutí. Stává se přínosem pro prarodiče, rodiče i vnoučata. V poslední době se
zdůrazňuje například pozitivní vliv prarodičů na vzdělávací výsledky vnoučat.
Úspěch dětí ve vzdělání závisí nejen na finančních zdrojích rodičů a jejich vzdělání
jako kulturním zdroji, ale také na zdrojích prarodičů. Vliv prarodičů je zřejmý
zejména v případech, kdy mají vyšší vzdělání než rodiče a více materiálních zdrojů.
Prarodiče tak doplňují oba rodičovské zdroje (SHARE, 2017).
Péče prarodičů o vnoučata
Rodiče dnešních vnoučat chtějí bydlet v blízkosti prarodičů, mít jejich
pomoc tzv. po ruce a udržovat intenzivní kontakty. Nemají však zájem o společné
soužití. Údaje Eurostatu potvrzují, že nebývá obvyklé, aby žily společně tři generace
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v jedné domácnosti. Objevuje se to jen v 6 % případů (Kačerová, 2015). Česká
studie Höhne a kol. (2010) zjistila, že většina prarodičů žije do 25 km od bydliště
svých vnoučat a jsou v kontaktu alespoň jednou týdně. Polovina prarodičů pomáhá
alespoň občas bez závislosti na vzdálenosti jejich bydliště. Výraznými postavami v
rámci mezigenerační solidarity jsou především babičky, zejména v organizaci péče o
malé děti. Babičky u nás pečují o vnoučata 9 hodin týdně, dědečkové 5 hodin.
Konkrétní zapojení prarodičů závisí na věku vnoučat a rodinném uspořádání. Na větší
pomoc od prarodičů spoléhají především rodiče v neúplných rodinách. Zmíněná studie
identifikovala tři základní determinanty, které strukturují roli babiček v rodině. Jde o
charakter péče, směr „poptávky“ po péči – kdo dává podnět k zapojení prarodičů a
nakonec význam zapojení prarodičů pro běžný chod rodiny – jakou roli hrají babičky
v procesu harmonizace pracovního a rodinného života v rodině matek. Následně byla
vytvořena základní typologie vzorců prarodičovství z perspektivy matek a babiček:
 babička jako zaměstnání (babičky hlídají zpravidla každý den a zajištují
harmonizaci rodiny a zaměstnání při nástupu matky do práce)
 babička na telefonu (stále připravená pomoci)
 babička jako vynucená pomoc (o pomoc žádají především matky)
 babička na zážitky (poskytuje spíše zábavu než každodenních potřeby dětí)
 babička jako návštěva (omezené rodinné návštěvy bez péče)
 nepřítomní prarodiče (Höhne a kol., 2010).
Aktivní péči vnoučatům mladším deseti let poskytuje s denní či týdenní
pravidelností 30 % prarodičů, naopak 20 % českých prarodičů se do péče samostatně
nezapojuje (Hasmanová Marhánková, 2015). Matějček (1997) ale zdůrazňuje, že
úloha prarodičů netkví v tom, že se s dětmi učí nebo připravují do školy, to spíše jen
okrajově. Jejich úlohou je připravit děti do života.
Přílišná aktivita prarodičů má svou negativní stránku. Stává se, že detailně
organizují rodinný život rodičů, zasahují do partnerských vztahů nebo přebírají ve
velké míře způsob výchovy dětí, aniž by si to rodiče přáli. Taková péče zhoršuje
vztahy v rodinách. Stejně negativně působí nezájem prarodičů o vnoučata nebo
špatné vztahy mezi prarodiči a jejich dětmi, které jim znemožňují nebo dokonce
zakazují styk s vnoučaty.
V některých případech rodiče péči o děti nezvládají a jejich roli pak přebírají
prarodiče. Pečují o vnoučata zpravidla automaticky a neformálně. Mnohdy nacházejí
v péči naplnění, péči chápou do jisté míry jako povinnost. Zatížení některých
prarodičů v péči o děti bývá velké a péče intenzivní. Přehnaná míra intenzity může
ovlivňovat zdraví prarodičů a jejich psychickou kondici. V této souvislosti se zdají
zajímavé výsledky australského výzkumu, který zjistil, že vzhledem k duševnímu
zdraví a zachování dobrých kognitivních schopností žen-babiček ve věku 57 až 68
let, je ideální, pokud pečují o vnoučata pouze 1 den v týdnu. Naopak nejhůře
dopadly ženy pečující o vnoučata 5 a více dnů v týdnu. V tom případě se výrazně
zhoršovaly v testech pracovní paměti a rychlosti mentálního zpracování. zdroj
Náhradní prarodičovství a jeho dimenze
O náhradním prarodičovství se uvažuje především v souvislosti s náhradní
rodinnou péčí. Z našeho pohledu jsou důležité dvě formy – osvojení neboli adopce
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a pěstounská péče. K bližší charakteristice náhradního prarodičovství se pokusím
využít tři základní dimenze rodičovství popisované Matějčkem (1999). Rozdělím
prarodičovství na biologické, právní a psychosociální.
Biologické prarodičovství se vyskytuje nejčastěji. Odvozuje se přímo od vlastních
– biologických dětí prarodičů, přičemž část své genetické výbavy získávají vnoučata
přímo po prarodičích. Náhradní prarodičovství zmíněnou biologickou dimenzi ze
své podstaty postrádá.
Právní prarodičovství souvisí s právy a povinnostmi mezi prarodiči a vnoučaty.
O prarodičích se zmiňuje rodinné právo v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
v několika souvislostech. Za prvé stanovuje vyživovací povinnost mezi prarodiči
a vnoučaty, za druhé se týká rozhodování o svěření do péče při rozvodu rodičů, při
které se má v zájmu dítě brát ohled mimo jiné na citové vazby dítěte k prarodičům.
Za třetí má právní prarodičovství své důsledky v dědických právech. Jako právní
prarodičovství se charakterizuje jednak biologické prarodičovství, v případě
náhradních forem pak takové, které vzniklo osvojením dítěte nebo pomocí
asistované reprodukce z darovaných spermií, vajíček nebo embryí, což je forma
skrytého osvojení.
Psychosociální prarodičovství vzniká tehdy, pokud prarodiče přijímají svou
prarodičovskou identitu a sociální roli. Pro dobré mezilidské vztahy je zásadní
a mnohdy důležitější než biologické či právní prarodičovství. Mělo by se stát
základní charakteristikou každého dobrého prarodičovství, tedy i náhradního.
Psychosociální prarodičovství souvisí se zralostí pro prarodičovství. Ta je podle
Matějčka (1997) ovlivněna mnoha faktory, především věkem prarodičů (mladé
babičky pod 40 let mívají s přijetím role větší problém), souvisí s kariérou prarodičů
(vnoučata mohou spíše překážet), postavením rodiny, ekonomickou situací, počtem
dětí prarodičů, jejich zdravím, předchozími potížemi s výchovou, ale třeba i
s hodnotovými postoji a ambicemi, které do vnoučat vkládají. Rizikovost prarodičů
se projevuje v zátěžových situacích nebo při nesplněných očekáváních prarodičů
(narodí se vnouče s hendikepem).
Existuje ještě jedna dimenze náhradního prarodičovství, o které lze uvažovat
vzhledem ke změnám rodinného chování a do jisté míry slábnutí rodičovských rolí.
Jedná se o symbolické prarodičovství. Nejde ani o biologické, právní či
psychosociální prarodičovství. Plní symbolickou funkci v případě, kdy se k tomu
prarodiče sami rozhodnou a se symbolickým prarodičovstvím souhlasí. Symbolické
prarodičovství je nepříbuzné. Tito prarodiče mají zpravidla svá vlastní vnoučata.
V dané rodině doplňují nebo nahrazují chybějící prarodičovskou postavu. Míra
vzájemné emocionální angažovanosti se liší. S rozvojem vztahů může získat
symbolické prarodičovství navíc dimenzi psychosociální.
Typickým příkladem je prarodičovství v tzv. patchworkových rodinách. Tito
prarodiče mají jak svoje vlastní vnoučata, tak získávají vnoučata nevlastní. Podle
Clarke, Roberts (2004) má nevlastní vnoučata pětina prarodičů a čtvrtina prarodičů
má vnoučata v rozvedených rodinách. Pro některé prarodiče nebývá jednoduché
vybalancovat v patchworkové rodině svou prarodičovskou roli. V případě, že
prarodiče dokážou přijmout prarodičovskou roli i u nevlastních vnoučat, bývá to ku
prospěchu rodiny a jejímu fungování.
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Dalšími typickými představitelkami symbolického prarodičovství jsou u nás
placené chůvy, nesprávně označené za tzv. adoptivní babičky, s reálnou adopcí však
nemají nic společného. Často se objevují ve vietnamských rodinách.
Zprostředkovávají kulturní prostředí a zvyklosti české rodiny, dětem poskytují
v různé intenzitě emocionální podporu. Podrobně se na problematiku českých chův
ve vietnamských rodinách a jejich vzájemnou závislost v péči o děti zaměřuje
výzkum Souralové (2012).
Podíváme se nyní podrobněji na několik typů nebo druhů náhradního
parodičovství v souvislosti s využitím předchozích dimenzí prarodičovství.
Vycházejí ze dvou tradičních forem náhradní rodinné péče - osvojení a pěstounské
péče.
Osvojení
Osvojení dítěte se považuje za významnou událost. Přijmutím dítěte do
rodiny vznikají nové rodičovské, ale i prarodičovské vztahy. Proto se doporučuje
budoucím osvojitelům jako nezbytné bavit se o záměru osvojit dítě i s budoucími
prarodiči, neboť budou hrát v životě významnou úlohu. Prarodiče nemusejí být
s novou rolí ihned ztotožněni. Matějček (1997, s. 90) trefně uvádí: „Při narození
vlastního vnoučete je pro babičky a dědy… jedním z hlavních problémů, zda je to
včas či ne-včas. Při adopci dítěte je pro budoucí babičky hlavním problémem, zda-li
se to mělo vůbec stát. Vlastní vnouče je zpravidla přijímáno s radostí – adoptované
dítě s rozpaky a nejistotou.“ Prarodiče prožívají neplodnost svých dětí, která je
hlavní motivací k osvojení. Někdy zastávají zdrženlivý nebo odmítavý postoj, jsou
v zajetí předsudků o dědičných sklonech dítěte, obávají se o ztrátu majetku. Svou
prarodičovskou identitu tvoří postupně (Matějček, 1997).
Mladí rodiče se rozhodli osvojit dítě. Nechtěli dlouho čekat ani si dítě vybírat
a tak první dítě, které bylo určeno k osvojení, přišlo do jejich rodiny. Šlo o romské
děvče ve věku téměř tří let. Ačkoli v rodině o osvojení všichni věděli, chování obou
babiček bylo rozdílné. Matka osvojitelky vnučku bez problémů přijala a v péči o ně se
angažovala. Matka osvojitele byla rozpačitá. Upozorňoval na rizika, na původ dítěte.
Říkala, že to určitě špatně dopadne. Zpočátku s vnučkou netrávila moc času, styděla
se za ni, nevěděla, jak odpovídat na otázky sousedů a známých. Navíc měla už svá
vlastní vnoučata, se kterými děvče neustále srovnávala. Trvalo dlouho, než se stala
skutečnou babičkou. V pubertě vnučky pak bez vědomí rodičů začala organizovat její
osobní seznámení s biologickými rodiči. Ke kontaktu nedošlo, neboť děvče o to
nejevilo zájem a svěřilo se s aktivitami babičky rodičům. Paradoxně se zhoršily vztahy
mezi babičkou a osvojiteli, dobré zůstaly mezi vnučkou a babičkou. Po čase se situace
upravila.
Jiná situace nastává, když se prarodiči stávají sami původní osvojitelé.
Zpravidla přijímají své prarodičovství s radostí a své náhradní prarodičovství
prožívají stejně jako běžní prarodiče. Z praxe vyplývá, že mívají pocit naplnění
a uspokojení, neboť jejich rodičovské investice do dítěte se zúročují v podobě péče
o vnouče. Získávají tak ke svému původnímu náhradnímu rodičovství jakousi
přidanou hodnotu. Chybějící zkušenost společného života s osvojeným dítětem po
jeho narození si mohou nahradit skrze vztah s novorozeným vnoučetem, který jim
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jejich osvojené dítě připomíná. V některých případech se setkávají s reakcemi okolí,
které nepovažuje jejich prarodičovství za pravé.
Po narození první vnučky se osvojitelé prarodiče radovali. Když mluvili se
svými přáteli a známými, byli překvapeni, že s nimi radost nesdílejí v takové
intenzitě, kterou očekávali. Říkali jim: Ale to přeci není vaše vnouče, vždyť je od vaší
adoptované holky, ne?
Podoba prarodičovství závisí na kvalitě společných vztahů s rodiči vnoučete,
jejich partnerovi nebo životním stylu. Příklad ukazuje, že problémové chování
osvojeného dítěte v dospívání a mladé dospělosti je pro rodinu ohrožující a působí
jako hlavní překážka v navazování vztahů náhradních prarodičů s vnoučetem.
Osvojitelé přijali do rodiny chlapce ve věku 1,5 roku. Osvojitelka pak
porodila ještě dvě děti. Po10 letech se manželství rozpadlo. Všechny tři děti zůstaly po
rozvodu u osvojitelky, s otcem se pravidelně vídaly. Osvojitelka uzavřela nové
manželství, tím do rodiny přišly ještě další dvě děti manžela. Vztahy v rodině byly
funkční a dobré. Osvojený chlapec měl nového manžela rád, trávil s ním dost času.
V pubertě se začaly projevovat poruchy chování, krádeže, lhaní, útěky. Ačkoli se učil
dobře, nedokončil ani střední školu. Několikrát vykradl dům osvojitelů, byl často
agresivní, experimentoval s pervitinem, prodával marihuanu. Potom co nabídl na
internetu svou nevlastní sestru jako prostitutku a herečku do pornofilmů (bylo jí tehdy
15 let), osvojitelka ihned dospělého syna vystěhovala a přerušila s ním kontakty.
Osvojitel i manžel s tím souhlasili, sourozenci byli proti. Po roce přišel syn s tím, že
potřebuje získat velkou sumu peněz a zaplatit dluhy. Chtěl se vrátit domů, protože jeho
partnerka, také experimentující s drogami, čekala dítě. Osvojitelka s rodinou i
osvojitel odmítli jakkoli syna podporovat. Vnukovi jsou nyní tři roky, žádné kontakty
neudržují. Vnuka nikdy neviděli. Syn s rodinou žije jako bezdomovec. Osvojitelka ví, že
pokud by se spolu setkali, začaly by problémy, negativní vliv na sourozence, vydírání
skrze vnouče. Informace o osvojeném synovi získávají náhodně z facebooku.
Pěstounská péče
V případě, že rodiče neplní rodičovskou zodpovědnost, bývají prarodičům
svěřena jejich vlastní biologická vnoučata do pěstounské péče. V tomto případě se
ale nejedná o náhradní prarodičovství, ale o prarodičovství biologické, které má
pouze jinou právní formu z důvodu řešení krizové situace v rodině. Přesto se o ní
zmíníme.
Pěstounská péče prarodičů není jednoduchá a má svá úskalí. S rostoucím
věkem dětí se zvyšuje náročnost výchovy, prarodiče ztrácejí síly, provázejí je
finanční problémy, strach, pocit, že výchovu nezvládnou. Méně často vyhledávají
odbornou pomoc, bývají extrémnější ve výchově, dopouštějí se stejných chyb jako
při výchově vlastních dětí. V zátěžových situacích se u nich projevuje konflikt
rolové identity. Jsou prarodiči, ale zároveň by měli plnit roli rodičů. Jejich přirozená
role jako prarodiče přítele a důvěrníka se neshoduje s jejich nutnou proměnou k
úloze pečovatele, vychovatele a autority. Tím dochází k postupnému zatížení
prarodičů v rámci péče o dorůstající vnoučata vzhledem k jejich zvyšujícímu se
věku a změnám zdravotního nebo psychického stavu. Potřebují tudíž minimálně
preventivně podporu a pomoc (Mošťková, Sobotková, 2016)

113

Sychrová, A.:
Náhradní prarodičovství

O náhradním prarodičovství v souvislosti s pěstounskou péčí lze hovořit
v jiných případech. Soud svěřuje dítě do pěstounské péče dočasně, někdy
i dlouhodobě, protože dítě nemůže ze závažných důvodů vyrůstat se svými rodiči.
Jde o péči finančně ohodnocenou, dítě se může k rodičům vrátit. Při dlouhodobé
pěstounské péči vznikají mezi pěstouny a dětmi vztahy jako mezi rodiči a dětmi,
nikoli však právně (rodičům zůstává vyživovací povinnost). Péče končí dosažením
zletilosti. Pěstouni bývají zkušení rodiče s odrostlými dětmi. Jejich vlastní biologičtí
prarodiče pak dost často fungují jako náhradní prarodiče i přijatým dětem. Matějček
(1997) jejich pozitivní úlohu zdůvodňuje tím, že vztahy v pěstounské péči jsou
poněkud volnější a jsou iniciovány také na základě zájmu přijatých dětí. Prarodiče
jsou často výraznou podporou a pomocí pěstounské rodině.
Jiná situace nastává, když mladý dospělý jedinec, který vyrůstal
v pěstounské péči, má vlastní dítě. Stejně jako při osvojení, nahrazují v mnoha
případech pěstouni roli biologických prarodičů, kteří z různých důvodů chybějí. Na
rozdíl od osvojení ale nemají k vnoučatům žádná práva ani povinnosti. Jde
v podstatě o vztahy cizích lidé, založené na psychosociální dimenzi. Důležitost
jejich role jako podpůrné se zvyšuje se snižující se schopností zvládat péči o děti.
Dívka žila od 2 let v pěstounské péči. Pěstounku oslovovala mami, její
vlastní matka měla závažnou psychiatrickou diagnózu, o dítě se nemohla starat.
V dětství se dobře učila, byla hudebně nadaná. Postupně přicházely problémy
s chováním, podváděním, lhaním. Kolem 14 let začala navazovat známosti a
sexuálně žít. V 18 letech se jí narodil syn. Partner byl o 10 let starší, nebyl schopen
se starat, nepracoval, léčil se na psychiatrii. Po roce se narodilo druhé vnouče.
Matka působila spíše jako jejich sourozenec, ale péči o děti s vydatnou každodenní
pomocí pěstounů zvládala. Pěstouni se stali prarodiči nečekaně, k partnerovi měli
výhrady, nelíbil se jim, ale roli náhradních prarodičů přijali bez problémů. Intenzita
pomoci se zvýšila po rozchodu rodičů vnoučat. Jejich otec je vidí nepravidelně,
finančně nepřispívá.
Skryté osvojení
Asistovaná reprodukce souvisí s náhradním prarodičovstvím pouze
v menším počtu případů. Týká se těch případů asistované reprodukce, při níž byla
využita darovaná vajíčka, spermie nebo embrya. Vlivem neplodnosti, která se dnes
pohybuje kolem 20 %, jejich počet vzrůstá. Stoupá rovněž věk matek, které
asistovanou reprodukci podstupují. Možnost mají dle zákona až do věku 49 let
(ÚZIS, 2015). Ačkoli takové dítě není biologickým dítětem rodičů (otce, matky
nebo obou dvou), právně se stává matkou žena, jež ho porodila. Otec je ten, který je
pak uveden v rodném listě (často manžel). Jde vlastně o intrauterinní osvojení, které
je skryté a bude mít pravděpodobně podobné důsledky jako osvojení po narození
dítěte. O problematice asistované reprodukce a jeho vlivu na rodinné chování,
vztahy s rodiči a dalších členů rodiny a vývoj dětí nemáme téměř žádné informace.
Před několika lety ji začala sledovat dětská psychiatrička T. Horká.
Náhradní prarodičovství hraje stejně důležitou úlohu jako běžné
prarodičovství. Prarodiče napomáhají socializaci vnoučat, seznamují je s širší rodinou
a pomáhají udržovat vztahy. K dispozici dávají své materiální i sociální a kulturní
zdroje. Podstatný je jejich zájem o vnoučata a rozvoj vzájemných pozitivních vazeb.
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Náhradní prarodiče mají svou úlohu v mnohém ztíženou. Jejich cesta k prarodičovství
je nepřirozená. Bývají nejistí především na počátku vztahu, protože dítě neznají,
nevědí, co mají čekat, chybí jim s dítětem společná historie. Častěji je doprovázejí
problémy.
Na závěr jsem se nechala inspirovat zamyšlením z knihy Born for Love od
B. E. Perryho a M. Szalavitz (americký dětský psychiatr, neurovědce a
žurnalistka). Pokusím se části kapitoly velmi volně přeložit. V dlouhé lidské
historii čítající 150 000 let trávila běžně lidská společnost své životy
v multigeneračních rodinách a ve skupinách čítajících více rodin. V těchto rodech,
kmenech probíhaly bohaté interakce mezi jednotlivými členy, s nimiž se dnes
v západní společnosti již nesetkáme. Poměr dospělých jedinců a dětí byl tehdy 4:1.
Každé dítě tak mohlo mít několik pečovatelů okamžitě k dispozici – šlo o
sourozence, tety, babičky, dědečky, strýce, sestřenice…Ti všichni je mohli
vychovávat, otužovat, živit, obohacovat. Dva rodiče, mnoho dospělých.
Obohacující sociální prostředí je to, co náš mozek očekává…V moderní
společnosti však došlo ke kolapsu. Podstatně se snížily počty členů
v domácnostech, lidé žijí sami, dramaticky pokleslo množství a kvalita vztahů
především u malých dětí a ve věku, kdy mají potřebu vztahů nejvyšší. Aktuální
poměr denních pečovatelů a dětí se obrátil na 1:5. Jeden pečovatel se stará o 5
dětí. Je smutné říci, že to představuje jednu dvanáctinu vztahového bohatství
dřívějších lovců sběračů.
Jak říkají autoři, dítě je zrozeno ke vztahům, lásce, porozumění. Musíme je
však naučit ve vztazích žít. K tomu mohou prarodiče, třeba i náhradní, značně
napomoci.
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Medzigeneračné učenie v kontexte sekundárnej prevencie
Intergenerational Learning in the Context
of Secondary Prevention
Petra Jedličková
Abstract
The main objective of the article is to clarify and approximate the substance of
the intergenerational learning in the family environment. Subsequently, the
author emphasizes the importance of developing intergenerational activities in
the current family between the grandparents and grandchildren. She considers
them to be a significant means and tool of prevention in relation to a chosen
social-pathological phenomenon, specifically to the aggressive behaviour of
children and teenagers which represents a serious social problem having an
incessantly growing tendency. The author demonstates the mentioned fact on
a particular case study.

Key words: Intergenerational Learning in the Family. Aggressiveness. Grandparent.
Grandchild. Prevention.
Úvod
Ak považujeme proces ľudského učenia za nikdy nekončiaci, môžeme bez
váhania povedať, že práve prostredie rodiny predstavuje miesto, kde sme sa mnohé
naučili, stále sa učíme a ešte sa aj naučíme. Práve preto má edukačný proces
v rodine výsadné postavenie spomedzi iných foriem a spôsobov učenia. Zároveň je
základom pre vzdelávanie (sa) aj pri iných príležitostiach a v iných situáciách.
1 Medzigeneračné učenie v rodine
Medzigeneračné učenie v rodine považujeme za celoživotné informálne
vzdelávanie a jednotliví členovia rodinného spoločenstva môžu fungovať ako
edukátori, aj ako edukanti. Tento druh učenia zahŕňa v sebe všetky javy a procesy,
ktoré napomáhajú obojsmernému prenosu poznatkov, skúseností a postojov v rodine.
Toto učenie sa teda uskutočňuje v konkrétnych situáciách rodinného života,
v interakciách a spoločných činnostiach všetkých zúčastnených generácií (detí,
rodičov, starých rodičov). Nadobúda rôzne podoby, ktoré sa sústredia najmä na
spoločné činnosti v rodine, ktoré dávajú príležitosť učiť sa všetkým členom. Cez tieto
každodenné aktivity, ako sú prechádzky, rodinné výlety, spoločná príprava jedla
a spoločné stolovanie, práce v záhrade, návšteva kultúrnych a športových podujatí,
diskusie a konverzácia na rôzne témy, deti, resp. vnúčatá získavajú kompetencie pre
bežný život a zároveň sú podporované ich vedecké a technologické znalosti
(Rabušicová, M. et al., 2011). Učenie v rodinnom kontexte, prebiehajúce medzi
odlišnými vekovými generáciami, nevychádza z konkrétnych učebných plánov či
predstáv, ale častokrát sa deje náhodne, nezámerne, neuvedomene a zostáva
netematizované. V mnohých prípadoch sa opiera o formy imitácie a o poznatky i
skúsenosti členov staršej generácie, ktorí ich odovzdávajú deťom a mladým či strednej
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generácii. V rámci aktivít medzigeneračnej edukácie sa uplatňujú rôzne druhy učenia
(senzomotorické, verbálno-kognitívne, sociálne), avšak pri medzigeneračnom učení
v kontexte rodinného prostredia jasne dominuje učenie sociálne (práve preto je možné
považovať ho za preventívny nástroj vo vzťahu k sociálno-patologickým javom).
K téme medzigeneračného učenia medzi starými rodičmi a vnúčatami
neexistujú komplexné (kvantitatívne či kvalitatívne) výskumy a v našej krajine
úplne absentujú. Starí rodičia sa v dnešnej dobe stávajú významným pilierom
a osobou v procese edukácie vnúčat a stále viac sú jeho aktívnymi účastníkmi. Ich
prítomnosť v rodinnom kruhu je nevyhnutná a nenahraditeľná v oblasti výchovy
a vzdelávania najmladších členov (Sanz Ponce, R., Mula Benavent, J. M., Moril
Valle, R., 2011). Pozorujúc zmeny rodinnej štruktúry a modelu rodinného života,
ktorý prevažuje v dnešnej dobe, je dobré pripomenúť a vyzdvihnúť dôležitosť úlohy
a funkcie starých rodičov, ktorú zastávajú pri učení a prvotnej socializácii dieťaťa
v rámci rodiny. Rovnako, keď vnímame postupný rozvoj koncepcie a súčasnej
reality seniorov, musíme sa snažiť, spájajúc tieto skutočnosti, o obnovu roly starého
rodiča ako veľmi užitočného a prospešného nástroja, ktorý prispieva k tomu, aby
dieťa rástlo ako osobnosť a aby sa vzdelávalo i vychovávalo v kontexte
medzigeneračných vzťahov (Atanes, M. P., 2002).
1.1 Medzigeneračná edukácia ako preventívny nástroj agresívneho
správania
Agresia a agresívne správanie patrí v dnešnej dobe k najčastejším
negatívnym sociálnym deviáciám, je komplexným a multikauzálnym fenoménom
a stáva sa v súčasnosti problémom v celosvetovom meradle. Pri žiakoch ZŠ sa
stretávame so širokým spektrom problémového správania a obzvlášť závažným
problémom, na ktorý poukazujú viacerí odborníci, sa stáva práve tento typ
správania, ktoré prejavujú deti voči sebe navzájom, ale, žiaľ, stále s väčšou
intenzitou jeho adresátom sa stávajú aj rodičia, učitelia a vychovávatelia. Vychádzali
sme z výskumu, venovanému sociálno-patologickej problematike mládeže v SR,
ktorý bol realizovaný na základných a stredných školách v rámci celého Slovenska.
K najfrekventovanejším sociálno-patologickým javom, s ktorými sa učitelia
stretávajú u svojich žiakov, patrí fajčenie, záškoláctvo, konzumácia alkoholických
nápojov, šikanovanie, resp. agresívne správanie a užívanie nelegálnych drog
(Pétiová, M., 2015; Emmerová, I., 2011; Böhmová, P., 2011). Na ZŠ zostáva
najčastejšou poruchou záškoláctvo, ale za ním hneď nasleduje agresia a násilie.
Preto aj najväčšiu pozornosť v oblasti preventívnych opatrení venujú odborníci
práve predchádzaniu agresii a násilia (64 %) (Böhmová, P., 2011).
Višňovský (2011, in: Kraus, B., 2014) vo svojej publikácii prezentoval
názor, že najlepšou prevenciou sociálno-deviantného správania je práve dobre
fungujúca rodina s jasne stanovenými normami a pravidlami vzájomného spolužitia,
rodina, v ktorej rodičia majú čas na svoje deti, predstavujú pre ne vzor i model
konania a kde láska, porozumenie, tolerancia, rešpekt i úcta sú atribútmi
determinujúcimi každodennú rodinnú prax a život. Rodina je teda významným
preventívnym a ochranným faktorom pred výskytom sociálno-patologických javov
u detí a mládeže, ale rovnako aj dominantným rizikovým činiteľom problémového
správania (Hroncová, J. et al., 2015). Rovnako to predpokladá, že samotná
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spoločnosť bude uznávať rodinu ako základný socializačný i výchovný element
a kreovať podmienky nevyhnutné pre jej optimálne fungovanie. Avšak otázka znie:
Je súčasná rodina takou rodinou, ktorá by spĺňala uvedené kritériá?
Práve z týchto vyššie uvedených dôvodov vnímame stále viac dôležitosť
medzigeneračnej edukácie v rodinnom prostredí medzi starými rodičmi a vnúčatami
ako efektívny preventívny nástroj vo vzťahu k výskytu agresívneho správania u detí.
V nasledovnej časti vymenovávame niektoré pozitívne aspekty intergeneračnej
výmeny. Zo zrealizovaných medzigeneračných programov v rôznych krajinách
evidentne vyplýva, že ku kladným prínosom nesporne patrí znižovanie účasti detí
a mládeže na rôznorodých sociálno-patologických javov:
 seniori sa stávajú pre mladších oporou vo chvíľach ťažkostí a problémov,
v menšej miere je u nich zaznamenaná spoluúčasť na agresívnych, asociálnych
a antisociálnych činoch (Sanchéz Martínez, M. et al., 2010),
 mladšia generácia mení svoje postoje k starším ľuďom, zlepšujú sa ich vzájomné
vzťahy,
 zvyšovanie pocitu sociálnej zodpovednosti, zapájanie sa do rôznych
voľnočasových aktivít v spolupráci so seniormi, čo je zároveň prevenciou pred
drogovou závislosťou a antisociálnym správaním (Sanchéz Martínez, M. et al.,
2010).
 u oboch generácií sa rozvíja schopnosť učiť sa; podporuje sociálnu integráciu
a redukuje sociálnu segregáciu (García Mínguez, J., Bedmar Moreno, M., 2002),
 zvyšovanie pocitu osobnej hodnoty a sebadôvery (Sanchéz Martínez, M. et al.,
2010),
 lepšia účasť na školskej dochádzky, lepšie školské výsledky, nižšia
pravdepodobnosť sociálno-patologického konania (Rabušicová, M. et al.,
2011),
 útek zo samoty, z izolácie, reintegrácia do rodín a do spoločnosti, vznik nových
priateľstiev; zvyšovanie sebaúcty a motivačných činiteľov; rozvoj predovšetkým
sociálnych zručností (Sanchéz Martínez, M. et al., 2010).
Vieme, že agresivita je komplexný a multikauzálne podmienený fenomén so
svojimi pozitívnymi i negatívnymi stránkami a prejavy agresie môžu odrážať
psychosociálny vývin jej nositeľa, aktuálnej životnej situácie, v ktorej sa nachádza
alebo konštelácie osobnostných dispozícií a kognitívnych stratégií. Príčiny môžu
byť teda biologického (vrodeného) i sociálneho rázu (získané). Získané dispozície
majú súvis najmä s úrovňou sociálneho učenia (Fischer, S., Škoda, J., 2014;
Emmerová, I., 2014), ktoré na prvom mieste prebieha v rodine. Preto je veľmi
dôležité v otázkach prevencie zamerať sa najmä na sociálne prostredia, v ktorých sa
dieťa pohybuje a ktoré primárne ovplyvňujú jeho postoje, názory a vštepujú mu
hodnoty, ktoré sa následne premietajú do jeho konania a správania voči iným. Prvý
post nepochybne v tomto smere zastáva rodina, v ktorej sa dieťa učí vytvárať vzťahy
k sebe, k druhým, k spoločnosti, rozvíja svoje schopnosti, osvojuje si normy, učí sa
empatii, tolerancii, rešpektu a chápaniu ľudí vo svojom okolí. Práve v rodinnom
spoločenstve si osvojuje základnú životnú stupnicu hodnôt a kladú sa u neho
základy budúceho správania mimo tejto inštitúcie (Koťa, J., 2015).
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2 Metodologická orientácia výskumu
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť a vysvetliť, akú úlohu zohráva učenie
v rodinnom prostredí medzi starými rodičmi a vnúčatami v kontexte prevencie
agresívneho správania rôznej symptomatológie u vnúčat. Do skupiny výskumnej
vzorky, pri ktorej sme využili metódu prípadovej štúdie, patrili starí rodičia a ich
vnúčatá nami zvolených piatich rodín. Prostredníctvom nej sme sa snažili objasniť,
analyzovať a detailne popísať obsah a podstatu medzigeneračného učenia (medzi
starými rodičmi a vnúčatami) v konkrétnych rodinách a zároveň skúmať vzťah
medzi týmto učením a výskytom agresívneho správania u vnúčat. Išlo o výber
dostupný a zámerný, ktorý sa uskutočnil na základe kontaktov, ktoré sme nadobudli
v rámci svojej komunitnej práce. Kritériom výberu boli nasledovné typické znaky:
viacgeneračná rodina žijúca v jednej domácnosti alebo aj v oddelených
domácnostiach; generácia starých rodičov musí mať aspoň jedného člena; musí ísť
o rodinu, v ktorej môžeme dieťa či deti zaradiť do „kategórie ohrozených“, podľa
ponímania Vašeka (2006): do tejto skupiny zaraďujeme deti a mládež, ktorí sú trvale
vystavení nepriaznivým spoločenským, ekologickým, výchovným či iným vplyvom.
Ak nedôjde k náprave podmienok, môže u nich nastať narušenie v oblasti
psychickej, somatickej či sociálnej integrity a môžu reagovať na prežívanú situáciu
poruchami správania a inými neadekvátnymi reakciami a postojmi (v našom prípade
máme na mysli agresívne správanie ako jednu z foriem porúch správania).
Zmienený výskumný postup je špecificky vhodný najmä u nových
tematických oblastí, medzi ktoré medzigeneračné učenie určite patrí. Daný typ
výskumu sme zvolili z dôvodu, aby bolo možné popísať a porozumieť
medzigeneračným vzťahom a medzigeneračnému učeniu v celej jeho šírke a hĺbke a s
ním súvisiacu prítomnosť sociálno-patologického javu (konkrétne agresívneho
správania) vo vybraných rodinách. Našu prípadovú štúdiu sme klasifikovali ako
deskriptívno-explanačnú. Na doplnenie údajov sme využili aj metódu
pološtruktúrovaného rozhovoru, a to pri rozhovore v rodine s cieľovou skupinou
starých rodičov i detí, kde dôraz bol kladený na mapovanie edukačnej stratégie
v rodine a zároveň na jej súvislosti so situáciou v rodine, kde je dieťa ohrozené a môže
sa stať nositeľom agresívneho správania a osvojiť si nevhodné vzorce konania
a správania.
2.1

Čiastkové výsledky výskumu
Za podklad pre vypracovanie jednotlivých prípadových štúdií v počte päť
(v našom príspevku uvádzame jednu) sme využili údaje o rodine získané z našich
osobných kontaktov s jej členmi v rámci pomoci a podpory, ktorú im poskytujeme
prostredníctvom komunitnej práce a rovnako sme čerpali z dát nadobudnutých
metódou pološtrukturovaných rozhovorov. Realizovali
sme ich s vnúčaťom
z ohrozenej rodiny (Vašek, Š., 2006) alebo podľa Helusa (2015) z problémovo
zaťaženej rodiny a jeho starým rodičom, ktorého sme poznali a ktorý bol ochotný
odpovedať na položené otázky. Dané rozhovory boli primárne zamerané na
zisťovanie priebehu, obsahu, druhu, smeru a úrovne medzigeneračného učenia
v rodine medzi starými rodičmi a vnúčatami, ale naším cieľom bolo zistiť aj kvalitu
vzťahov medzi oboma generáciami, roly, ktoré zastávajú starí rodičia pri výchove
vnúčat a ako sa menia v závislosti od veku vnúčat typy edukátorov v kontexte
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intergeneračného vzdelávania a pod. Všetky rozhovory sme nahrávali na diktafón
s dovolením všetkých respondentov. Zvukovú podobu odpovedí sme následne
doslovne prepísali do dátových súborov.
2.1.1 Základné informácie o rodine
Náš respondent – vnúča Jakub má jedenásť rokov, navštevuje piatu triedu
základnej školy, kde dosahuje výborné výsledky. Zvlášť obľubuje predmety, ako
matematika či telesná výchova. Žije s obidvoma rodičmi a s mladšou päťročnou
sestrou v rodinnom dome na dedine. V súčasnosti tvoria dvojgeneračnú rodinu
(rodičia a deti), nakoľko sa pred dvomi rokmi presťahovali. Dovtedy žili v jednej
domácnosti so starými rodičmi z otcovej strany (terajšieho otca, resp. otčima). Jakub
sa narodil slobodnej matke, ktorá sa po jeho narodení následne vydala za iného
muža, s ktorým mala ďalšie dieťa. Jeho vlastný otec opustil matku, keď sa dozvedel,
že čaká dieťa a neprejavuje o neho ani teraz žiadny záujem. Náš respondent je veľmi
tichej, plachej až ustráchanej povahy, čo vyplýva zo štýlu výchovy, ktorý
popisujeme v ďalšej časti prípadovej štúdie.
2.1.2 Ohrozenie zo strany rodinného prostredia
Ako sme uviedli, Jakub je vychovávaný nevlastným otcom, čo je veľmi
citeľné na jeho negatívnom prístupe k nevlastnému synovi. Odráža sa to v príliš
autoritatívnej výchove k nemu a rozmaznávajúcej či protekcionistickej výchove vo
vzťahu k vlastnej dcére. Takto žije v ovzduší príkazov, zákazov, nariadení,
„dirigovania“, pričom sa neberú do úvahy jeho názory, priania a určite táto atmosféra
strachu neprispieva k rozvoju autonómnej osobnosti, ktorá sa vie rozhodovať, niesť
zodpovednosť či prejavovať spontánnosť vlastnú veku dieťaťa. Autoritárski rodičia
vychádzajú z premisy, že poslušnosť predstavuje základnú čnosť ich ratolesti
a očakávajú, že dieťa urobí bez diskusie všetko, čo mu povedia (Koťa, J., 2015). Žiaľ,
rovnaký prístup zaznamenávame aj zo strany samotnej matky, ktorá kladie na prvé
miesto mladšiu sestru a k Jakubovi sa správa ľahostajne, vyžadujúc od neho až
prílišnú ústupčivosť či starostlivosť o sestru. Rozdielne a nespravodlivé správanie sa
oboch rodičov k Jakubovi v porovnaní s postojmi k jeho sestre, potvrdzujú aj iní
členovia rodiny (Jakubova teta či stará matka zo strany matky). Pravdepodobne aj táto
skutočnosť vysvetľuje jeho prílišnú podriadenosť či utiahnutosť netypickú pre jeho
vek.
Z odbornej literatúry je nám známy fakt, že dieťa vyrastajúce v autoritárskej
rodine býva v škole nápadné svojou zakríknutosťou a vyľakanosťou, alebo na druhej
strane svojou záludnosťou či agresivitou, podľa toho, ako sa vyrovnáva
s autoritátorskými postojmi zo strany rodičov. Ako výsledok nedostatočného
sociálneho učenia sa podľa Koťu (2015) môže dostaviť práve neprispôsobivé
správanie. Preto považujeme uvedenú rodinu, resp. jej prostredie za možný faktor
vzniku agresívneho správania u Jakuba, keďže pri tomto type výchovy môže dôjsť
k tzv. „lámaniu osobnosti“, resp. k potlačeniu túžby rozvíjať sa ako osobnosť, alebo
narastajú silné agresívne tendencie (Helus, Z., 2015).
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2.1.3 Kontext medzigeneračného učenia
Obaja rodičia sú zamestnaní. Matka často pracuje aj cez víkendy a otec
aktuálne (pár mesiacov) robí v zahraničí, preto býva doma zriedkakedy. Z dôvodu
ich pracovnej vyťaženosti Jakub často trávi čas aj u starých rodičov (najmä u starej
matky z matkinej strany), alebo veľakrát sa stane, že je sám doma, ako to uviedol pri
rozhovore. Zo strany otčima už žije iba stará matka, ktorá je už na dôchodku a býva
v tej istej dedine. Starý otec zomrel pred tromi rokmi. Obaja však mali rovnaký
negatívny postoj k Jakubovi z toho istého dôvodu ako ich syn, resp. respondentov
otčim, teda, že nie je to ich „vlastné“ vnúča. Jakub to vníma, a preto nerád
navštevuje túto starú matku, ktorá tiež preferuje jeho sestru Tamaru. Ona u nej trávi
každé popoludnie po materskej škôlke. Vnuk Jakub uprednostňuje zostať doma sám
po škole a chodí k nej iba zriedka. Keď však bol mladší, musel tam chodiť po
skončení vyučovania. Spomína si, že stará matka sa s ním zvykla učiť, vysvetlila
mu, keď niečomu nerozumel, hrávali sa spolu spoločenské hry, chodievali do lesa na
prechádzky... Na otázku, či si myslí, že aj stará matka sa od neho niečo učí,
odpovedal, že ju naučil pracovať s tabletom. Zo stretnutí s ňou si pamätá najmä na
to, že im dávala často cukríky a keksíky. O starom otcovi nevedel povedať nič
významné, na čo by si spomínal. Hovoril iba o jeho chorobe.
S druhou starou matkou sa stretáva častejšie, i keď ona ešte pracuje
v hospici ako upratovačka. Navštevuje ju cez víkendy, cez prázdniny a keď je chorý,
ona sa o neho stará. Táto stará matka býva v meste, kde musí Jakub dochádzať. Má
rodinný dom so záhradkou, kde ho učí pestovať zeleninu, starať sa o hydinu
a domáce zvieratá. Takisto ho učí aj jednoduchým domácim prácam (varia spolu
polievku a iné jedlá; robia cesto, ktoré on potom vykrajuje; plnia buchty a pod.),
chodia spolu nakupovať, na jarmok, na cintorín. Trávia spolu veľmi veľa času,
hrávajú sa spolu karty, rozprávajú sa o tom, čo ho zaujíma (počítače...), o situácii
doma, o škole a pod. Jakub k nej má dôveru, zverí sa jej, keď má problémy a keď ho
niečo trápi. Má pocit, že ona mu rozumie, chápe ho. Vyjadril sa, že jej povie skôr
o svojich ťažkostiach ako svojim rodičom, ktorí aj tak väčšinu času trávia
v zamestnaní. Stará matka ho tiež učí rozumieť a používať východniarske nárečie,
lebo doma ním nehovoria. Odovzdáva mu však aj hodnoty duchovné a náboženské.
Chodieva s ním v nedeľu do kostola, čo rodičia zanedbávajú, pripravuje ho
k sviatostiam, učí ho modliť sa. Vo vzťahu k nej sa tiež potvrdzuje, že
medzigeneračná edukácia prúdi obojsmerne a profitujú z nej obe generácie. Jakub
jej totiž vysvetľuje, ako používať mobil, tablet a pod. So starým otcom z matkinej
strany sa v podstate nestretáva, lebo on je alkoholik a už šesť rokov sa podrobuje
terapeutickému liečeniu v zariadení. Domov chodieva iba na sviatky. Náš
respondent celkovo hodnotil starých rodičov ako menej prísnych v porovnaní
s rodičmi.
Druhý rozhovor sme uskutočnili práve so starou matkou, s ktorou Jakub
trávi viac času a ku ktorej radšej chodí, lebo sa mu venuje a má ho rada. Na začiatku
rozhovoru, skôr ako sme prešli ku konkrétnym otázkam, najprv rozprávala
o viacerých situáciách, v ktorých vidí, že Tamaru uprednostňujú v rodine, lepšie sa
k nej správajú ako k jej bratovi. Pani Milene je to veľmi ľúto, svoju dcéru (Jakubovu
matku) upozorňuje na nespravodlivý prístup k svojim deťom, keďže Jakub sa jej na
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to sťažuje a snaží sa vnukovi vynahradiť nedostačujúcu rodičovskú lásku a prijatie,
za čo sa jej on odmeňuje poslušnosťou a vďačnosťou.
Celkovo má naša respondentka šesť vnúčat vo veku od jedného do jedenásť
rokov. Päť z nich k nej prichádza pravidelne, nakoľko bývajú blízko a najmladšie
vnúča vidí len občas kvôli veľkej vzdialenosti. Na otázku, čo sa snaží naučiť svoje
vnúčatá, odpovedala, že každé jedno zapája do práce podľa ich vekových
schopností, keďže doma im to nie je až tak umožnené. Potrebné je vyzdvihnúť fakt,
že im to ukáže najprv a potom sa to snažia robiť spolu. Jej odpovede sa zhodujú
s tým, čo uviedol Jakub, že ho stará matka učí, ale ešte doplnila, že vnuk jej pomáha
aj s nemčinou, ktorú sa začala teraz učiť. Obdivuje u neho i u ostatných vnúčat
schopnosť používať výdobytky modernej techniky.
Čo sa týka vzťahu k vnúčatám, pani Milena sa vyjadrila, že určite má k nim
iný vzťah, aký mala k deťom. Prežíva väčšiu zodpovednosť a strach, aby sa im niečo
nestalo. Napriek generačným odlišnostiam si myslí, že rozumie svojim vnúčatám,
lebo sa usiluje vžiť do ich myslenia, do ich sveta, fantázie. Poukázala na fakt, že
starí rodičia by mali mať s vnúčatami kamarátsky vzťah, aby sa im mohli zdôveriť,
ale tiež musí byť zachovaný rešpekt a úcta. Tiež si uvedomuje, že sa musí správať
k vnúčatám na základe ich veku. Zvlášť hovorila o Jakubovi, ktorý začína prežívať
obdobie puberty. Stará matka zastáva názor, že teraz je čas, kedy zvlášť sa s ním
treba rozprávať a usmerňovať ho, aby do života „vykročil správnou cestou.“ Ona sa
snaží sprostredkovať mu (i ostatným vnúčatám) správne hodnoty radami, ale najmä
osobným príkladom.
2.1.4 Záver prípadovej štúdie
Medzigeneračné učenie medzi starou matkou zo strany matky a vnukom
Jakubom v tejto rodine prúdi obojsmerne. Čo sa týka druhu učenia, môžeme vnímať
všetky typy: senzomotorické (Jakub sa učí variť, záhradníčiť, nakupovať; objasnenie
používania modernej techniky, ako je mobil či tablet...), verbálno-kognitívne
(robenie úloh so starou mamou; vysvetľovanie nemčiny starej matke či osvojovanie
si náboženských znalostí) i sociálne (rozvoj komunikačných zručností;
odovzdávanie hodnôt ako viera, rešpekt a úcta k starším, pracovitosť, zodpovednosť,
spolupráca, prijímanie životných neúspechov).
Ak by sme mali určiť roly oboch Jakubových starých matiek, môžeme
konštatovať, že stará matka (zo strany otčima) v období mladšieho školského veku
svojho vnuka zastávala úlohu „spoločníka na hranie“, príp. v niektorých prípadoch
„strážcu či opatrovateľa“. V súčasnosti ju môžeme na základe jej postoja k Jakubovi
zaradiť do skupiny „ľahostajní starí rodičia“. Iná situácia sa javí vo vzťahu stará
matka zo strany matky a Jakub. Nachádzame u nej nasledovné roly: strážca
(opatrovateľ), nositeľ morálnych hodnôt, vzor plnenia povinností, zmierovateľ,
pomocník vo chvíľach krízy, kamarátka a dôverníčka. Čo sa týka určenia typu
rodinného edukátora v procese medzigeneračnej edukácie v smere stará matka –
vnuk, môžeme konštatovať, že zástupkyňa staršej generácie sa v niektorých
situáciách stáva radcom (najmä pri senzomotorickom a verbálno-kognitívnom
učení) a inokedy zase vzorom (pri sociálnom učení). Jakub predstavuje vo vzájomnej
interakcii so starou matkou typ konzultanta, kedy ochotne vysvetlí, poradí, ak je
však o to požiadaný.
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Na záver je ešte vhodné dodať, že je evidentná absencia mužského prvku
a vzoru vo výchove nášho respondenta, tak zo strany otca, ako aj zo strany starých
otcov, s ktorými nenadviazal žiadny blízky vzťah, a tak nemal možnosť učiť sa od
nich „mužským“ zručnostiam, prácam či záľubám. Z uvedeného popisu obsahu
medzigeneračného učenia medzi Jakubom a starými matkami vnímame, že dominuje
odovzdávanie skôr „ženských“ spôsobilostí, ako je varenie, pečenie, upratovanie,
starostlivosť o záhradku. Z odbornej literatúry, ale aj zo skúsenosti vieme, aký
dôležitý je pre intaktný psychosociálny vývin chlapca práve vzor muža, otca, aby raz
dokázal zodpovedne zastať i túto sociálnu rolu vo svojom živote. Ako uvádza
Bakošová (2005), keď dieťaťu chýba otec, má tendenciu správať sa
nedisciplinovane, asociálne či agresívne voči dospelým. Takisto odmietanie dieťaťa,
resp. Jakuba, zo strany starej matky, ale v podstate aj rodičov, ktorí preferujú
viditeľne mladšiu Tamaru, môže v budúcnosti nášmu respondentovi spôsobiť
nemalé problémy so sebaprijatím, sebaúctou či sebahodnotením.
Záver
V dnešnom svete zaznamenávame neustále zvyšovanie početnosti
a frekvencie rôznorodých sociálno-patologických fenoménov, kriminality
a delikvencie každého druhu i stupňa. V dnešnej dobe ide u detí a mládeže najmä
o stále častejšie a intenzívnejšie prejavy i dôsledky agresie a agresívneho správania,
kde jedným z dôvodov je aj zanedbaná alebo nesprávna edukácia, neschopnosť
mladej generácie komunikovať, viesť dialóg, aktívne počúvať, konštruktívne riešiť
konflikty, vytvárať dlhodobé, pevné a zdravé vzťahy a na základe nich dozrievať
ako ľudská bytosť v biologickej, psychickej, sociálnej i duchovnej oblasti.
Medzigeneračné učenie, založené na rozvíjaní a upevňovaní intergeneračných
vzťahov medzi mladými ľuďmi a seniormi, vnímame preto ako veľmi účinnú cestu a
prostriedok prevencie nežiaducich spoločenských javov, v našom prípade
agresívneho správania, a ako najhodnotnejší sociálny kapitál.
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Edukácia ako spôsob oplyvňovania života seniorov
Education as the Way of Influencing Senior's life
Ľubica Ďurajdová
Abstract
Education of seniors is as equally important as education of children in
elementary schools or even teaching students at universities. Vast majority of
seniors are pushed to the margins of society and as a result they have feelings
of uselessness and what is most alarming, they have fear for their own lives.
This journal contribution pays attention to education of seniors and at the same
time is dealing with the process of preparation of ageing and old age. This
contribution will also provide reasons why to educate seniors, the methods that
are used throughout education process. The contribution will specify obstacles
which may occur throughout education process and will suggest solutions for
them.

Key words: Senior. Education. Fear. Old Age. Education Activities.
Úvod
Problematika starnutia populácie je veľmi aktuálna, a môžeme povedať, že
s ňou úzko súvisí edukácia seniorov. O starnutí spoločnosti hovoria viaceré
demografické výskumy. Ako príklad uvedieme vek populácie v Slovenskej
republike (roky 1990 – 2014).
Je známe, že starnutie populácie sa zintenzívnilo v 90. rokoch minulého
storočia, pokračuje aj v súčasnosti a podľa aktuálnych prognóz bude v budúcnosti
napredovať ešte rýchlejším tempom. Medzi jeden z hlavných dôvodov starnutia
populácie sa považuje pokles pôrodnosti, ale i nižšia úmrtnosť u ľudí vyššieho veku
(www.infostat.sk/vdc/pdf/Populacny_vyvoj_SR_2014.pdf).
Na základe tabuľky č.1, môžeme konštatovať, že priemerný vek vzrástol od
roku 2000 o takmer 4 roky z 36 rokov na 39,9 rokov a mediánový vek z 33,3 rokov
na 38,2 rokov, t. j. o 5 rokov. Od polovice 90. rokov sa priemerný vek medziročne
zvyšuje o 0,2 –0,3 roka, resp. o 2,4 –3,6 mesiaca.
(http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Populacny_vyvoj_SR_2014.pdf).
Starnutiu populácie, edukácie seniorov a ich kvalite života sa venujeme aj
v našej dizertačnej práci s názvom Edukácia v kontexte kvality života seniorov.
Realizovali sme v nej výskum so zameraním na denné centrá. Výskumná vzorka
bolo tvorená seniormi vo veku nad 62 rokov.
Cieľom výskumu bolo zistiť kvalitu života seniorov vo vybranom regióne
a ich záujem o edukačné sociálne aktivity. Mnoho seniorov sa s nami podelilo
o myšlienky, ktoré sú pre nás nesmierne poučné, a pre budúcu prácu s nimi veľmi
dôležité. Spomenutý výskum pozostával z vyplnenia dvoch dotazníkov kvality
života, WHOQOL -OLD a WHOQOL – BREF. Okrem dotazníkov sme realizovali
ešte štruktúrovaný rozhovor zameraný na edukačnú sociálnu službu. Za najčastejšie
sa vyskytujúce problémy, na ktoré sa musia hľadať riešenia, považujeme napr. pocit
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samoty a depresie v starobe, vnímanie staroby ako obdobie strát, ťažkosť uzatvárať
nové priateľstvá, pocit vyradenia zo spoločenského diania. No na druhej strane
výskum potvrdzuje aj to, že seniori sa chcú podeliť o svoje skúsenosti s mladšou
generáciou, chcú im byť príkladom a veria, že ich život má význam.
V nasledujúcich častiach predstavíme možnosti edukácie, potrebu správnej
adaptácie na novú životnú etapu. Ďalej si spomenieme aj prekážky, ktoré sú pri
edukácií seniorov prítomné.
Tabuľka č.1: Veková štruktúra obyvateľstva vo veku 65 rokov a viac

Postavenie seniora v spoločnosti a príprava na starobu
Tak ako spomína I. Kamanová (2013), mnoho ľudí je presvedčených o tom,
že seniorom postačuje len finančné a sociálne zabezpečenie. Ako negatívum v našej
spoločnosti vidíme to, že sa človek vstupujúci do dôchodku vníma už ako starý
človek. Opak je však pravdou (I. Kamanová, 2013).
Keď sa na postavenie seniorov v spoločnosti pozrieme z pohľadu histórie,
vieme, že sa menilo spolu dobou. Napr. v staroveku patrili medzi najváženejšiu
spoločenskú skupinu, bez ktorej sa v štáte nemohli uskutočniť žiadne zmeny.
Využívala sa hlavne ich múdrosť a skúsenosť. Neskôr sa seniori dostávali do úzadia
a nastúpila éra mladých ľudí. (A. Odlerová – M. Tokovská, 2011).
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Dnes sa seniorom v niektorých prípadoch nevzdáva patričná úcta zo strany
mladších generácií. Dokonca v tých horších prípadoch ani zo strany ich vlastných
detí či vnúčat.
Týmto článkom, by sme chceli poukázať na to, že ľudia v dôchodkovom
veku nesmú byť pre spoločnosť ľahostajní, no práve naopak. Je potrebné dohliadať
na rozvoj kvalitnejších služieb pre túto skupinu ľudí a snažiť sa skvalitniť ich život.
Ako jednu z možností skvalitnenia služieb môžeme vnímať aj lepšie podmienky pri
edukácii seniorov.
Je vhodné zamerať sa pri edukácii seniorov aj na problematiku prípravy na
starnutie a starobu. Ide o takú prípravu, ktorá by mohla v budúcnosti pozitívne
ovplyvňovať kvalitu ich života (M. Cubová, 2009).
Na to, aby sa človek vedel správne pripraviť na nové obdobie svojho života,
mal by si už počas mladšieho veku uvedomovať, že jedného dňa bude musieť
zanechať svoju prácu z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Ak tak urobí,
nebude táto zmena pre neho veľmi traumatizujúca. Preto poznáme tri etapy prípravy
na starnutie a starobu:
 dlhodobú prípravu – mala by byť zahrnutá do výchovy a vzdelávania
akejkoľvek vekovej kategórie, pretože sa zameriava na tvorbu postojov na
starnutie a starobu,
 strednodobú – odporúča sa, aby táto fáza začala v strednom veku. Príprava sa
zameriava hlavne na zdravý spôsob života, psychickú adaptáciu na starobu a na
udržiavanie a vytváranie nových kontaktov,
 krátkodobú – jej začiatok sa odporúča približne tri až päť rokov pred
odchodom do starobného dôchodku. Viaže sa na konkrétne zmeny, ktoré sa
spájajú s penziou (H. Haškovcová, 2010, s. 173).
Ak sa budeme venovať príprave seniora na starobu a na skvalitnenie jeho
staroby, dosiahneme to, aby bol pre seniora vstup dôchodku prijateľný, aby sa cítil
spokojný a šťastný z toho, že bude mať veľa voľného času, ktorý bude môcť
využívať naplno podľa svojich predstáv.
Možnosti edukácie seniorov
Životné programy seniorov možno napĺňať navrhovaním, plánovaním
a realizovaním projektov v mnohých oblastiach ich života a záujmov
prostredníctvom rôznych typov inštitúcií a programov edukácie. R. Čornaničová
(2007) uvádza nasledovné možnosti:
 Univerzity tretieho veku
 Akadémie tretieho veku
 Kluby dôchodcov
 Seniorské centrá
 Letné univerzitné kurzy pre seniorov
 Aktivity verejných knižníc
 Poznávaco-vzdelávacie zájazdy a exkurzie seniorov
 Riadené sebaedukačné program seniorov
 Programy prípravy na starobu a zdravé starnutie
 Tréningy pamäti
128

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2018, č. 3






Poradenstvo pre seniorov
Programy zamerané na telesnú a pohybovú výchovu seniorov
Adaptačno-edukačné programy pre seniorov
Edukačno-rehabilitačné programy pre seniorov
Najrozšírenejší spôsob aktivity seniorov na Slovensku bola činnosť klubov
(dnes denné centrá) a spolkov. Aktivita seniorov pramení z dôb minulého režimu,
kde bol život založený na súdržnosti, spolupatričnosti a solidarite. Kluby a spolky na
Slovensku boli koncentrované na záujmové, športové, kultúrne, vzdelávacie,
cirkevné, rekreačné a iné záujmy svojich členov. Návštevnosť seniorov v kluboch,
spolkoch, zväzoch a pod. bola výlučne dobrovoľná a podporovaná aktívnou
(bohatou, činorodou, periodickou), resp. pasívnou (občasnou, náhodnou,
sporadickou) účasťou. Napriek tomu, že bola spojená s voľným časom, seniori ju
vnímali ako neodmysliteľnú súčasť svojho života.
Ďalšou možnosťou vzdelávania seniorov sú Univerzity tretieho veku, kde je
už štúdium považované za náročnejšiu formu vzdelávania. Univerzity tretieho veku
sú oficiálne uznané inštitúcie, ktoré poskytujú pre seniorov vzdelávanie na najvyššej
možnej úrovni. Podmienkou pre štúdium na univerzite tretieho veku je mať
absolvovanú maturitnú skúšku (https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=317).
Základným poslaním Univerzít tretieho veku bolo od ich vzniku zlepšenie
kvality života seniorov prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré majú širokú
pôsobnosť na osobnosť človeka. Zameriavajú sa napr. na realizáciu záujmov
seniorov, utváranie kvalitného trávenia voľného času, adaptáciu na novú životnú
situáciu, zabránenie samote a obáv zo starnutia. Pre účastníka vzdelávania je veľkou
motiváciou aj ukončenie štúdia, kde sa mu slávnostne odovzdáva osvedčenie
o absolvovaní záujmového vzdelávania, čo môže u seniora vzbudiť väčšiu
sebadôveru a znížiť strach zo samoty a pocitu nepotrebnosti zo strany spoločnosti.
Ako uvádza N. Hrapková (2014), od roku 1994 je založená Asociácia
univerzít tretieho veku na Slovensku, ktorá združuje jednotlivé univerzity. Jej
poslaním je podporovať ich vznik, koordinovať činnosť, organizovať pracovné
semináre, spolupracovať s organizáciami venujúcimi sa seniorom. Momentálne je na
Slovensku aktívnych 16 Univerzít tretieho veku združených v spomínanej asociácií
(http://asutv.sk/).
Medzi inštitúcie ponúkajúce seniorom vzdelávanie, patria aj akadémie
tretieho veku. Sú organizované pod záštitou rôznych organizácií či inštitúcií. Do ich
edukačného programu sa zaraďujú aj napr. exkurzie, pohybovo-turistické programy,
práce v záujmových krúžkoch, rôzne podujatia s rekreačno-športových charakterom.
Vzdelávacie aktivity v akadémiách tretieho veku sa považujú za stredne náročné
a mali by byť prístupné pre seniorov v každom okresnom meste. Ich obsah sa musí
vždy prispôsobovať miestnym potrebám a možnostiam, kde sa vzdelávanie
vykonáva (R. Čornaničová, 2007).
Okrem spomenutého, sú veľmi dôležité aj denné centrá, o ktorých hovorí
zákon 448/2008 o sociálnych službách, §56, kde sa definuje denné centrum ako
miesto zabezpečujúce záujmovú činnosť, a ktoré poskytuje sociálne poradenstvo
(www.zakonypreludi.sk/zz/2008-488). Zaujímavosťou je, že všetky kluby
dôchodcov, ktoré boli zriadené podľa zákona účinného do 31.12.2008, sa považujú

129

Ďurajdová, Ľ.:
Edukácia ako spôsob oplyvňovania života seniorov

za denné centrá (podľa zákona účinného od 1.1.2009). Každé centrum má svoj
vlastný samosprávny orgán, ktorý pozostáva zo zvolených členov centra,
zodpovedajúcich za činnosť centra. Celkovo zodpovednou osobou za činnosť centra
je vedúci daného zariadenia (www.banskabystrica.sk/?id_menu=1456). Z nášho
výskumu, ktorý sme realizovali v regióne Horehronie vyplynulo, že denné centrá sú
skutočne dôležité. V dennom centre sa seniori stretávajú, zdieľajú medzi sebou svoje
skúsenosti. Ďalej sa v nich organizujú besedy na témy zdravia, výživy, kultúrne
podujatia, ale taktiež aj aktivity na udržanie fyzickej kondície.
Edukačný proces seniorov
Môžeme zhodnotiť, že edukačné aktivity majú pozitívny vplyv na život
seniorov. Poskytujú im možnosť držať krok s dobou a rozširovať si vedomosti
z oblastí, ktoré išli počas produktívneho života bokom. Tiež sa môžu venovať
rozvíjaniu svojich koníčkov a záujmov. Otvárajú sa im nové možnosti a poznatky.
Vzdelávanie môže napomôcť pri adaptácii na prechod z produktívneho veku na
obdobie dôchodku. Pre niektorých seniorov je vzdelávanie novým zmyslom života,
dáva im pocit, že ešte nepatria do „starého železa“. Iní si zas možno plnia sny
z mladosti. Seniori v rámci vzdelávania rozvíjajú svoju osobnosť. Vďaka takýmto
aktivitám sa človek udržiava v dobrom psychickom a fyzickom stave a pozitívne sa
naladí na budúcnosť, na to, čo im život ešte prinesie. Vzdelávanie poskytuje
možnosť kontaktov s rovesníkmi, prípadne nadväzovanie nových vzťahov, čo
taktiež prispieva k psychickej pohode, a tak aj k celkovému zdraviu. Nadväzovaním
nových kontaktov predchádzajú pocitu osamelosti a úzkosti, ktoré sa často prejavujú
práve v období staroby. Edukačné aktivity taktiež napomáhajú udržiavať prehľad
seniorov o nových informačných technológiách a trendoch vo svete, a to tiež
prospieva k porozumeniu s mladšími generáciami.
Súhlasíme s tvrdením M. Machalovej (2014, s. 24), že „koncepcia
celoživotného vzdelávania a učenia sa je v súvislosti s edukačnou sociálnou prácou
objavná v tom, že umožňuje podporovať edukáciu ako druh, formu a metódu
situačnej i komplexnej a integrovanej sociálnej pomoci ľuďom.“ So vzdelávaním
seniora sa úzko spájajú aj podmienky edukácie, ktoré sa rozdeľujú na vnútorné
a vonkajšie. Medzi vnútorné patrí napr. schopnosť kognitívnych funkcií, motivácia,
schopnosť učiť sa, ale i zdravotný stav a doterajšia úroveň vedomostí. Za vonkajšie
sa zasa považuje napr. prístup k vzdelaniu a dostupnosť edukačných foriem. Keď sa
daná inštitúcia rozhodne vykonávať edukačné aktivity pre seniorov, musí poznať ich
psychiku, vek a individuálne zvláštnosti účastníkov, aby edukácia splnila svoj cieľ
(B. Balogová, 2009).
Základom všetkých vzdelávacích aktivít pre seniorov je vedomosť, že
jedinec je schopný vzdelávať sa a tvoriť i v období starnutia a staroby, i keď je
učenie v tomto období veľmi špecifické. V ich veku už nejde o zvyšovanie
kvalifikácie a o zvyšovanie sociálnych istôt, ale edukácia v seniu je nepovinná,
s úplne slobodnou voľbou jej obsahového zacielenia (M. Cubová, 2009).
Na dosiahnutie cieľov, ktoré si pri edukácií stanovíme, musíme využívať
správne metódy a prostriedky. Najčastejšie využívané metódy sú:
 Výkladovo-ilustratívne metódy,
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dialogické metódy,
moderačné metódy,
metódy riešenia problémov v malých skupinách,
prípadové štúdie,
inscenačné metódy,
Výber správnej metódy závisí od lektora, od cieľa, od obsahu vzdelávania,
ale i od psychické a fyzického stavu účastníkov (B. Balogová, 2009, s. 96).
Dôvody, prečo je edukáciu seniorov potrebné rozvíjať vo veľkej miere, nám
vymenovala R. Čornaničová (2005). Ide o nasledovné:
 nárast počtu seniorov v populácii,
 predĺženie staroby,
 meniace sa očakávania seniorov od života v dôchodkovom veku,
 snaha o kvalitu a dôstojnosť života v starobe,
 hľadanie spoločenského poslania staroby,
 sekundárne ekonomické fenomény spoločnosti,
 demokratizácia spoločnosti a hľadanie nových modelov života v starobe,
 silnejúci model celoživotného vzdelávania človeka,
 spoločenská podpora edukácie seniorov.
Prekážky v edukácii seniorov
Veľmi dobre vieme, že nie každé vzdelávanie a každý kurz môže byť
dostatočne prístupný pre všetkých seniorov jednotne. Medzi základnú prekážku sa
môžu zaraďovať aj problémy s vizuálnym či auditívnym vnímaním seniora.
Prekážky, ktoré narúšajú efektivitu vzdelávania, majú väčšinou charakter:
 informačný – spočíva v neschopnosti seniorov vyhľadať si dostatočné
informácie o vzdelávaní
 situačný – môžeme tu zaradiť nedostatok finančných prostriedkov na
výdavky spojené so vzdelávaním (cestovné, drahé učebnice, poplatok za
štúdium...); nedostatok času (starostlivosť o chorého člena rodiny, pestovanie
vnúčat...); geografické bariéry (veľká vzdialenosť za štúdiom...)
 psychologický – môžeme hovoriť v spojitosti s nízkou motiváciou ku
vzdelávaniu a negatívnym postojom, strach zo zníženej schopnosti učiť sa,
strach z náročností učiva
 andragogický – môžeme uviesť, napr. nedostatok predchádzajúcich
vedomostí, kvalitu vzdelávania, spôsob hodnotenia, neadekvátne
vzdelávacie aktivity, nedostatočné pochopenie seniorov zo strany
organizátorov vzdelávania,
 organizačný – do tejto oblasti spadá harmonogram vzdelávacích kurzov,
ponuka kurzov, administratíva spojená so vzdelávaním, vhodný výber miesta
a priestoru pre vzdelávanie (N. Špatenková – L. Smékalová, 2015, s. 80 - 81).
Na základe uvedených autoriek sme vymenovali niekoľko prekážok pri
vzdelávaní seniorov. Náš výskum nám potvrdil záujem a túžbu seniorov vzdelávať
sa, a preto je nevyhnutné, aby boli vzdelávacie kurzy sprístupnené pre všetkých,
ktorí o nich prejavia záujem.
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Záver
Cieľom tohto článku bolo aspoň v krátkosti priblížiť význam edukácie
seniorov. Jednou z možností edukácie môže byť aj realizovanie prednášok, besied,
rôznych aktivít v denných centrách, kde sa seniori stretávajú a delia sa o svoje
starosti, ale i radosti. Častokrát sa len potrebujú porozprávať s človekom, ktorý je
ochotný ich počúvať. Stáva sa, že ich najbližší im túto možnosť neponúkajú. Ich
rodinou sa im v tom prípade stávajú priatelia, ktorí navštevujú rovnakú organizáciu,
prípadne psychológovia, sociálni pracovníci a pod. V dnešnej dobe sa koná mnoho
konferencií, besied, publikujú sa články, štúdie, ktoré nás môžu nasmerovať na
ďalšie skúmanie problematiky týkajúcej sa seniorov. Z výskumu spomenutého
v úvode, vieme o aké oblasti vzdelávania javia seniori najvyšší záujem. Sú to
väčšinou rôzne prednášky či besedy o zdraví, ale i o spravovaní financií, ktoré im
pomôžu vyvarovať sa oklamaniu a okradnutiu zlodejmi. Ďalej sa chcú venovať aj
športovaniu, rozvíjajú si tvorivosť, veľmi radi medzi sebou komunikujú. Pre
uvedené dôvody je potrebné venovať sa skúmaniu prežívania života seniorov, aby
sme im vedeli pomôcť a spríjemniť im ich chvíle. Ak sa nám to podarí, bude to pre
nich z našej strany veľkým poďakovaním za ich múdrosť, ktorú nám všetkým
ponúkajú.
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Indikátory kvality života seniorov
Indicators of Qualiy of Life of Seniors
Michal Lavrík
Abstract
The contribution focuses on the determinants of the quality of life of seniors.
Attention is paid also to the studies conducted, analysis in the international
scale and in our country. The aging process is specific for every individual,
because the individual follows the changes in the company. Changes in society
and loss of control over the individual elements determining the process of
aging are the main factors that may threaten the quality of life of individuals –
the elderly.

Key words: Senior. Quality of Life of Seniors. Determinants of Quality of Life of
Seniors.
„Staroba nemá byť koncom života, ale jeho korunou.“
(André Repo)
Úvod
Starnutie je potrebné vnímať ako proces, ktorý prebieha po celý život. Pri
prechode do tejto fázy života pozorujeme viaceré zmeny. Mení sa identita jedinca,
mení sa okruh ľudí, s ktorými prichádza senior do styku, mení sa zameranie
záujmov (veľa voľného času, zvoľňuje sa životné tempo). Mení sa postoj k tomu, čo
bolo, čo je a čo bude – žije viac pre prítomnosť. Menia sa očakávania vo vzťahu k
obsahu života. Obdobie staroby je veľkou mierou spoločnosti vnímané ako obdobie
choroby, neschopnosti, slabosti, bezmocnosti a samoty. V súvislosti s takto
nastavením vnímaním staroby je potrebné zmeniť negatívny prístup spoločnosti k
starobe a starnutiu.
Zmena prístupu vo vnímaní týchto stereotypov nie je možná bez analýzy
životných potrieb. Prístup ku kvalite života v starobe si vyžaduje súhrnný pohľad
celého spektra vedných odborov. Hnilicová a Bencko (2005) uvádzajú, že
hodnotenie kvality života seniorov vychádza z viacerých participujúcich aspektov,
kde medicínsky zvýrazňuje koncept multifaktorálne ovplyvnený jedincovým
fyzickým zdravím, psychickým stavom, osobným vyznaním, sociálnymi vzťahmi a
vzťahom ku kľúčovým oblastiam jeho životného prostredia. Kvalita života je totiž
pojem širší než len zdravie či choroba. Je výsledkom vzájomného pôsobenia
sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, ktoré sa
týkajú ľudského a spoločenského rozvoja. Z psychologického aspektu ide
predovšetkým o subjektívnu pohodu jednotlivcov a spokojnosť s vlastným životom.
Odborníci, ako Svatošová, 1995, Taylor, 2009, Kováč, 2001 a iní
zaoberajúci sa problematikou kvality života, sa zhodujú na tom, že pojem kvalita
života je oveľa ťažšie definovateľný než kvantita, teda dĺžka, života. Kvalita života
je vysoko subjektívna záležitosť a každý človek si pod týmto pojmom predstavuje
niečo iné. Subjektívna kvalita života je označovaná skratkou QOL (Ouality of Life).
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Dragomirecká, Bartoňová, (2006) uvádzajú, že dobrú kvalitu života posudzujú pojmy,
ako životná pohoda (well being), spokojnosť so životom (life satisfaction), šťastie
(happiness), umenie života (art of living), prosperita (welfare). Podľa definície WHO
(Dobríková – Porubčanová a kol, 2005, s.102) je „kvalita života osoby to, ako človek
vníma svoje postavenie v živote v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov
v ktorých žije a vo vzťahu k svojim cieľom, očakávaniam, životnému štýlu a záujmom“
.
Dragomerická, Bartoňová (2006) uvádzajú, že kvalita života podľa WHO
obsahuje 6 oblastí vymedzujúcich tento koncept:
 fyzické zdravie (energia a únava, bolesť a iné fyzické príznaky, schopnosť
spánku a odpočinku);
 psychická doména (negatívne a pozitívne emócie, sebaúcta, myslenie, učenie,
pamäť a koncentrácia);
 stupeň nezávislosti (pohyblivosť, každodenné aktivity, závislosť na liekoch
a medicínskych pomôckach, pracovná kapacita);
 sociálne vzťahy (osobné vzťahy, sociálna opora, sexuálna aktivita);
 prostredie (finančné zdroje, sloboda, pocit bezpečnosti a istoty, sociálna
starostlivosť, domáce prostredie, možnosti získať nové informácie a zručnosti,
vonkajšie prostredie, doprava);
 spiritualita a osobné presvedčenia (náboženské, spirituálne, osobné).
Křivohlavý (2001) definuje kvalitu života s ohľadom na spokojnosť človeka
s dosahovaním určitých cieľov. Kvalita života je pojem multidimenzionálny, ako je
ľudský život (Balcar, 2005).
Medzi všeobecné ukazovatele kvality života sa zaraďujú (Halečka In
Hrozenská 2011):
 stav zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v prípade nezamestnanosti;
 úroveň bývania a stav bytovej výstavby;
 úroveň starostlivosti o zdravie členov spoločnosti a spôsob ich zabezpečenia
v prípade choroby;
 stav prírodných a sociálnych komponentov životného prostredia;
 stav zabezpečenia primeraného plnohodnotného života ľudí v starobe;
 stav spoločenskej morálky a jej vplyv na ľudskú súdržnosť.
Medzi základné indikátory kvality života seniorov podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie WHO (Escuder-Mollon, Salvador, ed. 2013):
1. Fyzické zdravie – energia a únava, bolesť a diskomfort, spánok a odpočinok.
2. Psychologické zdravie – telesný vzhľad a image, negatívne a pozitívne city,
sebahodnotenie, spôsob myslenia, učenie, pozornosť (sústredenosť)
3. Úroveň nezávislosti – pohyb, denné aktivity, pracovná kapacita, závislosť na
liekoch.
4. Sociálne vzťahy – osobné vzťahy, sociálna opora, sexuálna aktivita.
5. Prostredie – prístup k finančným zdrojom, sloboda, bezpečie, zdravé prostredie
a sociálna starostlivosť, domov, prístup k informáciám, účasť na rekreácií,
cestovanie, životné prostredie.
6. Spiritualita – osobná viera a presvedčenie, hodnotová orientácia.
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Mnohí odborníci, vedci sa pokúsili o vytvorenie nástrojov na meranie
kvality života, vznikali dotazníky a škály. Kvalita života seniorov je významným
indikátorom celospoločenských a individuálnych kontextov spoločnosti.
V nasledovných riadkoch príspevku pozornosť sústredíme na výskumy, ktoré boli
realizované na domácej i zahraničnej scéne v súvislosti s riešením problematiky
kvality života seniorov.
Uher (2014) sa vo svojom prieskume zameriava na funkčnú zdatnosťou
seniorov a prostredie, v ktorom žijú (domáce prostredie, domov sociálnych služieb),
pozornosť venuje či sociálne kontexty (domov sociálnych služieb, domáce
prostredie) ovplyvňujú hodnotenie kvality života seniorov a sleduje, či existuje
relevantný vzťah medzi schopnosťou žiť pre prítomnosť u sledovaných skupín
respondentov a hodnotením kvality života.
Výskumu sa zúčastnili seniori do 60. roku života v počte 100 respondentov.
50 respondentov z prostredia domova dôchodcov a 50 respondentov žijúcich
v domácom prostredí. Kvalita života bola zisťovaná prostredníctvom
štandardizovaného dotazníka (WHOQOL-BREF). Funkčná zdatnosť bola meraná
prostredníctvom SFT-testu. Komparácia ukazovateľov funkčnej zdatnosti,
dokumentuje pozitívnejšiu perspektívu v prospech seniorov, ktorí žijú v domácom
prostredí. Riziko straty funkčnej zdatnosti je tu výrazne nižšie ako u seniorov
žijúcich v domovoch sociálnych služieb. Pri hodnotení prítomnosti a kvality života
boli výsledky v značnej miere jednoznačne pozitívnejšie u seniorov žijúcich
v domácom prostredí. Vnímanie prítomnosti bolo hodnotené neštandardizovaným
dotazníkom Život pre prítomnosť (Living for present, LFP).
Balogová (2004) sa vo svojom výskume zamerala na porovnanie kvality
života skupiny pripravovaných a nepripravovaných seniorov na vstup do dôchodku.
Údaje získala prostredníctvom dotazníkov, ktorými zisťovala kvalitu života
seniorov, ktorí sa nepripravovali a pripravovali na vstup do dôchodku. Použila
dotazník Habituálnej subjektívnej pohody (SEHP), dotazník Slovenského indexu
kvality života (SIQZ) , Dotazník sociálnej opory (MOS), dotazník o príprave do
dôchodku. Výskumnú vzorku tvorili seniori, ktorí sa u svojho posledného
zamestnávateľa nepripravovali na vstup do dôchodku. Druhú skupinu respondentov
tvorili seniori, ktorých zamestnávateľ pripravoval na vstup do dôchodku.
Výskum potvrdil, že skupina pripravovaných seniorov na vstup do
dôchodku vykazovala vyššiu kvalitu života vo väčšine aspektov ako skupina
nepripravovaných seniorov. Čiže systematická príprava vstupu do dôchodku sa
prejavuje predovšetkým na subjektívne emocionálnej úrovni, zvyšuje tak významný
osobnostný faktor, akým je emocionalita a subjektívne chápaná sociálna opora.
Autorka uvádza, že zo sociálno-pedagogického a sociálne-andragogického hľadiska
je to mimoriadne závažný zistený fakt, že i keď uskutočnená systematická príprava
nemôže objektívne zmeniť situáciu dôchodcov, ale subjektívne zvyšuje kvalitu
života ľudí v dôchodkovom veku.
Vitorino a kol. (2012) z Brazílie uskutočnili výskum s cieľom porovnať
vnímanie kvality života (QOL) v spojitosti s faktormi spojených s kvalitou života
u seniorov žijúcich v komunite v meste, inštitucionalizovaných seniorov z vidieka.
Výskum sa realizoval na vzorka 288 seniorov žijúcich v komunite a 76
inštitucionalizovaných seniorov. Nástrojom na meranie kvality života bol dotazník
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WHOQOL-BREF. Pri inštitucionalizovanosti alebo žijúci život v komunite pri
meraní kvality života majú významný vplyv také faktory, ako je vek, vzdelanie,
sebahodnotenie zdravotných a voľnočasových aktivít. Inštitucionalizované osoby
uviedli všeobecne nižšiu kvalitu života, pretože boli starší, vykázali horšie
socioekonomické a hygienické podmienky, než tomu bolo u seniorov žijúcich
v komunite. Zaujímavým faktom z realizovaného výskumu, autori uvádzajú, že
seniori s absolvovanými viac rokmi školskej dochádzky vykázali štatisticky
významne lepšie indexy kvality života vo viacrozmernej analýze týkajúcej sa
psychologických a sociálnych vzťahov.
Ďalšou realizovanou štúdiou mapujúcou kvalitu života seniorov je štúdia od
Sováriovej Soósovej (2016), ktorej cieľom bolo posúdiť vplyv vybraných
demografických (vek, pohlavie), socio-ekonomických (rodinný stav, vzdelanie,
príjem) a zdravotných faktorov (celkový stav, úzkosť, depresia) na kvalitu života
seniorov žijúcich v regióne Košice.
Štúdie sa zúčastnilo 102 respondentov s kritériom veku minimálne 60 rokov.
Metódy prostredníctvom bola hodnotená kvalita života seniorov boli WHOQOLBREF a WHOQOL-OLD (dotazník zostavený pre seniorov nad 60 rokov). Autorka
u seniorov identifikovala negatívne oblasti kvality života prostredníctvom minulých,
súčasných a budúcich činností. Negatívne prediktory kvality života v realizovanej
štúdii boli depresia, úzkosť, zdravotné postihnutie, život bez partnera. Dôležitým
zásahom pri zlepšovaní kvality života seniorov by malo byť vytváranie komunitných
programov zameraných na zvyšovanie a udržiavanie fyzickej aktivity starnúcej
populácie. Výsledky štúdie tiež naznačujú, že je potrebné vytvoriť príležitosti pre
tvorbu a udržiavanie sociálnych kontaktov, vykonávanie rôznych voľnočasových
aktivít a zapojenie seniorov do rôznych programov či dobrovoľných činností.
Escuder-Mollon a Salvador (ed. 2013) vo svojej publikácii uvádzajú štúdiu
zameranú na kvalitu život seniorov prostredníctvom celoživotného vzdelávania.
Cieľom bolo zistiť, ako seniori vnímajú dopady celoživotného vzdelávania na ich
kvalitu života. Prieskum bol vykonaný medzi 167 seniormi. Prieskum odhalil, že
telesná pohoda bola považovaná za najviac dôležitú, druhá, takmer rovnako dôležitá
hodnota, bola psychická a emocionálna pohoda. Prvok s najnižším významom pre
ich kvalitu života bolo mať veľa peňazí, teda akási materiálna pohoda. V druhom
prieskume boli respondenti požiadaní, aby prepojili osem dimenzií kvality života
(fyzická pohoda, psychická pohoda, motivácia, adaptácia, rekreácia, sociálna
podpora a osobný rozvoj s 8 až 10 vzdelávacími faktormi (spoločenské prostredie,
predmety, typy kurzov, aktivity, učitelia, lektori, spoluštudujúci).
V najväčšej miere vyplynulo, že na kvalitu života seniorov v súvislosti so
vzdelávaním má najväčší vplyv učiteľ, lektor, prednášajúci a samotní spolužiaci,
spoluštudujúci. Seniori ďalej uviedli, že samotné kurzy nie sú také dôležité ako
učiteľ a kurzy si vyberajú nie v súvislosti s ponúkaným obsahom, ale s konkrétnym
učiteľom, lektorom, prednášajúcim. Prieskum ukázal, že vzdelávanie zlepšuje ich
kvalitu života. Dôležitosť ľudského faktora pri vzdelávaní seniorov možno vidieť
z perspektívy spoluštudujúcich a od odborníkov, ktorí vzdelávanie uskutočňujú.
Obsah a miesto vykázali menej dôležitý faktor ako faktor človeka, ktorý učí,
prednáša aktívne a kreatívne.
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Dingová, Ondrejka, Žiaková (2010) realizovali prieskum, kde
v multidimenzionálnom rámci kvality života (WHOQOL) identifikovali faktory,
ktoré majú významné postavenie v rómskej populácii seniorov. Metodikou zberu dát
o kvalite života boli štandardizované dotazníky WHOQOL-BREF a WHOQOLOLD. Autori za pomoci uvedených nástrojov abstrahovali ako najvýznamnejšie
faktory: spokojnosť s funkciou a výkonom, subjektívna pohoda, absencia strachu zo
smrti a umierania, blízke vzťahy a sociálna participácia. Faktory generického
dotazníka – spokojnosť s funkciou a výkonom a subjektívna pohoda čiastočne
korešpondujú so zisteniami iných autorov, kým v oblastiach špecifických pre
seniorov faktory reflektujú viac socio-kultúrne špecifiká rómskeho etnika.
V našich podmienkach bolo v rámci tejto oblasti realizovaných pomerne
málo výskumov, štúdií a kvalita života seniorov ostáva stále v centre pozornosti
z hľadiska rôznych oblastí. Skúmanie kvality života seniorov sa považuje za
významné, najmä preto, že sa predlžuje stredná dĺžka života. Výskum kvality života
je veľmi obsiahla a rýchlo sa vyvíjajúca oblasť. Je na mieste tu použiť slová Srnca
(2002), ktorý uvádza, že je potrebné zvýšiť pocit zodpovednosti za seba i za
starnutie seniorov a zvýšiť medzigeneračnú solidaritu. Aj keď je na druhej strane
známe, že rodinné správanie obyvateľstva možno ovplyvniť len v obmedzenej
miere, štát má v rukách ekonomické, legislatívne a iné nástroje, ktorými postupnými
krokmi môže smerovať k potrebnej spoločenskej zmene.
Všeobecným cieľom v oblasti kvality života seniorov je zvyšovanie kvality
zdravotnej starostlivosti a jej prevencie. Sociálne služby sa presúvajú na skupinu
seniorov, predovšetkým vo vysokom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc okolia. Tak
ako uvádza Repková (2004), je nevyhnutné systematické rozšírenie a skvalitnenie
domácich opatrovateľských služieb. Opatrovateľské služby v domácom prostredí sú aj
pracovnou príležitosťou pre ťažko zamestnateľnú skupinu občanov v
preddôchodkovom veku.
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Prevencia medzigeneračného konfliktu a reflexia
modlitby sv. Františka Saleského v starobe
Prevention of Intergenerational Conflict and Reflection
of the Prayer of St. Francis de Sales in old age
Albín Škoviera
Abstract
The author respects the fact that conflicts are part of life. But he
considers conflicts that do not lead to solutions unnecessary. He
perceives contemporary postmodernity as a social framework that
deepens intergenerational conflicts. He acknowledges the importance of
preventing unnecessary conflicts within the framework of acceptable
cohabitation of the elderly and younger generation. He devours St.
Francis de Sales perceives it as an incitement.

Key words: Conflict. Postmodern. Generation. Prayer.
Spolužitie viacerých generácií má niekoľko výrazne odlišných podôb
a ich zastúpenie sa v rámci vývoja spoločnosti mení. Celkom iné zastúpenie
bolo ešte nedávno v „tradičnej“ rodine ako dnes, kde je popri vysokom
zastúpení nelegalizovaných partnerských vzťahov aj veľmi výrazná
individualizácia rodín. Významnú úlohu tu hrá aj vyššia otvorenosť svetu,
spojená nielen s oveľa vyššou mobilitou rodín, ale i nárast počtu rodín
rozličných národností i kultúr. Podľa Cibulca môžu byť vzťahy medzi
generáciami takéto:
 „nezmieriteľné stanovisko – je častejšie u mladších ľudí, tí, ktorí
zaujímajú toto stanovisko si na vzájomný medzigeneračný styk nepotrpia,
dávajú prednosť svojej vlastnej osobe pred ostatnými, sú sebeckí; môže
ísť o nepriateľský postoj vytvorený na základe dlhodobých vážnych
nezhôd medzi členmi rodiny;
 podriadenie sa ako stanovisko – vyskytuje sa častejšie ako stanovisko
nezmieriteľné, väčšinou ide o prípady, keď rodičia ovládajú svoje deti aj
v ich dospelom veku; toto stanovisko sa radí skôr k negatívnym než
pozitívnym prejavom medzi generáciami, môže mať rôzne variácie – od
absolútnej podriadenosti až k symbolickej („povinná“ úcta k svojim
rodičom a starším ľuďom);
 vynútené stanovisko – zahŕňa tie prípady, keď okolnosti vyžadujú
spolužitie viacerých generácií v jednej domácnosti, ktoré je však
nedobrovoľné, pričom generácie voči sebe nezaujímajú negatívne postoje;
 špekulatívne stanovisko – v tomto prípade býva mladšími členmi rodiny
vytváraná ilúzia ich záujmu o starších členov rodiny, ktoré následne
využívajú v prospech svojich záujmov a potrieb;
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submisívne stanovisko – častejšie sa prejavuje u rodičov v prípadoch, keď
o ne deti nejavia väčší záujem, snažia sa „kupovať si“ ich lásku
a pozornosť, tento postoj pôsobí negatívne v prípade oboch generácií;
 rovnocenné (realistické) stanovisko – toto stanovisko patrí k najžiadanejším
v medzigeneračných rodinných vzťahoch, vychádza z kladných životných
hodnôt, realistického postoja, vytvára pohodu medzi generáciami;
základom je rovnocenný vzťah medzi členmi rodiny s rovnakými právami
a povinnosťami;
 liberálne (voľné) stanovisko – v medzigeneračných vzťahoch býva
zastúpené zriedka, pri jednotlivých členoch rodiny sa predpokladá vysoká
tolerantnosť aj obmedzenejšia záujem o nich, nevmiešavajú sa navzájom
do svojich súkromných záležitostí; toto stanovisko sa vyznačuje
oslabenejšími citovými väzbami medzi príslušníkmi rodiny.“
(Cibulec,1980, s. 20 - 23)
Konflikty, či už ako ústredná alebo dôležitá téma (napr. pri prácach
o interpersonálnej komunikácii), ale často aj ako vedľajšia súvisiaca téma
(napr. pri otázkach moci), patria v súčasnosti v odbornej spoločensko-vednej,
manažérskej i ekonomickej literatúre celkom iste medzi témy
najfrekventovanejšie. Ako ukážku uvedieme iba niekoľko náhodne vybraných
monografií, ktoré sú aktuálne dostupné na našom knižnom trhu a majú
konflikt dokonca priamo v názve: Konflikty a vyjednávání; Konflikty ve
firmách; Ako prekonávať konflikty; Zapomenuté konflikty; Jak řešit konflikty;
Konflikty mezi lidmi; Etnické konflikty; Pomoc, konflikty! Konflikty v řízení a
řízení konfliktů; Ako zvládať konflikty; Umenie riešiť konflikty; Jak na
partnerské konflikty.
Moore (2014) identifikoval týchto päť, podľa nášho názoru vzájomne
značne prepojených, kategórií konfliktov:
 Konflikt vzťahov. Je spojený s emocionálnym prežívaním antipatií
k inému, s malou komunikačnou zručnosťou zvládania vnútorného aj
interpersonálneho napätia, nedorozumením, neporozumením (nesprávnou
interpretáciou) kontextu situácie.
 Konflikt informácií. Viaže sa na nedostatok informácií, protichodné
informačné zdroje, rozdielne chápanie a interpretácie informácií.
 Konflikt záujmov. Je spojený s napĺňaním subjektívnych ašpirácií
a záujmov, ktoré sa navzájom do istej miery vylučujú. Môže ísť o konflikt
vnútorný aj interpersonálny. (V právnom význame pri „konflikte
záujmov“ ide naopak o „objektívny“ osobný konflikt v štátnej alebo
verejnej správe, keď jednotlivec na základe svojej pracovnej pozície môže
využívať a zneužívať informácie vo svoj prospech, napr. v súkromnom
sektore).
 Štrukturálny konflikt. Je systémovou chybou. Ide napr. o nepochopenie či
nedodržiavanie svojej roly (napr. v rodine, na pracovisku či
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v kolektívnom športe na ihrisku), ale môže ísť aj o rozdielne očakávania
(napr. manžel a manželka v manželstve).
 Konflikt hodnôt. Ide o konflikt spôsobený zásadnou nekompatibilitou
minimálne dvoch hodnotových systémov. Človek predsa celkom iste
nemôže byť súčasne kresťan a moslim, materialista a idealista, ženatý
a neženatý, štedrý i lakomý atď.
Existuje celý rad delení konfliktov. Niektoré zdôrazňujú skôr formálnu
stránku konfliktu, iné popisujú viac obsahový rámec konfliktu. Temer pre
všetky delenia môžeme prijať ako ďalší rozmer aj mieru intenzity. Poznáme
konflikty vnútorné i vonkajšie, vývinové (napr. obdobie prvého vzdoru,
adolescencia, ale aj obdobie menopauzy), konflikty skryté i otvorené,
jednorazové i cyklické, krátkodobé i dlhodobé, individuálne, párové
i medziskupinové, náboženské, etnické atď.
Možno ani nie tak pre „vedu“, ale pre jednotlivca je dôležité vedieť,
že sú konflikty užitočné a konflikty neužitočné či zbytočné. Pri užitočnom
konflikte je záujem obidvoch strán nájsť pre obe strany prijateľné riešenie,
napr. kto sa ako v rodine bude podieľať na starostlivosti o domácnosť. Pri
neužitočných konfliktoch ide o „rétorické cvičenie“, ktoré problém neposúva
a neprináša teda prijateľné riešenie, naopak, konflikt ostáva ako konflikt
latentný. Neužitočným konfliktom je vhodné predchádzať, resp. sa im vyhnúť.
Konflikt implicitne, podľa nášho presvedčenia vždy, obsahuje istý mocenský
rozmer, korektná dohoda je však podporená schopnosťou jednotlivca svoju
moc nezneužívať. Korektná dohoda nepozná víťazov a obete.
Kontexty medzigeneračného konfliktu
Vývinová psychológia, napriek tomu, že vychádza filozoficky často
z diametrálne odlišných východísk, sa v zásade zhodne na tom, ako sa mení
kognítia, afektivita i sociálne správanie človeka v súvislosti s jeho vekom.
Ako vhodný ilustratívny príklad nám môže poslúžiť eriksonovský
psychosociálny vývinový model (napr. Hall, Lindzey, 1997)
Tab. č. 1: Psychosociálny vývinový model E. Eriksona
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Zdroj: cs.wikipedia.org (upravené)

Mali by sme zrejme prijať ako fakt, že istá miera nezhôd je daná
vývinovými zmenami vo všetkých štyroch úrovniach osobnosti človeka tak, ako
o nich hovorí D. Kováč (2007) – biologickej, sociálnej, psychologickej
a spirituálnej. Je celkom iste ilúziou si myslieť, že sa všetky nevesty a svokry
budú milovať. Ide tu totiž nielen o vzťahový konflikt, ale i mocenský konflikt.
„Bojuje“ sa o syna/ o manžela. Rovnako je jasné, že rozličné generácie budú
vždy uprednostňovať istý okruh zdrojov informácií, budú zovšeobecňovať
svoju životnú skúsenosť a budú mať logicky svoje hodnotové preferencie.
A bolo by neprirodzené, ak by záujmy seniorov a ostatných generácií boli
totožné.
Jedným z kontextov medzigeneračných konfliktov môžu byť otázky
socializácie a adaptácie na nové situácie. O primárnej socializácii hovoríme
v predškolskom období života dieťaťa a jej garantom by mala byť rodina.
O sekundárnej socializácii hovoríme v súvislosti so základným vzdelávaním
a prípravou človeka na povolanie. Jej garantom by mala byť škola. Terciárna
socializácia je obdobím produktívneho veku a zamestnanosti. Jej garantom by
mal byť sám zrelý dospelý človek. Kvartárna socializácia je obdobím
spojeným s odchodom na dôchodok. Kto je ale jej garantom?
Každý prechod z jedného obdobia socializácie do ďalšieho obdobia
socializácie je vlastne novou socializáciou – resocializáciou. Je spojený s tromi
dimenziami toho istého procesu: s readaptáciou, s reintegráciou
a s repersonalizáciou, ktorá je vlastne rastom k „novej“ osobnostnej integrite,
k identifikácii seba samého a potvrdeniu svojej identity v novej situácii.
(Škoviera, 2018) V koncepte napĺňania potrieb, ako ich prezentuje Maslow
(Hall, Lindzey, 1997), ide vlastne o proces sebaktualizácie. Medzigeneračný
konflikt teda môže byť aj reakciou na osobné nezvládnutie readaptačných,
reintegračných a repersonalizačných nárokov, či na nezvládnutú
sebaaktualizáciu.
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Individuálna i spoločenská skúsenosť odlišných generácií je však
v súčasnosti v kontexte moderny a postmoderny až tak diametrálne rozdielna,
že konflikt môže často vzniknúť na základe neschopnosti vnímať zásadnú
odlišnosť minulosti a súčasnosti. Postmoderna, ktorá je viac negáciou ako
pokračovaním moderny, je v tom až revolučne odlišná. Jednou z hlavných
charakteristík postmoderny, ako konštatuje Lyotard (1998), je odmietanie
univerzálnych veľkých príbehov, čo v konečných dôsledkoch znamená
vlastne, že tu ide o vymazávanie historickej pamäti, teda istého „spoločného
menovateľa“. Preto je medzigeneračný konflikt dnes oveľa väčším
problémom, ako bol v minulosti.
Pre pedagogiku (a sociálnu pedagogiku osobitne) to znamená, že
temer na všetkom tom, na čom vo výchove doteraz stavala, od
medzigeneračnej kontinuity odovzdávania kultúry a poznania, cez modelové
príklady dobra a zla, až napr. po všeobecné morálne princípy, sa jej výrazne
zúžil priestor.
Nazdávame sa, že sociálny či spirituálny príklon k etablovaným
cirkvám, ale i k novým náboženským hnutiam a spoločenstvám, je často práve
pre generáciu moderny novým hľadaním istoty a aj jej napĺňaním potreby
sociálno-psychologického ukotvenia.
Napriek značnej skepse, ktorá sa pri časti odborníkov v pomáhajúcich
profesiách v súvislosti s postmodernou prejavuje, objavujú sa aj práce najmä
mladšej generácie odborníkov (napr. Zimermannová, 2012, Határ, 2013,
Jedličková, 2017), ktorí sa zaoberajú možnými riešeniami v programovo
cielenej medzigeneračnej spolupráci, ale aj takých odborníkov, ktorí kladú
oveľa väčší dôraz na prevenciu medzigeneračných konfliktov (Kašparů, 2010).
Ten osobitne zdôrazňuje zameranie seniora na prítomnosť, o budúcnosti má
podľa neho senior menej hovoriť a viac sa na ňu pripraviť. Napriek tomu, že
konštatuje, že „výchova seniorov je nezmysel!“, čo prijímame kriticky, jeho
odporúčanie sú vlastne „formatívne“ výchovné rady pre pokojný život v
starobe. Uvádzame jeho doporučenia, ktoré môžeme chápať aj ako akúsi
konkretizáciu myšlienok sv. Františkaa Saleského:
 majte jeden domov, ktorý dôverne poznáte a ste tam spokojní,
 nešetrite, už nebude príležitosť využiť úspory, potomkovia ich
rozhádžu,
 uvedomte si svoju malú dôležitosť,
 starajte sa o primerané zdravie,
 buďte samostatní bez partnera, tzn. vedieť si uvariť, oprať, u žien
zvládnuť mužské činnosti,
 majte pozitívne naladených priateľov tam, kde len nariekajú a kričia,
tam nechoďte,
 v spoločnosti hovorte primeranou intenzitou, veľmi hlasitá reč
odpudzuje,
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majte dostatok času, – povedať „nemám čas“ znamená buď „nechce sa
mi“, alebo „som neschopný“,
nič nemusíte,
majte svoj majetok, byt, peniaze, žite za svoje, pýtať si peniaze je
ponižujúce,
nenechajte si hovoriť do života, nech si mladí nechajú rady pre seba,
mladým do ničoho nehovorte, poraďte, len keď sa pýtajú a odpovedajte
pokiaľ možno tak, aby počuli, čo chcú počuť,
pripustite, že sme sami v minulosti urobili veľa chýb,
nepredstierajte chuť na sex, ak ju nemáte,
nerobte deťom obetavé svokry a svokrov, starostlivosť o vnúčatá už nie
je povinná,
primerane sa pohybujte, bicyklisti s prilbou a kartou zdravotnej
poisťovne,
neposielajte e-maily mladým, majú odlišný vkus, vzbudzujeme súcit,
nepredvádzajte sa, je to trápne,
obliekajte sa primerane veku, nie veľmi mladistvo,
neprejedajte sa, nefajčite, alkohol pite primerane,
výchova seniorov je nezmysel,
veľmi dôležitá je čistota, je vhodné denne sa kúpať, zápach odpudzuje,
pravidelne využívajte internet.

Nespochybňujeme fakt, že takéto odporúčania môžu minimalizovať
frekvenciu a intenzitu medzigeneračných konfliktov, ale nevnímame ich ako
vyčerpávajúcu, ani ako celkom univerzálnu ponuku, ani ako v každodennom
živote vždy bezo zvyšku aplikovateľné. Ak sa napr. starí rodičia podujmú na
to, že sa budú starať o svoje vnúčatá, je ťažko predstaviteľné, aby si iba „na
túto chvíľu“ osvojili výchovný štýl rodičov detí. Sme presvedčení o tom, že
pre dieťa je dokonca dobré, ak zistí, že v rozličných prostrediach platia
rozličné normy a zvyky. Je to súčasť vhodného posilňovania socializácie
dieťaťa. Starý rodič by síce mal vo vzťahu k vnúčaťu prijať základné
informácie rodičov dieťaťa a rešpektovať ich, ale príliš veľa podrobných
pokynov stavia starého rodiča do roly temer nesvojprávneho.
Prevencia medzigeneračného konfliktu je celkom iste nielen v tom, že
senior vie, čo by mal a čo nemal robiť, ale i v tom, že vo vzťahu k seniorom
budú vedieť to, čo majú a čo nemajú robiť aj príslušníci nasledujúcich
generácií. To zrejme bez kvalitného výchovného vedenia nie je možné. Sme
presvedčení o tom, že je to priestore najmä pre sociálnu pedagogiku.
Sebareflexia a sebaregulácia seniora hrá nespochybniteľne v prevencii
generačných konfliktov (pokiaľ je rozumovo fyzicky na svoj vek primerane
zdatný) zásadnú úloha. Jej predpokladom je otvorenosť k súčasnému svetu.
Tá ale neznamená nevyhnutne bezmedznú akceptáciu ponúkaných hodnôt.
V akomkoľvek medzigeneračnom konflikte je dôležité, aby obe strany
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nestrácali svoju identitu a osobnostnú integritu. Obe strany konfliktu by mali
vedieť, čo je ešte pre nich prijateľné, čo je pre nich degradujúce.
Aj modlitba sv. Františkaa Saleského (21.8. 1567-28.12.1622) je
vlastne akousi ponukou na takúto sebareflexiu. Skúsme sa nad ňou zamyslieť.
Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň za dňom starnem a jedného dňa
budem starý.
Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku
každej téme niečo povedať.
Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku záležitosti
druhých.
Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať, ale aby som pri
tom nezapáral a nerozkazoval.
Zdá sa mi, že je škoda z prevahy múdrosti nerozdávať – ale Ty, Pane,
vieš, že by som si rád udržal zopár svojich priateľov.
Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje choroby a obtiaže.
Pribúda ich a chuť o nich hovoriť rastie z roka na rok.
Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar s radosťou počúvať druhých, keď
popisujú svoje choroby, ale nauč ma ich trpezlivo znášať.
Tiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť – ale len o trochu viac
skromnosti a menšiu istotu, keď sa moja pamäť nezhoduje s ich pamäťou.
Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti vedieť sa mýliť.
Drž ma, aby som bol, pokiaľ je možné, láskavý. Starý frfloš je korunné
dielo diablovo.
Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti a daj mi krásny dar,
aby som sa tiež o nich dokázal zmieniť.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať, ale Tebe, Pane, to
hovorím – bojím sa staroby. Je mi tak, akoby som sa musel rozlúčiť, nemôžem
zastaviť čas. Pociťujem, ako deň za dňom strácam silu a prichádzam o bývalú
krásu.
Bol som pyšný na to, že sa ešte stále môžem merať s mladými.
Teraz už cítim a uznávam, že toho nie som viac schopný. Bol by som
smiešny, keby som sa o to pokúšal.
Ale Ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú krídla ako
orlovi.“
Daj môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak, ako ho Ty riadiš.
Nie mrzuto, nie ľútostivo so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci,
ale ako vďačný a pripravený ku všetkému, k čomu ma Ty ešte povoláš.
A k tomu mi daj všetku silu srdca.
Amen.
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Záver
Súžitie viacerých generácií môže byť ubíjajúce, vyčerpávajúce
i obohacujúce. Obohacujúce však môže byť iba vtedy, ak si zachovávame
všetci rovnako úctu k „tej inej“ generácii, ale aj sebaúctu, ak viac načúvame
ako počúvame, ak budeme väčšmi otvorení ako uzavretí, ak budeme skôr
láskaví ako poučujúci, ak dokážeme ísť vpred nie proti sebe, popri sebe, ale
spolu. Ak sa naše deti nebudú „musieť“ hanbiť za nás a my za naše deti.
Nech je pre nás povzbudením to, čo kdesi povedal známy český
teológ Tomáš Halík: „Rada, ktorá mi pomohla: do štyridsiatky sa drž so
starými, od štyridsiatky s mladými.“
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