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ANOTÁCIA
Paulína, P.: Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi [Diplomová práca] Praha 2018 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné kultúry, s
Diplomová práca skúma telekomunikačný artefakt globálneho charakteru, jeho vývoj a
vplyv na modernú konzumnú spoločnosť. S technologickým rozvojom sa menia aj
medziľudské vzťahy a s nimi spojené komunikačné spôsoby. V práci je definovaný aj
vývoj vzťahu človeka k artefaktu, akým je telefón, nielen ako k predmetu komunikácie
ale aj ako ukazovateľ sociálneho statusu. Sledujeme pri tom prejavy, paralely a dopad na
spoločnosť v lokálnom aj globálnom charaktere. Cieľom diplomovej práce je vymedzenie
daného fenoménu ako nevyhnutného či zbytočného vo vzťahu k spoločenským hodnotám
a zmenám postojov v ľudskej spoločnosti v kontexte s nastoleným problémom.
Definujeme hodnoty, ktoré sú v rámci časového dynamizmu spoločnosťou vynútené ako
nevyhnutné a naopak tie, ktoré sú vnútené ako zbytočné. Moje zistenia demonštrujem na
konkrétnych príkladoch, pričom zámerom práce je nahliadnuť na problém z historického
a sociálnopsychologického uhla pohľadu. Samotný koncept práce pozostáva z troch častí,
v ktorej prvá časť je venovaná teoretickému priblíženiu problematiky, druhá časť je
venovaná výtvarnému uchopeniu a tretia ako príležitosť pre pedagogickú činnosť, ktorá
nie je len navrhovaná, ale aj teoreticky a prakticky overená a reflektuje subjektívny
pohľad na daný fenomén.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Kľúčové slová: fenomén, nevyhnutnosť, zbytočnosť, konzumná spoločnosť, súčasnosť,
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ANNOTATION
Paulína, P .: In-between Necessity and Unnecessary [Diploma Thesis] Prague 2018
Charles University, Faculty of Education, Department of Fine Arts,

The diploma thesis examines the telecommunication artifact of global character, its
development and impact on the modern consumer society. Along with technological
developments, interpersonal relationships and communication means change as well. The
work also defines the development of a person's relationship to an artifact, such as a
telephone, not only as a subject of communication but also as an indicator of social status.
We look at the manifestations, parallels, and the impact on society in a local and global
nature. The aim of the thesis is to define the phenomenon as necessary or unnecessary in
relation to social values and changes in attitudes in the human society in the context of
the problem raised. We define the values that are imposed by society as necessary in the
context of time dynamism and, on the contrary, also those which are inherently imposed
as unnecessary. My findings are demonstrated on specific cases, with the intention of
looking at the problem from the historical and social-psychological point of view. The
very concept of the work consists of three parts, in which the first part is devoted to the
theoretical approach towards the problem, the second part is devoted to the artistic grasp,
and the third part is an opportunity for pedagogical activity not only designed but also
theoretically and practically verified and reflecting the subjective view of the given
phenomenon.
KEYWORDS
Key words: phenomenon, necessity, unnecessary, consumer society, present, past, social
values, telecommunication age, ritual, artifact
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ABSTRAKT

Cieľom diplomovej práce je definovanie špecifického fenoménu viazaného k súčasnej
konzumnej spoločnosti, ktorá svojím prejavom považuje určité hodnoty a vzťahy
k materiálnemu svetu za nevyhnutné a iné naopak za zbytočné. Zároveň skúma hranicu
medzi spotrebným tovarom, ktorý denne používame a predmetom, ktorý sa stal súčasťou
nášho bytia. Tieto zistenia sú demonštrované na konkrétnych príkladoch. Východiskom
pre diplomovú prácu sa stal telekomunikačný pokrok a jeho dopad na dnešnú konzumnú
spoločnosť vo všetkých ohľadoch životného štýlu. Telefón ako artefakt sa stal súčasťou
nášho života s čoraz osobnejším prístupom. Tento fenomén je v diplomovej práci
uchopený teoreticky, výtvarne a zároveň ako príležitosť pre pedagogickú činnosť
a reflexiu. Pedagogický zámer nielen navrhuje, ale tiež overuje a reflektuje v praxi.

ABSTRACT
The aim of the diploma thesis is to define a specific phenomenon bound to the current
consumer society, which by its expression considers certain values and relations to the
material world as necessary or, on the contrary, unnecessary. At the same time, it
examines the boundary between consumer goods that we use on a daily basis and the
subjects that have become part of our personality. These findings are demonstrated on
specific examples. Telecommunication progress and its impact on today's consumer
society in all aspects of nowadays lifestyle has become the starting point for the diploma
work. Phone as an artifact has become part of our life with an ever more personal
approach. This phenomenon is grasped theoretically, creatively and as an opportunity for
pedagogical activity and research. The pedagogical intention is not only suggested but
also verified and reflected in praxis.
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ÚVOD
Napriek tomu, že diplomová práca je písaná v slovenskom jazyku, termíny a citácie sú
v jazyku českom. Pre vysvetlenie a ponechanie významu je nevyhnutné uchovať český
výraz, a teda hlavné pojmy, ktoré diplomová práca sleduje a sú jej definíciou, sú v jazyku
autorov použitej literatúry.
Názov diplomovej práce - Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi je možné preložiť do
slovenského jazyka bez straty pôvodného významu ako Medzi nevyhnutnosťami
a zbytočnosťami. Čo je pre nás nevyhnutné a naopak zbytočné, je subjektívnym
pohľadom jednotlivca či skupiny. Na základe prežitých životných udalostí, rôznych
socioekonomických

faktorov

a naučeného

správania

či

životných

podmienok

a osobnostných charakteristík jednotlivca či členov rodiny a výchovy, vnímame tieto
pojmy odlišne. Jednotlivec, ale aj skupina môžu pochádzať z iného prostredia, či už
kultúrneho alebo sociálneho. Jeho úroveň vzdelania determinuje pochopenie
abstraktnosti pojmov, napriek tomu však nie je možné dosiahnuť objektívny postoj.
Diplomová práca sleduje tento jav z viacerých uhľov pohľadu. Venuje sa definovaniu
dôležitosti hmotných a nehmotných objektov v rámci špecifického rituálu, za ktorým
stoja dlhoročné tradície. V pomedzí jednotlivých životných fáz je prevažne jednotlivec
nútený k vykonaniu určitých úkonov. Rituály v tomto prípade naberajú podobu obradov,
ktoré súvisia s určitou citovou tendenciou a mentálnou orientáciou. Ústredným bodom je
rituál spojený s komunikáciou prostredníctvom moderných technológií, ktorý napriek
tradíciám získal miesto aj v súčasnej spoločnosti. Mnohé rituály sa naprieč kultúrami
v mnohých základných charakteristikách podobajú.
Spomínané rituály sa spájajú s vynálezom telefónu a jeho zaradením do života v bežnej
spoločnosti. V práci je uchopený technologický vývoj od jeho vzniku až po súčasnosť.
Zároveň sledujeme zmenu nášho postoja k sebe a k spoločnosti vo vzťahu k tomuto
artefaktu. V diplomovej práci sú vysvetlené východiská zo skúmania sociálneho statusu
vyplývajúceho z vlastnenia najpokrokovejšieho modelu - dnes už mobilného telefónu.
Spoločnosť diktuje jednotlivcovi, čo je nevyhnutné pre jeho integráciu do skupiny.
9

Budúci člen skupiny sa zdá byť zaťažovaný domnelými zbytočnosťami, avšak
z dlhodobého hľadiska je to nevyhnutné. Práve tu sa nám vytvára priestor na otázku, čo
je teda pre jednotlivca pri zaradení do spoločnosti nevyhnutné a čo naopak zbytočné?
Diplomová práca na základe jej zamerania získava multidisciplinárny charakter z oblasti
kulturológie, etnológie, sociológie, filozofie a psychológie, no najmä z histórie, ktorá
ovplyvnila súčasný spôsob životného štýlu jednotlivca a jeho zaradenia do spoločnosti.
Obsiahnutie podrobnejších informácií z každej oblasti nedovoľujú odborné vedomosti
z jednej vednej disciplíny, a preto je využitie týchto vied obmedzené.
Práca je rozdelená do troch hlavných častí s doplnením ďalších podkapitol. Teoretická
časť diplomovej práce je zameraná na fenomén dôležitosti hmotného objektu v rámci
špecifického tradičného rituálu, komunikácie, ktorý sa pretransformoval až do súčasnej
spoločnosti. Autorská časť obsahuje subjektívny pohľad autora na problematiku
nevyhnutností a zbytočností, demonštrovanú prostredníctvom praktického výtvarného
uchopenia, ako reakcie na teoretickú časť diplomovej práce, na základe prežitých
životných udalostí rovnako, ako aj autorovu reflexiu na pozorovaný jav. Didaktická časť
vychádza z absolvovania hodín výtvarnej výchovy a je zameraná na pozorovaný jav.
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1 TEORETICKÁ ČASŤ
1.1 Artefakty
Podľa Soukupa je artefakt „jakýkoli materiální předmět zhotovený nebo
modifikovaný lidskou činností v souladu s normami určité kultury“1. Pôvodne sa pojem
artefakt využíval primárne v archeológii pri výskumoch a označoval umelo vytvorené
hmotné kultúrne objekty, ktoré zastávali určitú funkciu.
Tento pojem sa však presunul aj do ostatných oblastí antropológie, či už kultúrnej
alebo sociálnej. V súčasnosti ho využíva nielen história a etnografia, ale zaoberá sa týmto
pojmom aj veda o umení.2
V otázke definovania pojmu umenie, totiž nezaznieva kritická otázka „Ktoré
artefakty sú trvalými umeleckými dielami?“, ale skôr otázka „Kedy sú artefakty
umeleckými dielami?“, ako na to upozorňuje aj Nelson Goodman.3
1.1.1

Artefakt ako estetický objekt

Umením môže byť akýkoľvek artefakt. O umeleckosti artefaktov nerozhodujú
kritériá. Na získanie funkcie umenia je nevyhnutnou podmienkou interpretácia, ktorá
mení význam predmetov z úžitkového na umelecký, alebo naopak.
V souladu s pojetím Mukařovského rozlišujeme mezi ,,hmotným“ dílem
a nehmotným estetickým objektem, ktorý vzniká ‚‚ve vědomí vnímatelově promítnutím
hmotného díla na pozadí soudobého vývojového stavu struktury umění.“ 4
Pre hmotné dielo využívame termín ,,artefakt“, pretože ho považujeme za
výsledok tvorivej a produkčnej činnosti umelca. Tu však vzniká problematika zložitej
otázky pochopenia artefaktu v hudbe a v divadle, pretože medzi autora diela a poslucháča
či diváka vstupuje sprostredkovateľ, a to výkonný umelec, ktorý dané dielo prezentuje.5

SOUKUP, Václav, VODÁKOVÁ, Alena, HRDÝ, Ladislav. Sociální a kulturní antropologie. Praha:
Sociologické nakladatelství, 1993. s. 74, 157 s.
2 SOUKUP, Václav, VODÁKOVÁ, Alena, HRDÝ, Ladislav. Sociální a kulturní antropologie. Praha:
Sociologické nakladatelství, 1993. s. 74, 157 s.
3
Porov. GOODMAN, N.: Spôsoby svetatvorby. Bratislava: Archa, 1996. s. 79 – 80.
4
MUKAŘOVSKÝ, J.: Umění. Praha: Studie z estetiky, 1943. s. 188
5
CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 51
1
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Ani v súčasnosti nevieme presne definovať, čo je umenie a čo už ním nie je.
Napriek úsiliu najmä v radoch analytických filozofov, ktorí sa snažili o spresnenie
kritérií, ktoré by oddeľovali umelecké diela a úžitkové predmety, sa nepodarilo
charakterizovať samotnú povahu umenia.
Základný predpoklad, že umelecké artefakty sú niečím špecifickým, a teda ich
možno na základe spoločných vlastností zaradiť do umeleckých diel, sa stretol
s výhradami od iných filozofov, pretože definície boli buď príliš široké a zahŕňali aj
neumelecké artefakty alebo zužovali výber natoľko, že sa do tejto kategórie nedostali ani
mnohé umelecké artefakty.
Neschopnosť a nemožnosť exaktnej definície, čo je umenie a čo už do tejto
kategórie nepatrí, viedlo mnohých filozofov k skepticizmu. Napriek tomu nie je však
dôvod na to, aby sa pojem „umenie“ nepoužíval.
Prístupy k dielu ako artefaktu sú rôzne podľa jednotlivých profesií. Historik sa
zameriava na hodnotu artefaktu z hľadiska histórie. Považuje ho za predmet dobového
svedectva. Reštaurátor pristupuje k rovnakému predmetu z hľadiska fyzikálnych,
chemických a dobových vlastností, aby zachoval všetky pôvodné prvky na danom
artefakte.6
Tak ako rovnaké diela v priebehu času menili svoj význam a historické,
spoločenské a individuálne sfarbenie, je tu ešte subjektívny postoj. V tomto prístupe
príjemca artefaktu subjektívne definuje daný predmet v estetický objekt.
‚‚Východiskem je smyslové vnímaní hmotného díla jako reálné danosti. Vstupní
emoce, podícená obvykle nějakou tvarovou vlastností předmětné vrstvy díla – tvarem
sochy, barvou na obraze, zvukovou melodií slov v básni – vyvolá přeladení lidského
zaměření na estetický postoj“.7
Často práve vnímanie umeleckého diela je sprevádzané mimo-umeleckým
prežívaním a teda subjektívny názor a pocity môžu skresliť adekvátny estetický postoj
k dielu. Estetický postoj by mal byť sprevádzaný kvalitatívnou syntézou hodnôt diela,
analýzou realizačných štruktúr, či už štýlu alebo žánru. Pocity a prežívanie ideí či osudov

6
7

CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 51
CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 52
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hrdinov umeleckého diela sú druhotné zážitky, a teda patria mimo okruh autentického
estetického objektu.8
1.1.2

Vznik estetického postoja k artefaktom

Estetika ako predmet zahŕňa nielen teóriu umenia, ale aj mimo-umeleckú teóriu.
Tu vzniká rozpor, pretože v mimo-umeleckej oblasti je estetické hodnotenie iba
sprievodným aspektom vecí a dejov, avšak pri umeleckých dielach je estetika
dominujúca.9
Východiskom analýzy estetického postoja je naša predchádzajúca skúsenosť
s krásou, prípadne jej opakom. V podvedomí vnímame nejasný vzťah medzi človekom
a predmetom, pretože nás daná vec priťahuje alebo nám spôsobuje radosť. Vytvárame si
špecifický postoj k objektu.
‚‚Estetický postoj vychází od smyslového vnímaní věcí, od spočinutí smyslů na
jejich tvaru, jež rozehrává škálu emocí, hodnotících postojů, činnosti imaginace, jež se
stáva iniciátorem zvláštní zkratkovité formy intuitívního poznání.‘‘10
1.2 Súčasná spoločnosť a jej vnímanie sveta
Na konci 19. storočia sa objavila knižka s príznačným názvom „Degenerácia“,
ktorá definovala 19. storočie ako storočie úpadku. Podľa nej upustenie od mravných
ideálov a podpory scestných vied, filozofie a idey zvrhlého umenia bude viesť k zániku
európskej civilizácie.
Jedným z predpokladov, ktoré sa naplnili, je idea ,,vpádu más“ a jav, ktorému sa
hovorí sociálna epidémia, ktorá jednotlivca anonymizuje, zároveň mu dodáva na
agresivite, otvorenosti, sile a navyše je takýto jednotlivec výrazne ovplyvniteľný
názorom a aktivitami masy.11

8

CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 53
CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 13
10
CHVATÍK, K.: Strukturální estetika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-03-3. s. 17
11
PETRUSEK, M.; BALON, J.: Společnost naší doby: populární sociologie (ne) populárních problémṻ.
Praha: Academia, 2011. Průhledy (Academia). ISBN 978-80-200-1965-3. s. 18
9
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1.2.1

Súčasné vnímanie estetiky a umenia

Po 19. storočí ovplyvnenom romantizmom a ideálom krásy európskych
umeleckých diel sa do popredia dostávajú kultúry čínske, indické, arabské, africké
a juhoamerické. Pôvodné menej hodnotné posudzovanie exotických a primitívnych
kultúr voči európskej, nahradilo poznanie, že európsky vývoj kultúry a jej normy sú len
jednou z ciest. Vzniká kríza hodnotových noriem a kritérií pôvodne klasifikovaného
európskeho estetického ideálu a vzniká množstvo predstáv o povahe umeleckého diela
a jeho vzťahu ku skutočnosti.
Túto problematiku prehĺbil aj rozvoj prírodných vied a industrializácia. Umenie
a vnímanie estetiky bolo rozdelené na niekoľko ciest. Na jednej strane Nietzsche chápal
umenie ako extrémne iracionálny neuchopiteľný prejav gradácie životného pocitu,
Bergson a Croce definujú umenie ako prejav prchavého okamihu prirodzeného ľudského
výrazu a intuitívneho zrenia.12
Modernizácia spoločnosti zo sebou okrem iného priniesla aj informačnú
revolúciu, ktorej príchod datujeme koncom 20. storočia. V kontexte spoločenských vied
môžeme modernizáciu popísať ako proces premeny spoločnosti tradičného typu k
spoločnosti modernej, uvádzanie v súčasnom stave, jeho hlavnými charakterovými
znakmi je technický pokrok, industrializácia, urbanizácia a populačná explózia.
20. storočie, okrem iného, upravilo vnímanie a rozdeľovanie mimo-umeleckých
produktov človeka od estetického pôsobenia umenia. Prostriedky masovej komunikácie,
či už televízie, rozhlasu, filmu, tlače alebo internetu, prelínajú oblasť hodnotenia mimoumeleckého a umeleckého. ‚‚Problematika estetické funkce, normy a hodnoty může být
dnes reálně analyzována pouze ve vzájemných přechodech a napětích oblasti umělecké
a mimoumělecké.‘‘13
1.2.2

12
13

Spoločnosť ovplyvnená globalizáciou
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Moderná spoločnosť poňala priestor a čas v novej kumulatívnej rovine – na
medzinárodnej úrovni. Tento fenomén sa nazýva globalizácia. S ňou sú spojené viaceré
zmeny v pôvodných kultúrnych štruktúrach. Život moderných spoločenstiev sa zbavuje
puta k tradíciám a miestnym konvenciám. Zároveň je tu možnosť prepojenia lokálneho
s globálnym, prostredníctvom racionalizovanej organizácie v spoločnosti. Narastá
dynamickosť modernej spoločnosti.
Určité vnímanie globalizácie poníma sociológ Zygmunt Bauman, ktorý popisuje
spojenie času a priestoru v súčasnej fáze modernizácie ako globalizáciu. Tá koncentruje
kapitál alebo privilégiá, moc a slobodu, ktoré sú nerovnomerne rozdelené v spoločnosti.
Okruh privilegovaných sa zužuje, a teda skupina chudobných bez moci sa rozrastá.
Táto stratifikácia určuje jednotlivé dimenzie, v ktorých sú členovia spoločnosti
rozdelení podľa stupňa slobody. Najchudobnejšie vrstvy majú čas vyplnený obstarávaním
najnutnejších potrieb a ich mobilita je obmedzená reálnym priestorom. Sú pripútaní
k lokalite a nútení znášať všetky zmeny, ktoré lokalitu postihujú.
Naopak privilegovaní nepoznajú hranicu priestoru, pretože je vďaka kapitálu
ľahko prekonateľná. Pre nich teda pojem priestor stráca význam a je dostupný mediálne
a virtuálne.
„Chudí už nejsou ani to, žač je považoval ještě Karel Marx, za rezervní armádu
nezaměstnaných. Chudí nejsou zajímavý ani jako spotřebitele po masový konzum, pretože
se ho nemohou zúčasnit.“14
Podľa sociológa Ralfa Dahrendorfa nie je možné definovať, či sme šťastnejší ako
kedykoľvek predtým. Podstatná časť populácie žije v blahobyte, no zároveň má strach,
že by oň mohla prísť. Ale čo je skutočným osobným šťastím? Tvrdí, že spoločnosti sa
darí, ale skutočnou radosťou človeka je sloboda. 15
Naopak Ronald Inglehart sa preslávil teóriou, v ktorej tvrdí, že euroatlantická
spoločnosť nasýtená materiálnymi statkami sa začne prikláňať k nehmotným, a teda
estetickým hodnotám, vráti sa k prírode, podporí ekologické hnutia, prejaví záujem
o verejný život a o nové sociálne hnutia ako je pacifizmus či feminizmus. Zároveň však
vyslovil tézu, ktorá upozorňuje na nesamozrejmosť sveta.
14
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„Žádná generace, která se narodila do éry blahobytu, tedy zejména generace
dnešní, nemá zaručeno, že se dožije konce života ve stejném blahobytu či dokonce ve
společnosti ješte blahobytnejší, spořádanejší, slušnejší a solídnejší, než do níž se
narodila.“16
Spoločnosti žili takmer celé storočia v statickom usporiadaní sveta až do doby
priemyselnej revolúcie, ktorá naštartovala dynamizujúci proces. Súčasná doba vykazuje
nespočetné množstvo technických ale aj sociálnych či psychologických znakov. Táto
akcelerácia vyústila do medicínskych a technologických objavov. Najmä posledných
štyridsať rokov je znakom toho, ako tieto vynálezy zasiahli a vstúpili do ľudskej
každodennosti s podporou trhovej ekonomiky.
Rozpad tradičného poriadku má za následok sociálne a psychologické zmeny.
Nastoľuje individualizmus, človeka, ktorý je zodpovedný sám za seba, necíti príslušnosť
k žiadnemu národu či spoločnosti. Verejný priestor sa vyprázdnil, veci verejné nahradila
individualizovaná spoločnosť.
V takejto spoločnosti sa človek cíti osamelý a osvedčené rady jeho predkov nie
sú uspôsobené na novú dobu. Obracia sa preto k svetu plnému predmetov, náradia, tovaru
či strojov s tým, že hľadá v nich zmysel.
Rozvoj automobilizmu skracuje vzdialenosti a zvyšuje technologickú úroveň.
Vďaka mobilnej komunikácii sa zhromažďujú jednotlivci v jeden celok, napriek tomu, že
za iných okolností by ho nevytvorili.
S rozvojom dopravy sa rozšíril masový turizmus, ktorý povoľuje všetkým
vrstvám v spoločnosti cestovať, čo bol v minulosti nevídaný jav. Miesta ako Paríž a Rím
či Florencia sú preplnené davmi turistov, ktorí v skutočnosti v prevažnej väčšine nemajú
záujem a vedomosť o umení. Napriek tomu im to nebráni v zdieľaní fotografií, kde sa
usmievajú na vzácne umelecké diela, na svojich profiloch na sociálnych sieťach.
Zároveň turizmus mení svoj charakter. Ľudí zaujíma vzrušenie a jedinečnosť. Do
popredia sa dostávajú nové druhy turizmu založené na adrenalíne alebo extrémoch.
1.2.3

Spoločnosť ovplyvnená masmédiami

16
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Dávnych antických hrdinov a hrdinky vystriedali moderné celebrity, ktoré
ovplyvňujú všeobecnú mienku. Masmédiá vytvárajú model osobnosti, ktorá má byť
oslavovaná a napodobňovaná. Tento vzorec ponúka lacné a nenáročné rozptýlenie
a navádza ku kopírovaniu správania. 17
Taktiež obraz celebrity sa v priebehu 20. storočia zmenil. Z osobností, ktoré
vynikali skutočným talentom v polovici storočia, je dnes len málo porovnateľných.
Súčasné celebrity sú premenlivé a zásobujú bulvár svojimi aférami či životnými
problémami. Bulvár je fenomén dnešnej doby, v ktorej verejnosť ako konzument prijíma
tieto informácie s nadšením.18
1.2.4

Premeny v masovej spoločnosti - vysoká a nízka kultúra

Keď prestaneme prežívať každodennosť a stereotyp bežného dňa a nazrieme do
vyšších estetických poschodí, naše videnie ovplyvňuje aj vnímanie tém, ktoré sú
príznačné pre súčasnosť. Postmodernizmus sa hlboko zakorenil v rutine obyčajných dní,
čím vlastne spochybnil dichotómiu tzv. vysokej a nízkej kultúry.
Do konca 19. storočia sa v Európe asociovala úroveň kultúrneho štandardu a
vkusu so sociálnou úrovňou. Pojem kríza európskej kultúry mala byť len dočasným
stavom, ktorý upadne do histórie bez vážnejšieho ovplyvnenia pôvodného vnímania
v kultúrnej úrovni.19
Podľa Pierra Bourdieau, ktorý sa zaraďuje do kruhov sociálnych vied, je
v súčasnej spoločnosti, „vkus“ akýmsi kritériom, ktorý nás medzi sebou, či už ako
jednotlivcov, skupiny alebo vrstvy, rozlišuje. Pojem „Nový vkus“ je výsledkom toho, že
sa sformoval nový typ spoločnosti, ktorému sa od polovice 20. storočia začalo hovoriť

17
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„masová spoločnosť“. Masová spoločnosť je zložená z davu ľudí, ako im pejoratívne
hovoril španielsky filozof José Ortega y Gasset.20
Tento dav umožňuje masovému a priemernému človeku vyjadriť sa ku všetkému.
Vzrastá dojem kompetentnosti a klesá úroveň sebareflexie priamo úmerne s rozvojom
elektronických médií. Priemerný konzument nadobúda dojem, že je nielen informovaný
ale aj vševediaci. Tento masový človek sa neustále utvrdzuje v tom, že jeho názor je
správny a na základe neho vytvára rozhodnutia.
Samozrejme, že masová spoločnosť, ktorá stvorila masového človeka a masovú
kultúru, nie je, ako nič v našom svete jednoznačne negatívnym fenoménom. S rozvojom
médií a celkovo, rastom tejto skupiny post industriálnej éry sa rozvíja aj všeobecná
osveta, vzdelanie, masový človek sa zameriava na svoj voľný čas, zároveň
individualizácia získava novú tvár a svetu dominuje automatizácia. Prudkým rozvojom
technických prostriedkov, hlavne komunikačných, ktoré vytvárajú masovú „globálnu“
spoločnosť, sa ľudia na rôznych miestach súčasne dozvedajú v podstate rovnaké veci. 21
1.2.5

Človek ako tvor spoločenský

Napriek neustálemu tlaku individualizmu je človek vo svojej podstate
spoločenský tvor. Dokonca aj najortodoxnejší introverti vyhľadávajúci samotu, potrebujú
kontakt s okolím. Ako príklad môžeme uviesť väznicu, kde prísnejším trestom je práve
samotka. Tento aspekt patrí nielen do praktickej stránky človeka ale zdôrazňuje sa najmä
psychologický rozmer kontaktu jednotlivca s jednotlivcom alebo skupinou. Spoločenskú
povahu človeka možno pochopiť aj na základe poznatkov vied o jej vývoji. Pri
objasňovaní sa budeme opierať o publikáciu Osamělosť aneb Kolik máte přátel na
Facebooku autorky The Beastess. 22
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„Všimli jsme si, že to co se dnes mění nejvíc ze všeho, jsou vztahy. Možno to není
ani tak vnejší fyzický svět, ale to, co nosíme v hlavě a jak k věcem přistupujeme. Tady se
odehráva něco mnohem závažnejšího, než jen třeba vývoj nových technológii.23
Premeny v našom živote naberajú v súčasnej dobe na rýchlosti. Prehodnocujeme
náš vzťah ku svetu, prírode a k sebe samým. Nie sme si istí, či sa bude naša spoločnosť
držať pohromade aj v budúcnosti, prípadne či kultúra a skupiny, na ktoré sme si zvykli,
budú mať aj v ďalšom období rovnaký charakter. S určitosťou však vieme povedať, že
to, čo vnímame ako súčasný svet, mení svoj obraz. Jednotlivec vníma, že zmeny
nezískavajú ucelenú štruktúru a svet sa nepohybuje konkrétnym smerom. V snahe
nestrácať sa v abstraktných zmenách bez jasného cieľa, chceme porozumieť svojej
minulosti a uvažujeme o súčasnosti. 24
1.2.6

Premeny vzťahov medzi ľuďmi

So zmenou tradičnej spoločnosti na súčasnú modernú spoločnosť, sa ovplyvnili
aj medziľudské vzťahy. Vzniká nový typ odosobnených vzťahov založených na
inštrumentalite a teda úvahe, či vôbec a k čomu sa jednotlivci a skupiny vzájomne
potrebujú. Táto kalkulácia poukazuje na slabú angažovanosť a krátkodobé prepojenie.
Tieto medziľudské vzťahy väčšinou nemajú dlhé trvanie, sú obmedzené, rozdelené
časovo (na vzťahy v práci, mimo domov a doma) a životným behom. Prípadne
nadobúdajú virtuálny charakter pri simulovaných priateľstvách na tzv. sociálnych
sieťach. Inak sa samozrejme nechovajú ani sociálne inštitúcie a organizácie, akonáhle je
dôraz položený na flexibilitu, schopnosti prispôsobiť sa a dobre komunikovať so
zákazníkom, nedostaneme, ako sa sľubuje v inzerátoch, „družný kolektív“ alebo
spoločenstvo ľudí, ktorý navonok dodržujú americký princíp keep smiling. Nie je preto
náhodné, že sociológia rozvinula v polovici 20. storočia dve podstatné varianty
medziľudských vzťahov, a to vzťahy ako zmenu a vzťahy ako hru.
Chudý vychádza zo známej tzv. dramaturgickej metafory, ako je Jacquesuv výrok
z druhého dejstva Shakespearovej hry Jak se vám líbí: „Celý svet je scéna a všetci muži
23
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aj ženy, sú len herci...“ Sociológia si z dramaturgickej metafory najprv požičala pojem
„rola“. Tento termín definuje, že každé sociálne postavenie (status) je spojené s určitým
druhom očakávaného chovania, „rolí“. Čím vyšší status, tým vyššie a špecifickejšie
očakávanie. Od osôb vysoko postavených sa očakáva nielen určitá forma správania etikety, ale aj určitý jazyk. Je to jeden z podstatných rozmerov „politickej“ kultúry, ktorá
nie je abstraktom, ale súhrnom chovania ľudí v „rolách“- ktoré hrajú dobre alebo
nesprávne.
Práve politická scéna je tiež divadlom, je to mediálny cyklus, umenie marketingu
a prezentácie a nie je tajomstvom, že keby bol obsah sebe-lepší, ale forma nepostačujúca,
politik neuspeje. 25
1.2.7

Rodina ako stabilizujúci prvok a zmeny

Učebnice sociológie po dlhú dobu vždy začínali tvrdením, že rodina je pro
sociológiu príkladom morfo-statickej inštitúcie. Predstavuje sociálne zriadenie, ktorého
základným účelom je vytvárať súkromný priestor pre reprodukciu spoločnosti, chránené
voči svetu verejnému. Ochraňuje svojich členov bez zmien svojho tvaru či štruktúry
a vyrovnáva zmeny vo svojom okolí. Samozrejme vývoj či pokrok rodina napriek
stabilite nebrzdí. Naopak svojím pevným ukotvením dynamiku umožňuje a v istom
zmysle i podporuje, pretože bráni spoločenský systém pred chaosom a zrútením.26
1.2.8

Masový človek dneška v kontexte konzumnej spoločnosti

Masa a masový človek, ktorý je jej základným prvkom, predstavujú v dnešnom
slova zmysle niečo iné v porovnaní s novovekom. Masu netvorí „množstvo
nevyvinutých“, avšak vývoja schopných jedincov, od počiatku podlieha iným
požiadavkám: zákonu normovania, ktorý odpovedá funkčnej skladbe stroja. Podľa toho
sa chovajú i jej najviac vyvinutí príslušníci. Tí sú si tohto charakteru plne vedomí,
vytvárajú jeho étos a formujú ich životný štýl.

25
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Zaradiť sa do určitého životného štandardu sa vývojom spoločnosti stáva
samozrejmosťou, ak nie nutnosťou. Postupne ako sa rozvíjala technika, priemysel
a životný štýl s nimi spojený, vytvára sa taktiež aj určitá schéma, vzorec fungovania
ľudského života, ktorému sa musí jednotlivec prispôsobiť. Tento všeobecný tlak však
spôsobuje, že sa samotná individualita a jej rozvoj zatláča do úzadia. Človek netúži po
úplnej svojskej originalite či jedinečnom životnom štýle, ani nechce vytvárať prostredie,
ktoré by možno vyhovovalo len jemu samotnému. Namiesto toho prijíma úžitkové
predmety a životné formy, ako mu ich vnucuje racionálne plánovanie a normovaná
strojová výroba, a vykonáva to s pocitom, že je to tak celkom rozumné a správne.
Prioritou nie je život, v ktorom by sa realizovala jeho individualita. To, čo sa javí ako
oslobodenie vnútornej podstaty človeka, sa postupom času, najmä s rozvojom priemyslu
podporovaného vedou ako zárukou pokroku, mení na umelo vybudovanú mašinériu
manipulácie a znehybnenia ľudského „ja“. Masa je potrebným hnacím motorom
samotného priemyslu a technickej kultúry. Vzniká mechanizmus, ktorý je založený na
človeku bez osobnosti. José Ortega y Gasset definuje dav, respektíve masu a jedinca v nej
ako všetko „čo z osobitých dôvodov nie je schopné ohodnotiť seba, či už v dobrom, alebo
v zlom – ale cíti sa byť, ako ostatní, pritom však nepociťuje úzkosť, ale priam sa teší zo
svojho stotožnenia s ostatnými“.27
Novoveká vízia individuálnej autonómie končí v okamihu, keď sa pre človeka
stáva zmyslom života uspokojenie materiálnych túžob, nie formovanie osobnosti
založenej na rozvíjaní citovej a hodnotovej stránky. Tento fakt je výsledkom vývoja
spoločnosti charakteristickej priemyselnou výrobou, ktorá sa dostala do štádia
vyznačujúceho sa neustálym produkovaním stále nových výrobkov. Jej hlavným cieľom
sa stalo zabezpečenie čo najvyššieho komfortu života. Konrad Lorenz to považuje za znak
všetkých rozvinutých spoločností, ktoré možno nazvať priemyselné. Ich mentalita núti
ľudí, aby konzumovali stále viac, pretože to, čo už raz spotrebovali, ich prestáva
uspokojovať. Pominie užívanie konzumných statkov a ich skorá výmena za statky nové,
vytvára bezvýchodný kolobeh spotrebného nakupovania. Je len logické, že neustála
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výroba a stále stabilnejší ekonomický rast nemôže v týchto podmienkach definitívne
uspokojiť nikoho.28
Jednou z vlastností konzumnej spoločnosti je to, že poskytuje akýsi druh azylu.
Človek má pocit bezpečia pred svetom, ktorý predstavuje niečo chaotické a on by mohol
mať v ňom pocit bezmocnosti.
Konzumovanie má dvojznačné vlastnosti: utišuje úzkosť, pretože to, čo človek
má, mu nejde vziať, ale žiada, aby človek konzumoval stále viac, pretože predchádzajúca
konzumácia skoro stráca svoj uspokojujúci charakter. Moderní konzumenti sa môžu
stotožniť s rovnicou som = čo mám a čo konzumujem.29
Tento masový človek sa uchyľuje do konzumného sveta. Vlastnenie predmetov
mu dáva pocit plnohodnotnej existencie. Nakoľko však dochádza k neustálej produkcii
nových, komfortnejších a výkonnejších výrobkov, táto honba za dokonalejšími modelmi
a lepšou technikou nemá konca. Podľa Ericha Fromma človek v mene tejto filozofie volí
existenčný mód „mať“, ktorý vyjadruje takú životnú orientáciu voči sebe a svetu, ktorá
je vzťahom privlastňovacím a majetníckym. Tento postoj potom určuje aj jeho myslenie,
cítenie a prístup. Posilňuje sa nielen pocit ukotvenia človeka vo svete, ale aj trhový
mechanizmus, orientovaný na produkciu spotrebného tovaru. Výsledkom je neustála
potreba vlastnenia, respektíve nakupovania podporovaná zo strany výrobcov a
marketérov. Toto všetko pod heslami zvýšenia životnej úrovne a kvality života. Konrad
Lorenz tento mechanizmus charakterizuje nasledovne. „Kapitalistickí držitelia stále
rovnakej krátkozrakej politiky: obmeňujú spotrebiteľov vyššou „životnou úrovňou“ za to,
že pokračujú v nervy drásajúcej a krvný tlak zvyšujúcej súťaži so svojimi blížnymi.“30
Egoizmus v človeku je konzumizmom naplno podporený a on chce mať čo najviac,
a pritom nehľadí na to, aké škody týmto prístupom pácha na sebe a svojich najbližších
a v neposlednom rade na prírode.31
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1.3

Rituály ako metafory bežného života
Rituály sú súčasťou bežného života, od tých, ktoré môžeme definovať ako

neformálne, či už príprava pokrmov s určitou postupnosťou alebo sledovanie televíznych
relácií, alebo účasť na futbalových zápasoch, až po tie formálne, ako sú slávnostné
recepcie, prednášky významných hostí univerzity; a tak ďalej až po najslávnostnejšie
predpísané náboženské obrady. Všetko sú to opakované štruktúrované praktiky, niektoré
vedome naplánované do posledných detailov, niektoré praktizované uvedomelejšie než
iné a naopak niektoré vznikajú spontánne. Každý rituál je opakovaním, koherentne
štruktúrovaným a jednotlivým aspektom našej skúsenosti.
Keď také rituály vykonávame, dodávame svojim činnostiam štruktúru a zmysel,
potláčame chaos a rozdielnosť vo svojich činnostiach na minimum. Podľa našich
termínov je rituál istým druhom skúsenostného gestaltu. Je to koherentná postupnosť
činností štruktúrovaná na základe prirodzených dimenzii našej skúsenosti. Náboženské
rituály sú typicky metaforické druhy činností, ku ktorým obvykle prináleží metonymia
t.j. predmet reálneho sveta zastúpený entitami vo svete definovanom pojmovým
systémom náboženstva. Koherentná štruktúra rituálu je bežne chápaná ako paralela
niektorých aspektov takej skutočnosti, ako jej kontempluje náboženstvo.
Každodenné osobné rituály sú rovnako skúsenostnými gestaltami a pozostávajú
z postupnosti určitých činností štruktúrovaných podľa prirodzených dimenzii skúsenosti.
Obsahujú štruktúry časti celku, fázy a príčinné vzťahy k dosiahnutiu želaných cieľov.
Osobné rituály teda môžeme považovať za prirodzené druhy činností pre jednotlivcov
alebo pre členov určitej subkultúry. Môžu ale nemusia byť metaforickými druhmi
činností. V Los Angeles je napríklad bežné zúčastniť sa rituálnej činnosti jazdy
v blízkosti hollywoodskych hviezd. Je to metaforický druh činností založený na
metonymii ,,dom zastupuje človeka” a na metafore považovania fyzickej blízkosti za
osobnejšiu blízkosť. Ostatné každodenné rituály, či už sú metaforické alebo nie,
poskytujú skúsenostné gestalty, ktoré môžu byť základom pre metafory ako napr.
„Nevieš, čomu otváraš dvere“, alebo „Vyhrňme si rukávy a pusťme sa do práce“ atď.
Rituály sú našimi osobnými kultúrnymi či osobnými metaforami, podľa ktorých
sa správame a podľa ktorých žijeme. Hodnoty, ktorý vyplývajú z kultúrnych metafor sú
podávané ako podklad pre vykonávanie rituálov. Rituál tvorí nenahraditeľnú súčasť
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skúseností základov našich kultúrnych metaforických systémov. Nemôže existovať
kultúra bez rituálov.
Analogicky nemôže existovať koherentný pohľad na svoje ja bez osobného
rituálu. Rovnako ako naše osobné metafory nie sú náhodné, tvoria štruktúrované systémy,
ktoré sú koherentné s našimi osobnosťami, zároveň naše osobné rituály nie sú náhodné,
korelujú s našim názorom na svet, ako aj s nami samotnými a s naším systémom
osobných metafor a metonymií. Naše implicitné a typicky nevedomé pojatie seba
samých, i hodnôt, podľa ktorých žijeme sa asi najsilnejšie odráža v drobných úkonoch,
ktoré robíme opakovane v neformálnych rituáloch, ktoré sa zrodili spontánne v našom
bežnom živote.32
1.4 Telefón ako hmotný objekt medziľudskej komunikácie
Telefón a komunikáciu prostredníctvom neho považujeme v súčasnosti za
samozrejmosť. Je pre nás nepredstaviteľné, že pred vyše storočím prenos jednoduchej
informácie trval aj niekoľko dní a tiež si nedokážeme úplne predstaviť, že ani pred
päťdesiatimi rokmi neboli pevné telefónne linky samozrejmosťou. S vývojom
telefonickej komunikácie je spojená aj zmena v komunikácii medzi ľuďmi. Rýchlo
dynamizujúci spôsob života a s ním spojená zmena životného štýlu

nás núti

k prispôsobeniu sa spoločnosti, kde z osobných stretnutí sa stáva virtuálne. Tento vzťah,
môže byť virtuálny, ale situácia, z ktorej pochádza je reálna. Okrem toho objekt, ktorý
sprostredkováva komunikáciu, je tiež reálny, ale ľudia majú k nemu často osobnejší
vzťah než k určitému človeku, s ktorým komunikujú skrze tento prístroj.
1.4.1 Komunikácia pred vynálezom telefónu
Podávanie informácií slúžilo v praveku k prežitiu. Symboly vo forme znakov a
prvopočiatky reči zachytávali najmä riešenie životných problémov a na napĺňanie
základných potrieb. Práve tieto symboly ľudia v minulosti používali ako spôsob
komunikácie, alebo si prostredníctvom nich zanechávali odkazy. Dodnes používame
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Morseovu abecedu, ktorá je používaná v telegrafii. Kóduje znaky latinskej abecedy,
číslice a špeciálne znaky do kombinácie krátkych a dlhých signálov.
Reč sa postupne zdokonalila, získavala na zrozumiteľnosti. Líšila sa však od
kmeňa ku kmeňu. Znaková reč bola jednoznačnejšia, ale neobsahovala všetky potrebné
symboly. Vyrývané obrazce, prvé sošky z mamutích klov a nástenné maľby sú už dnes
skúmaným artefaktom, podľa ktorého je možné datovať vývoj komunikácie.
Dokonalejšie obrazce sa využívali aj v prvých písmach. Najznámejšie sú
hieroglyfy, ktoré sú primárnym znakom rozvoja písma v Egypte. Geografická poloha
rozdeľovala prvé národy, ktoré sa usídľovali na úrodných pôdach popri riekach. Vznikli
rôzne typy písma, ktoré sa stali oficiálnej v danej lokalite. Poznanie písma určovalo aj
vzdelanostnú úroveň.
Vynález papyrusu rozšíril možnosti podávania informácií aj z generácie na
generáciu. Vďaka nemu sa zachovali informácie, ktoré dnes môžeme skúmať. Ovládanie
písma v minulosti však bolo určené len úzkej skupine obyvateľstva zväčša z vyšších
kruhov. Postupne sa písmo z najvyšších kruhov presunulo na klérus.
Cirkevní hodnostári v Európe ručne prepisovali evanjeliá, pokým sa arabskí a
perzskí vzdelanci v 9.storočí venovali geografii, matematike, medicíne ale aj astronómii.
Arabskí kartografi získali povolenie cestovať a spisovať informácie. Napríklad aj pre
územie Slovenska bol významný učenec a cestovateľ Ibn Rusta, ktorý na začiatku 10.
storočia precestoval veľkú časť východnej Európy a vo svojom diele spomína aj
veľkomoravského panovníka Svätopluka.
Jeho súčasník Ahmad Ibn Fahdlān bol vyslaný bagdadským kalifom na územie
dnešnej východnej Európy. Precestoval uzemie Kyjevskej Rusi, krajinu Povolžských
Bulharov, dokonca sa vraj stretol aj s mužmi severu – Vikingami.
Koniec stredoveku predznamenal aj znovuzrodenia. Obdobie renesancie bolo aj
obdobím rozvoja znalostí a zručností. Vznikajú cechy a rády, rozvíja sa umenie a
staviteľstvo aj mimo cirkev. Cirkevný rozkol a odlúčenie časti veriacich mení celkovú
tvár komunikácie, Po prvých stredovekých školách sa otvárajú ďalšie, v ktorých sa už
nevzdelávajú len cirkevní hodnostári.
Písmo v tomto období bolo určené na obchod, umenie a na vedu. Preniká však aj
do viacerých vrstiev bežného života. Komunikácia prostredníctvom listov prechádza z
pôvodného oficiálneho zamerania na osobnejšiu, informácie si vymieňajú rodinní
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príslušníci či mladí zaľúbenci. Posielanie dlhých pozdravných listov cez poštové služby
trvalo aj niekoľko dní, čo už je dnes nepredstaviteľné.
Telefón v súčasnosti považujeme za samozrejmosť a jednu z najjednoduchších a
najzakladanejších technológií v bežnej domácnosti. Napriek tomu, že telefónna sieť príliš
nezmenila svoj význam, zmenou prešli materiály, ochrana zariadenia a rozšírenie do
každého regiónu. Ďaleko podstatnejšie zmeny sa odohrávali v príslušenstve telefónnej
siete. Základný a najjednoduchší telefón je zložený z troch vecí - vidlicový spínač,
reproduktor a mikrofón.
Na vidlicovom spínači leží slúchadlo. Po jeho zodvihnutí sa spínač uvoľní a spojí
nás s telefónnou sieťou. Reproduktor umiestnený v hornej časti slúchadla nám umožňuje
počuť osobu na druhej strane linky. Najstaršie mikrofóny boli tvorené z dvoch tenkých
kovových alebo plastových membrán a karbónového prachu. Medzi nimi zvukové vlny
z hlasu stláčali karbón, ktorý následne menil svoj elektronický odpor, odpor potom
ovplyvňoval množstvo elektrického prúdu, ktorý mohol prejsť na druhú stranu. Tento
základný telefón nemal ani vytáčanie, ani zvonček, takže nebolo možné zistiť, že nám
niekto volá. To ale neznamenalo, že z telefónu nemohol volať jeho majiteľ.
Objav číselníku vyplynul z tzv. pulznej voľby. Číslo sa dalo zvoliť tak, že sa
v rýchlom slede za sebou stláčal vidlicový spínač. Napríklad dve rýchle stlačenia za sebou
znamenali dvojku. Problémom pri tomto type telefónu bol, že telefonujúci sám seba počul
rozprávať. Tento druh telefónu sa už z pochopiteľných dôvodov dnes nepoužíva. V 50.
a 60. rokoch si takéto prístroje žiadali len „skalní“ amatérski fanúšikovia telefonizácie.
Podobne ako stavali naši otcovia v školských záujmových krúžkoch tzv. kryštáliky, keď
chceli mať rádio aj vo svojej detskej izbe, zatiaľ čo v obývačke rodičov stála
trojlampovka. 33
1.4.2

Minulosť a súčasnosť v telefonickej komunikácii

Prevažná väčšina sveta sa orientuje na mobilné telefóny, ale tzv. pevný telefón
však stále zastáva podstatné miesto. Očakávame, že po vytočení zvoleného čísla sa po
pár sekundách z telefónu ozve hlas želanej osoby na strane druhej. Už skoro sto tridsať
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rokov používame tento geniálny vynález, ktorý zmenil dejiny komunikácie tak, ako ju
poznáme dnes.
Bez objavu Alexandra Grahama Bella by išiel vývoj mobilných telefónov
kľukatejšími cestami. Pre presnosť informácií je vhodné uviesť, že princíp telefónu
objavil nemecký fyzik Johann Philip Reis v roku 1861, ale z jeho prístroja na prenášanie
tónu elektromagnetickými vlnami, sa nedalo telefonovať.
Mobilné telefóny sa masovo začali využívať na začiatku deväťdesiatych rokov.
No porozumenie technologického spracovania a vývoja tohto zariadenia sa stráca.
Dnešné desaťročné deti, ktoré neochotne vypínajú svoj mobil pred vstupom do triedy
v škole, už takmer netušia, ako tzv. pevný telefón funguje.34
Názov článku „Telefón zmenil dejiny komunikácie“ nebol vybraný náhodne. Túto
vetu údajne preniesol Alexander Graham Bell 10. marca 1876 do telefónu, keď zavolal
svojmu spolupracovníkovi Watsonovi do vedľajšej miestnosti.
Tento americký vynálezca, priemyselník a pedagóg sa narodil 3. marca 1847
v škótskom Edinburghu ako Škót. Zomrel 2. augusta 1922 v Novom škótsku už ako
Američan. Americké občianstvo získal v roku 1882. V Londýne študoval medicínu
a venoval sa pokusom o akustike. Málokto tuší, že Bella inšpirovali k vynálezu telefónu
rodinné situácie, ktorými bol obklopený. Jeho otec Alexander Melville Bell bol učiteľom
detí s poruchami sluchu, jeho matka Elisa Grace Bellová bola takmer hluchá. V roku
1871 sa rodina Alexandra Bella vysťahovala cez Kanadu do Bostonu, kde sa v roku 1873
stal profesorom na Bostonskej univerzite. Najskôr ako učiteľ hluchonemých, neskôr
fyziológie. Po svojom geniálnom technickom teste svojej technologickej tvorby založil
Bell 9. júla 1877 Bell Telephone Company ako prvú telefónnu spoločnosť na svete. Počas
svojho života tiež založil niekoľko organizácii na pomoc sluchovo postihnutým. 35
Bellov telefón nebol konštruovaný so zámerom klasického telefónu. Vznikol ako
alternatíva k harmonickým telegrafom, ktoré naraz dokážu preniesť niekoľko správ. Po
prvý krát začal Graham Bell uvažovať o prenose zvukových vĺn využitím elektrických
vĺn na dovolenke v roku 1874. Počas nej si zostrojil ušný fonograf z ucha mŕtveho muža
a stebla sena. Vynálezca prišiel na to, že pri hovorení do ucha steblo prenášalo zvukové
34
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vlny. To bola veľmi dôležitá inšpirácia pre ďalšiu tvorbu. Dňa 2. júna 1875 zaznamenal
Bell prenos zvuku medzi dvomi píšťalkami, pričom každá z nich bola v inej miestnosti.
Vtedy zistil, že zvuk podobný hlasu sa prenáša aj po prerušení prúdu. Prúd bol totiž
následne generovaný slabým magnetickým polom.
V septembri toho istého roku začína Bell písať podklady pre podanie patentovej
prihlášky. Napriek svojmu mladému veku 29 rokov 15. februára 1876 podal patent na
vynález telefónu a predbehol tak o dve hodiny Elishu Graye. Bell dostal patent 7. marca
1876, ale vtedy ešte jeho prístroj nepracoval. O tri dni neskôr sa mu to však podarilo
vďaka prenosu zmienenej vety k pánovi Watsonovi. V tom istom roku 25. júna na
storočnej výstave vo Philadelphii predstavil Bell svoj vynález svetu. Telefón sa stal na
výstave hlavným exponátom. Až v roku 1884 sa uskutočnil prvý diaľkový hovor
z Bostonu do New Yorku. 36

Obrázok č. 1: Bellov telefón- Centennial Model

Obrázok č. 2: Alexander Graham Bell

Napriek úspešným testom sa telefonovanie značne odlišovalo od jeho súčasnej podoby.
Na kontakt so želanou osobou bola potrebná spojovateľka, ktorá v telefónnej ústredni
zaregistrovala svetielko nad vašou prípojkou. Ona zapojila konektor do vašej prípojky
a spýtala sa, komu chcete zavolať. Potom zapojila konektor do prípojky volaného
a nechala telefón zvoniť. Keď volaná osoba zodvihla telefón, tak mu spojovateľka
36
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oznámila, že voláte, a spojila vás. Keď ste po volaní položili telefón, tak svetielka nad
prípojkami zhasli a spojovateľka vypojila konektory. Pri realizácii diaľkového hovoru
musela spojovateľka volať cez niekoľko ústrední, až kým nebola spojená s konečnou
ústredňou v mieste pobytu volaného.
Postupom času boli spojovatelia a spojovateľky nahradení počítačovými
prepínačmi. Tieto prepínače rozoznávajú podľa volaného čísla a predvoľby, kam voláte
a na ktorý prepínač alebo prípadne do akej domácnosti je potrebné hovor prepnúť.
Spínače však v súčasnosti nespájajú klasické medené drôty, pretože medená
celosvetová sieť by bola nesmierne nákladná. Hovory sú prenášané pomocou satelitov
a vysielačov, ktoré vysielajú mikrovlny, alebo modernými optickými vláknami
a koaxiálnymi káblami.37
Charakter telefónu a jeho podobu však zmenilo až uvedenie mobilného telefónu
na verejnosť. Postupne zanikajú telefónne búdky a ich stanovištia, ktoré slúžili tým, ktorí
potrebovali volať nielen z miesta bydliska. Mobilné telefóny už v názve nesú svoj benefit,
a to možnosť prenášania so sebou. Spočiatku veľké zariadenie, ktoré sa vzhľadom
podobalo vysielačke, dostalo v priebehu dvadsiatich rokov súčasný vzhľad dotykového
telefónu. Stali sa osobným vlastníctvom väčšiny populácie a s neustálym pokrokom sa z
generácie na generáciu stal mobilný telefón nenahraditeľným spoločníkom.
1.4.3 Mobilný telefón ako moderná závislosť
V článku českého Metra sa táto problematika zameriava práve na široké
publikum. Závislosťou na mobilnom telefóne trpí takmer polovica Európy. Výskumy
potvrdzujú, že väčšina respondentov kontroluje svoje mobilné zariadenie niekoľkokrát za
hodinu, najmä na miestach, kde sme osamotení.
Podľa psychoterapeuta Karla Fišera je častým prejavom kontroly mobilného
telefónu znakom závislosti, pretože jednotlivec nedokáže byť sám so sebou. Toto nutkavé
správanie ,,byť online” môžeme zachytiť v MHD. Nie je to len samotná závislosť na
internete ale aj neustála potreba kontrolovať emaily, sociálne siete či poznámky alebo
fóra. Pokiaľ človek nemá možnosť tento rituál vykonať, zmení sa jeho správanie na
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psychickú a fyzickú nepohodu. Najproblematickejšou témou sú vodiči áut, ktorí vo
veľkom množstve využívajú čakanie na červenej na semafore k uspokojeniu svojich
potrieb formou odomknutia obrazovky mobilného telefónu a kontrolovania aplikácií.
Fišer dodáva, že je dôležité vedieť vypnúť, odpojiť sa z internetu, zo sociálnych
sietí a celkovo z pripojenia a začať sa venovať aktivitám bez podobných vnemov.
Odporúča pobyt v prírode, prechádzky, športové aktivity, ale aj čítanie či reálny sociálny
kontakt.
Závislosť na mobilnom zariadení porovnáva psychologička Alžbeta Protivanská
so závislosťou na hracích automatoch. K nim je možné najviac prirovnať sociálne siete,
pretože nie je vopred jasné, kedy príde odpoveď z druhej strany alebo aj označenie páči
sa na fotografii, prípadne sledovanie na instagrame. Tým, že nemáme vopred jasné, čo sa
bude diať, sme neustále vo vyčerpávajúcom čakaní a kontrole, či sa niečo nezmenilo v
náš prospech alebo neprospech.
Protivanská tiež spomína, že závislosť na internete je už zakorenená a
nedokážeme si bez neho predstaviť ďalšie fungovanie. Internet nám poskytuje odpovede
takmer okamžite. Varuje však pred hraničiacimi hodnotami masového používania
mobilného telefónu mladými ľuďmi, ktorí sa stotožňujú so známymi osobnosťami cez
sociálne siete a sami si vytvárajú auru osobnosti s virtuálnym ocenením. Na základe toho
strácame schopnosť empatie a tiež schopnosť nadviazať kvalitný ľudský kontakt. Napriek
budovaniu dokonalého profilu na sociálnych sieťach je takto jednotlivec osamotený a
vnútorne prázdny, pretože virtuálni priatelia nie sú skutoční priatelia a ich uznanie je
krátkodobé.38
Mobilné zariadenia a ich využívanie je často aj zásterkou pred úzkosťou či
čakaním alebo náročnou prácou. Slúži ako pasívne odvedenie pozornosti od vecí, ktoré
sú pre nás ťažké, nepochopiteľné alebo bolestivé. Avšak táto závislosť na mobilných
telefónoch je škodlivá pre náš duševný rozvoj a obmedzuje našu slobodu. Jednotlivec
potrebuje istoty a byť zaradený do spoločnosti, preto je nútený prispôsobiť sa širšej
verejnosti a dynamizujúcemu životnému štýlu.
Nedávno sa v Prahe konala zaujímavá prednáška, kde sa rozbehla diskusia na
tému prežitia momentov verzus sociálne siete, kde sa niekoľko jednotlivcov vyjadrilo, že
je pre nich dôležitejšia forma nad obsahom a neužívajú si moment šťastia spojený
38
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s aktivitami, ale sú nútení rýchlo dynamizujúcou spoločnosťou len povrchne poukázať na
zážitky. Tu sa nám otvára možnosť uvedomiť si, v akom rozsahu je pre nás dôležitejší
názor spoločnosti než názor nás samotných.
1.4.4 Šírenie informácií prostredníctvom mobilného telefónu
Protivanská dodáva, ž v súčasnosti môžeme hovoriť o informačnom pretlaku.
Dostávame väčšie množstvo informácií, ako sme schopní spracovať. Masové médiá
dodávajú nielen potrebné informácie, ale aj tie, ktoré koncového užívateľa zaujmú. Pri
takom počte podnetov sa skracuje a urýchľuje vnímanie podanej informácie, čo má za
následok časté nepochopenie jej podstaty. Tento stav naberania čo najviac informácií je
v nás zakorenený najmä vďaka nedôverčivosti a strachu. Mať však len kusý prehľad bez
hlbšej a detailnejšej informácie však môže viesť k zlej interpretácii a následného predania
ďalším osobám. Aj takýmto spôsobom vznikajú už dnes tak známe hoaxy - virálne
šíriteľné nepravdy. 39
Mobilný telefón, v súčasnosti nazývaný aj smartfón sa stal masovým produktom
s masovou službou. Až 95 percent mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov disponuje
moderným smart mobilným telefónom, a podobné číslo sa týka aj profilov na sociálnych
sieťach. Prostredníctvom nich sa dozvedáme o živote ľudí, ktorých máme pridaných ako
priateľov na Facebooku alebo ich sledujeme prostredníctvom Instagramu.
Smart telefóny umožňujú vytváranie snímok obrazovky, prípadne samotné
sociálne siete dovoľujú zdieľanie informácii. Pridaný príspevok, článok alebo fotografia
sa stáva súčasťou danej sociálnej siete a kruh priateľov a sledujúcich má možnosť túto
informáciu podať ďalej. Je preto dôležité získať určitú sociálnu gramotnosť, aby sme sa
v budúcnosti vyhli znemožneniu, ohováraniu alebo šikanovaniu. Ochrana súkromia by
mala byť predovšetkým naším cieľom. Sporným bodom je vzdelávanie mladých ľudí,
ktorí si zatiaľ neuvedomujú všetky ohrozenia vo forme kyberšikany alebo šírenia
nepravdivých informácií, ktoré sa ľahko stanú virálnymi.
1.4.5 Zmeny v spoločnosti s objavom telefónu
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Spoločnosť sa neustále vyvíja. Vynález telefónu však tieto zmeny urýchlil. Pred
vznikom telefónu a telefonického spojenia sme na správy čakali aj niekoľko hodín či dní.
Pevná linka umožnila presun aktuálnych informácií z odosielateľa na adresáta v zlomku
sekundy.
Značné uľahčenie života v spoločnosti však nesie so sebou aj zrýchlenie spôsobu
života. Vykonanie niekoľkých činností v minulosti zabralo aj niekoľko dní, dnes
dokážeme podobnú prácu vykonať za pár sekúnd. Kým ešte pred pár dekádami trvalo
zistenie odbornej informácie podstatnú časť dňa, dnes si ju bez problémov vyhľadáme
cez Google či Yahoo, pokiaľ sa však konkrétne informácie dajú považovať za relevantné.
Vynález telefónu zasiahol všetky aspekty života. Nadriadenému do práce
jednoduchým hovorom oznámime práceneschopnosť, zároveň však kedykoľvek v
prípade ochorenia nás môžu do práce povolať aj počas voľna. Pokiaľ sa nechceme
zúčastniť oslavy alebo večierku z akýchkoľvek dôvodov, zväčša to stačí oznámiť tesne
pred jeho zahájením. Spätne však môžu naši priatelia oznámiť, že sa nezúčastnia tej našej
aktivity. Cez telefón si rezervujeme termín u doktora alebo v hoteli. Nevýhodou je však
to, že sme neustále zastihnuteľní.
Informovanosť sa pred vynálezom telefónu týkala zväčša najvyšších kruhov.
Podporovalo to aj vyššie vzdelanie, ktoré umožňovalo lepší prístup k informáciám.
Najnižšie vrstvy obyvateľstva ovládali nanajvýš čítanie, písanie a počítanie, aj to až po
vláde Márie Terézie so stanovením pravidelnej školskej dochádzky.
1.4.6 Mobilné rituály
S komunikáciou prostredníctvom telefónu sú spojené aj rituály, ktoré
podvedome vykonávame. Snažíme sa prijať hovor v odhlučnenej miestnosti, mnohí
preferujú chôdzu počas telefonovania, iní sa radšej v pokoji posadia. Pokiaľ sme v
minulosti očakávali hovor, boli sme schopní pri pevnej linke presedieť hoci aj hodiny.
Výhodou mobilného telefónu je jeho prenosnosť. Pred pár dekádami sme sa k
pevnej linke museli presunúť my, takže naše možnosti boli obmedzené. Bezdrôtové
zariadenie však hravo presúvame so sebou a nastavujeme si hlasitosť zvonenia podľa
aktuálnej potreby.

32

Dnes nám dĺžku hovoru určuje vedomosť o objednanom balíku u operátora.
Vybrali sme si určitý program a snažíme sa o jeho maximálne využitie bez ďalších
poplatkov. Ak sme si predplatili krátke textové správy a menej minút na volania,
preferujeme heslovitú komunikáciu prostredníctvom SMS. S týmto typom komunikácie
sa najmä u mladých ľudí objavuje snaha o skrátenie slov aj pre urýchlenie vytvorenia a
doručenia želanej správy. Nadobúda formu slangu, ktorému staršia generácia takmer
vôbec nerozumie.
Pokým pevná linka pri plánovaní spoločenského programu slúžila ako
definovanie záväzného termínu, využívanie mobilných zariadení zjednodušilo možnosť
poskytnutia informácie druhej osobe o prípadnom meškaní alebo aj zrušení programu
tesne pred jeho oficiálnym zahájením. Mobilný telefón nám dáva flexibilitu, no zároveň
nie sme si úplne istí, či všetko vyjde podľa pôvodného plánu, keďže neustále očakávame
zmenu.

Obrázok č. 3: Rituál v komunikácii 1

Obrázok č. 4: Rituál v komunikácii 2

Pre zaujímavosť som v rámci rituálov a závislostí na mobilnom telefóne urobila
menší prieskum, ktorý prebehol v kancelárskych priestoroch v Prahe v nemenovanej
investičnej firme. Pracovníci vo firme denne pracujú s najnovšími technologickými
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prostriedkami, konkrétne mám na mysli mobilný telefón a PC. Dotázovaných bolo 30
osôb vo veku 20 až 40 rokov. V rámci prieskumu som vytvorila dotazník s otázkami,
v ktorom som účastníkov prieskumu prosila o úprimné odpovede, aby som z ich
odpovedí mohla vytvoriť záver.
Hlavným zámerom prieskumu bolo, aby si dotazované osoby prostredníctvom
dotazníku uvedomili vplyv telekomunikačného prostriedku na ich osobu. Dotazník sa
skladal z 13-tich otázok a bol postavený tak, aby dotazovaný premýšľal nad časom
stráveným s mobilným telefónom a do akej miery jeho pôsobenie ovplyvňuje našu
slobodnú existenciu. Že predmet komunikácie neslúži len ako prostriedok na uľahčenie
života, ale aj ako miera statusu pri ktorom deň čo deň opakujeme stále rovnaký rituál.
Prieskum sprevádzajú momentové fotografie, ktoré boli následne ukázané účastníkom
prieskumu, ktorý po spoločnej diskusií začali premýšľať nad svojou závislosťou na
mobilnom telefóne.

Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta
Dotazník- vplyv vývoja telekomunikačného veku
P. Pélyová, 2019
Milí kolegovia,
v rámci výskumu, ktorý sa viaže k diplomovej práci, Vás chcem požiadať o vyplnenie
dotazníka, ktorého témou je vplyv vývoja telekomunikačného prostriedku na kvalitu
nášho života. Váš názor je dôležitý, preto vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede.
Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na
prieskumné účely uvedené v diplomovej práci. Vopred Vám ďakujem za spoluprácu.
Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich máte možnosť vyjadriť svoj
vlastný názor.
1. Kedy ste dostali svoj prvý mobilný telefón? ....................................................................
2. Aký typ mobilného telefónu preferujete?.........................................................................
3. Používate pevnú linku?....................................................................................................
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4. Koľko času strávite priemerne denne telefonovaním?......................................................
5. Koľko času strávite priemerne denne pred obrazovkami mobilného telefónu? ...............
.............................................................................................................................................
6. Máte pri spaní položený telefón na nočnom stolíku?........................................................
7. Preferujete osobné schôdzky, alebo komunikáciu prostriedkom telefónu?..................
.............................................................................................................................................
8. Viete si predstaviť život bez mobilného telefónu?............................................................
9. Odkladáte si vaše staré mobilné telefóny?........................................................................
10. Sú mobilné telefóny súčasťou vášho každodenného života?..........................................
11. Máte doma vyhradené miesto na telefonovanie?............................................................
12. Je pre vás dôležitá značka mobilného telefónu?.............................................................
13. Ako často si kupujete nový mobilný telefón?.................................................................
Za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a za vaše úprimné odpovede vám ešte raz
ďakujeme. Prosíme vás, skontrolujte, či ste odpovedali na všetky otázky.
Výsledky otázok v niektorých odpovediach sú spriemerované.
Otázka č.1- 13rokov

Otázka č.8- áno 20%-nie 80%

Otázka č.2- apple, samsung

Otázka č.9- áno 50%-nie 50%

Otázka č.3- áno 10%-nie 90%

Otázka č.10- áno 100%

Otázka č.4- 1h+10min

Otázka č.11- nie 90%-áno 10%

Otázka č.5- 2,5h

Otázka č.12- áno 40%-nie 60%

Otázka č.6- áno 95%-nie 5%

Otázka č.13- každé 2 roky

Otázka č.7- osobné 90%-tel.10%
Na základe prieskumu môžeme konštatovať, že závislosť na mobilných telefónoch je
pomerne vysoká. Pri niektorých otázkach si môžeme všimnúť, že účastníci prieskumu
vykonávajú niektoré úkony dookola v periodickom časovom slede. Napríklad pri kúpe
telefónu sú zmluvne viazaní a nahrádzajú svoj mobilný telefón každé 2 roky. Na otázku,
či majú položený svoj telefón na nočnom stolíku, odpovedalo kladne až 95%
dotazovaných. Pomerne alarmujúcou je aj strávený čas pred obrazovkami mobilného
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telefónu, spoločne s telefonovaním čas vychádza na 3h a 20min. Taktiež veľkú rolu
zohrávala značka telefónu, ktorú používali, takmer všetci používali Apple alebo
Samsung, pravdepodobne je to následok začlenenia jednotlivca do spoločnosti, aby sa
neodlišoval.
1.5 Význam telefónu okrem jeho primárnej funkcie
Pôvodný zámer, na ktorý bol telefón konštruovaný, mal prenášať viacero správ.
Mal teda primárne spĺňať funkciu dokonalejšieho telegrafu. Využitím elektrických vĺn sa
však zrodilo úplne nové zariadenie, ktoré dokázalo prenášať zvuk.
Jeho hlavnou funkciou sa počas celého storočia stalo prenášanie zvukových
správ vzájomne medzi jednou a druhou stranou. Až s príchodom digitalizácie, satelitov a
vzniku mobilných telefónov, ktoré nepotrebovali pevné pripojenie, bolo možné
preposielať krátke textové správy v priebehu pár sekúnd. Mobilný telefón sa stal
masovým zariadením, ktorý uľahčoval komunikáciu.
S internetovým pripojením však dostal tento artefakt úplne nový rozmer. V
priebehu posledného desaťročia sa mení pôvodná funkcia z hovorov na okamžité
preposielanie emailov, bezplatných internetových správ cez portály ako Facebook
messenger, WhatsApp, Viber alebo Hangouts. Používatelia mobilných telefónov sa
okamžite prispôsobili novým možnostiam zdieľania správ, fotografií a videí, či dokonca
živým vysielaniam cez sociálne siete.
Využívanie sociálnych sietí prostredníctvom telefónu so zabudovaným
fotoaparátom umožnilo rozvoj biznisu s tovarom ale aj posilnilo postavenie mediálnych
osobností, ktoré zviditeľňujú svoj život prostredníctvom fotografií a videí na sociálnych
sieťach. Napodobňovaním celebritnej ľahkosti života a neutíchajúceho optimizmu však
cez sociálne siete poukazujeme na život, ktorý by sme chceli žiť, avšak realita je často
odlišná.
Telefón však pre svojho majiteľa môže mať aj iný význam. Napriek zrušeniu
služieb pre pevné linky si majitelia svoje zariadenia ponechávajú. Zväčša u každého by
sme napriek neustále novým modelom mobilných telefónov, našli prvý tlačidlový telefón,
ktorý vlastnil. S týmto zariadením sa nám často spájajú rôzne spomienky, o ktoré by sme
nechceli prísť a preto si uchovávame nielen myšlienky ale aj samotný hmotný artefakt.
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Nemožno ho zaradiť len ako spotrebný tovar, viažu sa k nemu určité emócie, ktoré
dodávajú zariadeniu vyšší charakter alebo posolstvo.
1.5.1 Telefón ako artefakt
Vzhľad a funkcia telefónu sa od jeho vynálezu zmenila. Jeho primárny význam,
a teda komunikačné spojenie dvoch a viacerých strán, však stále plní. Pevná linka a
vynález telefónu patria do doby elektrifikácie a industriálnej spoločnosti. Primárnym
zameraním bolo uľahčenie života členov spoločnosti a rozvoj obchodovania.
Mobilné telefóny však spadajú pod digitalizáciu a konzumnú spoločnosť.
Neustály pokrok, urýchlený vývoj technológií a masmédiá so širokou podporou
reklamných spoločností vytvárajú tlak na spotrebiteľov, aby si zaobstarali nový model,
pretože ten dvojročný je už neaktuálny. Obchodníci ponúkajú dvojročnú záruku,
operátori poskytujú mobilné zariadenia cez programy so zmluvou na dva roky a operačné
systémy v mobiloch spolu s pamäťou po pár rokoch nestíhajú aktualizovaným
aplikáciám. Spotrebiteľ je takýmto spôsobom nútený každé dva roky si zakúpiť nový
mobilný telefón s viazanosťou na dvadsaťštyri mesiacov a tak sa jednotlivec dostáva do
kolobehu, kde sa stáva obeťou konzumu.
Samotný telefón, okrem jeho primárnej funkcie, nám dáva rôznorodé možnosti
využitia. Napriek tomu, že konzumná spoločnosť je obchodníkmi nútená k nákupu
o obmene starého modelu telefónu, mnoho jedincov v spoločnosti si k telefónu, či už
mobilnému alebo pevnému vybudovalo osobný vzťah a stal sa súčasťou ich života
a telefóny si odkladajú, či už na príslušné miesta v domácnosti, alebo si ich ponechávajú
odložené. Na otázku prečo si ich ponechávajú, je mnoho odpovedí. Často s ponechaním
telefónu súvisí určitá kapitola života, či spomienky ktoré jednotlivci prežili a zanechala
v nich emócie a chcú ich mať kedykoľvek k dispozícii a stal sa neoddeliteľnou súčasťou
ich osobnosti.
Možnosť využitia telefónov nám dáva priestor na realizáciu a záleží na každom
z nás, ako k nej pristupujeme. Ak si telefón odkladáme na príslušné, viditeľné miesto
v domácnosti a povýšili sme hmotný objekt na umenie, mení sa jeho primárna funkcia na
novú, ktorú môžeme nazvať „artefakt“, ktorý podľa Soukupa je akýkoľvek materiálny
predmet zhotovený alebo modifikovaný ľudskou činnosťou v súlade s normami určitej
kultúry. Pôvodne sa pojem artefakt využíval primárne v archeológii pri výskumoch
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a označoval umelo vytvorené hmotné kultúrne objekty, ktoré zastávali určitú funkciu.
V súčasnosti ho využíva nie len história a etnografia, ale zaoberá sa týmto pojmom aj
veda o umení. Ako sme sa zmienili v kapitole „Artefakty“.

Obrázok č. 5: Artefakt 1

Obrázok č. 6: Artefakt 2

Na obrázku číslo 3 a 4, môžeme vidieť príklad použitia pevného telefónu, ktorý
našiel svoje využitie v rodinnom penzióne v Kremnici.
1.5.2 Telefón ako spoločenský status
S vlastníctvom hodnotenejšieho majetku sa spája aj spoločenský status. Tento
fakt je ľudstvu vlastný od počiatkov kmeňových spoločenstiev. Majetok neslúžil len na
obživu alebo zabezpečenie rodiny ale aj spomínaný status, ktorý so sebou nesie rešpekt
okolia.
Spoločenský status sa mnohí snažia preukázať aj v súvislosti so zariadením ako
je telefón. Do prvej polovice 20. storočia bolo vlastnenie pevnej linky výsadou veľmi
úzkych kruhov. Dnes najnovší model mobilného telefónu zobrazuje, že dotyčný si môže
dovoliť viac ako väčšina populácie, podobne ako keď vlastní drahý model hodiniek alebo
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oblečenia. Tieto vonkajšie informácie sú prvými znakmi, podľa ktorých sa vytvárajú prvé
názory prípadne predsudky, a to aj napriek tomu, že vlastníctvo v posledných rokoch je
často podporené možnosťou zakúpenia na splátky.
Okrem samotného vlastníctva telefónu sú tu aj mesačné predplatené služby
spojenia, ktoré zabezpečujú prenos informácií prostredníctvom hovorov, krátkych správ
alebo internetovej komunikácie. Najširšie balíčky s neobmedzenými hovormi patria do
nákladnejších výdavkov.
Je však evidentné, že veľká časť populácie volí stratégiu dojmu blahobytu,
napriek skutočnosti, že by si mnohé výdobytky modernej doby nemohli dovoliť bez
splátkových spoločností. Potreba rozširovania majetku aj na splátky je neustále
podporovaná masmédiami a masívnymi reklamnými kampaňami, ktoré podporujú
pochybnosti o dostatočnosti jedinca bez vlastnenia najnovších technológií.
Tu sa stretávame s kontrastom, do akej miery si mobilný telefón môžeme
dovoliť v rozpore, či sme kvôli spoločenskému statusu schopný zadlžiť sa a využiť
ponúkanú možnosť splátkových inštitúcii. Dostávame sa tak do kolobehu, ktorý nás núti
zotrvať v rýchlo dynamizujúcej spoločnosti a stávame sa tak dobrovoľne jej otrokom.
Záleží na názore jednotlivca do akej miery je vlastnenie najpokrokovejšieho modelu
telefónu pre nás zbytočné alebo naopak nevyhnutné.
1.5.3 Telefón ako produkt z pohľadu designu
Mobilné telefóny spôsobili v posledných desaťročiach obrovský boom na
obchodnom trhu po celom svete. Z luxusnej vymoženosti určenej pre elitu bohatých sa
postupom času stal bežný nástroj pre všetky vekové kategórie, ktorý v mnohom uľahčuje
a zlepšuje život v práci i v súkromí. Možnosť spojenia so svojimi blízkymi kedykoľvek
a kdekoľvek sa stala skutočnosťou, ktorá vo viacerých ohľadoch ovplyvnila a neprestajne
vo výraznej miere ovplyvňuje životy ľudí.
Za štart telefónnej éry možno považovať okamih, kedy sa Alexandrovi
Grahamovi Bellovi podarilo preniesť medzi dvomi zariadeniami zvukom vyvolaný
elektrický signál. Spomínaný moment nastal v júni 1875. Vtedy ešte nikto netušil, čo
tento vynález spôsobí.
Po ére pevných telefónov, prišiel s technickým pokrokom aj pokrok vo vývoj
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mobilných telefónov. V roku 1983 bol vyrobený prvý mobilný telefón (Motorola Dyna
TAC 8000X). V súčasnej dobe neslúžia mobilné telefóny len na sprostredkovanie hlasu,
ale majú mnoho funkcií, bez ktorých si svoj život nedokážeme predstaviť. Mladšie
ročníky s nevídanou zručnosťou píšu SMS správy, surfujú na internete, počúvajú hudbu
alebo pozerajú filmy. Mobilný telefón behom pár rokov ovládol náš svet a stal sa našou
každodennou súčasťou.40
Design mobilných telefónov prešiel vývojom ktorý sa netýka len formálnej
stránky, ale aj z pohľadu obsahu, vývojom funkcií a aplikácií, ktoré sme nútení využívať
v dnešnom rýchlo dynamizujúcom svete.
Určite si všetci pamätáte aj prvé prenosné telefóny ktoré mali svoj rozmer,
vyzerali ako veľký kufrík, ktorý ste si niesli so sebou. Dnes si to už nevieme predstaviť.
Ako doba pokračovala, vyvíjali sa aj mobilné telefóny, ktoré boli malého vzhľadu, ktorý
ľahko zmestíme do vrecka.
Pri výbere mobilného telefónu je veľmi dôležitým faktorom vonkajší vzhľad,
častokrát si kupujeme najrôznejšie obaly, nálepky, ktoré sú dnes nazývané „trendy“.
Avšak samozrejmosťou pri výbere je veľkosť obrazovky, klávesnice, fotoaparátu. Dnes
mnoho ľudí používa mobilný telefón namiesto notebookov a prostredníctvom neho
vybavujú svoje pracovné záležitosti.
Po spomínanej Motorole Dyna TAC 8000X, prišla v roku 1989 na rad Motorola
Micro Tac 9800X, vďaka ktorej začala éra vreckových mobilných telefónov a svojím
novým designom určila smer, ktorým sa vydali ďalšie generácie mobilných zariadení.
V tej dobe to bol najmenší a najľahší komerčne dostupný mobilný telefón.
Firma IBM v roku 1994, prišla na trh s revolučnou novinkou, IMB Simon, ktorá
začala s myšlienkou urobiť z mobilného telefónu dômyselnejší prístroj, ako len
prostriedok pre komunikáciu. Tento model bol prvý mobilný telefón, respektíve
komunikátor, osadený trojpalcovým, čiernobielym dotykovým displejom.
V roku 1999 bol vyvinutý mobilný telefón Benefon Esc, ktorý bol ako prvý
mobilný telefón vybavený dvanásť-kanálovým GPS prijímačom s výsuvnou anténou,
vďaka ktorej bolo možné určiť polohu s presnosťou na 50m.
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Obrázok č. 7: Micro Tac 9800

Obrázok č. 8: IMB Simon

Nokia 7650 z roku 2002 bola dostupná na európskom trhu so zabudovaným
fotoaparátom. Okrem fotoaparátu sa jednalo o jednu z prvých Nokii s farebným
displejom.
HTC Universal z roku 2005 bol trhu predstavený ako prvé zariadenie opatrené
operačným systémom Windows Mobile 5.0. Charakteristický je vďaka možnosti
natáčania vyklopeného displeja v rozmedzí 180°. Bol to tiež prvý telefón schopný
využívať UMTS dátových služieb.
iPhone v roku 2007 sa stal prvým moderným telefónom, ktorý celkom odstránil
hardwarovou klávesnicu a nahradil ju kapacitným 3,5 palcovým displejom.
Samsung Galaxy S8 z roku 2017 je mobilný telefón s funkciou skeneru sietnice. Tento
telefón je najvýkonnejším zariadením na súčasnom celosvetovom trhu.

Obrázok č. 9: HTC Univercal

Obrázok č. 10: Samsung Galaxy S8
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1.5.4

Umelci, ktorý tvoria s telefónom

Ako sme sa už zmienili v predchádzajúcich kapitolách, mobilný telefón a telefón
ako taký, môže mať okrem primárnej komunikačnej funkcie aj mnoho ďalších.
S vývojom telekomunikačného prostriedku a sním spojené nové možnosti funkcii nám
dáva priestor poukázať aj na nové formy využitia, napríklad v oblasti umenia.
Svedčí o tom napríklad projekt Krajina 06 od Jolany Havelkovej, ktorá patrí
k neprehliadnuteľným autorkám súčasnej fotografie. Niektoré jej práce nemožno začleniť
do tradičných kategórii či jednoznačne priradiť k určitému médiu. Všeobecne sa dá
povedať, že sa dlhodobo zaoberá médiom fotografie a jej využitím v súčasnom umení, od
priameho nemanipulovaného obrazu k prácam, ktoré vznikli ako výsledok kombinácie
ďalších rôznych techník a postupov.
Jolana Havelková sa cez svoj telefón pozerá ďaleko do krajiny, ale pominie pri
tom možnú hĺbku obrazu. Veľmi nízke rozlíšenie obrazových bodov mobilného prístroja
ide proti logike veci, pretože oproti citlivejšej technike s vysokým rozlíšením, obraz
abstrahuje a generalizuje formy, farebnosť a priestor. Fotografie zanimované do
projekčného pásma ešte viac podtrhujú archetypálnu monotónni Palabia. Razom sa
ocitneme uprostred širokých pustých plání, možno snehových, možno piesočnatých
a možno i morských, kde tvary a podoby poskytujú malú podporu konkrétnym
predstavám a spomienkam, len pohľadom na horizont sa ubezpečíme, že stále stojíme
nohami pevne na zemi.41

Obrázok č. 11: Krajina 06

Obrázok č. 12: Krajina O6
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Postupne s vývojom mobilných telefónov a nových aplikácii vznikol QR kód.
Dnes má QR kód svoje miesto na trhu. Vzhľadom k množstvu chovateľných informácii
je možné QR kód využiť naozaj rôzne. Často sa s nimi stretávame na plagátoch, z ktorých
pomocou QR kódu dostaneme na akcie, prípadne si môžeme zakúpiť vstupenku.
Pomocou QR kódu na vizitke a inteligentnej čítačky si môžeme veľmi jednoducho uložiť
kontaktné informácie do nášho mobilného telefónu. Najväčšej obľube sa však QR kód
teší v marketingovej sfére. Spoločnosti každú chvíľu prichádzajú s najrôznejšími
kreatívnymi nápadmi, ako pomocou QR kódu zlepšiť svoj obrat.
Avšak, medzi spomínanými možnosťami využitia QR kódu, zastáva svoju úlohu
aj v oblasti umenia. Svedčí o ňom projekt Paperclip, miestneho umelca Nuna Serraoa
pôsobiaceho v Portugalsku, ktorý k vizuálnemu umeniu prepojil i audiálny zážitok
prostredníctvom iPhone aplikácie a QR kódu.
„Hudba môže prinášať celkom iné interpretácie obrazu, než aké by nás napadli
bez nej“42, uviedol autor pre server Mashable. Základom pre sprostredkovanie celého
zážitku je aplikácia Project Paperclip. Tá bola vyvinutá špeciálne pre tento projekt
a umožňuje cez naskenovanie QR kódu pripojenie k hudobnému kanálu, ktorý je
špeciálne vyvinutý ku každej fotografii. Ale to nie je všetko. Podľa toho, kde a kedy sa
aplikácia spustí, alebo podľa nášho hlasu či hluku v miestnosti, sa bude meniť i hudba,
ktorá vojde do uší. Každý návštevník galérie, tak bude mať unikátny mix k prehliadke
výstavy.

Obrázok č. 13: QR kód
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2 Autorská časť
2.1 Úvod do autorskej časti
Predchádzajúce kapitoly teoretickej časti diplomovej práce prinášajú určité
stanovisko ku skúmaniu fenoménu, ktoré sledujú rôzne prejavy a dopad pokroku
telekomunikačného veku na našu spoločnosť a tým spojené zmeny v spoločnosti a vo
vzťahu k spotrebným tovarom. Teoretická časť sa pri tom opiera o sociológiu, filozofiu
a psychológiu. Skúma tiež oblasť umenia a jeho reakciu vo vzťahu k danému fenoménu,
pri ktorom hľadá odpovede u konkrétnych odborných autoroch a opiera sa o vedecké
a psychologické články, ktoré súvisia s konceptom diplomovej práce, a teda aj jej
autorskou časťou. Ťažiskom predchádzajúcej teoretickej časti sú predovšetkým motívy
zmien postojov v ľudskej spoločnosti v kontexte s nastoleným problémom. Teoretická
časť diplomovej práce nazerá na problematiku z rôznych uhlov pohľadu, na základe
fenomenologickej povahy práce však v teoretickej časti nebolo možné dosiahnuť úplnej
objektivizácie, a preto vychádza predovšetkým zo stanoviska samotného subjektu
k danému fenoménu.
Je však dôležité poznamenať, že autorská časť prináša subjektívne vyjadrenie
názoru autora na daný fenomén prostredníctvom mapovania a jeho výtvarnej činnosti.
Opiera sa pri tom o poznatky a názory v teoretickej časti práce a odborných článkov,
ktoré popisuje. Avšak veľmi dôležitým východiskom je didaktická časť diplomovej
práce, v ktorej sleduje názory a postoje na danú problematiku a vytvára nám veľké pole
inšpirácie pre vlastnú autorskú činnosť. V didaktickej časti diplomovej práce je
zobrazený názor a postoj žiakov 1. a 3. ročníka 4.ročného Trójskeho gymnázia, ktoré sa
stali veľmi dôležité predovšetkým z dôvodu, že ide o generáciu najviac zasiahnutú
modernými technológiami. Túto generáciu mladých ľudí moderná technológia sprevádza
takmer od ich narodenia. Zároveň, žiaci sú vo veku, kedy dokážu racionálne uvažovať
a vytvárať si vlastné postoje a hodnoty k danej problematike. Kto iný, ak nie práve nová
generácia mladých ľudí?
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2.2 Koncept autorskej časti
Hlavným východiskom z ktorého autorská časť pramení je predovšetkým otázka,
ako technický pokrok súvisiaci s predmetom komunikácie a túžba po spotrebnom tovare
ovplyvnila našu osobnosť a stali sme sa nevedome potravou pre konzum.
Veľmi inšpirujúci je článok od odborníka Pavla Vosobu43, ktorý sa venuje
firemnému poradenstvu. O spoluprácu s ním stojí veľké množstvo ľudí, ktorý chcú urobiť
zásadné podnikateľské, kariérne ale aj osobné rozhodnutie avšak jeho myšlienky môžeme
aplikovať aj v bežnom živote.
Zastáva názor, „že súčasná spoločnosť potrebuje mať priemerných ľudí, aby ich
mohla ovládať“.44
Hovorí sa, že digitalizácia zásadne zmení chod firmy, inštitúcie a náš život.
“Nebude potreba klasickej štruktúry, kontroly, koordinácie, to všetko zvládne
umelá inteligencia omnoho rýchlejšie a lepšie. Hierarchia a postavenie sa stanú
bezvýznamnými, úspešný bude ten, kto dokáže aktívne spolupracovať a komunikovať“
Priemerným sa stane každý, kto zamení svoj skutočný život za spoločenský „ideál“
a hrnie sa za tým, čo mu spoločnosť za to ponúka, kariéru, majetok, úspech, šťastie a moc,
v podstate ambície žiť podľa hodnôt konzumnej spoločnosti“45.
Nie je špatné žiť v určitom pohodlí, ale keď nám to „zalezie“ pod kožu,
posudzujeme všetko a všetkých okolo nás, ako veci a prostriedky, ktoré nám sú alebo nie
sú užitočné a vlastne i samých seba začneme skôr či neskôr tak vnímať. Avšak časom nás
to už nebude napĺňať. Častokrát si úspešní ľudia dávajú otázky sami pred sebou: “Prečo
svojich najkrajších 20 rokov venujem tejto firme? Prečo dodnes nemám čas venovať sa
sebe, svojej žene a deťom?! Prečo som musel postaviť veľký dom, ktorý je cítiť
prázdnotou. Prečo nakupujem pozemky, hromadím majetok a všade okolo mňa je plno
nepotrebných krámov?! Čo už na nič iné neviem myslieť? Prečo sa z ničoho nedokážem
radovať? Nikto sa nerodí priemerným, ale stáva sa ním. Život nie je jednoduchý, keď
nemáme z čoho žiť, platiť hypotéku, udržať si svoju životnú úroveň, ochorieme, prídu
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osobné prehry, rodinné nešťastia, rozvody. Chcieť všetko hneď, pizzu, dom, byt, auto,
vybavenie sa stalo „normálnym“. Je to život v komforte, ale súčasne v strachu a obavách,
či to všetko zvládneme, nesmieme zaváhať, nesmieme sklamať. Nič v živote nie je
zadarmo! V každom okamžiku sa rozhodujeme, čo obetujeme a čo nám to prinesie. Cesta
komfortu je ale cesta hromadenia. Máme sa dobre, ale stratíme identitu vlastného života,
obetujeme vôľu na oltár pohodlnosti, mávneme rukou a povieme si to poľahčujúce
klamstvo: „Veď tak žijeme všetci!“ Cesta von má však dve roviny, spoločenskú a osobnú.
Spoločenská súvisí s výchovou. Stratili sme rešpekt k učiteľom, ktorý sú dnes
pod veľkým tlakom byrokratických „novátorov“, verejnosti i rodičov. Osočiť učiteľa
dnes môže ktokoľvek. Venujme im úctu a dajme za to že naučia naše deti premýšľať,
chápať, že za svoj život si zodpovedajú len sami pred sebou, nie spoločnosti, verejnosti,
ani rodičom, že čas, je to najcennejšie čo majú46.
Osobná rovina je ťažká. Priemernosť je viditeľne dlho pohodlná, až časom ukáže svoj
zničujúci dopad. Núti nás neustále čokoľvek a kohokoľvek hodnotiť, chváliť,
odsudzovať, kritizovať, sledovať všetko okolo nás očami akéhosi „ideálu“, dokonalosti,
ktorý túžime dosiahnuť. Strácame tým čas, energiu a vôľu vytvoriť si svoj vlastný,
konkrétny osud a vydať zo seba to, čo je v nás jedinečné.
Vytriezvenie prichádza obvykle medzi štyridsiatim a päťdesiatim rokom, čo
dnes dáva veľkú šancu prežiť svoju druhú polovicu svojho života aktívnym, vedomým
životom. Mnoho ľudí svoje túžby potláča, niektorý si ich schovávajú na dôchodok. Je to
škoda, život sa nedá zastaviť47.
Ľudia si často pletú priemernosť so spôsobom žitia a postavením, vtedy keď
budú mať neobyčajnú prácu, auto, nadpriemerné deti, značný majetok a podobné cnosti,
uniknú tej „šedi“. Nechápu, že viac prepadajú spoločenskej objednávke a tím menej majú
čas zamyslieť sa nad vlastným životom. Priemernosť je otročina, sme v zajatí našej mysli,
ktorá hodnotí, čo sme urobili v minulosti dobre a špatne a čo musíme v budúcnosti
zmeniť, získať, dosiahnuť, zaistiť. Priemernosť nám nedá vydýchnuť a žiť vedome práve
tu a teraz, radovať sa z každého dňa akoby bol posledný. S priemernými ľuďmi sa lepšie
pracuje, manipuluje, sú tvárni, hladní po posledných informáciách, novinkách. Tvoria
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masu, ktorú keď správne oslovíme, poslúži nám k výťahu smerom nahor. Nikto viac
netúži byť slávny, mocný a bohatý než priemerný človek. Strach z toho, že neuspejeme
prechádza v permanentnú úzkosť. Akonáhle naša myseľ neustále vypracováva scenáre
typu „čo sa môže stať, keď“, je najvyšší čas sa zastaviť. Prelomiť strach znamená o ňom
hovoriť nahlas, najprv sám so sebou, ak to nestačí, tak s niekým kto nám pomôže:
Priznanie vlastného strachu, prehry, chýb, problémov ma vždy oslobodilo a je tak
oslobodzujúce! Práve preto musíme tento odkaz posunúť ďalej medzi mladú generáciu.
Nebudú to mať jednoduché, okrem bohatej materiálnej spoločnosti, ktorá už sme, nás
musí dostať na intelektuálnu a duchovnú úroveň. Tam sme prepadli na samé dno.
Ďalšou inšpiráciou bol pre mňa článok od filozofky Anny Hogenovej „Dnešný
človek žije v predbehu, nepatrí mu prítomnosť“. Žijeme v dobe, ktorá je nesmierne
rýchla. Hovoríme o dobe instantnej, kde všetko musí byť veľmi rýchlo urobené, rýchlo
prežité, rýchlo zhodnotené a odžité. Všetko musí byť užitočné. A to je pasca, v ktorej sa
súčasný človek nachádza, vo väčšine prípadov o tom ani nevie. Problémom dnešnej doby
je, že človek nestretáva tichosť duše. Všade je hluk, všade sú pred nami ciele, ktoré mali
byť už včera vykonané. Mladosť nám pretečie pomedzi prsty tak rýchlo, že nám z toho
zostane päťdesiat rokov a dosť veľký smútok. A tak je treba o tom vedieť. Typickým
znakom postmodernej doby je rast a takzvané premocňovanie dosiahnutých stupňov
vývoja.
„Vůli k moci předpověděl už Friedrich Nietzsche. Moc je silou. A síla se
ukazuje jen v případě, kdy roste. To znamená, že aby člověk byl a jeho existence
byla uznána, tak musí být stále silnější a silnější. Nemůže si dovolit se zastavit.
Člověku nestačí být dobrý. Zítra musí být lepší. Ne, že si to přeje, ale je to podmínka
jeho existence. Je v tom bohužel trochu děsu, který si ale zaplať pánbůh skoro nikdo
neuvědomuje.“48
Dôsledkom toho je, že človek musí všetko rýchlo pochopiť a implantovať rôzne
zmeny každý deň do svojho osobného režimu.
„Ještě k tomu dnešní člověk žije v předběhu. Představuje si budoucnost,
která je pro něj důležitější než to, co v dané přítomnosti prožívá. Takže mu ta
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přítomnost nepatří.“ 49Alarmujúce slová filozofka zmierňuje vetou, že existuje cesta,
ako sa zmieriť s dnešnou podobou sveta.
„Jediná možnost, jak se z těchto krutostí vyvázat, je žít z vlastního
pramene. Když žijete z vlastního pramene, tak jste skoro neprůstřelný. To je jediná
možnost. Tomu pomáhá myšlení, které má podobu rozhovoru, který vede člověk se
sebou samým. Večer. Když se probudí. Když jede na kole. Když jde sám cestou.
Musíme k sobě pustit běsy. Máme je všichni. Mladí ještě víc. Musíme k tomu mít
odvahu, pojmenovat si ty běsy a podívat se na ně přímo. To je cesta k vlastnímu
prameni. Na konci té cesty je hodně bytí v člověku. A tomu se říká šťastný život.“ 50
Hlavným konceptom mojej autorskej časti diplomovej práce je hľadanie cesty
k vlastnému prameňu. Sama na vlastnej koži som mala možnosť skúsiť si svet v ktorom
vládla moc a peniaze. Až na základe niektorých životných udalostí som mala možnosť
uvedomiť si, akým smerom sa uberá moja existencia. Ako veľmi materiálne prostriedky
a honba za budúcnosťou zatienila moje prežívanie v prítomnosti a moju individualitu,
ovplyvnila moje vnímanie ľudskej existencie a stala som sa tak nevedome potravou pre
konzum.
Pracovala som v prostredí, v ktorom som bola nútená automaticky prispôsobiť
sa rýchlo dynamizujúcemu spôsobu života. Využívať pri tom všetky možné dostupné
prostriedky, ktoré patrili medzi najaktuálnejšie na trhu.
V podstate neviem s určitosťou definovať kedy nastal zlom môjho uvedomenia,
pravdepodobne vo mne zanechala stopy umelecká časť môjho ja, ktorá túžila po slobode
a živote v ktorom by som si určovala vlastné pravidlá. Neuspokojiť sa s myšlienkou, že
tak „žijú všetci“, očakávala som od života viac...
K zisteniu, akým smerom sa uberá časť môjho ja, súvisí aj s vývojom
technického pokroku, konkrétne s vývojom telekomunikačného prostriedku, mobilného
telefónu, ktorý okrem jeho primárnej komunikačnej funkcie, ponúka mnoho ďalších.
Jednou takou aplikáciou o ktorej hovorím sa volá „Čas pre obrazovkou“, ktorá
mapuje, koľko času/hodín priemerne strávite na mobilnom telefóne v priebehu dňa, či
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týždňa. Výsledky boli pre mňa alarmujúce, môj týždenný priemer sa v lepšom prípade
pohyboval na 5h a 29min za deň.

Obrázok č. 14: Strávený čas pred obrazovkou mobilného telefónu

Veľkým zistením bol rozdiel stráveného času pred obrazovkou v priebehu môjho
pracovného dňa v Prahe, kde som pri práci využívala mobilný telefón, či už to bol čas
strávený sociálnymi sieťami, ktoré som mala v rámci práce na zodpovednosť, mailová
komunikácia, vybavovanie hovorov... Naproti tomu, stál v kontraste čas, ktorý som
venovala mobilnému telefónu v priebehu víkendu, ktorý som prevažne strávila na
Slovensku, manuálnou prácou. Okrem stráveného času pred obrazovkou mi aplikácia
ukázala kliknutia, teda skontrolovania mobilného telefónu. V priebehu pracovného dňa
bola moja interakcia s telefónom až 6x za hodinu. Naopak počas víkendu to bolo 6x za
deň, kde môžeme vidieť opakujúci sa rituál. Vďaka tejto aplikácii som mala možnosť
vidieť na vlastné oči, akým smerom sa uberá môj spôsob života a ako mobilný telefón vo
mne vypestoval závislosť a stala som sa potravou pre konzum.
Miesto toho aby mi mobilný telefón zjednodušoval život, uberal ma o krásne
prežitie prítomného okamžiku, zahltením mojej osoby informáciami.
V autorskej činnosti som preto vytvorila sériu 6 fotografii, ktoré som nazvala
„Cesta za mojím prameňom“. Pri realizácii som využila mobilnú aplikáciu budík, ktorá
má funkciu upozorniť nás na konkrétne povinnosti. Mojím cieľom bolo využitie aplikácie
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v opačnom prípade, nastavila som si budík v opakujúcom sa periodickom slede, každé 3
hodiny, aby ma vytrhol z dynamizujúceho spôsobu života a vrátil ma späť do prítomného
okamžiku.
2.3 Realizácia autorskej časti
Večer pred spaním chytím do ruky svoj mobilný telefón a pozriem sa, čo nové
pribudlo na sociálnych sieťach mojich virtuálnych kamarátov, prešlo 20nim, ešte si
pozriem maily, prešlo ďalších 10min. Hovorím si, je čas ísť spať, nastavujem si budík,
aby som mohla od rána realizovať moju autorskú časť diplomovej práce a sama so sebou
realizujem dialóg, že zase, ako každý deň pred spaním vykonávam svoj rituál závislí na
mobilnom telefóne. No nič, nastavujem si budík v intervaloch každé 3hodiny, začínam
7:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30, ak sa podarí pôjdem spať... Zaspala som

Obrázok č. 15: Budík
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Obrázok č. 16: „Cesta za mojím prameňom“ (07:30)

Ráno vstanem, trvalo mi pár sekúnd aby som sa spamätala a uvedomila som si, prečo mi
budík zazvonil práve 07:30. Premýšľam nad cestou zmeny môjho života, stále pripútaná
k posteli, pozerám sa okolo seba a zrazu ju vidím, cestu medzi perinami. Hneď ráno, ešte
v polospánku viem, akým smerom sa má uberať cesta za mojím prameňom.
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Obrázok č. 17: „Cesta za mojím prameňom“ (10:30)

Sedím v kancelárii, zaujato pozerám do svojho monitoru a plne pracujem na firemných
záležitostiach. Zrazu mi zazvoní budík, som tak hlboko zaujatá svojou prácou že som si
ani neuvedomila koľko je hodín. Pozerám na svoj PC, nič tu nevidím, premýšľam, prajem
si, aby sa môj monitor stratil z dohľadu. A on sa začal strácať...
52

Obrázok č. 18: „Cesta za mojím prameňom“ (13:30)

Je 13:30, človek by si povedal, že je čas na obed, ja som tak zahltená prácou, že som si
ani nestihla dopiť moju rannú kávu. Pozerám sa na svoj hrnček, nedopitá káva v šálke mi
pripomína kruh, kolotoč krútiaci sa stále dokola, nestíham, nemôžem sa zastaviť...
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Obrázok č. 19: „Cesta za mojím prameňom“ (16:30)

Obrázok „Cesta za mojím prameňom“ (16:30), bol zhotovený z balkóna môjho bytu na
Lukášovej ulici. Pletená konštrukcia pripomína pavúčiu sieť, častokrát zvyknem sedieť
na balkóne s hrnčekom kávy a premýšľať o svojom živote, v ktorom som sa donedávna
cítila práve ako v pavúčej sieti.
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Obrázok č. 20: „Cesta za mojím prameňom“ (19:30)

Pomaly začína večer, nechcela som sedieť na byte, radšej sa pôjdem prejsť do prírody,
ktorú tak veľmi milujem. Tá energia je príjemná, prechádzam sa pomedzi stromy, moja
cesta za prameňom je ešte plná prekážok...
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Obrázok č. 21: „Cesta za mojím prameňom“ (22:30)

Obrázok s názvom „Cesta za mojím prameňom“ (22:30), bol vytvorený v sprchovacom
kúte, v momente, keď mi zazvonil budík s nastaveným konkrétnym časom a rozhliadla
som sa okolo seba, uvidela som ju, tú siluetu môjho vlastného ja, v úžase som zostala
niekoľko sekúnd, nikdy predtým som si ju nevšimla, až teraz. Všade navôkol, kam sa
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pozrieme je mnoho krásnych vecí, ktoré si nevšímame a sme zaujatí prácou. Tu je príklad
prítomného okamžiku, ktorý častokrát nevidíme, lebo sme hlboko ponorení do našich
povinností a uniká nám podstata života, ako byť šťastní...
2.4. Reflexia autorskej časti
Autorská časť diplomovej práce je výpoveďou k hľadaniu cesty môjho prameňa
šťastia. Práve spomínaný mobilný telefón a sním súvisiaci vývoj aplikácii mi dali
možnosť pozrieť sa na seba kritickými očami. Stala som sa závislá na spotrebnom tovare,
bez toho aby som si to uvedomovala. Až náhodné stretnutie s nemenovaným človekom
mi pomohlo dozrieť do štádia, kde som si začala uvedomovať súvislosti.
Séria 6 fotografii, ktoré nesú názov „Cesta za mojím prameňom“, boli vytvorené
pomocou mobilného telefónu a jeho aplikácii, ktoré sú dnes súčasťou výbavy každého
telefónu. Telekomunikačný predmet nám má uľahčovať existenciu na tomto svete, ale
práve naopak nás uberá o krásne prežitie prítomného okamžiku. Práve opačným
prístupom k mobilným aplikáciám som sa snažila poukázať na moje vlastné uvedomenie.
Nechcem byť iba súčasťou davu, chcem si v živote vytvárať svoje vlastné pravidlá.
Šťastie je prítomné tu a teraz, záleží len od nás ako k nemu pristupujeme. Odpoveď na
otázku, „Čo je pre nás nevyhnutné a čo naopak zbytočné“ je len na každom z nás. Koniec
jednej etapy môjho života, je len začiatkom tej druhej a ja som si vybrala šťastie...
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3 DIDAKTICKÁ ČASŤ
Pre vypracovanie didaktickej úlohy sa budeme opierať o rámcový vzdelávací
program RVP, ktorý je s súlade s novými princípmi kutikulárnej politiky v ČR (tzv.
Bielej knihe) a zakotvenými v zákone č.561/2004Sb., zákon o predškolskom, základnom,
strednom, vyšším odborným a iným vzdelávaním, sa do vzdelávacej sústavy zavádza
nový systém kurikulárnych dokumentov pre vzdelávanie žiakov od 3 do 19 rokov.
Kurikulárne dokumenty sú vytvárané na dvoch úrovniach a to na štátnej a školskej. Štátna
úroveň v systému kurikulárnych dokumentov predstavujú národný program vzdelávania
(NPV) a rámcové vzdelávacie programy (RVP) Zatiaľ čo NPV formuluje požiadavky na
vzdelanie, ktoré sú platné v počiatočnom vzdelávaní ako celku, RVP vymedzujú záväzný
rámec vzdelávania pre jeho jednotlivé etapy (pre predškolské, základné a stredné
vzdelávanie. Školskú úroveň predstavujú školské vzdelávacie programy (ŠVP), podľa
ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie na jednotlivých školách. Školský vzdelávací program
si vytvára každá škola, podľa zásad stanovených v príslušnom RVP. Rámcové a školské
vzdelávacie programy sú verejné dokumenty prístupné pre pedagogickú i nepedagogickú
verejnosť.
V predchádzajúcej časti diplomovej práce sme sa venovali teoretickému výkladu,
vplyvu telekomunikačného pokroku na masovú konzumnú spoločnosť a jeho vplyvu na
vzťahy medzi dnešnou populáciou, ktorá sa za každých okolností snaží zlepšiť si svoj
status pomocou materiálnych produktov. Na otázku, čo je pre našu spoločnosť
nevyhnutné a čo zbytočné som sa čiastočne snažila odpovedať v koncepte diplomovej
práce, s cieľom priblížiť, ako spoločnosť ovplyvňuje a manipuluje so slobodnou vôľou
jedincov a uberá ich o pocit šťastia, prežitia prítomného okamihu a mení jedinečnú
osobnosť nevyspelého jedinca.
Nasledujúca časť diplomovej práce prezentuje pedagogický zámer uchopenia
témy medzi zbytočnosťami a nevyhnutnosťami a reflektuje výsledky vlastnej didaktickej
činnosti na základe vykonanej praxe. Pedagogická činnosť prebehla medzi mladšími a
staršími žiakmi Trójskeho gymnázia, konkrétne žiakov 1. a 3. ročníka gymnaziálnej
výučby. Samozrejme sa pri oboch didaktických úlohách opiera o rámcový vzdelávací
program RVP pre gymnáziá v ČR, s platnosťou od 1.9.2016.
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Vlastná pedagogická činnosť obsahuje dve didaktické úlohy, ktoré sú odlišného
charakteru a nútia jedincov premýšľať nad momentálnou situáciou konzumnej
spoločnosti. Didaktické úlohy sú postavené tak, aby sa žiaci museli zamyslieť nad
spoločnosťou a dynamizujúcou dobou v ktorej žijú. Ľudská populácia je naučená žiť
v určitom systéme a vyhýbať sa chaosu, kde veľkú rolu hrá strach z neznáma. Spomínaný
systém a komfort nás núti vytvárať si rôzne rituály či už spontánne alebo vedomé.
V diplomovej práci sme sa opierali o pokrok technickej vedy, konkrétne o prostriedok
komunikácie, telefón. Okrem jeho primárnej komunikačnej funkcie, zastáva dôležitú roľu
pri začlenení jedinca do spoločnosti práve prostredníctvom spomínaného spoločenského
statusu. Avšak, veľký počet populácie, prevažne staršej generácie si k hmotnému
predmetu vybudovalo osobný vzťah, častokrát intímnejší než s osobou s ktorou zdieľajú
životné situácie a telefón si odkladajú na viditeľné miesta v domácnosti. V tomto prípade
naberá hmotný objekt ďalšiu funkciu, ktorú môžeme nazvať „Artefakt“. Podľa Soukupa
je artefakt akýkoľvek materiálny predmet zhotovený alebo modifikovaný ľudskou
činnosťou v súlade s normami určitej kultúry. Pôvodne sa pojem artefakt využíval
primárne a archeológii pri výskumoch a označoval umelo vytvorené hmotné objekty,
ktoré zastávali určitú funkciu. V súčasnosti ho využíva nielen história a etnografia, ale
zaoberá sa týmto pojmom aj veda o umení, ako sme spomínali v kapitole. „Artefakty“.
Tu sa nám vytvára priestor na otázku, do akej miery môže tento hmotný predmet slúžiť
ako umelecké dielo? Keď sa obzrieme späť do histórie v roku 1917 to bol práve
Ducampov ready-made, nazvaný fontána, ktorý povýšil spotrebný predmet na umelecké
dielo, tým že ho vystavil a podpísal.
Pre úspešné absolvovanie didaktických úloh, sú dôležité žiakove vizuálne,
komunikačné, spoločenské i historické vedomosti o danej problematike. Núti žiaka
premýšľať nad konkrétnou vecou v širšom kontexte. Práve nová generácia mladých ľudí
môže priniesť zmenu vo vnímaní dnešnej spoločnosti. Ťažisko úloh sa predovšetkým
opiera o žiakovu vlastnú skúsenosť s materiálnymi produktami. Rozhodujúci je pri tom
spôsob, akým pojme zadanie úlohy a dokáže svoj koncept realizovať a následne
prezentovať.
Obe úlohy boli postavené tak, aby žiaci interaktovali v skupine a spolupracovali
so svojimi spolužiakmi, blízkymi, rodinou alebo s okolím.
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Didaktická úloha sa skladá z dvoch úloh, v ktorej jedna bola určená pre mladších
a druhá pre starších žiakov Trójskeho gymnázia. Náročnosťou boli úlohy prispôsobené
veku a schopnostiam žiakov.
Pre úspešné absolvovanie didaktických úloh sa od žiakov vyžadoval záujem
a dostatočné pochopenie problematiky. V prípade prvej aj druhej didaktickej úlohy sa
vyžadoval potrebný priestor medzi vyučovacími hodinami, aby žiaci mali dostatočný
priestor premýšľať a diskutovať o problematike, s otázkou, čo je pre nás nevyhnutné
a naopak zbytočné? V oboch prípadoch sa žiakovi otvára možnosť pozrieť sa na seba
a spoločnosť kritickými očami.
3.1 Inšpiračné východiská
Inšpiračným východiskom prvej didaktickej úlohy, absolvovanej so žiakmi 1.
ročníka Trójskeho gymnázia, bol moment rozhovoru, dialógu medzi osobami, ktoré spolu
osobne interaktujú, či už sa jedná o prostredie v škole, v električke, v pohodlí domova.
Veľmi dôležitou súčasťou didaktickej úlohy bolo, aby si žiaci začali uvedomovať vzťahy
medzi jednotlivcami, či spoločnosťou, ktoré neboli vykonávané prostredníctvom
najpokrokovejšieho telekomunikačného prostriedku. Aby žiaci mali možnosť pozastaviť
sa a poobzerať sa na spoločnosť, využiť pri ňom moment prítomnosti a uvedomiť si, ako
rýchlo sa pomocou dynamizujúcej doby, menia vzťahy medzi ľuďmi. Práve žiaci 1.
ročníka 4. ročného gymnázia, by si mali začať uvedomovať súvislosti, aby z nich vyrástla
generácia, ktorá zmení tento svet a hodnoty sa dostanú na popredné miesto.
Inšpiračným východiskom druhej didaktickej úlohy bol technický pokrok,
konkrétne vplyv rozvoja telekomunikačného prostriedku v nadväznosti na konzumnú
spoločnosť, pri ktorom ľudia vykonávajú určitý rituál pri telefonovaní, dohadujú si
schôdzky, alebo keď sú jednotlivci od seba odlúčení, majú možnosť spojenia v rovnakom
čase na rôznych miestach.
Súčasná spoločnosť sa od dôb telekomunikačného pokroku veľmi zmenila.
Kedysi boli k dispozícii iba pevné telefóny, pri ktorých musel človek počas celého hovoru
stáť na jednom mieste. Veľký zlom nastal, keď telekomunikácia pokročila a vznikli prvé
mobilné telefóny, ktoré kedysi vydržali nabité len niekoľko hodín a bolo možné do nich
uložiť len pár čísiel. Ako doba pokračovala, telekomunikačný prostriedok neslúžil len ako
predmet pre komunikáciu, ale aj ako meranie určitého statusu a následné zaradenie sa do
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spoločnosti. Dnešným jednotlivcom záleží na tom, ako zapadnú do spoločnosti a tým sa
stávajú výbornou potravou pre konzum, v ktorej sú nútení kupovať si stále novší model,
aby si zachovali svoj status v spoločnosti. Začnú pri tom nevedome vykonávať akýsi
rituál ktorého nikdy nie je koniec. Mnoho z nás dokáže minúť celú výplatu na kúpu
nového modelu, ale zaručí im to len krátkodobé šťastie. Avšak stále sa nájdu jednotlivci,
ktorý nepozerajú na predmet len ako na telekomunikačný prostriedok a vedia si
k predmetu vytvoriť vzťah, či už v ňom majú spomienky na staré časy, na predchádzajúce
vzťahy, alebo si ho nechávajú, na základe spomínaného vzťahu, nakoľko predmet, bol pri
nich dlhý čas.
Mnoho našich rodičov spomína na pevné telefóny ako spomienku ich mladosti
a tieto telefóny si vystavujú ako umelecké dielo, ktoré má príslušné miesto v domácnosti,
predmet tak nadobudol úplne nový rozmer a preto sa pri didaktickej úlohe budeme
opierať aj o známy Duschampov ready-made, ktorý bol povýšený z obyčajného predmetu
konzumnej spoločnosti na umelecké dielo, ktoré vystavil na odpovedajúce miesto.
Pri tvorbe didaktických úloh sme vychádzali z konceptu teoretickej a autorskej
časti diplomovej práce, ktorá sa stala východiskom a inšpiračným zdrojom pre vytvorenie
výtvarných úloh. Išlo predovšetkým o teoretické poznatky k fenoménu komunikačného
prostriedku. Koncept práce a postoje vyjadrené v autorskej časti. Inšpiračným zdrojom
úloh pre žiakov bola vlastná skúsenosť s prejedávanou témou, ich subjektívny postoj
k problematike, predstava a fantázia žiakov.
3.2 Vlastná didaktická činnosť
Keď sa v tomto uponáhľanom svete na chvíľku pozastavíme a poobzeráme sa
okolo seba, uvidíme svet, ktorý rýchlo napreduje a telekomunikačná technika v ňom
zohráva veľkú rolu. Všade navôkol, v metre, v reštaurácii v práci, vidíme spoločnosť
hľadiacu do svojich mobilných telefónov, ktorý sú psychicky neprítomní. Ak sa pozrieme
kritickými očami na seba, zbadáme, ako veľmi sme s predmetom komunikácie spojený,
až do tej miery, že tvorí neodmysliteľnú časť našej osobnosti. Ráno vstaneme a väčšina
z nás sa hneď pozrie na svoj mobilný telefón, aby mohol skontrolovať virtuálny svet.
V priebehu dňa stále vyťahujeme telefóny z vrecka, aby sme skontrolovali, či nám
neprišla SMS a skontrolujeme sociálne siete, aby nám neušla informácia, čo robia naši
virtuálni priatelia. Taktiež tesne pred spaním, opäť chytíme do rúk náš mobilný telefón
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a ešte raz skontrolujeme, či nepribudli nové statusy, príspevky alebo fotky. Usneme
a ráno urobíme to isté znovu, ako rituál ktorého nie je konca. Väčšina z nás si
neuvedomuje, že práve prostredníctvom mobilného telefónu sa stávame potravou pre
konzum. Východiskom úloh bola téma medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami.
Didaktické úlohy boli postavené tak, aby žiaci preukázali schopnosť subjektívneho
uvažovania a rozhodovania sa, čo je v zadanej úlohe nevyhnutné a čo zbytočné.

Výtvarná úloha číslo 1: Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami
(Dialóg)
Činnosťou žiakov v prvej didaktickej úlohe, bolo skúmanie rozhovoru, dialógu
prebiehajúceho v odlišnom prostredí, primárne sa jednalo o prostredie v škole, električke,
doma, v metre, ale samozrejme bol výber individuálny. Cieľom didaktickej úlohy bolo
pozastavenie sa u uvedomenie si, ako dynamizujúca doba, mení komunikáciu medzi
ľuďmi. Práve žiaci 1. ročníka gymnázia, majú dostatočne vyvinuté uvažovanie, aby si
dokázali vytvoriť vlastný názor a vďaka pochopeniu sa v budúcnosti nestali potravou pre
konzum, ale hľadali nové východiská svojho životného prameňa. Pri názve didaktickej
úlohy som čerpala inšpiráciu od pána profesora PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD, ktorý pri
niekoľkých dielach skúmal vzťahy a súvislosti práve spojené s dialógom. Aby bola úloha
pre žiakov dostatočne zaujímavá a kreatívna, v závere žiaci vytvorili spoločné leporelo,
pri ktorom bola nutná vzájomná interakcia pre vytvorenie príbehu, ktorý bol na leporele
premietnutý.
Názov hodiny:

-Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami (Dialóg)

Časová dotácia:

-3x2 vyučovacie hodiny

Cieľová skupina:

-žiaci 1.ročníka 4.-ročného Trójskeho gymnázia

Forma práce:

-skupinová

Pomôcky:

- papier A5, A3, pastelky, vodové farby, pauzovací papier,
fixky, podklad pod leporelo
-leporelo, koláž, kresba,

Výtvarná technika:
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Kľúčové slová:

-rozhovor, dialóg, konzumná spoločnosť, rituál

Inšpiračné východiská: ....................................................................................................





inšpiračným východiskom pre didaktickú úlohu bolo skúmanie vzťahov medzi
ľuďmi, ktoré prebiehali hlavne na verejných miestach, prípadne i v domácom
prostredí
naštudovanie pána PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD, súčasného umelca, ktorá sa
zaoberal témou rozhovoru a dialógu
dynamizujúca doba a jej príčina v súvislosti so zmenami v medziľudskej
komunikácii
sledovanie a pochopenie prítomného okamžiku

Vzdelávacie ciele a očakávané výstupy podľa RVP pre gymnáziá.................................









Vyberá, vytvára a pomenováva čo najširšiu škálu vizuálnych prvkov, obrazných
vyjadrení a ich vzťahov; uplatňuje ich pre vyjadrenie vlastných skúseností,
vnemov, predstáv a poznatkov; varíruje rôzne vlastnosti prvkov a ich vzťahov pre
získanie osobitých výsledkov
využíva vizuálne zobrazené vyjadrenia k zaznamenaniu vizuálnych skúseností,
skúsenosti získané ostatnými zmyslami a k zaznamenaniu podnetov z predstáv
a fantázie
využíva prostriedky pre zachytenie javov a procesov v premenách a vzťahoch;
k tvorbe využíva niektoré metódy uplatňované v súčasnom výtvarnom umení
a digitálnych médiách- počítačová grafika, fotografia, video, animácia
vyberá, kombinuje a vytvára prostriedky pre vlastné osobné vyjadrenie;
porovnáva a hodnotí jeho účinky s účinkami už existujúcich a bežne využívaných
vizuálne zobrazených vyjadreniach
rozlíši pôsobenie vizuálneho obrazného vyjadrenia v rovine zmyslového účinku,
v rovine subjektívneho účinku a v rovine sociálne utvoreného i symbolického
obsahu
interpretuje umelecké vizuálne zobrazené vyjadrenia súčasnosti aj minulosti;
vychádza pri tom zo svojich znalostí historických súvislostí i z osobných
skúseností a prežitkov
porovnáva na konkrétnych príkladoch rôzne interpretácie vizuálne zobrazeného
vyjadrenia; vysvetľuje svoje postoje k nim s osobným vedomím, spoločenskej
a kultúrnej podmienenosti svojich hodnotových súdov, overuje komunikačné
účinky vybraných, upravených či samostatne vytvorených vizuálne zobrazených
vyjadrení v sociálnych vzťahoch; nachádza vhodnú formu pre ich prezentáciu

Motivácia:..........................................................................................................................


motivácia pri tvorbe výtvarnej úlohy zohráva veľmi dôležitú rolu, nakoľko bez
správnej motivácie, žiaci nevyužívajú dostatočne svoj potenciál, na základe
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ktorého sú častokrát samy žiaci prekvapení a dostáva sa im pozitívny pocit, ktorý
pramení z ich vnútra
veľmi podstatná časť motivácie bol rozhovor so žiakmi, nakoľko sa jednalo
o žiakov 1. ročníka 4. ročného gymnázia, bolo potrebné navrhnúť výtvarnú úlohy,
tak, aby bola v kontexte s aktuálnou témou.
výtvarná úloha bola kreatívne navrhnutá, aby žiakov zaujala, nakoľko sa jednalo
o žiakov v pubertálnom veku a častokrát majú iné záujmy

Formulácia zadania výtvarnej úlohy:..............................................................................










Milí žiaci, viete aký je rozdiel medzi monológom a dialógom? Monológ je keď
jednotlivec rozpráva sám a pri dialógu je nutná interakcia s ďalšou osobou.
Skúste sa rozpamätať, kde všade, cestou do školy, ste dnes mali možnosť sledovať
rozhovor medzi osobami, mohol prebiehať u vás doma, v metre, v električke
v škole, alebo kdekoľvek na iných miestach.
Myslíte si, že vývoj telekomunikačného veku zmenil komunikáciu medzi ľuďmi?
Ak áno, skúste mi popísať, ako.
Vašou úlohou bude pozastaviť sa a využiť prítomnosť okamžiku a zaznamenať
moment dialógu medzi ľuďmi prostredníctvom média kresby, maľby na formáte
5A.
Keď budete mať prítomný okamžik dialógu zakreslený, sadnite si do kruhu
a každý z vás, samostatne, porozpráva o svojom zachytenom momente.
Teraz sa pozriete na vaše okamžiky a skúste vymyslieť jeden spoločný príbeh
z vašich zakreslených momentov.
Kresby sa môžu ľubovoľne prelínať a váš príbeh naberie 3D rozmer.
Keď príbeh vymyslíte, pomocou pauzovacieho papiera, štylisticky zjednodušte
vaše momenty.
Aby bol príbeh na prvý pohľad viditeľný, využite techniku leporela.

Realizácia:..........................................................................................................................











Po zápise do triednej knihy, učiteľ zadá výtvarnú úlohu
Hneď v úvode je priestor pre diskusiu k danej problematike rozhovoru, dialógu
Na základe diskusie, žiaci premýšľajú o zachytení momentu, dialógu medzi
osobami, ktorý ich zaujal
Keď žiaci majú predstavu momentu dialógu, snažia sa ho zachytiť na papier
formátu A5
Pri realizácii využívajú médium kresby a maľby
Po zhotovení rozhovoru, si žiaci sadnú do kruhu
Každý žiak sa samostatne vyjadrí k práci, ktorú vytvoril
Opäť spoločne diskutujú na tému a snažia sa nájsť súvislosti a vytvoriť súvislí
príbeh
Každý žiak pomocou pauzovacieho papiera, zjednoduší svoj dialóg a prekreslí
ho naň
Spoločne, z kartónu vytvoria leporelo, na ktoré v zapätí, nalepia svoje
zjednodušené kresby
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Využitie je ľubovoľné, či už jednoduché nalepovanie alebo prelínanie, nakoľko
je pauzovací papier priesvitného charakteru
Leporelo je hotové

Reflexia:..............................................................................................................................
Hodnotenie výtvarnej úlohy prebehlo na základe aktivity na vyučovacích
hodinách a dokončeného výtvarného obrazu, dialógu vo formáte 5A. Veľmi dôležitým
kritériom sa stala, aktivita v diskusii. Nakoľko, nie je každý žiak rovnako talentovaný,
ťažisko dobrého hodnotenia bolo práve v spomínanej aktivite.
Pre mňa, ako učiteľa, bol veľmi dôležitý záujem o výtvarnú úlohu, nakoľko bez
správnej motivácie a kreatívne zadanej úlohy, by žiaci nemali záujem spolupracovať.
Žiakov úloha veľmi zaujala, veľmi prínosným bola práve diskusia, kde sa slobodne
mohli vyjadrovať o súvislostiach a vzťahoch, ktoré odpozorovali. Žiaci spolu dobre
kooperovali pri vytvorení príbehu, ktorý bol následne prepracovaný na leporele. Pri
vymyslení príbehu bola menšia komplikácia, nakoľko nebol zadaný jeden tematický
okruh, ale žiaci ho zvládli na jednotku. Samozrejme sú žiaci, ktorý sú aktívnejší
a naopak menej aktívni. Avšak úloha bola navrhnutá tak, aby si v nej každý žiak mohol
nájsť svoje uplatnenie. Veľmi milo ma prekvapila skupinka chlapcov, ktorý na začiatku
prvej vyučovacej hodiny, vyzerali problematickejší, nakoniec zaujato pracovali počas
celého trvania výtvarnej úlohy.
Cieľom úlohy bolo pochopenie, ako dnešná dynamizujúca doba, mení vzťahy
medzi ľuďmi, našou nádejou je práve mladá generácia, ktorá môže povýšiť hodnoty nad
materiálne statky, nehoniť sa za spotrebnými tovarmi a nevedome sa tak stať potravou
pre konzum.
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MEDZI NEVYHNUTNOSŤAMI A ZBYTOČNOSŤAMI

_________

-hlavným cieľom didaktickej úlohy bolo žiakove pochopenie vplyv dnešnej dynamizujúcej
v medziľudských vzťahoch
-hľadanie súvislostí v prostredí v ktorom sa pohybujú
-hľadanie zbytočností a nevyhnutností vo vyjadrovaní videnej skutočnosti pomocou vizuálneho jazyka
-hľadanie možností a kooperovanie pri tvorbe príbehu
-práca žiakov v skupine
-oboznámenie žiakov so súčasným umelcom a hľadanie v overených zdrojoch

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
-Myšlienková mapa poukazuje na autorovu myšlienku a samotnú realizáciu didaktickej úlohy
-V závere didaktickej úlohy prebehla reflexia v ktorej si mohol každý žiak vyjadriť svoj názor na
problematiku
Obrázok č. 22: Myšlienková mapa- Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami- Dialóg
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Obrázok č. 23: Kresba 1

Obrázok č. 24: Kresba 2

Obrázok č. 25: Kresba 3

Obrázok č. 26: Leporelo 1

Obrázok č. 27: Kresba 4

Obrázok č. 28: Kresba 5
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Obrázok č. 29,30: Ukážka dialógu 1,2
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Obrázok č. 31: Dialóg na leporelu
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Výtvarná úloha číslo 1: Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami
(Telekomunikačný prostriedok ako súčasť nášho bytia)
Činnosťou žiakov v druhej didaktickej úlohe, bolo zamyslenie sa nad
problematikou vývoja telekomunikačného prostriedku a jeho vplyv na dnešnú
konzumnú spoločnosť. Pozrieť sa na telekomunikačný predmet z viacerých strán, nie
len ako na prostriedok komunikácie, ale aj ako neodmysliteľnú súčasť našej bytosti, do
akej miery je schopný ovplyvniť našu osobnosť a slobodnú vôľu. Môže
telekomunikačný predmet slúžiť ako meranie statusu v spoločnosti? Môžeme mať
k telekomunikačnému prostriedku vzťah, na základe ktorého, si predmet nechávame
a vystavujeme ho,

na jemu príslušné miesto v domácnosti? Môžeme ho nazvať

umeleckým dielom? To je príklad otázok, ktorými sme sa zaoberali v diskusii v
didaktickej úlohe.
Úloha bola rozdelená na dve časti. V prvej časti výtvarnej úlohy, mali žiaci
mapovať situáciu v dnešnej spoločnosti v kontexte s prostriedkom komunikácie.
Všímať si spoločnosť i samých seba, do akej miery ich predmet ovplyvňuje. Dôležitá
bola diskusia, na základe ktorej si žiaci vytvorili subjektívny názor na problematiku.
V druhej časti didaktickej úlohy, bolo zadaním vytvoriť skupinový plagát, ktorý by
odzrkadľoval pochopenie súvislostí v danej problematike, v ktorej východiskom mala
byť zrealizovaná prednáška na danú problematiku. Hlavnou myšlienkou prednášky
mala byť téma „Čo je pre nás nevyhnutné a čo zbytočné“... Výsledkom mala byť
samotná reflexia žiakov, avšak prednáška sa z časových a technických dôvodov
neuskutočnila. Didaktická úloha bola navrhnutá tak, aby podporovala schopnosť
vzájomnej spolupráce a sociálnej interakcie medzi sebou a v spoločnosti.
Názov hodiny:

-Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami

Časová dotácia:

-90 minút + príprava v domácom prostredí

Cieľová skupina:

-žiaci 3.ročníka 4ročného gymnázia

Forma práce:

-skupinová

Pomôcky:

-fotografie, nožnice, papier, lepidlo, fixky, noviny

Výtvarná technika:

-koláž, kresba, maľba, fotografie

Kľúčové slová:

-telekomunikačný vek, artefakt, konzumná spoločnosť
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Inšpiračné východiská: ..................................................................................................








telekomunikačný prostriedok a jeho v vplyv na dnešnú konzumnú spoločnosť
hlavným cieľom didaktickej úlohy bol zmeniť,
respektíve pochopiť vplyv
spotrebného tovaru na dnešnú spoločnosť
hľadanie súvislostí telekomunikačného predmetu a ready- made
hľadanie zbytočností a nevyhnutností vo vyjadrovaní videnej skutočnosti
pomocou vizuálneho jazyka
hľadanie nových postupov a využite rôznych nástrojov v technike koláže a práca
s rôznymi materiálmi
práca žiakov v skupine
oboznámenie žiakov s odbornými článkami a hľadanie v overených zdrojoch

Vzdelávacie ciele a očakávané výstupy podľa RVP pre gymnáziá:................................













Žiak; -porovnáva rôzne znakové systémy, napr. hovoreného slova i písaného
jazyka, hudby, dramatického umenia
(žiak na základe zadania úlohy, je nútený premýšľať o problematike a sám
pátrať v odbornej literatúre či článkoch)
rozpoznáva špecifickosť rôzne vizuálne obrazných znakových systémov
a zároveň vedome uplatňuje ich prostriedky k vytváraniu obsahu pri vlastnej
tvorbe a inšpirácii.
(žiak na základe hľadania súvislostí je nútený pátrať po autoroch, ktorý sa
zaoberali problematikou ready-made a nájsť vhodný obsah pre inšpiráciu jeho
tvorivej činnosti.
v konkrétnych príkladoch vizuálne zobrazených vyjadrení vlastnej i umeleckej
tvorby identifikuje pre neho charakteristické prostriedky.
(na základe zadania sa žiak snaží nájsť súvislosti medzi spotrebným tovarom
a umením)
objasní rolu autora, príjemcu a interpreta pri utváraní obsahu a komunikačného
účinku vizuálne obrazných vyjadreniach uvedie, rozlíši a porovná osobné
a spoločenské zdroje tvorby.
(žiak je nútený premýšľať o problematike ako celku a nájsť súvislosť v tom,
čo chce odkázať širšej spoločnosti)
identifikuje ich pri vlastnej tvorbe
(žiak uvažuje o vytvorení úlohy tak, aby bolo zrejmé, čo chcel autor dielom
naznačiť širšej spoločnosti)
na príkladoch uvedie vplyv spoločenských kontextov a ich premien na
interpretácii, vizuálne obrazného vyjadrenia a jeho účinky v procese komunikujú
(na základe vlastného skúmania danej problematiky, je žiak nútený porovnávať
zmeny v spoločnosti vplyvom technického veku a nájsť spôsob, ako jeho zistenie
posunúť ďalším interpretom pomocou výtvarného prejavu)
pomenuje účinky vizuálne zobrazených vyjadrení na zmyslové vnímanie, vedome
s nimi pracuje pri vlastnej tvorbe za účelom rozšírenia citlivosti jeho zmyslového
vnímania.
(žiak premýšľa nad súvislosťami, ktoré aplikuje pri vytvorení plagátu, do
úvahy berie obsah aj formu)
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pri vlastnej tvorbe uplatňuje osobné zážitky, skúsenosti a znalosti, rozpozná ich
vplyv a individuálny prínos pre tvorbu, interpretácii a prijatie vizuálne obrazných
vyjadrení.
žiak na základe naštudovania zmyslu ready-made skúma osobné vzťahy
k spotrebnému tovaru a premýšľa o predmete ako o umeleckom diele.
aktívne vstupuje do procesu komunikácie a rešpektuje jeho pluralitu.
(žiak komunikuje zo svojimi spolužiakmi o danej problematike a spoločne sa
snažia o vytvorenie spoločného konceptu)
Žiak- nachádza, vyberá, a uplatňuje odpovedajúce prostriedky pre uskutočnenie
svojich projektov používa znalosti aktuálnych vyjadrovacích spôsobov
a technických možností zvoleného média pre vyjadrenie svojej predstavy
(žiaci na základe spoločnej diskusii, hľadajú súvislosti medzi zadaním témy
a vytvorením plagátu v spoločnom kontexte)
charakterizuje obsahové súvislosti vlastných vizuálne obrazných vyjadrení
a konkrétnych umeleckých diel a porovnáva výber a spôsob použitia
prostriedkov.
(Žiaci na základe témy hľadajú spoločné riešenie pre vytvorenie plagátu, aby bolo
v súlade s použitím materiálnych prostriedkov a idei)
svoje aktívne kontakty a získané poznatky z výtvarného umenia uvádzajú do
vzťahu ako s aktuálnymi i historickými umeleckými výtvarnými prejavmi, tak
s ostatnými vizuálne obraznými vyjadreniami, uplatňovanými v bežnej
komunikácii
(žiaci porovnávajú prostriedok komunikácie s aktuálnymi i historickými prejavmi
a nachádzajú súvislosti s umením)
na konkrétnych príkladoch vysvetlí, ako umelecká vizuálne zobrazené vyjadrenia
pôsobia v zmyslovej rovine, subjektívne i sociálne a aký vplyv ma toto pôsobenie
na utváranie postojov a hodnôt.
(žiaci na základe pátrania a hľadania umeleckých súvislostí, hľadajú príklady
vo svojom okolí a skúmajú ich pôsobenie na spoločnosť)
Vytvára si prehlaď umeleckých vizuálne vyobrazených vyjadrení podľa
samostatne zvolených kritérií
(žiak si vytvára vlastný prehľad pre pochopenie súvislostí v danej problematike)
rozlišuje umelecké slohy a umelecké smery (s dôrazom na umenie 19. storočia až
do súčasnosti), z hľadiska podstatných zmien videnia a stavby umeleckých diel
a ďalších vizuálne vyobrazených vyjadreniach.
(žiak skúma dnešný prostriedok komunikácie na základe umeleckých
vyjadrení modernej doby, hľadá podstatné zmeny vo vnímaní umenia
a spotrebného predmetu a umenia na základe ready-made)
na príkladoch uvádza príčiny vzniku a premien umeleckých smerov a objasní, či
a ako sa umelecké vyjadrovacie prostriedky umenia od konca 19. storočia až do
súčasnosti premietajú do aktuálnej zobrazovacej komunikácie
(žiak, na vlastných príkladoch nachádza premeny spotrebného tovaru,
povzneseného na umelecký predmet a hľadá ďalšie príklady v súčasnej dobe)
samostatne experimentuje s rôznymi vizuálne zobrazovacími prostriedkami, pri
vlastnej tvorbe tiež uplatňuje umelecké vyjadrovacie prostriedky súčasného
umenia.
(žiak samostatne hľadá nové možnosti a experimentuje s rôznymi materiálmi
súčasnej doby pri vytvorení výtvarnej úlohy)
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Motivácia:..........................................................................................................................







veľmi podstatná časť motivácie bol rozhovor so žiakmi, nakoľko sa jednalo
o žiakov vyššieho ročníka gymnázia, bolo potrebné navrhnúť výtvarnú úlohy, tak,
aby bola v kontexte s aktuálnou témou.
v prvom rade žiakov zaujal mobilný telefón, ako prostriedok pre podávanie
informácii pomocou messengera, whatsApp, facebook, viber, instagram
objasnenie celého cyklu pokroku telekomunikačného prostriedku
žiaci samy premýšľajú nad problematikou a hľadajú vhodné zdroje a štúdie k
vytvoreniu výtvarnej úlohy
Žiaci samy premýšľajú nad spotrebnými vecami, ktoré sa stali súčasťou ich bytia
a nadobudli k nim vzťah
na záver prebehla diskusia a vzájomné inšpirovanie nájdenými spotrebnými
predmetmi, ktoré sú využité v ich okolí a hľadanie spojitosti medzi spotrebným
tovarom a umením.

Formulácia zadania výtvarnej úlohy:..............................................................................














žiaci, viete kedy a kým bol vytvorený prvý telekomunikačný prostriedok? Bolo to
skôr, ako ste sa narodili, prvým oficiálnym vynálezcom telekomunikačného
prostriedku sa stal Alexander Graham Bell v roku 1876
Kto z vás má mobilný telefón? Predpokladám, že všetci. Zamysleli ste sa niekedy
nad tým, aký by bol život bez mobilného telefónu?
skúste sa zamyslieť nad tým, do akej miery sa stal mobilný telefón súčasťou
vášho bytia, skúste si tipnúť, koľko času strávite na mobilných telefónoch, na
väčšine z nich sa dá nahliadnuť do aplikácie a tá vám napovie presný čas.
záleží vám na tom akú značku mobilného telefónu máte vy a vaše okolie,
spolužiaci, rodina, kamaráti a z akého dôvodu?
máte k svojim starým telefónom vybudovaný vzťah?, alebo tieto telefóny máte
odložené u seba doma? Viete, že vaši rodičia mali iba pevnú linku a dohadovali
sa na presnom čase, kedy si zavolajú?
Poznáte človeka menom Marcel Duchamp a jeho ready-made Fontánu? Readymade je predmet spotrebného charakteru, deň čo deň používaný a povýšený na
umelecké dielo, artefakt.
Zamyslite sa, či máte vo vašom okolí podobné ready- made.
Námetom dnešnej hodiny je skúmanie vplyvu vývoja telekomunikačného
prostriedku na našu existenciu.
Záverom vášho poznania bude vytvorenie plagátu na besiedku s názvom „ Ako
vývoj telekomunikačného prostriedku ovplyvnil našu existenciu“
Pracovať budete v skupinkách po 4.
Dnešnú hodinu venujeme diskusii na túto tému a začnete premýšľať nad návrhom
plagátu na besiedku.
Technika pre zhotovenie plagátu bude koláž, avšak je na vašom uvážení, aké
materiály pri ňom využijete.
Samozrejme je dovolené použitie fotografii, odborných článkov, maľby, kresby
či samotného predmetu.
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Ďalšiu hodinu budeme venovať samotnej realizácii plagátu, preto si doneste a
pripravte všetky potrebné materiály k výrobe.
Zakončením práce, bude umiestnenie plagátu na mieste, ktoré uznáte vhodným na
základe konceptu celého návrhu.
Máte ešte nejaké obrázky?

Realizácia:..........................................................................................................................








Žiaci v kruhu spoločne s pedagógom diskutujú na tému, ako telekomunikačný vek
ovplyvnil našu existenciu a slobodné uvažovanie
Vyučujúci žiakom prečíta odborný článok, ktorý vysvetľuje vplyv a závislosť na
mobilných telefónoch našu jedinečnosť.
Vyučujúci na príkladoch poukazuje na to, že telekomunikačný predmet sa stal
súčasťou nášho bytia a vypestovali sme si k nemu vzťah, natoľko, že si tento
predmet odkladáme na príslušné miesto v domácnosti.
Vyučujúci ukazuje príklad na ready- made Marcela Duchampa s názvom Fontána
Po diskusii sa žiaci rozdelia do skupín po 3-4 a začnú premýšľať a diskutovať
o súvislostiach na základe ktorých navrhnú plagát na besiedku.
Na základe schválenia návrhu na prvej vyučovacej hodine, si do budúcej
vyučovacej hodiny pripravia potrebné materiály k vytvoreniu plagátu.
Na druhej vyučovacej hodine, žiaci vytvárajú plagát, ktorý návrh schválil
vyučujúci na prvej hodine a vymyslia preň patričné miesto, kam ho umiestnia.

Reflexia:..............................................................................................................................




Diskusia vyučujúceho so žiakmi o úlohe, na ktorej pracovali. Zhodnotenie hodiny
a realizácii výtvarnej úlohy a samotné pochopenie zadania ako celku. Hodnotenie
práci v skupine a možnosť vyjadrenia každého žiaka k danej téme. Veľmi dôležité
bolo žiakove pochopenie konceptu a uvedomenia si samých seba, že sa postupne
stávajú potravou pre konzum.
Záverom výtvarnej úlohy mala byť reflexia žiakov z uskutočnenia prednášky na
daný jav, avšak prednáška z časového a technického dôvodu, neprebehla.
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MEDZI NEVYHNUTNOSŤAMI A ZBYTOČNOSŤAMI
-hlavným cieľom didaktickej úlohy bol zmeniť, respektíve pochopiť vplyv spotrebného tovaru na dnešnú
spoločnosť
-hľadanie súvislostí telekomunikačného predmetu a ready- made
-hľadanie zbytočností a nevyhnutností vo vyjadrovaní videnej skutočnosti pomocou vizuálneho jazyka
-hľadanie nových postupov a využite rôznych nástrojov v technike koláže a práca s rôznymi materiálmi
-práca žiakov v skupine
-oboznámenie žiakov s odbornými článkami a hľadanie v overených zdrojoch

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
-Myšlienková mapa poukazuje na autorovu myšlienku a samotnú realizáciu didaktickej úlohy
-V závere didaktickej úlohy prebehla reflexia v ktorej si mohol každý žiak vyjadriť svoj názor na
problematiku
Obrázok č. 32: Myšlienková mapa- Medzi nevyhnutnosťami a zbytočnosťami - Telekomunikačný
prostriedok ako súčasť nášho bytia
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Obrázok č. 33: výsledok práce študentov 3.ročníka Trójskeho gymnázia 1
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Obrázok č. 34: Výsledok práce študentov 3.ročníka Trójskeho gymnázia 2
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Obrázok č. 35: Výsledok práce študentov 3.ročníka Trójskeho gymnázia 3
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Obrázok č. 36: Ukážka zakomponovania plagátu, na základe námetu

79

3.3 Zhrnutie didaktickej činnosti
Hlavnou myšlienkou v oboch prípadoch didaktickej úlohy, bolo preukázať mladej
generácií žiakov, vplyv spotrebných tovarov na našu osobnosť. Téma komunikačných
predmetov je momentálne veľmi aktuálna, všade v časopisoch alebo na sociálnych
sieťach sa nájdu odvážlivci, ktorý sa snažia prostredníctvom vedeckých článkov ozrejmiť
momentálnu situáciu, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza.
Cieľom didaktickej úlohy bolo, aby sa žiaci zamysleli, nad tým do akej miery
ovplyvnil vývoj telekomunikačných prostriedkov komunikáciu a vzťahy medzi ľuďmi
a tiež do akej miery sú samy spätý s mobilnými telefónmi, ktorý sa stal súčasťou ich bytia
a pomaly nie sú schopní bez tohoto predmetu komunikácie prežiť čo i len deň. Táto
závislosť na mobilnom telefóne nesie so sebou i veľa negatívnych charakterových
vlastností. Chceme sa vyrovnať našim spolužiakom, alebo kolegom v práci, vidíme, že
má novší model mobilného telefónu, časom začneme mať potrebu vlastniť lepší mobilný
telefón ako náš spolužiak. Pomaly tak vstupujeme do uponáhľaného materiálneho
kolotoča, z ktorého je ťažká cesta von, či už so spoločenského alebo osobného hľadiska.
Ale kto práve ako mladá generácia môže zmeniť naše vnímanie, ktoré je podporované
spoločnosťou? Práve oni sa stali našou nádejou, preto by sme nemali podceňovať
dôležitosť učiteľov, ale práve naopak, podporovať ich.
Didaktická úloha bola rozdelená do dvoch výtvarných úloh, prvá bola
uskutočnená s mladšími žiakmi 1. ročníka Trójskeho gymnázia a druhá so staršími žiakmi
3. ročníka. V oboch prípadoch bol potrebný čas medzi vyučovacími hodinami, v ktorých
im bol poskytnutý priestor na premýšľanie a zamyslenie sa nad danou problematikou.
Nakoľko žiakov trójskeho gymnázia poznám z predchádzajúcej praxi v rámci
štúdia na Karlovej univerzite, nemali sme žiadny viditeľný resp. neriešiteľný problém vo
vzťahu učiteľ a žiak. Jednalo sa o žiakov 4.ročného gymnázia, ktorý si vedia spraviť
racionálny pohľad a názor nad preberanou témou.
Prvá didaktická úloha, absolvovaná s mladšími žiakmi bola venovaná téme
dialógu, rozhovoru medzi ľuďmi v ktorej bolo dôležité skúmanie náhodnej interakcie
v ľubovoľnom

prostredí

a pochopili

rozdiel

medzi

osobnou

komunikáciou

a komunikáciou prostredníctvom mobilných zariadení. Aby pri sledovaní vzťahov
využili prítomný moment a zamysleli sa nad preberanou problematikou.
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Úspešným absolvovaním didaktickej úlohy bolo žiakovo pochopenie zadania
témy a výsledkom bola kresba vo formáte A5. Súčasťou úlohy bola diskusia a následné
hľadanie súvislostí a kooperácia so spolužiakmi pri navrhnutí spoločného príbehu, ktorý
bol premietnutý na leporele.
V druhej didaktickej úlohe, bola prvá vyučovacia hodina venovaná prevažne
diskusií na tému „Ako telekomunikačný prostriedok ovplyvnil našu existenciu“. Žiakov
táto téma veľmi zaujala, i keď mierne začala skĺzať k sociálnym sieťam a rôznym
komunikačným aplikáciám. Nakoniec sme sa dostali na správnu cestu a žiaci veľmi
rýchlo pochopili zámer. Pre nich bolo zaujímavé zistenie, koľko času sú schopný denne
stráviť nad mobilným telefónom. V priemere sme hovorili o 3-4 hodinách. Takmer každý
žiak, tesne pred spaním zopakoval denný rituál, chytil do ruky mobilný telefón
a skontroloval obsah, ktorý bol pridaný v priebehu dňa. Veľké pozitívum pre nich bolo,
že v rámci vyučovacej hodiny mohli používať mobilný telefón pri hľadaní inšpirácie
a článkov, veľkou hrozbou pre nich je práve odobranie tohoto prostriedku komunikácie.
Vo vyučovacej hodine sme sa tiež venovali ready-made, ktorý je spotrebného charakteru
a žiaci sa snažili nájsť súvislosti s komunikačným prostriedkom. Približne polovica
žiakov si doma odložila nepoužívaný mobilný telefón a druhá polovica predala starší
model a kúpili si nový. Na otázku, či majú doma odložený starý pevný telefón, ktorý slúži
ako artefakt a má patričné miesto, s kladnou odpoveďou bolo iba pár, poväčšine sa
jednalo o žiakov žijúcich so staršou generáciou, ktorý mali k tomuto predmetu osobný
vzťah. Druhá vyučovacia hodina bola venovaná realizácií výtvarnej úlohy. Žiaci
pracovali v skupinkách cca 3-4 žiaci. Pri realizácií výtvarnej úlohy, mali žiaci vytváriť
plagát, technikou koláže. Hodina prebiehala v pokojnom tempe. Na realizáciu plagátu
mali 30min. Zvyšných 10minút bolo venovaných reflexií a každý žiak mal možnosť
vyjadriť svoj názor na daný fenomén.
Veľmi ma tešil záujem žiakov diskutovať na tému vplyvu telekomunikačného
prostriedku na našu existenciu a spoločnosť. Zámerom výtvarnej úlohy bolo, žiakom
vysvetliť, ako nás spotrebné tovary obmedzujú v slobodnom rozhodovaní a jediný kto
z toho profituje sú finančné skupiny. Negatívom výtvarnej úlohy bolo neuskutočnenie
prednášky, kde dôvodom neúspechu bolo časové hľadisko a technické záležitosti.
Súčasťou výtvarnej úlohy mala byť práve reflexia každého žiaka na základe pochopenia
skúmaného javu.
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Záver
Cieľom diplomovej práce bolo zúčastneným priblížiť fenomén vplyvu pokroku
telekomunikačného prostriedku na našu spoločnosť. V minulosti bolo zámerom
telekomunikačného prostriedku uľahčiť komunikáciu ľuďom, ktorý nezdieľajú rovnaké
miesto v rovnakom čase. Ako postupoval čas, tak sa menil aj hlavný zámer predmetu.
Dnes o telekomunikačnom predmete nehovoríme len ako o prostriedku, ktorý slúži na
komunikáciu, ale aj ako o predmete, ktorý sa stal súčasťou našej osobnosti a nevieme si
bez neho predstaviť deň. Súčasťou mobilných telefónov sú rôzne aplikácie, či už
komunikačné, fotoaparát, kalendár, aplikácie pomocou ktorých sa pripojíme na sociálne
siete a hlavne osobné aplikácie, napr. poznámky, zdravie, mail, smartbank a i., ktoré nám
vzali osobnú slobodu, my sme sa prispôsobili spoločnosti a stali sme sa potravou pre
konzum. Málokto si dnes vie predstaviť deň bez mobilného telefónu, stal sa takou
súčasťou našej osobnosti, že sme si vypestovali rituály spojené s týmto predmetom. Po
prebudení, chytíme do rúk náš mobilný telefón a skontrolujeme, či na nás nečakajú nové
informácie, podľa vedeckého článku, ktorý bol zverejnený v časopise metro, tento rituál
vykonáva až 97% českej populácie. Rovnaký princíp môžeme pozorovať i v priebehu
dňa, keď niekoľko krát za hodinu skontrolujeme náš mobilný telefón, či nám neprišla
SMS, mail a ďalšie podobné alternatívy. Podobne sme na tom i vo večerných hodinách
a pred spaním, chytíme opäť náš mobilný telefón a skontrolujeme to isté ešte raz. Naším
prístupom sme sa stali potravou pre konzum z ktorého ťažia len finančné skupiny
a výrobcovia. Naučili nás materiálnemu pôžitku, z ktorého však máme radosť len maličkú
chvíľku, obzrieme sa a už sa na nás v reklamách hrnie ďalší, novší model. Spoločnosť sa
prispôsobila tomuto materiálnemu trendu. Vďaka materiálnym predmetom si zamieňame
pojem „status“, meriame ho na základe zhromažďovania častokrát nepotrebných vecí len
preto, že ich majú aj ostatní. Máme strach z toho že neuspejeme, chceme mať všetko
hneď, pizzu, dom, auto, nadpriemerné deti, rovnako ako náš kolega, známy. Stali sme sa
priemernými a prišli sme o našu jedinečnosť. Vymanenie sa tomuto trendu nie je vôbec
jednoduché, v prvom rade si musíme určiť podstatu nášho života, väčšinou toto
vytriezvenie nastáva v priebehu 40-50 roku života, kedy si uvedomíme, prečo mám
krásny dom, keď nemám čas na seba, deti a manželku? Ešte stále máme možnosť prežiť
polovicu života aktívnym a slobodným spôsobom. Zmena sa bude týkať spoločenského
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aj osobného života. Preto by sme nemali podceňovať našich učiteľov, ale práve naopak
podporiť ich, aby z našich detí, vychovali rozumnú a racionálnu generáciu. Kto môže
zmeniť svet, ak nie práve ony?
Koncept didaktickej práce je rozdelený na tri časti. Prvá časť je venovaná
teoretickému objasneniu fenoménu vplyvu vývoja telekomunikačného prostriedku na
spoločnosť. Osobitná kapitola bola venovaná telekomunikačnému prostriedku ako
artefaktu, ku ktorému si časť populácie vybudovala osobný vzťah a stal sa súčasťou našej
existencie. Spolu s vývojom telekomunikačného predmetu sa u nás rozvinuli aj mnohé
rituály spojené s týmto predmetom. Teoretická časť diplomovej práce sa opiera
o historický a sociálno-psychologický uhol pohľadu. Definujeme hodnoty, ktoré sú
v rámci časového dynamizmu spoločnosťou vynútené ako nevyhnutné a naopak tie, ktoré
sú vnútené ako zbytočné.
Druhá časť diplomovej práce je venovaná autorovmu poňatiu fenoménu. Je
samotnou výpoveďou autora, ktorý hľadá cestu za vlastným prameňom, ktorý bol
modernou dynamizujúcou dobou ovplyvnený natoľko, že postupne prestal vnímať krásu
prítomného okamžiku. Výsledkom autorskej časti diplomovej práce je séria 6 fotografii
s názvom „Cesta za mojím prameňom“ v ktorej autor popisuje svoje postrehy a snahu
oslobodiť sa od spotrebného tovaru. Pri realizácii bol použitý mobilný telefón a aplikácie
v opačnom charaktere. Mobilná aplikácia mala autora vytrhnúť z bežného rýchleho
životného štýlu do okamžiku prežívania prítomnosti. Diplomová práca je výsledkom 2ročného skúmania a hľadania súvislostí. V priebehu dvoch rokov autor prešiel životnými
situáciami, ktoré majú za následok zmenu v jeho chápaní systému, ktorý nastavila
samotná spoločnosť a poukázať na skutočnosť, že sme sa nevedome stali jeho potravou.
Znalosti z teoretickej a autorskej časti práce dávajú priestor pre pedagogickú
činnosť a autor sa snaží žiakom priblížiť fenomén, mladej generácií. Tretia, didaktická
časť diplomovej práce je venovaná pedagogickej činnosti žiakov 1. a 3. ročníka na 4ročnom Trójskom gymnáziu. Vzhľadom k veku žiakov je prispôsobený konceptuálny
charakter vyučovacích hodín v ktorých mali žiaci pátrať po fenoméne vplyvu
telekomunikačného prostriedku na našu existenciu. Veľmi užitočné bolo ich samostatné
hľadanie v odborných článkoch na daný fenomén. Nepozerať sa na telekomunikačný
predmet len ako na prostriedok komunikácie, ale aj ako na artefakt, ku ktorému si naši
rodičia vybudovali osobitý vzťah. Spolu s vývojom telekomunikačného predmetu,
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konkrétne mobilnému telefónu sú spojené rituály, ktoré v uponáhľanom svete nie sme
schopný zaregistrovať. Rituálom môžeme nazvať stále kontrolovanie mobilného telefónu
niekoľko krát za hodinu, pri vstávaní, pri zaspávaní a stále dookola. Vybudovali sme si
k nemu závislosť, stali sme sa individualistami a s touto zmenou vnímame zmenu hodnôt
a vzťahov medzi ľuďmi. Hlavným cieľom didaktickej úlohy bolo naučiť mladú generáciu
citlivejšiemu vnímaniu a pochopeniu, ako závislosť na mobilných telefónoch ovplyvňuje
celostný prístup k svetu.
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