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EDITORIÁL 

 

Verejné zdravotníctvo patrí medzi najmladšie vedné odbory, napriek tomu že existovalo 

v rôznych podobách v každej spoločnosti. V prvopočiatkoch sa zaoberalo hlavne prevenciou 

prenosných chorôb (izolácia chorých mimo ľudské obydlia, spaľovanie šatstva, očistné kúpele), 

neskôr budovaním kanalizácií, verejných záchodov, mestských kúpeľov  a vodovodov. Postupne 

sa rozvíjala starostlivosť o pracovné prostredie, o životosprávu a pripájal sa sociálny aspekt 

starostlivosti o zdravie verejnosti. Toto tisícročie charakterizuje  globalizácia a úsilie o „globálne 

zdravie“ v ktorom sú zastúpené  infekčné ale i chronické ochorenia. Globalizácia prináša mnoho 

pozitívneho, za ktoré sa však platí daň. Je ňou degradácia životného prostredia priemyselnými 

a poľnohospodárskymi aktivitami, konzumný spôsob života, drancovanie nerastného bohatstva 

a pralesov  rozvojových krajín na úkor žijúceho obyvateľstva a v konečnom dôsledku aj  zdravia 

celej  planéty a jej obyvateľov. Nemožno opomenúť ani katastrofy, stále väčší rozmer terorizmu, 

vojnové konflikty  sprevádzané vlnami migrácie a násilia na bezbranných.  

Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor, zaoberajúci sa zdravím populácie 

a spôsobmi ako predchádzať chorobám, predlžovať život, ochraňovať, rozvíjať  a posilňovať 

zdravie.  Disponuje  kvalifikovanými odborníkmi, multidisciplinárnymi tímami, ktoré dokážu 

podať pomocnú ruku pri výzvach globalizovaného sveta pri ochrane, podpore  zdravia 

prostredníctvom  organizovaného  úsilia spoločnosti. 

Prijmite príspevky uverejnené v 4. čísle Zdravotníckych listov s tematikou verejného 

zdravotníctva ako drobné čiastočky do mozaiky ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. 

 

 

      doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH. 
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ABSTRAKT 

Skríning cestovateľov vracajúcich sa z tropických krajín 

je dôležitou súčasťou klinickej prevencie, ktorá zahŕňa 

primárnu a sekundárnu prevenciu, poradenstvo, očko-

vanie i chemo-profylaxiu.  Je súčasťou klinickej preven-

cie a skríningové vyšetrenia možno robiť súčasne s 

diagnostickými. Ak má byť skríning efektívny, je pri 

vyšetrení potrebné brať do úvahy rozdiely v populácii 

cestovateľov. Čím lepšie sú skupiny cestovateľov 

definované, tým väčší benefit sa získa zo skríningového 

vyšetrenia. Skríningový proces začína odobratím pod-

robnej anamnézy, definíciou rizík a pokračuje vyšet-

reniami (fyzikálne i laboratórne). Okrem všeobecných 

vyšetrení (krvný obraz, pečeňové transaminázy, urea, 

kreatiní, glykémia, vyšetrenie moču atď) sa u vysoko 

rizikových skupín cestovateľov odporúčajú aj tieto: 

sexuálne prenosné ochorenia (HIV, syfilis, hepatitída B, 

kvapavka, chlamýdiové infekcie), vyšetrenie moču 

(oblasti endemické pre schistozómy), sérologické vyšet-

renie na schistozómy (endemické oblasti), vyšetrenie 

stolice na parazity (kontakt so sladkou vodou), Mantoux 

skúška (cestovatelia s vysokým rizikom). Skríning 

vysoko rizikových cestovateľov, hoci aj asympto-

matických, môže odhaliť infekcie so závažnými zdra-

votnými alebo verejno-zdravotníckymi následkami. 

 

Kľúčové slová: skríning, cestovatelia, post-

cestovateľský, tropické choroby 

 

 

ABSTRACT 

Screening travelers returning from tropical countries is 

an important part of clinical prevention, which includes 

primary and secondary prevention, counseling, vacci-

nation and chemo-prophylaxis. It is part of a clinical 

prevention and screening tests can be done simulta-

neously with the diagnostic. Screening process begins 

by taking a detailed history, the definition of risk and 

continued examinations (physical and laboratory). In 

addition to the general tests (blood count, liver 

transaminases, urea, creatinine, glucose, urinalysis, etc.) 

are in high-risk groups of travelers recommend the 

following: sexually transmitted diseases (HIV, syphilis, 

hepatitis B, gonorrhea, chlamydial infection), urine 

(areas endemic for schistosoma), serological testing for 

schistosoma (endemic area), stool examination for 

parasites (contact with fresh water), Mantoux test (high-

risk travelers).Screening high-risk travelers, such as 

those who have spent an extended time in developing 

countries, can reveal occult infections, some of which 

can cause serious sequelae or have public health 

implications. 

 

Key words: screening, post-travel, travelers, tropical 

diseases 

 

 

ÚVOD 

Skríning cestovateľov vracajúcich sa z tro-

pických krajín je dôležitou súčasťou klinickej 

prevencie, ktorá zahŕňa primárnu a sekundárnu 

prevenciu, poradenstvo, očkovanie i chemo-

profylaxiu. Skríning nie je izolovaný od ostat-

ných vyšetrení, naopak je súčasťou klinickej 

prevencie, ktorá zahŕňa primárnu a sekundárnu 

prevenciu, poradenstvo, očkovanie i chemo-

profylaxiu. Skríningové vyšetrenia možno 

robiť súčasne s diagnostickými. 

Hoci skríning je väčšinou zameraný na infek-

čné ochorenia vyskytujúce sa v tropických 

krajinách, epidemiologické štúdie morbidity 

a mortality misionárov, dobrovoľníkov alebo 

turistov ukazujú, že infekčné choroby (STD, 

TBC, parazitózy) nie sú hlavnou príčinou 

úmrtí cestovateľov. Objektívne príčiny mor-

tality cestovateľov sa nelíšia od príčin úmrtí 

ľudí, ktorí nikdy nevycestovali (napr. doprav-

né nehody, nádory,kardiovaskulárne ochore-

nia) [1]. 

Cestovateľov možno rozdeliť do skupín, kto-

ré by odrážali rozdiely potenciálnych rizík a 

ktoré sú spojené s: 

 demografickými faktormi (napr. vek, 

pohlavie, socioekonomický stav), 
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 charakterom cesty (napr. dĺžka pobytu, 

miesto pobytu, rizikové faktory). 
  

Ak má byť skríning efektívny, je pri vyše-

trení potrebné brať do úvahy rozdiely v po-

pulácii cestovateľov. Čím lepšie sú skupiny 

cestovateľov definované, tým väčší benefit sa 

získa zo skríningového vyšetrenia. 

Cestovateľov možno rozdeliť na tieto 

skupiny: 

 misionári - roky žijúci v tropických kraji-

nách alebo v krajinách s nízkymi ekonomic-

kými príjmami a periodicky sa vracajúci 

domov, 

 imigranti - prichádzajúci k nám z krajín 

z nízkymi príjmami, 

 zahraniční pracovníci - platení, pracujúci 

v tropických krajinách viac ako 4 mesiace, 

 dobrovoľníci - neplatení, pracujúci v mimo-

vládnych organizáciách a žijúci v tropic-

kých krajinách alebo v krajinách s nízkymi 

ekonomickými príjmemi  aspoň 2 roky, 

 turisti - cestujúci v tropických krajinách 

menej ako 4 mesiace (zvyčajne 2-3 týždne), 

 tzv. backpackers - cestujúci s nízkym 

rozpočtom viac ako 4 mesiace v tropických  

krajinách [2]. 
 

Cestovatelia, ktorí sa zvyčajne navštívia 

lekára a žiadajú skríning sú väčšinou asym-

ptomatickí a:  

 sú „rizikoví“ z hľadiska charakteru ich 

cesty (napr. vracajúci sa expatrioti, tí, ktorí 

strávili v zahraničí viac ako 3 mesiace, tí, 

ktorí cestujú často, rizikoví cestovatelia 

atď.), 

 myslia si, že boli vystavení rizikovej ex-

pozícii, čo môže spôsobiť problémy neskôr 

alebo môže ísť o potencionálne prenosné 

ochorenie (významné anxiózni, pozitívny 

kontakt s vodou v oblasti výskytu schis-

tozomiázy, nechránený pohlavný styk, 

kontakt s TBC), 

 boli chorí alebo liečení v zahraničí a chcú 

mať istotu, že sú zdraví (napr. detekcia 

dengue, v prípade opätovnej infekcie, je 

riziko, že ochorenie bude mať závažnejšiu 

formu, 

 cestovatelia, ktorí majú aktuálne príznaky 

ochorení by mali byť vyšetrení buď v am-

bulancii praktického lekára alebo na poho-

tovosti [3]. 
 

Všeobecný skríning 

Dôkladne odobratá anamnéza ostáva najcen-

nejším skríningovým nástrojom. 

Takto získané údaje môžu byť dôležitejšie 

ako akékoľvek laboratórne testy. Informácie 

demografickej povahy, informácie o zdravot-

nom stave, o používaní ochranných pro-

striedkov atď. sú kľúčové na určenie možného 

rizika ochorenia a zároveň uľahčujú efektívne 

zhodnotenie výsledkov laboratórnych vyše-

trení. Napr. vylúčený kontakt so sladkou 

vodou prakticky vylučuje potrebu vyšetrení na 

dôkaz schistozomóz. Pri vylúčení nových se-

xuálnych kontaktov nie je nevyhnutný skríning 

na sexuálne prenosné choroby. 
 

Špecifický skríning cestovateľov  

Skríningový proces začína odobratím po-

drobnej anamnézy, definíciou rizík a pokračuje 

vyšetreniami (fyzikálne i laboratórne). 

 

ANAMNÉZA 

 Všetky skupiny cestovateľov: 

- sexuálne praktiky, 

- otázky zamerané na ochorenia z jedla a 

vody,  

- používanie injekčných ihiel, 

- dodržiavanie pravidiel cestnej premávky  

- bezpečnostných. 

 Vysoko rizikové skupiny: 

- kontakt so sladkou vodou (v ende-

mických oblastiach), 

- prevencia proti malárii (v endemických 

oblastiach), 

- kalabarský opuch (v endemických oblas-

tiach) [2]. 

 

LABORATÓRNE VYŠETRENIA 

Vyšetrenie krvného obrazu, diferenciálneho 

krvného obrazu, pečeňových transamináz, urey 
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a hladiny kreatinínu môže poskytnúť prvotné 

informácie o prebiehajúcej infekcii a funkcii 

pečene a obličiek. Vyšetrenie CRP pomôže pri 

detekcii prebiehajúceho zápalového procesu.  

Vyšetrenie moču, vrátane močového sedi-

mentu je nevyhnutné pri suspekcii močovej 

schistozomiázy, ale zvyčajne neodhalí miernu 

infekciu, ktorá je častá práve u cestovateľov.  

Vyšetrenie glykémie a lipidov, ktoré sú 

markermi pre posúdenie rizika diabetes melli-

tus a kardiovaskulárnych ochorení je vhodné 

v rámci preventívnej prehliadky vracajúcich sa 

expatriotov [4]. 

Vysoko rizikové skupiny: 

 sexuálne prenosné ochorenia (HIV, syfilis, 

hepatitída B, kvapavka, chlamýdiové infek-

cie), 

 vyšetrenie moču (oblasti endemické pre 

schistozómy), 

 sérologické vyšetrenie na schistozómy 

(endemické oblasti), 

 vyšetrenie stolice na parazity (kontakt so 

sladkou vodou), 

 Mantoux skúška (cestovatelia s vysokým 

rizikom) [2]. 

 

ŠPECIFICKÉ SKRÍNINGOVÉ TESTY 
 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Existuje pomerne málo štúdií, ktoré by uľah-

čili posúdenie absolútneho alebo relatívneho 

rizika získania sexuálne prenosného ochorenia 

u cestovateľov. Sex a cestovanie navzájom 

spolu súvisia. Rozhovory s cestovateľmi (tu-

risti, dobrovoľníci, vojaci) z rôznych krajín 

dokumentujú vysoký výskyt sexuálnych kon-

taktov s novými partnermi, vrátane prostitútok. 

Napr. až 51% opýtaných Európanov uviedlo 

mimomanželský sexuálny styk s lokálnymi 

partnermi Zároveň cestovatelia udávajú nedos-

tatočné používanie kondómov. Napr. len 32% 

dobrovoľníkov pri sexuálnom styku používa 

kondóm pravidelne a len 32% ho použilo 

z opýtaných nemeckých turistov, ktorí uviedli 

sexuálny styk s miestnymi obyvateľmi v Keni. 

Primárna prevencia sexuálne prenosných 

ochorení je založená na edukácii o povahe 

ochorení, poradenstve o abstinencii alebo 

o používaní kondómov.  

Dôležitou súčasťou primárnej prevencie je 

očkovanie proti hepatitíde B. 

Sekundárna prevencia, skríning asympto-

matických cestovateľov, je zložená z labora-

tórnych vyšetrení, ktoré sa realizujú u cesto-

vateľov s vysokým rizikom nových sexu-

álnych kontaktov. Sú dostupné skríningové 

testy na dôkaz kvapavky, syfilisu, chlamý-

diových infekcií, hepatitídy B a HIV infekcie. 

Mnohé z nich sú však invazívne a pomerne 

drahé (nevyhnutný je výter z uretry alebo 

cervixu). 

Včasná detekcia kvapavky, chlamýdiových 

infekcii, syfilisu a HIV infekcie predíde 

rozvoju komplikácii, uľahčí vyhľadávanie 

sexuálnych kontaktov, a tak zabráni ďalšiemu 

šíreniu ochorení [5]. Skríning a poradenstvo 

po návrate z trópov môžu priaznivo ovplyvniť 

správanie sa cestovateľov v budúcnosti.  

Včasná diagnostika HIV a následný správny 

manažment ochorenia výrazne zlepšujú kvalitu 

života infikovaných, bránia vzniku opor-

túnnych infekcií a sú dôležité v prevencii 

ďalšieho šírenia infekcie. Skríning HIV infek-

cie by mal byť zrealizovaný u všetkých rizi-

kových cestovateľov (tí, ktorí mali sexuálny 

styk s prostitútkami, viacerými sexuálnymi 

partnermi, nechránený sex, tetovanie, tí ktorí 

dostali krvné deriváty a i. v. narkomani). 

 

Parazitárne ochorenia 

Mnoho štúdií dokumentuje prevalenciu črev-

ných parazitov u asymptomatických cestova-

teľov [6]. Hoci použité laboratórne metódy 

boli rôzne (kultivácia, koncentračné metódy), 

vý-sledky dokázali rozdiely medzi rôznymi 

skupinami cestovateľov. 

 Najčastejšie sa vyskytovali Entamoeba 

histolytica a Strongyloides stercoralis. Morbi-

dita spojená s nosičstvom črevných parazitov, 

s výnimkou nosičstva S. stercoralis imuno-

kompromitovanými pacientmi, nebola doká-

zaná. Hyperinfekcia S. stercoralis u imuno-

kompromitovaných ľudí môže prepuknúť i 

niekoľko rokov po infekcii a je spojená s vyso-
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kou mortalitou. Komplikácie cestovateľom 

môže spôsobovať aj Ascaris lumbricoides 

Najčastejšími infekciami spôsobenými moto-

licami sú schistozomózy. Tieto infekcie môžu 

vyústiť do akútnych, niekedy vážnych infekcií 

u všetkých skupín cestovateľov. Pri akútnej 

forme symptomatickej schistozomózy (Kata-

jamský syndróm), ktorá sa prejavila už v pre-

patentnom štádiu, je skríningové vyšetrenie 

stolice zbytočné. Na druhej strane pri postih-

nutí CNS, ktoré sa môže objaviť i neskôr, je 

skríningové vyšetrenie nepopierateľne dôle-

žité. Iné typy motolíc u cestovateľov sa 

vyskytujú pomerne zriedka. 

Medzi cestovateľmi je vyššia prevalencia 

ďalšieho črevného parazita — G. intestinalis. 

Nie sú dostupné žiadne štúdie, ktoré by doká-

zali efektívnosť a dôležitosť skríningového vy-

šetrenia alebo liečby asymptomatických cesto-

vateľov s giardiózou [7]. 
 

Mikroskopicky nemožno rozlíšiť druhy E. 

dispar a E. histolytica. Napriek tomu, že E. 

histolytica patogén je a E. dispar nie. E. 

histolytica špecifický antigén a PCR túto 

situáciu v súčasnosti uľahčujú. Hoci riziko 

neskôr sa prejavujúcej infekcie asympto-

matických nosičov dokonca i pri patogénnej E. 

histolytica nie je známe, predsa boli popísané 

prípady invazívnej amebózy, ktorá začala nie-

koľko mesiacov až rokov po návrate z trópov. 

Toto poukazuje na dôležitosť skríningového 

vyšetrenia. 

Je mnoho ďalších vážnych systémových 

parazitárnych ochorení (malária, filariózy, 

trypanozomózy, leishmaniózy), ktoré možno 

odkryť skríningovým vyšetrením cestovateľov. 

U čiastočne imúnnych misionárov, ktorí 

prekonali niekoľko záchvatov malárie v 

priebehu roka, môže byť test na maláriu pozi-

tívny. Krvný náter u ostatných skupín asym-

ptomatických cestovateľov je zriedkavo pozi-

tívny. 

Pri leishmanióze a trypanozomózach u asym-

ptomatických cestovateľov možno dokázať len 

Trypanosomu cruzi. Dôležitosť skríningu fila-

riózy u asymptomatických cestovateľov nie je 

jasná. Dokonca i ľudia, ktorí prekonali 

epizódu akútnej filariózy, budú mať po 

odchode z endemickej oblasti chronické ťaž-

kosti len s veľmi malou pravdepodobnosťou. 

 

Vyšetrenie stolice 

Citlivosť štandardných techník na dôkaz 

vajíčok a parazitov je rozdielna a závisí od 

rôznych druhov. 

Napr. citlivosť vyšetrenia stolice na dôkaz 

Ascaris lumbricoides a Trichuris trichiura je 

vysoká, ale na druhej strane na dôkaz S. 

stercoralis, E. histolytica a schistozóm je 

nízka. 

Obmedzené údaje naznačujú, že vyšetrenie 

stolice je nedostačujúce u asymptomatických 

cestovateľov a je lepšie nahradiť ho inými vy-

šetreniami napr. sérológiou pri S. stercoralis, 

dôkazom antigénu v stolici pri E. histolytica 

alebo ju vykonávať selektívne len u tých, u 

ktorých sú pozitívne anamnestické údaje 

rizikových faktorov (napr. kontakt so sladkou 

vodou). 

Na dôkaz antigénov parazitov v stolici bolo 

vyvinutých viacero testov (napr. dôkaz G. 

intestinalis, E. histolytica a Cryptosporidium 

spp.) Výhodou sa ukazuje efektívna detekcia 

prítomnosti infekcie aj v prípadoch, keď štan-

dardné metódy pre negatívne fázy vylučovania 

parazita vykazujú negatívne výsledky.  

 

Vyšetrenie počtu eozinofilov 

Eozinofília, definovaná ako 450 eozino-

filov/mm³ a viac, je často spojená s helmin-

tami. Napriek tomu, že všeobecne sa odporúča 

vyšetrenie počtu eozinofilov u cestovateľov, 

jeho citlivosť a špecifickosť je nízka. 

 S výnimkou filariózy, stanovenie počtu 

eozinofilov ako súčasti skríningu, ktorý ďalej 

pozostáva z vyšetrenia stolice a serológie nie 

je preukázané. 

 

Imunodiagnostika 

U množstva parazitov je diagnostika veľmi 

náročná. Bežným mikroskopickým vyšetrením 

je ťažké dokázať napr. S. stercoralis a schis-

tozómy, alebo je veľmi náročné presne iden-
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tifikovať patogén (E. histolytica). Vyšetrenie 

krvi alebo biopsia vykazujú nízku citlivosť pri 

systémových infekciách (filárie, trypanozómy) 

u asymptomatických ľudí. Práve v týchto 

prípadoch hrá kľúčovú úlohu sérologická 

diagnostika parazitóz. 

Hoci je spravidla evidentná citlivosť a špeci-

fickosť sérologických vyšetrení, u ochorení s 

jasným klinickým obrazom chýbajú výpoved-

né dáta pri mierne prebiehajúcich alebo asym-

ptomatických infekciách, ktoré sú príznačné 

pre väčšinu cestovateľov. Má to nesmierny 

význam, ak nechceme liečiť falošne pozitívne 

ochorenia (filariózy, schistozomózy), alebo 

keď sa chceme správne postaviť ku falošne 

negatívnym výsledkom (S. stercoralis). 

Väčšina sérologických testov sa však pri 

skríningu cestovateľov rutinne nepoužíva buď 

preto, že asymptomatické infekcie majú 

benígny priebeh, alebo preto, že sa niektoré 

infekcie vyskytujú u cestovateľov veľmi 

zriedkavo (hydatické cysty, cysticerkóza). 

V súčasnosti sa odporúča sérologický 

skríning na diagnostiku schistozomóz, E. 

histolytica. Príležitostne možno použiť i testy 

na dôkaz filárii a S. stercoralis [8]. 

 

Vyšetrenie moču 

Po skúsenostiach sa rutinné vyšetrenie moču 

ako skríningové vyšetrenie ukázalo ako ne-

efektívne. Proteinúria alebo hematúria sú 

senzitívnymi a špecifickými indikátormi stred-

ne ťažkých alebo ťažkých infekcií spôso-

bených Schistosoma haematobium v endemic-

kých oblastiach. 

Britská štúdia dokázala, že proteinúria a 

hematúria bola prítomná v 61% prípadov z 38 

prípadov infekcií S. haematobium. To potvr-

dzuje, že analýza moču je relatívne málo 

senzitívna na dokazovanie mierne prebie-

hajúcich infekcií a neselektívne vyšetrovanie 

moču u cestovateľov sa neodporúča. 

 

Tuberkulóza 

Incidencia tuberkulózy u cestovateľov nie je 

známa. V závislosti od charakteru cestovania 

riziko expozície tuberkulózou môže drama-

ticky narásť. Rizikovými faktormi sú: 

 cestovanie v endemických oblastiach, 

 prolongovaná expozícia 

 pobyt aspoň 6 mesiacov 

 kontakt s potencionálne chorými, 

 práca v oblastiach s vysokou prevalenciou 

(zdravotnícke zariadenia, utečenecké tábo-

ry). 
 

Štandardným skríningovým vyšetrením na 

potvrdenie infekcie spôsobenej Mycobacte-

rium tuberculosis je Mantoux test. Pri jeho 

vykonaní musia byť dodržané štandardizované 

postupy, výsledok musí byť odčítaný skú-

seným odborníkom po 48 - 72 hodinách. Od-

porúča sa test realizovať dvakrát pred vy-

cestovaním a po návrate z rozvojových krajín. 

Cestovatelia s pozitívnym testom musia byť 

ďalej prešetrovaní na potvrdenie resp. vylú-

čenie aktívnej formy tuberkulózy (fyzikálne 

vyšetrenie, RTG hrudníka). Ak je vylúčená 

aktívna infekcia, pacient by mal byť preliečený 

INH. 

Cestovatelia s vysokým rizikom získania 

tuberkulózy by mali podstúpiť Mantoux test. 

Skríningové vyšetrenie by malo byť zreali-

zované i u cestovateľov s pozitívnou Mantoux 

skúškou a tých, ktorí boli v kontakte s aktív-

nou tuberkulózou. Testovanie by malo byť 

zrealizované aspoň 3 mesiace po návrate z 

vysoko rizikového prostredia, alebo najmenej 

každé 2 roky, kým nepominie expozícia 

infekciou [9]. 

 

Patogénne črevné baktérie 

V rámci skríningu nie je rutinné kultivačné 

vyšetrenie stolice na dôkaz salmonel, šigel, 

kampylobaktera a vibrií opodstatnené. Na 

druhej strane toto vyšetrenie má význam u 

špecifických skupín cestovateľov, ktorí praco-

vali v stravovacích zariadeniach pri príprave 

jedál, v zariadeniach dennej starostlivosti a 

u imunokompromitovaných ľudí. Po návrate z 

trópov má význam zrealizovať kultivačné 

vyšetrenie u tých cestovateľov, ktorým v za-

hraničí diagnostikovali brušný týfus. Toto 
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vyšetrenie je dôležité, pretože v rozvojových 

krajinách je diagnóza brušného týfusu zalo-

žená na nešpecifických sérologických testoch - 

Widalovej reakcii [10]. 
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ABSTRAKT 

Cieľ: Analyzovať možnosti laboratórneho stanovovania 

nozokomiálnych patogénov vo vzorkách odobratých z 

nemocničného prostredia so zameraním sa na gram-

negatívnu bakteriálnu flóru. Zistiť a sumarizovať výskyt 

a proporciu výskytu nozokomiálnych nákaz v nemoc-

niciach spádovej oblasti RÚVZ Trenčín za obdobie 

rokov 2008-2012. Analyzovať proporciu výskytu 

gramnegatívnych baktérií so zameraním sa na Pseudo-

monas aeruginosa a rod Acinetobacter a proporciu 

výskytu Pseudomonas aeruginosa a rodu Acinetobacter 

vzhľadom na oddelenia a miesta odberu vo vzorkách 

odobratých z prostredia sledovaných nemocníc za 

obdobie rokov 2008-2012.  

Metodika: Pomocou laboratórnych metód sme stanovili 

Pseudomonas aeruginosa a rod Acinetobacter vo 

vzorkách odobratých z nemocníc. Sumarizovali a analy-

zovali sme údaje o výskyte nozokomiálnych nákaz a 

výsledky odobratých vzoriek z prostredia sledovaných 

nemocníc. Údaje sme čerpali z výročných správ Odboru 

epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trenčíne a spracovali 

v programe EPI INFO. Čas sledovania sme stanovili na 

obdobie rokov 2008-2012.  

Výsledky: Na základe laboratórnych testov sme 

identifikovali Pseudomonas aeruginosa a rod Acineto-

bacter. Proporcia výskytu nozokomiálnych nákaz 

neprekročila 1% zo všetkých hospitalizovaných pacien-

tov. Vyššia proporcia výskytu Pseudomonas aeruginosa 

v nevyhovujúcich vzorkách vzhľadom na oddelenia bola 

na oddeleniach chirurgických smerov a OAIM ako na 

ostatných oddeleniach. Vyššia proporcia výskytu Pseu-

domonas aeruginosa a rodu Acinetobacter bola v nevy-

hovujúcich vzorkách odobratých po maloplošnej dezin-

fekcii oddelení a ambulancií a po dezinfekcii nástrojov 

uchovávaných vo vlhkom prostredí ako po dezinfekcii 

nástrojov uchovávaných v suchom prostredí.  

Záver: Dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení 

spolu so sústavným sledovaním výskytu nozoko-

miálnych nákaz a patogénov, ktoré ich spôsobujú 

pomáha eliminovať počet týchto infekcií v zdravot-

níckych zariadeniach.  

 

Kľúčové slová: Nozokomiálne nákazy. Nemocničné 

patogény. Pseudomonas aeruginosa, Rod 

Acinetobacter. 

ABSTRACT 

Objective: To analyze options for laboratory deter-

mination of nosocomial pathogens in samples taken 

from hospital environment with a focus on gramne-

gative bacterial flora. To detect and summarize occuren-

ce and incindence of nosocomial infections in hospitals 

situated in the area of the  Regional Public Health 

Authority in Trenčín during the period 2008-2012. To 

analyze incidence of gramnegative bacterias with focus 

on Pseudomonas aeruginosa, genus Acinetobacter and 

incidence of Pseudomonas aeruginosa and genus 

Acinetobacter in consideration of hospital wards and 

places of subscription in samples taken from 

environment of monitored hospitals during the period 

2008-2012.  

Methods: Pseudomonas aeruginosa and genus 

Acinetobacter was defined in samples taken from hos-

pitals by laboratory methods. Incidence data of 

nosocomial infections and results of taken samples from 

environment of hospitals were summarized and analy-

zed. The source of nosocomial infections data was from 

annual reports published by Regional Public Health 

Authority in Trenčín, Depatment of Epidemiology. Data 

were proccesed in programme EPI INFO. The 

monitoring period was 2008-2012.  

Results: Based on laboratory tests was identified 

Pseudomonas aeruginosa and genus Acinetobacter. 

Incidence did not get over 1% from all hospitalized 

patients. Highier incidence of Pseudomonas aeruginosa 

in inconvenient samples in consideration of hospital 

wards was in surgical orientation wards and in unit of 

intensive care as in other wards. Highier incidence of 

Pseudomonas aeruginosa and genus Acinetobacter in 

inconvenient samples was in small-area desinfection of 

wards and emergency rooms and tools in humid 

environment as in desinfection of tools in dry envi-

ronment.  

Conclusion: Consistent keeping to preventive 

arrangements with systematic monitoring of occurence 

of nosocomial infections and pathogens, which caused 

them helping to eliminate the number of these infections 

in health care facilities.  

 

Key words: Nosocomial infections. Hospital pathogens. 

Pseudomonas aeruginosa. Genus Acinetobacter. 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

11 

ÚVOD 

Nozokomiálne nákazy sú infekcie, ktoré 

vznikajú počas pobytu pacientov v zdravot-

níckom zariadení a patria sem aj infekcie, 

ktoré sa prejavia až po prepustení zo zdra-

votníckeho zariadenia. Nozokomiálne nákazy 

predstavujú napriek pokroku v medicíne aj 

dnes aktuálny problém, pretože ohrozujú zdra-

vie a životy pacientov, predlžujú dobu hospita-

lizácie a zvyšujú náklady na liečbu. Z hľadiska 

pôvodcov sú veľkým problémom vysoko re-

zistentné druhy mikroorganizmov, ktoré spô-

sobujú infekcie často odolné voči pôsobeniu 

viacerých druhov antibiotík, čo sťažuje a pre-

dražuje liečbu. Táto práca je z hľadiska pôvod-

cov nozokomiálnych nákaz orientovaná na 

gramnegatívnu bakteriálnu flóru so zameraním 

sa na Pseudomonas aeruginosa a rod 

Acinetobacter.  

Rod Pseudomonas zahŕňa gramnegatívne 

aeróbne nefermentujúce baktérie, ktoré patria 

do čeľade Pseudomonadaceae. Na základe ho-

mológie RNA/DNA bol rozdelený do niekoľ-

kých skupín (skupina acidovorans, alcalige-

nes, fluorescens, pseudomallei, stutzeri a iné 

skupiny). Z rodu Pseudomonas považujeme za 

klinicky významné druhy Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas alcaligenes, Pseu-

domonas fluorescens, Pseudomonas mendo-

cina, Pseudomonas putida a Pseudomonas 

stutzeri. Pseudomonas aeruginosa je najčas-

tejšie izolovaný a klinicky najvýznamnejší 

druh celého rodu. Vyskytuje sa vo vodách (aj 

odpadových), v čreve stavovcov, na rastlinách 

a v pôdach. Pseudomonas alcaligenes je 

občasným pôvodcom lokalizovaných hnisa-

vých infekcií. Boli popísané infekcie oka a 

endokarditíty so smrteľným koncom, spôso-

bené touto baktériou. Pseudomonas fluores-

cens je z klinického materiálu izolovaný často, 

ale ako patogén sa uplatňuje len príležitostne a 

takéto infekcie mávajú ťažký priebeh. 

Zdrojom infekcií sú infúzne roztoky a voda. 

Zvláštnosťou tohto druhu je, že dokáže rásť v 

chladničke pri 4°C. Pseudomonas mendocina 

je izolovaný pomerne zriedkavo z ľudského 

klinického materiálu. Bol zachytený vo vzor-

kách od osôb so zníženou imunitou. Pseudo-

monas putida má podobné vlastnosti a pôsobe-

nie ako Pseudomonas fluorescens, ale na 

rozdiel od neho nedokáže rásť pri 4°C. Dobre 

rastie pri 42°C. Pseudomonas stutzeri môže 

vyvolávať hnisavé zápaly stredného ucha, kĺ-

bov a spojiviek. Býva častým pôvodcom sepsy 

[1].  

V rámci nozokomiálnych nákaz je najčas-

tejším pôvodcom z tohto rodu Pseudomonas 

aeruginosa, ktorý kontaminuje najmä katétre, 

infúzne roztoky, dýchacie prístroje a iné. Jeho 

podiel na nozokomiálnych nákazách predsta-

vuje viac ako 10% prípadov [1]. 

Acinetobacter je gramnegatívny, nepohyb-

livý, nefermentujúci kokobacil [2]. Klasifikač-

ným kritériom členenia celého rodu je analýza 

nukleových kyselín, pričom fenotypové vlast-

nosti majú len orientačný význam a rutinné 

druhové zaradenie týchto mikróbov je veľmi 

ťažké, často až nemožné. Väčšina kmeňov, 

ktoré boli izolované z ľudského klinického 

materiálu sú príslušníci druhu Acinetobacter 

baumannii. Tento tvorí fenotypicky takmer 

nerozlíšiteľný komplex s kmeňmi, ktoré sú 

označované ako Acinetobacter calcoaceticus. 

Nachádzame ho bežne vo vode, pôde, na 

rastlinách a rôznych organických substrátoch. 

Acinetobacter ursingii je po Acinetobacter 

baumannii najčastejšie izolovaným druhom 

Acinetobactera. Bol izolovaný z hemokultúr. 

Významný je aj Acinetobacter schindleri, kto-

rý bol izolovaný z kože a slizníc ambulantných 

pacientov a názov dostal podľa českého 

mikrobiológa a toxonóma prof. J. Schindlera 

[1]. V rámci nozokomiálnych nákaz je Acine-

tobacter vyvolávateľom sepsy, pneumónie, 

infekcií močového traktu a infekcií rán [3]. 

 

CIEĽ 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať výskyt a 

proporciu výskytu všetkých nozokomiálnych 

nákaz a nozokomiálnych nákaz spôsobených 

Pseudomonas aeruginosa a rodom Acineto-

bacter vo vybraných  nemocniciach za obdo-

bie rokov 2008-2012. Pri hodnotení výsledkov 

sme pritom brali do úvahy, že údaje predsta-
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vujú pasívne hlásenie nozokomiálnych nákaz, 

ktoré neodráža ich reálny výskyt. Zatiaľ čo 

nozokomiálne nákazy sa vo vyspelých kraji-

nách Európy a USA zistia asi u 5-8% hospita-

lizovaných pacientov, v SR je to asi pol per-

centa a niektoré nemocnice nehlásia ani jeden 

prípad nozokomiálnej nákazy [4,5].   

 

MATERIÁL A METÓDY 

Odber vzoriek za účelom zistenia konta-

minácie prostredia baktériami vyvolávajúcimi 

NN vrátane Pseudomonas aeruginosa a rodu 

Acinetobacter sme uskutočnili sterovou metó-

dou pomocou sterilných vatových tampónov. 

Odobraté vzorky sme vložili do dvoch 

skúmaviek s čerstvo pripravenou thioglyko-

látovou živnou pôdou. 

Vzorky sme v laboratóriu inkubovali v thio-

glykolátovom médiu po dobu 10 dní pri 

teplote 37°C. 

V prípade ak sa v thioglykolátovom médiu 

vytvoril zákal, vzorku sme naočkovali na 

krvný agar a McConkey agar. Následne sme 

vzorky kultivovali aeróbne po dobu 24 hodín 

pri teplote 37° C. Ďalej sa pracovalo vždy s 

čistou kultúrou. V prípade Pseudomonas aeru-

ginosa, ak nám v kultivačnej pôde narástla 

zmiešaná kolónia, preočkovali sme bakterio-

logickou kľučkou suspektnú kolóniu na krvný 

agar a kultivovali 1-2 dni pri teplote 37°C [6].  

Pseudomonas aeruginosa tvorí sivobiele ko-

lónie s typickou vôňou po lipovom kvete, 

niektoré kmene majú lesk a na krvnom agare 

tvorí β-hemolýzu. Mikroskopický dôkaz mi-

kroorganizmov sme vykonali s pomocou Gra-

movho farbenia. Ďalej sme vykonali oxidá-

zový test, acetamidový test NEFERMTest. 

Rod Acinetobacter tvorí sivobiele kolónie a 

na krvnom agare netvorí hemolýzu [6]. 

Vykonali sme aj katalázový test, oxidázový 

test, NEREFMTest. 

Údaje o výskyte nozokomiálnych nákaz 

v zdravotníckych zariadeniach spádovej oblas-

ti RÚVZ so sídlom v Trenčíne sme čerpali z 

výročných správ Odboru epidemiológie RÚVZ 

so sídlom v Trenčíne za obdobie rokov 2008-

2012 [7-11]. 

Spracovali sme údaje o hlásených nozoko-

miálnych nákazách z celkového počtu hospi-

talizovaných pacientov. Hodnotili a sumari-

zovali sme výskyt všetkých nozokomiálnych 

nákaz a nozokomiálnych nákaz spôsobených 

Pseudomonas aeruginosa a rodom Acineto-

bacter v sledovaných nemocniciach v období 

od roku 2008 do roku 2012. Na základe týchto 

údajov sme vypočítali proporciu výskytu 

všetkých nozokomiálnych nákaz a nozoko-

miálnych nákaz spôsobených Pseudomonas 

aeruginosa a rodom Acinetobacter v sledova-

ných nemocniciach, ktorú sme porovnali v 

danom období rokov 2008-2012.  

Ďalej sme spracovali údaje o vzorkách 

odobratých z prístrojov, pracovných plôch, 

predmetov, pomôcok a rúk zdravotníckeho 

personálu na kontrolu efektu dezinfekcie. Do 

sledovaného súboru sme zaradili vzorky 

odobrané z prostredia testovaných zdravot-

níckych zariadení od roku 2008 do roku 2012. 

Výsledky odobratých vzoriek z nemocničného 

prostredia sme vkladali do programu EPI 

INFO s ich následnou analýzou. 

Za dané obdobie sme sledovali počet odo-

bratých vzoriek a počet nevyhovujúcich vzo-

riek. Z údajov sme vypočítali proporciu nevy-

hovujúcich vzoriek z celkového počtu 

odobratých vzoriek. Sledovali sme počet 

gramnegatívnych mikroorganizmov, Pseudo-

monas aeruginosa a rodu Acinetobacter z 

celkového počtu nevyhovujúcich vzoriek. Z 

údajov sme vypočítali proporciu gramnega-

tívnych mikroorganizmov, Pseudomonas aeru-

ginosa a rodu Acinetobacter z celkového počtu 

nevyhovujúcich vzoriek. 

 

VÝSLEDKY 

V období rokov 2008-2012 sme analyzovali 

výskyt nozokomiálnych nákaz v spádovej ob-

lasti RÚVZ v Trenčíne. Ako vidieť z tabuľ-

ky 1 a grafu 1, hodnota proporcie výskytu 

nozokomiálnych nákaz v sledovaných nemoc-

niciach za obdobie rokov 2008-2012 nepre-

siahla 1%, pričom najvyššiu hodnotu sme 

zaznamenali v roku 2012 a to 0,91% z 

celkového počtu 30630 hospitalizovaných 
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pacientov a najnižšiu sme zaznamenali v roku 

2010 s hodnotou 0,62% z celkového počtu 

28405 hospitalizovaných pacientov. V sledo-

vanom období 2008-2012 bola najvyššia pro-

porcia výskytu nozokomiálnych nákaz spôso-

bených Pseudomonas aeruginosa v roku 2010 

s hodnotou 17,67% z celkového počtu 222 

hlásených prípadov nozokomiálynch nákaz a 

najnižšia bola v roku 2012 s hodnotou 5,61% z 

celkového počtu 279 hlásených prípadov 

nozokomiálnych nákaz (tab. 1). Najvyššia 

proporcia výskytu nozokomiálnych nákaz 

spôsobených rodom Acinetobacter bola v roku 

2008 s hodnotou 6,9% z celkového počtu 222 

hlásených prípadov nozokomiálnych nákaz a 

najnižšia bola v roku 2009 s hodnotou 0,4% z 

celkového počtu 247 hlásených prípadov 

nozokomiálnych nákaz (tab. 1). 
 

Tabuľka 1 Prehľad proporcie výskytu nozokomiálnych nákaz v období rokov 2008 - 2012 

Rok Počet 

hospitalizovaných 

pacientov 

Hlásené 

nozokomiálne 

nákazy 

Hlásené nozokomiálne nákazy podľa 

etiologického agens 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Rod Acinetobacter 

abs % abs % abs % 

2008 28050 222 0,79 31 13,4 16 6,9 

2009 28546 247 0,86 34 13,4 1 0,4 

2010 28405 178 0,62 32 17,67 1 0,55 

2011 31143 234 0,75 27 11,29 5 2,09 

2012 30630 279 0,91 16 5,61 3 1,05 

 

 
 

Graf 1 Porovnanie proporcie výskytu nozokomiálnych 

nákaz v rokoch 2008-2012 v sledovaných nemocniciach 

 

V období rokov 2008-2012 sme analyzovali 

údaje o vzorkách odobratých z prístrojov, pra-

covných plôch, predmetov, pomôcok a rúk 

zdravotníckeho personálu na kontrolu efektu 

dezinfekcie v nemocniciach spádovej oblasti 

RÚVZ v Trenčíne.  

Ako vidieť z tabuľky 2, najvyššie percento 

nevyhovujúcich vzoriek sme zaznamenali v 

roku 2012 (25,43% z celkového počtu 705 

odobratých vzoriek). Najvyšší podiel gram-

negatívnej bakteriálnej flóry z nevyhovujúcich 

vzoriek bol v roku 2009 (68,18% z celkového 

počtu 88 nevyhovujúcich vzoriek) a v roku 

2010 sme zaznamenali najvyššiu proporciu 

Pseudomonas aeruginosa z celkového počtu 

nevyhovujúcich vzoriek (25,56% z celkového 

počtu 90 nevyhovujúcich vzoriek; tab. 2). 

 

Tabuľka 2 Proporcia výskytu vybraných gramnegatívnych mikroorganizmov v sledovaných nemocniciach 

Rok Počet 

odobratých 

vzoriek 

Nevyhovujúce 

vzorky 

Gramnegatívna 

flóra
 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Rod    

Acinetobacter 

abs abs % abs % abs % abs % 

2008 908 125 13,7 84 67,2 22 17,6 2 1,6 

2009 506 88 17,39 60 68,18 21 23,86 1 1,14 

2010 682 90 13,20 30 33,33 23 25,56 - - 

2011 852 164 19,29 74 45,123 24 14,63 - - 

2012 705 168 25,43 38 22,62 26 15,48 - - 
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V období rokov 2008-2012 sme sledovali a 

analyzovali údaje o odobratých vzorkách so 

záchytom Pseudomonas aeruginosa a rodu 

Acinetobacter. Podľa miesta odberu vzoriek 

v sledovaných nemocniciach v období rokov 

2008-2012 bola najvyššia proporcia výskytu 

Pseudomonas aeruginosa v nevyhovujúcich 

vzorkách pri maloplošnej dezinfekcii oddelení 

a ambulancií nemocnice (73,3% z celkového 

počtu 116 zachytených Pseudomonas 

aeruginosa v ro-koch 2008-2012; tab. 3).  

Z tabuľky 4 vyplýva, že Acinetobacter bol 

zachytený v rokoch 2008 a 2009 pri malo-

plošnej dezinfekcii oddelení a ambulancií 

nemocnice a v roku 2008 aj na nástrojoch 

uložených nasucho. 
 

Tabuľka 3 Proporcia výskytu Pseudomonas aeruginosa v nevyhovujúcich vzorkách podľa miesta odberu 

vzoriek v sledovaných nemocniciach za obdobie rokov 2008-2012 

Miesto 

odberu 

vzoriek 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

Maloplošná 

dezinfekcia 

odd. amb. 

19 86,4 13 61,9 15 65,2 17 70,8 21 80,8 85 73,3 

Maloplošná 

dezinfekcia 

operačná sála 

1 4,5 - - 4 17,4 1 4,2 - - 6 5,2 

Nástroje – 

suché 

prostredie 

- - 1 4,8 - - 1 4,2 - - 2 1,7 

Nástroje – 

vlhké 

prostredie 

2 9,1 7 33,3 4 17,4 5 20,8 3 11,5 21 18,1 

Prístroje po 

dezinfekcii 
- - - - - - - - 2 7,7 2 1,7 

Ruky – 

personál 
- - - - - - - - 1 3,8 1 0,9 

Spolu 22 100 21 100 23 100 24 100 26 100 116 100 

 
Tabuľka 4 Proporcia výskytu rodu Acinetobacter v nevyhovujúcich vzorkách podľa miesta odberu vzoriek 

v sledovaných nemocniciach za obdobie rokov 2008-2012 

Miesto odberu 

vzoriek 

2008 2009 2010 2011 2012 Spolu 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

Maloplošná 

dezinfekcia odd. 

amb. 

1 50 1 100 - - - - - - 2 67 

Nástroje – suché 

prostredie 
1 50 - - - - - - - - 1 33 

Spolu 2 100 1 100 - - - - - - 3 100 

 

DISKUSIA 

Podľa WHO [5] v krajinách Európskej Únie 

vzniknú nozokomiálne nákazy u 5-15% 

hospitalizovaných pacientov. Podľa Preven-

tion of Hospital-Acquired Infections: A Prac-

tical Guide [5] sa nozokomiálne nákazy vo vy-

spelých krajinách Európy a USA zistia u 5-8% 

hospitalizovaných pacientov. Podľa Maďara 

[4] štatistiky zo SR naopak ukazujú, že iba pol 

percenta z hospitalizovaných pacientov trpí 

nozokomiálnou nákazou. Pri hodnotení 

výsledkov získaných z prameňov RÚVZ so 

sídlom v Trenčíne sme museli zobrať do úva-

hy, že išlo o pasívne hlásenie nozokomiálnych 

nákaz, ktoré neodráža ich reálny výskyt. Pri 

sledovaní situácie v nemocniciach sme zistili, 
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že hodnota proporcie výskytu hlásených nozo-

komiálnych nákaz za obdobie rokov 2008-

2012 sa výrazne nemenila. Za toto obdobie sa 

pohybovala pod hranicou 1% z počtu všetkých 

hospitali-zovaných pacientov, čo korešponduje 

so štatistikami SR, ukazujúcimi iba pol 

percentnú proporciu výskytu nozokomiálnych 

nákaz zo všetkých hospitalizovaných pa-

cientov.  

Aj podľa údajov o výskyte nozokomiálnych 

nákaz získaných z RÚVZ so sídlom v Tren-

číne je zrejmé, že zdravotnícki pracovníci da-

nej problematike nevenujú dostatočnú pozor-

nosť [12]. Sledovanie nozokomiálnych nákaz 

sa zväčša vykonáva len pasívnym spôsobom, 

čo výrazne ovplyvňuje nízky počet hlásených 

nozokomiálnych nákaz. Faktory, ktoré prispie-

vajú k zvyšovaniu výskytu nozokomiálnych 

nákaz v súčasnosti sú najmä podceňovanie a 

zanedbávanie hygieny rúk personálu, nedô-

sledná dekontaminácia pracovných a dotyko-

vých plôch i zastaralá vzduchotechnika prie-

storov, ako sú operačné trakty.  Ďalším problé-

mom je aj finančná stránka. Nemocnice často 

upozorňujú na nedostatok financií, avšak šetria 

na samotných prostriedkoch prevencie ako 

rukavice a dezinfekcia, čím by sa dala ušetriť 

takmer tretina nákladov vynaložená na boj s 

nozokomiálnymi nákazami. 

 

ZÁVER 

Z testovania nemocníc v spádovej oblasti 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne vyplynuli tieto 

závery:  

 v odobratých vzorkách bol laboratórne 

identifikovaný Pseudomonas aeruginosa a 

rod Acinetobacter;  

 proporcia výskytu nozokomiálnych nákaz v 

sledovanom období stagnovala, pričom 

neprekročila hranicu 1% zo všetkých 

hospitalizovaných pacientov;  

 najvyššia proporcia nevyhovujúcich vzoriek 

zo všetkých odobratých bola v roku 2012 

(25,43% zo 705), pričom gramnegatívna 

flóra tvorila 22,62% zo 705 a Pseudomonas 

aeruginosa 15,48% zo 705 nevyhovujúcich 

vzoriek;  

 rod Acinetobacter bol zachytený v 

odobratých vzorkách v roku 2008 a 2009, v 

období 2010-2012 zachytený nebol;  

 najvyššia proporcia výskytu Pseudomonas 

aeruginosa a rodu Acinetobacter vzhľadom 

na miesta odberu bola vo vzorkách odo-

bratých pri maloplošnej dezinfekcii odde-

lení a ambulancií a pri dezinfekcii nástrojov 

uchovávaných vo vlhkom prostredí.  
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ABSTRAKT 

V práci sme sa zamerali na sledovanie výskytu 

Pseudomonas aeruginosa v krytých a otvorených 

umelých kúpaliskách v spádovej oblasti Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v 

rozmedzí rokov 2010-2012. Celkovo bolo vyšetrených 

971 krytých kúpalísk, ktoré boli sledované celoročne a 

119 otvorených umelých kúpalísk sledovaných počas 

letnej turistickej sezóny. V krytých kúpaliskách bol 

Pseudomonas aeruginosa zachytený v 80 vzorkách, čo 

predstavuje 8,24% a v otvorených kúpaliskách bolo 

pozitívnych 5 vzoriek, čo predstavuje 4,2% z celkového 

počtu vyšetrených vzoriek. Vzhľadom na výskyt tohto 

patogénu je nevyhnutné pravidelné kontrolovanie 

kvality vody umelých kúpalísk, čistoty kúpalísk a 

dodržiavanie povinností prevádzkovateľov kúpalísk aby 

sa predišlo riziku vzniku infekcií z kúpania.  

 

Kľúčové slová: Pseudomonas aeruginosa. Kvalita 

vody. Membránová filtrácia. 

 

ABSTRACT 

In this study, we focused on monitoring occurrence of 

Pseudomonas aeruginosa in covered and open artificial 

swimming pools in the area of Regional office of Public 

Health in Trenčin in the year between 2010-2012. 

Overall, it was analyzed 971 covered artificial 

swimming pools monitored yearly and 119 open 

artificial swimming pools monitored during the summer 

tourist season. In the covered swimming pools was 

Pseudomonas aeruginosa positive in 80 samples, what 

represents 8,24% and in open swimming pools was 

Pseudomonas aeruginosa positive in 5 samples 

representing 4,2% of total number analyzed samples. 

Due to the occurrence of this pathogen is necessary 

regulary monitoring water quality of artificial 

swimming pools, checking cleanliness and compliance 

with the obligations required to operators of swimming 

pools to avoid the risk of infection from swimming.   

 

Key words: Pseudomonas aeruginosa. Water quality. 

Membrane filtration. 

ÚVOD 

V súčasnej dobe sa napriek pokroku vo vývo-

ji moderných technológií využívaných na 

úpravu vody v bazénoch stále vyskytujú zá-

važné infekcie vznikajúce u kúpajúcich sa 

osôb. K vzniku infekcii dochádza v dôsledku 

mikrobiologickej kontaminácie vody v bazéne. 

V súvislosti s rastovou nenáročnosťou 

a schopnosťou jednotlivých mikroorganizmov 

prežívať vo vlhkom prostredí, predstavuje ich 

výskyt v bazéne určitú hrozbu pre každého 

návštevníka kúpaliska. V poslednej dobe sa 

rapídne zvyšuje riziko vzniku infekcii v 

súvislosti s kúpaním sa v bazéne. Hlavným 

dôvodom je pomerne rýchly rozvoj aqua-

parkov s množstvom rôznych druhov vodných 

atrakcii. Veľké riziko predstavuje i nárast 

počtu hotelových zariadení a liečebných kom-

plexov prevádzkujúcich rôzne druhy bazénov 

a vírivých vaní pre svojich návštevníkov. 

Prevádzkovatelia kúpalísk a bazénov mnoho-

krát z nedbanlivosti, či nedostatku financií 

nedodržujú prísne hygienické nariadenia, čím 

výrazne prispievajú k zvyšovaniu rizika 

vzniku ochorení v dôsledku kúpania sa v 

bazénoch, preto je veľmi dôležité sledovať 

zdravotnú bezpečnosť umelých kúpalísk. 

Touto povinnosťou sa zaoberajú Regionálne 

úrady verejného zdravotníctva [1,2]. 

Počas normálnej prevádzky umelého kúpa-

liska dochádza ku chemickej i mikrobio-

logickej kontaminácií bazénovej vody. Ví-

rivky, plavecké i termálne bazény sú ideál-

nym prostredím pre rozvoj baktérie Pseudo-

monas aeruginosa. Vysoká vlhkosť a teplota 
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prostredia tvoria vhodné podmienky pre 

prežívanie patogénu. Vzhľadom k nebezpečnej 

kontaminácií je nevyhnutná dôkladná staros-

tlivosť o kvalitu vody v bazéne zo strany pre-

vádzkovateľa. Dôležité sú i kontrolné labora-

tórne vyšetrenia vykonávané v pravidelných 

intervaloch príslušnými Úradmi verejného 

zdravotníctva. Znečistenie bazénovej vody 

baktériou Pseudomonas aeruginosa je považo-

vané za mikrobiologickú kontamináciu nefe-

kálneho pôvodu [3, 4]. Poznáme tri hlavné 

cesty prenosu infekcie: ingesciou, inhaláciou a 

priamym kontaktom s kožou, tzv. dermálnym 

kontaktom  [5]. Za najväčší a zároveň hlavný 

zdroj znečistenia vody v bazénoch a vírivkách 

sú považované osoby kúpajúce sa v danom 

objekte. Povrch kože a slizníc každého jedinca 

je osídlený určitým množstvom mikroorga-

nizmov tvoriacich prirodzenú mikroflóru povr-

chu tela. Za normálnych podmienok je pre 

človeka jeho fyziologická mikroflóra nepato-

génna. Okrem nepatogénnej mikroflóry sa 

môžu objaviť aj podmienene patogénne či 

patogénne druhy mikroorganizmov. Pri pláva-

ní či rekreačnom kúpaní dochádza k zmývaniu 

jednotlivých druhov mikroorganizmov z povr-

chových častí tela jedinca. Regionálny 

hygienik RÚVZ v Banskej Bystrici, doc. 

MUDr. Cyril Klement,CSc tvrdí, že podľa 

odhadov každý návštevník zanechá pri kúpaní 

v bazéne až 2,5 miliardy mikroorganizmov [6]. 

Okrem povrchových častí sa baktérie 

dostávajú do vody i prostredníctvom telesných 

výlučkov (Sláčiková, 2009). Za ďalší zdroj 

kontaminácie sú považované materiály použité 

na výstavbu bazénu a jeho súčastí. Najmä časti 

vyrobené z plastu podporujú rast pseudo-

monád, hlavne Pseudomonas aeruginosa. K 

zvýšenému riziku kontaminácie vody však 

dochádza i prostredníctvom preťažených, či 

nesprávne udržiavaných vodných filtrov [6].  

Jeden z najdôležitejších faktorov pri úprave 

vody v bazéne je hodnota pH. Od tejto 

hodnoty sa odvíjajú ďalšie faktory kvality 

bazénovej vody [7]. Nevyhnutnosťou úpravy 

vody je i jej dezinfekcia. Hlavnou úlohou 

dezinfekcie vody je zahubenie všetkých pato-

génnych zárodkov vo vode, ale i obmedzenie 

ich výskytu v nej [8]. V súčasnosti je rozšírená 

najmä dezinfekcia chlórovými prípravkami. 

Pomerne často sa využíva i bezchlórová 

úprava vody za využitia ultrafialového svetla 

alebo aktívneho kyslíku [9, 10].  

 

CIEĽ 

Cieľom štúdie je štatistické vyhodnotenie 

výskytu baktérie Pseudomonas aeruginosa v 

bazénoch krytých a otvorených umelých 

kúpalísk v spádovej oblasti Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 

Trenčíne v rozmedzí rokov 2010–2012. 2. 

Ďalším cieľom štúdie je porovnanie výskytu 

baktérie Pseudomonas aeruginosa v jednot-

livých druhoch bazénov krytých a otvorených 

umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji v 

rozmedzí rokov 2010-2012. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Stanovenie baktérie Pseudomonas aerugi-

nosa vo vzorkách vody podlieha norme STN 

EN ISO 16266 z roku 2008. Je to slovenská 

verzia európskej normy EN ISO 16266: 2006. 

Predmetom slovenskej technickej normy STN 

EN ISO 16266 : 2008 je metóda izolácie a 

počítania Pseudomonas aeruginosa vo vzor-

kách balených vôd, pitných vôd a vody z 

bazénov s nízkym pozadím flóry metódou 

membránovej filtrácie. Podstata skúšky je 

zložená z filtrácie vzorky vody, počítania a 

potvrdenia kolónií Pseudomonas aeruginosa. 

Podľa normy STN EN ISO 16266 sa na 

stanovenie baktérie Pseudomonas aeruginosa 

vo vzorkách vody využíva médium Pseudo-

monas agarová báza/CN-agar. Medzi média a 

činidlá využívajúce sa na potvrdenie prítom-

nosti baktérie Pseudomonas aeruginosa patrí 

Acetamidové médium, Kingovo médium B, 

Živný agar, Nesslerovo činidlo a činidlo na 

oxidázu. 

 

VÝSLEDKY 

V rozmedzí rokov 2010-2012 bol sledovaný 

výskyt baktérie Pseudomonas aeruginosa v 

bazénoch krytých a umelých kúpalísk v Tren-
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čianskom kraji. Vyšetrenie všetkých vzoriek sa 

uskutočnilo na Oddelení mikrobiológie a 

biológie životného prostredia (OMaB ŽP) 

RÚVZ v Trenčíne. V rámci krytých kúpalísk 

sa vyšetrovali rôzne druhy netermálnych bazé-

nov ako plavecké, rehabilitačné, rekreačné, 

relaxačné, neplavecké, neplavecké výcvikové, 

detské, ochladzovacie bazény, vírivé vane, ale 

i termálne bazény v kategóriách detské, ochla-

dzovacie, relaxačné a rekreačné. Prehľad vý-

sledkov za jednotlivé roky je štatisticky 

spracovaný v tabuľke 1 a 2 pre kryté a v tabuľ-

ke 3 a 4 pre otvorené umelé kúpaliská. 

 
Tabuľka 1 Prehľad izolácie Pseudomonas aeruginosa v 

bazénoch krytých umelých kúpalísk v Trenčianskom 

kraji v rokoch 2010-2012 

Kryté kúpaliská 
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

PVV PPV PVV PPV PVV PPV 

Plavecký bazén 

netermálny 
115 8 72 2 60 1 

Plavecký bazén 

termálny 
10 0 10 0 10 0 

Rekreačný bazén 

netermálny 
29 1 34 1 30 1 

Rekreačný bazén 

termálny 
2 0 1 0 0 0 

Relaxačný bazén 

netermálny 
1 0 19 1 37 1 

Relaxačný bazén 

termálny 
7 0 8 0 9 0 

Detský bazén 

netermálny 
19 1 26 2 22 0 

Detský bazén 

termálny 
1 0 0 0 0 0 

Ochladzovací 

bazén netermálny 
5 2 9 0 13 4 

Ochladzovací 

bazén termálny 
1 0 1 0 2 0 

Neplavecký bazén 

netermálny 
16 0 61 5 65 2 

Neplavecký 

výcvikový bazén 

netermálny 

30 0 19 3 28 2 

Vírivá vaňa 

netermálna 
34 13 21 11 45 15 

Rehabilitačný 

bazén netermálny 
39 3 36 0 24 1 

Spolu 309 28 317 25 345 27 

Celkovo 
Počet vyšetrených vzoriek = 971 

Počet pozitívnych vzoriek = 80 

Percentuálne 8,24 % pozitívnych vzoriek 

 

V roku 2010 sa v rámci krytých umelých 

kúpalísk vyšetrilo na prítomnosť baktérie 

Pseudomonas aeruginosa celkovo 309 vzo-

riek, z toho 28 prípadov bolo pozitívnych. 

Všetky pozitívne vzorky boli izolované z 

netermálnych druhov bazénov. 13 prípadov 

bolo izolovaných z vírivých vaní, 8 z pla-

veckých, 3 z rehabilitačných, 2 z ochladzo-

vacích bazénov, 1 z rekreačného a 1 z 

detského bazénu. V rámci otvorených umelých 

kúpalísk sa v roku 2010 vyšetrilo celkovo 40 

vzoriek. Baktéria Pseudomonas aeruginosa 

bola izolovaná z 1 vzorky z netermálneho 

plaveckého bazénu. V priebehu roka 2011 bo-

lo vyšetrených celkovo 317 vzoriek z krytých 

umelých kúpalísk, z toho 25 vzoriek bolo 

zaznamenaných ako pozitívnych. Všetky pozi-

tívne vzorky boli izolované opäť z netermál-

nych druhov bazénov. 11 prípadov bolo 

izolovaných z vírivých vaní, 5 z neplaveckých, 

3 z neplaveckých výcvikových, 2 z plavec-

kých, 2 z detských bazénov, 1 z rekreačného a 

1 z relaxačného bazénu. V rámci otvorených 

umelých kúpalísk bolo v roku 2011 vyšetre-

ných celkovo 36 vzoriek. Baktéria Pseudo-

monas aeruginosa bola izolovaná v 1 vzorke z 

netermálneho detského bazénu. 
 

Tabuľka 2 Percentuálne vyhodnotenie výskytu 

Pseudomonas aeruginosa v jednotlivých bazénoch 

krytých umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji v 

rokoch 2010-2012 
Druh krytého bazénu PPV Celkový 

PPV 

% 

vyhodnotenie 

Plavecký netermálny 11  

 

 
 

 

 
80 

13,75 % 

Plavecký termálny 0 0 % 

Rekreačný netermálny 3 3,75 % 

Rekreačný termálny 0 0 % 

Relaxačný netermálny 2 2,5 % 

Relaxačný termálny 0 0 % 

Detský netermálny 3 3,75 % 

Detský termálny 0 0 % 

Ochladzovací netermálny 6 7,5 % 

Ochladzovací termálny 0 0 % 

Neplavecký netermálny 7 8,75 % 

Neplavecký výcvikový 

netermálny 

5 6,25 % 

Vírivá vaňa netermálna 39 48,75 % 

Rehabilitačný 
netermálny 

4 5 % 

Legenda: PVV = počet vyšetrených vzoriek na 

Pseudomonas aeruginosa PPV = počet pozitívnych 

vzoriek na Pseudomonas aeruginosa 
 

V roku 2012 bolo z celkového počtu 345 

vyšetrených vzoriek z krytých umelých kúpa-

lísk zaznamenaných 27 pozitívnych vzoriek 

opäť z netermálnych druhov bazénov. 15 pozi-

tívnych vzoriek bolo izolovaných z vírivých 
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vaní, 4 z ochladzovacích, 2 z neplaveckých, 2 

z neplaveckých výcvikových bazénov, 1 z 

plaveckého, 1 z rehabilitačného, 1 z rekre-

ačného a 1 z relaxačného bazénu. V roku 2012 

bolo vyšetrených na prítomnosť Pseudomonas 

aeruginosa 43 otvorených umelých kúpalísk, z 

toho 3 vzorky boli pozitívne. 2 vzorky 

pochádzali z detského termálneho a 1 z 

detského netermálneho bazénu.  

Za celkové obdobie rokov 2010-2012 bol 

kompletný počet vyšetrených vzoriek z 

krytých umelých kúpalísk v Trenčianskom 

kraji 971, z toho v 80 vzorkách bola 

zaznamenaná prítomnosť baktérie Pseudo-

monas aeruginosa. V rámci otvorených ume-

lých kúpalísk bolo za obdobie rokov 2010-

2012 vyšetrených celkovo 119 vzoriek, z toho 

5 vzoriek bolo pozitívnych. 

 

 
 

Graf 1 Celkový počet vzoriek vody z bazénov krytých 

umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji vyšetrených na 

Pseudomonas aeruginosa a počet pozitívnych vzoriek v 

rokoch 2010-2012 

 

 
Tabuľka 3 Prehľad izolácie Pseudomonas aeruginosa v 

bazénoch otvorených umelých kúpalísk v Trenčianskom 

kraji v rokoch 2010-2012 
 

Otvorené 

kúpaliská 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

PVV PPV PVV PPV PVV PPV 

Plavecký bazén 
netermálny 

20 1 17 0 10 0 

Plavecký bazén 

termálny 

3 0 3 0 0 0 

Rekreačný bazén 
netermálny 

7 0 5 0 10 0 

Rekreačný bazén 

termálny 

0 0 0 0 7 0 

Detský bazén 
netermálny 

8 0 9 1 11 1 

Detský bazén 

termálny 

2 0 2 0 5 2 

Spolu 40 1 36 1 43 3 

Celkovo Počet vyšetrených vzoriek = 119 

Počet pozitívnych vzoriek =  5 

Percentuálne 4,2 % pozitívnych vzoriek 

 

 

 
 

 

 

 
Graf 2 Percentuálny podiel výskytu Pseudomonas 

aeruginosa v jednotlivých bazénoch krytých umelých 

kúpalísk v Trenčianskom kraji v rokoch 2010-2012 

 

 

 
Tabuľka 4 Percentuálne vyhodnotenie výskytu 

Pseudomonas aeruginosa v jednotlivých bazénoch 

otvorených umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji v 

rokoch 2010-2012 
 

Druh 

otvoreného 

bazénu 

PPV 

v rokoch 

2010- 2012 

Celkový PPV 

v rokoch 

2010-2012 

%  

vyhodnotenie 

Plevecký 

bazén 

netermálny 

1  

 

 
 

 

5 

20 % 

Plavecký 
bazén 

termálny 

0 0 % 

Rekreačný 
bazén 

netermálny 

0 0 % 

Rekreačný 
bazén 

termálny 

0 0 % 

Detský bazén 

netermálny 

2 40 % 

Detský bazén 

termálny 

2 40 % 

Legenda: PVV = počet vyšetrených vzoriek na 

Pseudomonas aeruginosa PPV = počet pozitívnych 

vzoriek na Pseudomonas aeruginosa 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

21 

 
 

Graf 3 zobrazuje celkový počet vzoriek vody z bazénov 

otvorených umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji 

vyšetrených na Pseudomonas aeruginosa a počet 

pozitívnych vzoriek v rokoch 2010-2012 

 

 
Graf 4 Percentuálny podiel výskytu Pseudomonas 

aeruginosa v jednotlivých bazénoch otvorených 

umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji v rokoch 2010-

2012 

 

DISKUSIA 

Infekcie vznikajúce v súvislosti s kúpaním sa 

na verejných kúpaliskách sú známe už dlhú 

dobu. Mikrobiologická kontaminácia vody v 

bazénoch nebezpečnou baktériou Pseudomo-

nas aeruginosa nie je problémom týkajúcim sa 

len umelých kúpalísk v Trenčianskom kraji. 

Týmto problémom sa zaoberajú hygienici na 

celom svete. Doteraz vykonané a verejne 

dostupné štúdia zo zahraničia zaoberajúce sa 

touto problematikou vykazujú pomerne vysoké 

percentuálne zastúpenie patogénu v bazénoch 

umelých kúpalísk. Výskyt baktérie Pseudo-

monas aeruginosa v bazénoch umelých kúpa-

lísk v Trenčianskom kraji vykazuje v porov-

naní so zahraničnými štúdiami nižšie hodnoty. 

Podľa výsledkov bakalárskej práce bola na 

OMaB ŽP Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne v rokoch 2010-2012 

baktéria Pseudomonas aeruginosa prí-tomná v 

8,24 % vzoriek z krytých a v 4,2 % vzoriek z 

otvorených umelých kúpalísk. Najčastejšie 

bola izolovaná z vírivých vaní, kde jej výskyt 

dosiahol až 48,75 % zo všetkých pozitívnych 

vzoriek krytých kúpalísk. Vysoké percentuálne 

zastúpenie patogénu bolo zaznamenané počas 

dvojročnej štúdie v severnom Írsku. Podľa 

tejto štúdie sa baktéria nachádzala až v 38 % 

bazénov a dokonca až v 72 % vírivých vaní 

[11]. Podobné výsledky boli dosiahnuté i v 

štáte Ohio počas jednoročného pozorovania 

výskytu Pseudomonas aeruginosa v bazénoch. 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 

pozitívnych 21 %. Najväčší podiel výskytu, až 

70 % zo všetkých pozitívnych vzoriek tvorili 

termálne vírivé vane [12]. Rovnakou proble-

matikou sa v priebehu roka 2005 zaoberali i 

hygienici v severnom Grécku. Výskyt 

Pseudomonas aeruginosa v bazénoch umelých 

kúpalísk v tejto oblasti dosiahol hodnotu 16,6 

% zo všetkých vyšetrených vzoriek [13]. 

Pomerne nízke hodnoty boli dosiahnuté vo 

Švajčiarsku, kde percentuálny výskyt baktérie 

v otvorených kú-paliskách tvoril 7 % a v 

krytých kúpaliskách 4 % z celkového počtu 

vyšetrených vzoriek [14].  

Za najvyšší podiel výskytu baktérie vo 

vírivých vaniach sú zodpovedné pomerne 

vyššie teploty ako v plaveckých bazénoch. Pri 

hodnotení kvality vodyv bazénoch sa štatis-

ticky preukázalo vyššie mikrobiologické zne-

čistenie vody v prípade bazénov s teplejšou 

vodou [15]. Na výskyt Pseudomonas aeru-

ginosa v bazénoch môže výrazne vplývať 

množstvo voľného chlóru vo vode, plastové 

časti nachádzajúce sa v bazéne a samotná 

údržba bazénu [13]. Ako tvrdí Seyfried a kol. 

[16] vo svojej štúdií, výskyt Pseudomonas 

aeruginosa narastá vtedy, keď hladina voľ-

ného chlóru vo vode klesne pod hodnotu 0,4 

mg/l, čím sa hodnota pH zvýši na 6,9 - 8,9. V 

alkalickom prostredí sa tak účinnosť dezin-

fekcie rapídne znižuje. Preto treba brať do 

úvahy pri hodnotení celkovej kvality vody v 

bazéne hodnotu pH, hladinu voľného i viaza-

ného chlóru.  
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Hlavný dezinfekčný účinok pri dezinfekcii 

vody má práve voľný chlór, ktorý sa do vody 

dostáva uvoľnením z chlórových preparátov. 

Zlúčeniny voľného chlóru však môžu reagovať 

s organickými nečistotami vo vode, napríklad 

s potom a močom v dôsledku čoho vznikajú 

formy viazaného chlóru, tzv. trichlórmetány. 

Trichlórmetány sú pre človeka škodlivé a 

pôsobia ako karcinogény [17]. Na základe 

Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a roz-

voji verejného zdravia a Vyhlášky MZ SR č. 

308/2012 určujúcou požiadavky na kvalitu 

umelých ale i prírodných kúpalísk sú umelé 

kúpaliská v rámci štátneho zdravotného dozo-

ru pravidelne kontrolované hygienikmi jednot-

livých Úradov verejného zdravotníctva. Cie-

ľom hygienických kontrol je zabezpečenie 

dodržiavania hygienických požiadaviek na 

kvalitu vody umelých kúpalísk zo strany 

prevádzkovateľov kúpalísk.  

Úrad verejného zdravotníctva a 36 Regio-

nálnych úradov verejného zdravotníctva sídlia-

cich na Slovensku vyšetrujú každoročne 

kvalitu vody na kúpanie na viac ako 70 

prírodných a 180 umelých kúpaliskách na 

Slovensku. Ich počet je však každý rok odlišný 

vzhľadom k rôznej pripravenosti jednotlivých 

kúpalísk na obdobie letnej turistickej sezóny, 

ktoré trvá od 15. júna do 15. septembra. 

Aktuálne správy o kvalite vody na kúpanie a 

informácie o konkrétnych kúpaliskách je mož-

né dozvedieť sa na webovej stránke 

http://vodanakupanie.sazp.sk. V dôsledku ne-

bezpečnej kontaminácie vody v bazéne bak-

tériou Pseudomonas aeruginosa sú mnoho-

krát plavci vstupujúci do bazénu za účelom 

športu a zlepšenia kvality svojho zdravia 

paradoxne vystavení riziku vzniku rôznych 

druhov infekcií. Pomerne veľkou ohrozenou 

skupinou sú najmä malé deti, ktoré v 

pravidelných intervaloch navštevujú povinné 

výcviky plávania. Prítomnosťou kúpajúcich sa 

osôb v bazéne dochádza k neustálej mikro-

biologickej kontaminácií vody, v dôsledku 

čoho je nevyhnutná jej priebežná dezinfekcia. 

S dezinfekciou vody je však spojená tvorba 

vedľajších produktov dezinfekcie patriacich 

medzi toxické látky. Čím viac sa snažíme 

potláčať mikrobiologické riziko pomocou de-

zinfekcie vody, tým viac dochádza k nárastu 

chemického rizika. Z toho je možné dospieť k 

záveru, že pri využívaní bazénu bude určité 

zdravotné riziko existovať vždy [15]. 

 

ZÁVER 

V našej štúdii sme zistili, že výskyt baktérie 

v rokoch 2010-2012 v bazénoch krytých 

umelých kúpalísk, ktorý predstavuje 8,24% 

z celkového počtu vyšetrených vzoriek a v 

bazénoch otvorených umelých kúpalísk, ktorý 

predstavuje 4,2% z celkového počtu vyše-

trených vzoriek je dôležité vziať na vedomie. 

Z hľadiska nebezpečných infekcií vznikajúcich 

v dôsledku kontaminácie vody v bazénoch 

baktériou Pseudomonas aeruginosa je 

nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie hygie-

nických požiadaviek na kvalitu vody umelých 

kúpalísk, a v pravidelných intervaloch naďalej 

kontrolovať kvalitu vody podľa vyhlášky MZ 

SR č. 308/2012. 
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ABSTRAKT 

Konzumácia mliečnych výrobkov predstavuje v našej 

populácii výraznú zložku potravinovej pyramídy. 

Okrem pozitívnych aspektov konzumácie mliečnych 

výrobkov sú z pohľadu mikrobiologickej kontaminácie 

aj možným rizikovým faktorom pre konzumenta. Preto 

sme sa v našej práci zaoberali práve týmto problémom s 

dôrazom na laboratórnu diagnostiku mikrobiálnej konta-

minácie mliečnych výrobkov a charakteristiku kon-

krétnych druhov mikroorganizmov. Takisto sme veno-

vali pozornosť aj identifikácii možných zdrojov konta-

minácie predovšetkým počas dojenia a následného 

spracovania mlieka. V rámci praktickej časti sme testo-

vali vzorky získané zo troch mliečnych automatov a 

jednej predajne nepasterizovaných mliečnych výrobkov 

v meste Trenčín. Uvedené vzorky sme porovnali so 

vzorkami pasterizovaného mlieka z piatich obchodných 

reťazcov. Naše výsledky jednoznačne preukázali nadli-

mitné koncentrácie mikroorganizmov vo všetkých vzor-

kách surového mlieka na rozdiel od pasterizovaných 

výrobkov, u ktorých sa kontaminácia nepotvrdila. Mô-

žeme konštatovať, že aj v tejto oblasti je nevyhnutná 

kontrola ako aj edukácia nielen na strane výrobcov a 

dodávateľov, ale aj konzumentov a spotrebiteľov.  

 

Kľúčové slová: Kravské mlieko. Mliečne výrobky. 

Vplyv mlieka na organizmus. Ošetrenie mlieka. 

Mikroorganizmy mlieka. 

 

ABSTRACT 

In our population consumption of dairy products is a 

significant component of the food pyramid. Apart from 

the positive aspects of consuming of dairy products, 

there are in terms of microbiological contamination 

possible risk factors for the consumer. Therefore, the 

aim of our work was the laboratory diagnosis of 

microbial contamination of dairy products and the cha-

racteristics of particular types of microorganisms. We 

also pay attention to and identify of possible sources of 

contamination especially during milking and subsequent 

processing of milk. In the practical part we tested 

samples taken from three dairy machines and one store 

unpasteurised dairy products in Trenčín. These samples 

were compared with samples of pasteurized milk from 

five retail chains. Our results clearly show excessive 

concentrations of microorganisms in all samples of raw 

milk, unlike pasteurized products for which conta-

mination is confirmed. We can say that in this area is 

necessary to control not only the education of the other 

manufacturers and suppliers as well as consumers, and 

consumers. 

 

Keywords: Cow's milk. Milk products. Milk effect on 

the organism. Treatment of milk. Milk microorganisms. 

 

ÚVOD 

Mlieko je pre svoje chemické zloženie 

vhodným prostredím pre rast rôznych mikro-

organizmov. Bielkoviny mlieka sú zdrojom 

dusíka, laktóza zdrojom uhlíka a energie. 

Minerálne látky sa podieľajú na stavbe bun-

kovej hmoty, majú význam v latkovom meta-

bolizme, podieľajú sa na osmotickom tlaku, 

enzýmovej činnosti a i. Laktóza sa rozkladá 

predovšetkým na kyselinu mliečnu. Okrem ky-

seliny mliečnej môžu z nej vznikať aj iné 

vyššie karboxylové kyseliny, ako je kyselina 

octová, propionová, maslová, ďalej oxid uhli-

čitý, vodík, poprípade môže vzniknúť i alko-

hol. Najmenej sa štiepi mliečny tuk. Ak však 

dôjde k jeho štiepeniu, rozdeľuje sa na glyce-

rol a mastné kyseliny. Lipolytické enzýmy 

môžu rozkladať i mastné kyseliny na 

jednoduchšie zložky [1].  

 

Baktérie 

Baktérie v mlieku môžu vyvolať rôzne 

zmeny, ktoré sú závislé predovšetkým od 

druhu mikroorganizmu a od zložky mlieka, 

ktoré tieto mikroorganizmy rozkladajú. Medzi 

hlavné zmeny, ktoré vyvolávajú mikroor-

ganizmy v mlieku, patria zmeny vyvolané 

fermentačnou činnosťou mikroorganizmov, 

ďalej zmeny spôsobené proteolýzou, lipolý-
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zou, tvorbou alkalickej reakcie mlieka, prípad-

ne tvorbou slizu v mlieku, zmeny farby a i. [2]. 

Znečistenie mlieka možno sledovať na 

základe vybraných mikroorganizmov, ktorých 

koncentračné limity sú súčasne definované aj v 

norme STN 57 0529. Medzi tieto mikro-

organizmy patria najmä psychrotrofné, koli-

formné a termorezistentné baktérie.  

Do skupiny psychrotrofných baktérií (MO) 

zaraďujeme druhy, ktoré sa vyznačujú svojou 

schopnosťou rastu pri teplote 7°C a menej, bez 

ohľadu na ich optimálnu teplotu rastu, ktorá sa 

pohybuje väčšinou medzi 20–30°C. No 

najväčší význam psychrotrofných mikroorga-

nizmov spočíva v ich schopnosti produkovať 

enzýmy podieľajúce sa na štiepení základných 

mliečnych zložiek. Táto skupina taktiež pro-

dukuje termorezistentné enzýmy, ktoré majú 

schopnosť vytvoriť zmeny v mliečnych výrob-

koch, čím dochádza ku zníženiu ich kvality, 

a to predovšetkým po pasterizácii. Dôvodom 

je, že sú schopné zachovať si svoju enzýmovú 

aktivitu aj pri vysokých teplotách. Medzi 

najvýznamnejšie rody spomedzi psychotrof-

ných MO patria napr.: Pseudomonas, 

Alcaligenes, Flavobacterium, Lactobacillus, 

Steptococcus Staphylococcus, Micrococcus a 

iné [3,4].  

Do skupiny termorezistentných baktérií 

zaraďujeme všetky druhy MO, ktoré sú schop-

né prežiť pri teplotnom rozptyle 60 - 80°C, 

teda vydržia aj teplotný profil využívaný pri 

pasterizácii mlieka. Zaraďujeme sem bak-

teriálne rody prežívajúce predovšetkým vo 

forme vegetatívnych buniek: Micrococcus, 

Microbacterium, Streptococcus, Enterococcus, 

Lactobacillus. Ďalej do tejto skupiny zaraďu-

jeme aj sporulujúce baktérie, vzhľadom na to 

že spóry sú termorezistentné a sú to 

predovšetkým MO z rodov: Bacillus, 

Clostridium. 

Medzi koliformné baktérie patria aeróbne 

alebo fakultatívne anaeróbne gramnegatívne 

tyčinkovité baktérie, ktoré majú schopnosť fer-

mentovať laktózu za tvorby plynu a kyselín 

počas 48 hodín pri teplote 35°C. V surovom 

mlieku sú zvyčajne prítomné v malom 

množstve a ich výskyt možno považovať za 

hygienický ukazovateľ. Kontaminácia mlieka 

koliformnými mikroorganizmami ukazuje skôr 

na nedostatočnú hygienu získavania a oše-

trovania mlieka. Keďže je možné tieto baktérie 

ľahko zabiť teplom, môžu sa použiť aj ako 

ukazovateľ zlyhania tepelného spracovania 

[3,5-8]. Medzi najvýznamnejšie rody spo-

medzi koliformných MO vyskytujúcich sa v 

mlieku patria napr.: Citrobacter, Enterobacter, 

Escherichia, Klebsiella, Proteus, Yersinia, 

Serratia a i. Z nich prevláda väčšinou Entero-

bacter ako v surovom tak aj v pasterizovanom 

mlieku [1].  

 

Plesne 

Plesne sú významnou súčasťou mlieka, ktoré 

sa používa na výrobu syrov a ďalších mlieč-

nych výrobkov. Avšak prítomnosť divokých 

druhov plesní je nežiaduca, pretože môže 

ovplyvniť organoleptické vlastnosti mlieka. 

Taktiež môžu produkovať mykotoxíny, ktoré 

predstavujú potenciálne zdravotné riziká. My-

kotoxíny sú toxické metabolity, ktoré produ-

kujú rôzne huby rastúce v celej rade potravín 

a živočíšnych krmív. Hlavné mykotoxíny, 

ktoré sa vyskytujú často sú aflatoxíny. Medzi 

druhy húb produkujúce mykotxíny patria 

Aspergillus, Fusarium, Acremonium a Pho-

mopsis [9]. 

Hoci je mlieko surovinou pre väčšinu 

mliečnych výrobkov, má prekvapivo málo 

štúdií vykonaných na konkrétny výskyt kva-

siniek buď surového alebo pasterizovaného 

mlieka. Všeobecne platí, že dostupné infor-

mácie ukazujú, že kvasinky sa vyskytujú ako v 

surovom tak aj v pasterizovanom mlieku [9]. 

Kvasinky samy nie sú bežne príčinou vady 

mlieka, pokiaľ nefermentuje laktózu. V tom 

prípade môžu rýchlo rásť a produkovať 

charakteristickú kvasnicovú alebo ovocnú 

príchuť [10]. 

 

CIEĽ 

Vzhľadom na uvedený význam mliečnych 

výrobkov v potravinovej palete spoločnosti 

vyvstáva dôležitosť kontroly a potravinového 
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dozoru nad ich kvalitou a bezpečnosťou. 

Cieľom našej štúdie preto bolo porovnanie 

mikrobiologickej kontaminácie vzoriek suro-

vého a pasterizovaného kravského mlieka so 

zameraním sa na celkový počet mikro-

organizmov, na počet psychrotrofných, koli-

formných a termorezistentných baktérií a ich 

na porovnanie s prípustnými limitmi. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky surového kravského mlieka sme 

odobrali z troch mliekomatov v Trenčíne, 

jednu vzorku surového mlieka z predajne 

mliečnych výrobkov a dve vzorky z rovnakého 

mliekomatu dvakrát, avšak v inom časovom 

období. Vzorky konzumného mlieka sme 

dodali z obchodných sietí, pričom vzorky boli 

náhodne očíslované za účelom deidentifikácie 

výrobcu. Celkový počet testovaných vzoriek 

bol 10. 

Vzorky surového mlieka určené na mikrobio-

logické vyšetrenie sme odobrali do sterilných 

vzorkovníc a transportovali do laboratória v 

prepravnom obale, ktorý zaručuje mechanickú 

ochranu a chladenie vzorky na teplotu pod 

6°C. Analýza vzoriek sa uskutočnila v labora-

tóriách oddelenia mikrobiológie a biológie 

životného prostredia na Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. 

 Na kultiváciu koliformných baktérií sme 

použili VČŽL agar, PCA agar sme použili pre 

kultiváciu psychrotrofných i termorezistent-

ných baktérií. Stanovili sme celkový počet 

MO ako aj počty koliformných, psychrotrof-

ných a termorezistentných MO. 

 

VÝSLEDKY 

Vzorky 1-4 použité na mikrobiologické 

stanovenie boli odobraté z mliečnych automa-

tov, pričom vzorka 3 a 4 boli odobraté z 

rovnakého automatu, avšak v inom čase. 

Vzorka 5 bola odobratá z predajne mliečnych 

výrobkov. Vyšetrené vzorky 6-9 pochádzali z 

obchodnej siete a všetky boli pasterizované 

technológiou UHT a balené v krabiciach. U 

vzorky 10 bolo mlieko pasterizované a 

skladované v plastovej fľaši. 

 

Surové kravské mlieko 

 Výsledky z tabuľky 1 a z grafu 1 ukazujú, že 

CPM vo vzorke 1 je z analyzovaných vzoriek 

1-5 najnižší, ale zároveň v porovnaní s nor-

mami je počet MO nad limit. U vzoriek 4 a 5 

bol počet vyšší ako 300 KTJ, čo znamená, že 

ich množstvo nebolo možné presne určiť.  

 
Tabuľka 1 CPM v surovom kravskom mlieku 

 
Vzorka č. 

1 2 3 4 5 

CMP 7,7.106 2,8.107 5,1.107 NP NP 

Legenda: NP - nepočítateľné vzorky - počet kolónií 

vyšší ako 300 KTJ 

 
 

 
Graf 1 CPM v surovom kravskom mlieku 

 

Z tabuľky 2 a grafu 2 môžme konštatovať, že 

vzorky 1, 2 a 5 prekračujú limity pre 

koliformné MO v surovom mlieku. Vzorky 3 a 

4 neobsahujú žiadne kolónie koliformných 

baktérií, ale nemôžme s určitosťou kon-

štatovať, že sa v daných vzorkách koliformné 

MO nevyskytujú, pretože zistený počet KTJ 

bol pri použitom riedení 10-4 a 10-5. 

 
Tabuľka 2 Koliformné MO v surovom kravskom mlieku 

 
Vzorka č. 

1 2 3 4 5 

CMP 1,0.106 1,7.107 0 0 2,3.106 
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Graf 2 Koliformné MO v surovom kravskom mlieku 

Uvedené výsledky v tabuľke 3 a grafu 3 

poukazujú o zvýšenom výskyte psychro-

trofných MO v našich analyzovaných vzor-

kách. Najviac psychrotrofných MO vykazo-

vala vzorka 5 z denného predaja.  

Počet termorezistentných MO, podľa 

výsledkov uvedených v tabuľke 4 a grafu 4, je 

u vzorky 1,2 a 4 pod limitom. Pri vzorke 3 a 5 

nebolo možné kolónie spočítať, kvôli 

prerasteniu platní Bacillusom sp. 

 
Tabuľka 3 Psychrotrofné MO v surovom kravskom 

mlieku 

 
Vzorka č. 

1 2 3 4 5 
psychtrofné 

baktérie 
5,9.106 1,3.107 2,5.107 1,2.107 5,4.107 

 

 
Graf 3 Psychrotrofné v surovom kravskom mlieku 

 

Tabuľka 4 Termorezistentné MO v surovom kravskom 

mlieku 

 
Vzorka č. 

1 2 3 4 5 
termorezistentné 

baktérie 
1,8.101 3,6.101 NP 5,5.101 NP 

Legenda: NP - nepočítateľné vzorky 

 

 
Graf 4 Termorezistentné MO v surovom kravskom 

mlieku
 

Hodnoty pre celkový počet MO, koliformné 

a psychrotrofné MO sú pre všetky analyzované 

vzorky surového kravského mlieka nad ich 

požadovaný limit. Pre termorezistentné MO sú 

hodnoty pod požadovaným limitom, až na dve 

vzorky, ktorých počet nebolo možné stanoviť. 

 
Graf 5 Jednotlivé MO v surovom kravskom mlieku 

Pasterizované kravské mlieko 

Pri stanovení celkového počtu mikroorga-

nizmov v pasterizovanom kravskom mlieku 

vykazovali vzorky 6-9 nulovú hodnotu. Vzor-

ka 10 ako jediná obsahovala 6 KTJ v 1 ml 

pasterizovaného mlieka.  

Všetky vzorky pasterizovaného kravského 

mlieka neobsahovali ani žiadne kolónie 

koliformných baktérií.  Vzorky 6-9 neobsa-

hovali žiadne psychrotrofné MO. V 1 ml 

vyšetrovanej vzorky 10 boli prítomné 2 

kolónie psychrotrofných baktérií.  

Pri vzorkách 6-9 nebola zistená prítomnosť 

termorezistentných MO. Vo vzorke 10 bolo 

stanovené množstvo termorezistentných bakté-

rií v 1 ml 21 KTJ. 
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DISKUSIA 

Všeobecne možno konštatovať, že v súčasnej 

dobe konzumácia mlieka a mliečnych výrob-

kov enormne klesá. Môže to byť spôsobené 

napr. dôsledkom rastúcich cien potravín, tzn. 

aj mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež 

postupným znižovaním nárokov a požiadaviek 

spotrebiteľského trhu. V populácií sa ľahko 

šíria názory týkajúce sa mlieka a jeho vplyvu 

na zdravie. V rámci propagácie konzumácie 

mlieka boli v poslednom období prezentované 

v médiách rozsiahle mediálne kampane, ktoré 

súviseli s touto problematikou, ako napr. 

program „Školské mlieko“ i propagačný a 

informačný program na podporu spotreby 

mlieka a mliečnych výrobkov - Kampaň 

„Objav mlieko“. Ďalším z možných prístupov 

ako zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych 

výrobkov bola aj inštalácia veľkého množstva 

tzv. mliekomatov, v ktorých je dostupné suro-

vé mlieko priamo od výrobcu. Aj z tohto 

dôvodu sme sa rozhodli zistiť rozdiely 

v mikrobiologickej kontaminácie surového 

kravského mlieka distribuovaného napr. 

prostredníctvom mliekomatov a pasterizované-

ho kravského mlieka bežne dostupného v ob-

chodných reťazcoch. V súvislosti s mikrobio-

logickou kontamináciou sme sa zamerali na 

stanovenie psychrotrofných, koliformných a 

termorezistentných baktérií, ktorých prítom-

nosť je zo zákona nutné sledovať prostred-

níctvom Regionálneho úradu verejného zdra-

votníctva, čo je zadefinované aj Nariadením 

komisie (ES) č. 1662/2006 ako aj normou STN 

57 0529. 

Sledovanie týchto bakteriálnych druhov je 

nevyhnutné v rámci prevencie voči ochore-

niam ako sú brušný týfus, stafylokokové 

enterotoxikózy, či streptokokové ochorenia. 

Najväčšiu pozornosť treba venovať koliform-

ným baktériám, ktoré spôsobujú najčastejšie 

gastroenteritídy, ktoré sú sprevádzané hnač-

kami, zvracaním s následnou dehydratáciou, 

bolesťami brucha a pod. Keďže tieto ochorenia 

značne vplývajú na organizmus, z nášho 

pohľadu sa ako rizikové skupiny javia najmä 

deti a osoby s oslabenou imunitou. 

V sledovaných vzorkách surového mlieka, 

ktoré boli odobraté z mliekomatov a z pre-

dajne mliečnych výrobkov sme sa zamerali na 

celkové počty mikroorganizmov v mlieku. Pri 

stanovovaní sme vyšetrili 5 vzoriek surového 

mlieka. Na základe výsledkov z tabuľky 7 

možno skonštatovať, že celkový počet mikro-

organizmov v 1 ml surového kravského mlieka 

bol vysoký. Vyšetrované vzorky surového 

mlieka dosiahli hodnoty CPM od 7,7. 10
6
 – 

5,1. 10
7
 KTJ/ml vzorky. Pri troch vzorkách 

bolo možné hodnoty spracovať, zatiaľ čo u 

dvoch vzoriek nebolo možné počet mikro-

organizmov stanoviť, pretože aj pri použitom 

riedení 10
-5

 bol počet baktérií vyšší ako 300 

KTJ/ml , tzn. tieto platne sme nemohli použiť 

pre výpočet. Zistené hodnoty koliformných 

baktérií v surovom mlieku sa pohybovali v 

rozmedzí 1. 10
6
 – 2,3. 10

6
 KTJ/ml vzorky. U 

vzoriek 3 a 4 pri použitom riedení 10
-4

 a 10
-5

 

neboli na kultivačnom médiu prítomné žiadne 

vyrastené kolónie, avšak v neriedenom stave 

nám na platniach prerastali. Z toho usu-

dzujeme, že kolónie by rástli pri nižšom 

riedení. Pri psychrotrofných baktériách bol ich 

výskyt v surovom kravskom mlieku v rozme-

dzí od 5,9. 10
6
 - 5,4. 10

7
 KTJ/ml. Najväčší 

počet mikrobiálnej kontaminácie obsahovala 

vzorka 5, ale napriek tomu všetky vzorky 

surového mlieka prekračovali limity udávané 

normou pre psychrotrofné mikroorganizmy. V 

poslednom stanovení vo vzorkách surového 

mlieka sme sa zamerali na prítomnosť termo-

rezistentných mikroorganizmov, ktoré sa 

pohybovali v rozpätí od 1,8.10 do 5,5.10 

KTJ/ml. Pri vzorkách 3 a č.5 nebolo možné 

stanoviť termorezistentné mikroorganizmy, v 

dôsledku prítomnosti bakteriálneho druhu 

Bacillus sp. 

Zvýšený výskyt mikroorganizmov v mlieku 

mohol byť spôsobený samotným technolo-

gickým postupom úpravy surového kravského 

mlieka, ktoré zahŕňa po nadojení prefiltrovanie 

a následne schladzovanie, pričom mlieko 

neprejde tepelnou úpravou. V surovom mlieku 

je zachovaná pôvodná zostava mikroorga-

nizmov, ktorú pasterizácia poruší. Pasterizácia 
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je termálny proces, ktorý minimalizuje riziko 

ochorení a predlžuje skladovaciu dobu 

výrobku. Pri pasterizácii mlieka sa používajú 

rôzne kombinácie teploty a času, najčastejšie 

72°C/15sekúnd alebo 63 °C/30 minút. 

Svoju úlohu zohráva nielen druh tepelného 

ošetrenia, ale tiež doba a spôsob skladovania. 

Keď porovnáme mlieko čerstvé (pasteri-

zované) a trvanlivé (sterilné), každé má svoje 

prednosti. Trvanlivé, tzv. krabicové mlieka, 

ošetrené UHT ohrevom sú počas niekoľkých 

sekúnd ohriate na 135 až 150°C. Ich výhodou 

je najmä dlhodobá trvanlivosť. Následne sa 

naša pozornosť upriamila na to, či aj 

pasterizované mlieko môže byť kontami-

nované, napriek tomu že prešlo tepelnou 

úpravou. Pri stanovení celkového počtu mikro-

organizmov nám u vzoriek pasterizovaného 

mlieka nenarástli žiadne kolónie baktérií, s 

výnimkou vzorky pasterizovaného mlieka 

skladovaného v plastovej fľaši, kde ich počet 

bol 6 KTJ/ml. Stanovenie koliformných 

baktérií bolo pri všetkých vzorkách paste-

rizovaného mlieka negatívne. Vo vzorkách 6-

9, ktoré boli uskladňované v krabiciach neboli 

prítomné žiadne psychrotrofné mikroorga-

nizmy, iba vzorka 10, ktorá bola skladovaná v 

plastovej fľaši vykazovala prítomnosť týchto 

baktérií 2 KTJ/ml. Pri záverečnom stanovení 

termorezistentných mikroorganizmov vo vzor-

kách tepelne upraveného mlieka vykazovala 

kontamináciu týmito baktériami len vzorka 10 

- 21KTJ/ml. 

 

ZÁVER 

V populácií sa ľahko šíria názory týkajúce sa 

mlieka a jeho vplyvu na zdravie. V rámci 

propagácie konzumácie mlieka boli v posled-

nom období prezentované v médiách rozsiahle 

mediálne kampane, ktoré súviseli s touto 

problematikou, ako napr. program „Školské 

mlieko“ i propagačný a informačný program 

na podporu spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov - Kampaň „Objav mlieko“. Ďalším z 

možných prístupov ako zvýšiť spotrebu mlieka 

a mliečnych výrobkov bola aj inštalácia veľ-

kého množstva tzv. mliekomatov, v ktorých je 

dostupné surové mlieko priamo od výrobcu. 

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zistiť 

rozdiely v mikrobiologickej kontaminácií su-

rového kravského mlieka distribuovaného 

napr. prostredníctvom mliekomatov a pasteri-

zovaného kravského mlieka bežne dostupného 

v obchodných reťazcoch. 

Z našich výsledkov jednoznačne vyplýva 

nutnosť sledovania kontaminácie, predovšet-

kým surového kravského mlieka predávaného 

priamo od výrobcov alebo prostredníctvom 

mliekomatov. Taktiež má veľký význam robiť 

osvetu v tejto oblasti nielen u výrobcov, dodá-

vateľov, ale aj u spotrebiteľov. 

 

LITERATÚRA 

[1] ŠEBELA, F., DUŠEK, B., PAVEL, J. 

Mlékařství,1. vyd. Praha, 1964. 336 s. 

[2] NĚMCOVÁ, M., KALHOTKA, L. Growth 

of important groups of microorganisms in 

cow and goat milk, dostupné na: 

http://mnet.mendelu.cz/mendelnet2010/arti

cles/18_nemcova_297.pdf 

[3] GRIEGER, C. Hygiena mlieka a mliečnych 

výrobkov, 1.vyd. Bratislava, 1990, ISBN 

80-07-00253- 7. 

[4] Mikrobiológia mlieka, dostupné na: 

http://vsetkomlieko.webnode.sk/mikrobiolo

gia-mlieka/ 

[5] CHONG, K. Coliforms in Milk – Presence 

of Bad Bugs?, Food Safety Focus (24th 

Issue, July 2008) – Incident in Focus 

dostupné na: http://www.cfs.gov.hk/ 

english/multimedia/multimedia_pub/files/F

SF24_2008-07-16.pdf 

[6] Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., 

Hygienické požiadavky na priamy predaj a 

dodávanie malého množstva prvotných 

produktov rastlinného a živočíšneho 

pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych 

výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným 

maloobchodným prevádzkarniam 

[7] STN 57 0529: Surové kravské mlieko na 

mliekárenské ošetrenie a spracovanie 

[8] Nariadenie komisie (ES) č. 1662/2006, 

Úradný vestník Európskej únie 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

30 

[9] FLEET, G.H. Yeasts in dairy products, 

Journal of Applied Bacteriology 1990,68, 

199-211 

[10] GODIČ TORKAR, K., GOLC TEGER, 

S. The microbiological quality of raw milk 

after introducing the two day´s milk 

collecting system, Acta agriculturae 

Slovenica, 92(november 2008)1, 61–74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

31 

 

MIKROBIÁLNA KONTAMINÁCIA TEKUTÝCH MYDIEL V OBCHODNÝCH 

CENTRÁCH A REŠTAURAČNÝCH ZARIADENIACH 

 

TURČANOVÁ Soňa
1
, KOCIANOVÁ Henrieta

2
, CHOCHLÍKOVÁ Anna

2
,  

MELUŠ Vladimír
1
, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka

1
 

 

¹ Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

 
 

ABSTRAKT 

V našej štúdii sme sledovali výskyt mikroorganizmov 

v tekutých mydlách a  na povrchoch kľučiek dverí. 

Cieľom bolo zistiť mikrobiálnu kontamináciu tekutých 

mydiel nachádzajúcich sa v umyvárňach obchodných 

centier a v reštauračných zariadeniach, následne zistiť 

kontamináciu kľučiek z vnútornej strany dverí a tieto 

výsledky porovnať. Vzorky sme odoberali do pomno-

žovacieho  média, po inkubácií sa naočkovali a následne 

sa makroskopicky, mikroskopicky a biochemicky 

hodnotili. Zistili sme, že z celkového počtu 45 bolo 8 

vzoriek tekutých mydiel kontaminovaných mikroorga-

nizmami, čo predstavuje 17,8%. Frekvencia výskytu 

mikroorganizmov vo vzorkách sterov z kľučiek (n=33) 

bola až 100%. Vo vzorkách mydiel aj sterov sa 

najčastejšie vyskytovali rody Staphylococcus a Bacillus.  

 

Kľúčové slová: Tekuté mydlo. Mikrobiálna 

kontaminácia. Stery z kľučiek. 

 

 

ABSTRACT 

In our study we monitored the occurrence of 

microorganisms in liquid soaps and on the surfaces of 

door handles. The objective was to determine microbial 

contamination of liquid soap in the washrooms located 

shopping centers and restaurants, in turn determine 

contamination handles on the inside of the door and the 

results compared. Samples were collected in cultivation 

medium, after incubation were inoculated a samples of 

macroscopically, microscopically and biochemically 

evaluated. We have found that 8 out of 45 liquid soap 

samples were microbially contaminated, accounting for 

17.8%. The frequency of occurrence of microorganisms 

in samples (n=33) was even 100%. In samples of soaps 

and smears were most commonly occurring species 

Staphylococcus and Bacillus. 

 

Key words: Liquid soap. Microbial contamination. 

Door handles smears. 

 

 

ÚVOD  

V súčasnosti sa aj napriek pokroku v zlepšení 

hygieny rúk u ľudí neustále vyskytujú ochore-

nia prenášané prostredníctvom rúk [1-3]. 

Proces prenosu závisí hlavne od správania sa 

človeka, jeho životného štýlu a hygienických 

návykov. Pre zníženie prenosu potenciálne 

patogénnych mikroorganizmov je všeobecne 

prijímaná metóda umývania rúk s tekutým 

mydlom a teplou vodou. Používajú ju milióny 

ľudí na celom svete. Avšak aby bola táto 

metóda účinná, musí byť vykonávaná správ-

nym postupom, a to s čistou vodou a so zdra-

votne neškodným mydlom. 

V priebehu rokov 1960 až 1980 sa uskutoč-

nili početné štúdie, ktoré zhodne uvádzajú, že 

tekuté mydlo je často kontaminované patogén-

nymi baktériami, z ktorých niektoré spôsobujú 

infekcie [4]. Niekoľko štúdií zistilo, že až 25% 

vzoriek mydla obsahovalo potenciálne škodli-

vé mikroorganizmy. V 16% vzoriek mydla 

boli nájdené fekálne mikroorganizmy [5]. 

Niekoľko štúdií uskutočnených v priebehu 

posledných 25 rokov ukázalo, že všetky druhy 

mydla bez ohľadu na obsah liečiva alebo kon-

zervačného prípravku sú náchylné na konta-

mináciu mikroorganizmami pri pôsobení ne-

priaznivých okolností [6]. Týmito môžu byť 

ruky personálu doplňujúceho zásobníky myd-

la, znečistené ruky ľudí používajúcich mydlo, 

znečistené zásobníky a prach z ovzdušia [6,7]. 

Použitie kontaminovaného mydla môže sku-

točne fixovať zárodky na povrchu ruky, zatiaľ 

čo ľudia sa snažia dôkladne si ich umyť a teda 

odstrániť z nich aj mikroorganizmy [8]. 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

32 

Tekuté mydlo môže byť znečistené rozlič-

nými nečistotami a mikroorganizmami. Ku 

kontaminácií mydla môže dôjsť rôznymi 

spôsobmi, ako napríklad nesprávnou mani-

puláciou alebo prachom zo vzduchu. Ďalšou z 

možností, pri ktorej môže nastať kontaminácia, 

je jeho dopĺňanie. Súčasné poznatky zo zahra-

ničia ukazujú, že práve dopĺňanie tekutých 

mydiel je príčinou kontaminácie najmä gram-

negatívnymi baktériami. Odhaduje sa, že asi 

65% mikroorganizmov izolovaných z teku-

tých mydiel po opakovanom dopĺňaní zásob-

níkov v reštauráciách a stravovacích prevádz-

kach patrilo do skupiny koliformných baktérií 

[9,10].  

 

CIELE PRÁCE 

Vzhľadom na závažnosť problematiky mi-

krobiálnej kontaminácie sme si stanovili nasle-

dovné ciele: 

 zistiť možnú bakteriálnu kontamináciu my-

diel v umyvárňach verejných toaliet v ob-

chodných centrách a v reštauračných zaria-

deniach, 

 v nadväznosti od bodu 1 zistiť bakteriálnu 

kontamináciu kľučiek dverí pri východe 

z umyvární, 

 porovnať bakteriálnu kontamináciu mydiel 

s bakteriálnou kontamináciou kľučiek dverí 

v umyvárňach, 

 porovnať bakteriálnu kontamináciu mydiel 

v umyvárňach verejných toaliet v obchod-

ných centrách s bakteriálnou kontamináciou 

mydiel v reštauračných zariadeniach. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Vzorky tekutých mydiel sme odoberali pria-

mo z dávkovačov mydiel do sterilných skúma-

viek s tioglykolátovým médiom. Po stlačení 

tlačidla zásobníka sme odobrali cca 2 ml 

mydla takým spôsobom, aby sme nekon-

taminovali vzorku mikroorganizmami z von-

kajšej strany zásobníka ani z prostredia.  

Stery z kľučiek dverí sme odoberali pomocou 

sterilných vatových tampónov do označených 

skúmaviek s tioglykolátovým médiom. Vatové 

tampóny sme pred samotným odberom navlh-

čili sterilným fyziologickým roztokom. Stery 

sme odobrali otáčaním tampónu tak, aby sme 

využili celú plochu tampónu. Po odbere sme 

vatový tampón preniesli do skúmavky s tiogly-

kolátovým médiom a drevenú paličku tampó-

nu sme odlomili takým spôsobom, aby sme 

nekontaminovali stenu skúmavky ani po-

množovacie médium. 

Takýmto spôsobom pripravené vzorky sme 

po prenesení do laboratória inkubovali v ter-

mostate 10 dní pri teplote 37°C  a priebežne 

sme ich kontrolovali.  

Každú vzorku v skúmavke, v ktorej došlo 

v priebehu inkubácie ku vzniku zákalu sme 

naočkovali pomocou bakteriologickej kľučky 

na povrch krvného agaru a Endo agaru. 

Naočkované Petriho misky sme uložili  hore 

dnom do termostatu a následne sme ich 

inkubovali 24 - 48 hodín pri teplote 37 °C 

aeróbne. Rovnakým postupom sme tieto 

vzorky naočkovali aj na povrch Vl agaru, 

ktorý sme inkubovali 24 hodín pri teplote 37 

°C anaeróbne. Po uvedenom čase inkubácie 

sme vyrastené kultúry hodnotili makro-

skopicky, mikroskopicky a biochemicky. Ma-

kroskopicky sme posudzovali vlastnosti kultúr 

– ich tvar, veľkosť, farbu, tvorbu hemolýzy 

a zápach. Na mikroskopickú identifikáciu sme 

použili farbenie podľa Grama. Biochemicky 

sme mikroorganizmy identifikovali s pomocou 

skúmavkového plazmakoagulázového testu 

STAFYLO PK, katalázového testu, cyto-

chrómoxidázového testu, MIU média, média 

podľa Hajna a Anaero testu. 

 

VÝSLEDKY 

Celkovo sme vyšetrili 78 vzoriek odobratých 

z 2 obchodných centier a zo 7 reštauračných 

zariadení (reštaurácie, cukrárne). Z toho bolo 

45 vzoriek mydiel a 33 vzoriek sterov z kľu-

čiek. Z tohto počtu bolo v obchodných cen-

trách odobratých 26 vzoriek tekutých mydiel 

a 17 vzoriek sterov z kľučiek dverí odobratých 

z umyvární. Z reštauračných zariadení bolo 

odobratých 19 vzoriek mydiel, z toho boli 2 
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vzorky tuhých mydiel a následne bolo odo-

bratých 16 vzoriek sterov z kľučiek. 

Z celkového množstva (n=26) vzoriek 

mydiel odobratých z obchodných centier sme 

zistili mikrobiálnu kontamináciu v 4 vzorkách 

(15,4%) (Graf 1). Všetky odobraté mydlá boli 

tekuté. Ako uvádza tabuľka 3 a tabuľka 4, 

vzorky mydiel boli kontaminované nasledu-

júcimi baktériami: Staphylococcus epider-

midis, Staphylococcus sp. β–hemolytický 

plazmakoaguláza negatívny a Micrococcus 

luteus.  
 

 
Graf 1 Percentuálne vyjadrenie mikrobiálnej konta-

minácie vzoriek mydiel v obchodných centrách 

 
Graf 2 Percentuálne vyjadrenie mikrobiálnej 

kontaminácie vzoriek mydiel z reštauračných zariadení 
 

Mikrobiálna kontaminácia kľučiek dverí v 

obchodných centrách bola zistená v 17 vzor-

kách (100%). Z izolovaných baktérií sa najčas-

tejšie vyskytovali rody – Bacillus a Staphy-

lococcus. Z jedného steru sme izolovali 

Enterococcus sp., v jednom stere z kľučky 

bola zistená prítomnosť Clostridium perfrin-

gens a v jednom stere Clostridium haemoly-

ticum. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1 

a tabuľke 2. 

Z celkového množstva vzoriek mydiel odo-

bratých z reštauračných zariadení sme zistili 

mikrobiálnu kontamináciu v 4 vzorkách my-

diel (21,05%) (Graf 2). Z toho boli 2 vzorky 

tekutých a 2 vzorky tuhých mydiel. Ako je 

uvedené v tabuľke 5 a v tabuľke 6, vzorky my-

diel boli kontaminované nasledujúcimi bakté-

riami: Bacillus sp., Staphylococcus epider-

midis a Staphylococcus β–hemolytický plaz-

makoaguláza negatívny. 
 

Tabuľka 1 Výskyt jednotlivých druhov mikroorganizmov izolovaných z mydiel a k nim prislúchajúcich sterov z 

kľučiek dverí z umyvární dámskych toaliet v obchodných centrách 

Vzorka 

mydla č. 
Výsledok 

Vzorka 

steru č. 
Výsledok 

1 pos 

1 

Bacillus cereus 

Staphylococcus sp. 

Clostridium perfringens 
2 pos 

5 pos 
3 Clostridium haemolyticum 

5 Bacillus sp. 

7 pos 

6 Staphylococcus sp. 
8 pos 

9 pos 

10 pos 

13 pos 8 
Bacillus sp. 

Staphylococcus sp. 

14 pos 9 
Bacillus sp. 

Enterococcus sp. 

15 pos 17 Staphylococcus sp. 

19 pos 
11 Staphylococcus sp. β- hemolytický plazmakoaguláza negatívny 

20 pos 

21 pos 12 
Staphylococcus sp. β- hemolytický plazmakoaguláza negatívny 

Bacillus sp. 

15,4% 

84,6% 

mikrobiálna kontaminácia

bez mikrobiálnej kontaminácie

21,05% 

78,95% 

mikrobiálna kontaminácia
bez mikrobiálnej…
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Tabuľka 2 Výskyt jednotlivých druhov mikroorganizmov izolovaných z mydiel a k nim prislúchajúcich sterov z 

kľučiek z umyvární pánskych toaliet v obchodných centrách  

Vzorka 

mydla č. 
Výsledok 

Vzorka 

steru č. 
Výsledok 

3 pos 

2 

Staphylococcus sp. 

plazmakoaguláza 

negatívny 
4 pos 

6 pos 
4 Bacillus sp. 

5 Bacillus sp. 

11 Staphylococcus epidermidis 

7 

Staphylococcus sp. 

plazmakoaguláza 

negatívny 
12 pos 

16 pos 

10 Bacillus sp. 17 pos 

18 pos 

22 Micrococcus luteus 
13 Bacillus sp. 

23 Staphylococcus sp. β-hemolytický plazmakoaguláza negatívny 

24 pos 14 
Bacillus sp. 

Staphylococcus sp. 

25 Staphylococcus epidermidis 15 Bacillus sp. 

26 pos 16 Bacillus cereus 
 

Mikrobiálna kontaminácia kľučiek dverí 

v reštauračných zariadeniach bola zistená v 16 

vzorkách (100%). Najčastejšie sa vyskytu-

júcimi baktériami boli Bacillus sp. a Staphylo-

coccus epidermidis. V jednom stere sme 

izolovali Staphylococcus aureus spolu s 

Clostridium perfringens a v jednom zo sterov 

sme zistili prítomnosť Staphylococcus epider-

midis spolu s Clostridium perfrin-

gens. Enterococcus faecium sme izolovali 

z jedného steru. Jeden ster bol pozitívny na 

Enterococcus faecalis a Staphylococcus epi-

dermidis. Jednotlivé výsledky uvádza 

tabuľka 3 a tabuľka 4. 

Percentuálne vyjadrenie jednotlivých druhov 

mikroorganizmov, ktoré sme izolovali zo 

vzoriek tekutých mydiel v obchodných 

centrách a reštauračných zariadeniach uvádza 

graf 3. Zastúpenie mikroorganizmov izolova-

ných vo vzorkách sterov je vyjadrené 

v grafe 4. 

 

 
Graf 3 Percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov 

mikroorganizmov izolovaných vo vzorkách mydiel 

 

 
 

Graf 4 Percentuálne zastúpenie mikroorganizmov 

izolovaných vo vzorkách sterov z kľučiek 
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Tabuľka 3 Výskyt jednotlivých druhov mikroorganizmov izolovaných z mydiel a k nim prislúchajúcich sterov z 

kľučiek z umyvární dámskych toaliet v reštauračných zariadeniach 

Vzorka  

mydla 

č. 

Výsledok 
Vzorka  

steru č. 
Výsledok 

1 pos 1 Bacillus sp. 

3 pos 3 Enterococcus faecium 

5 pos 5 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus 

epidermidis 

7 
Staphylococcus sp. β – hemolytický plazmakoaguláza  

negatívny 
7 

Staphylococcus 

epidermidis 

9 pos 9 Bacillus cereus 

11 pos 11 
Staphylococcus 

epidermidis 

13 pos 

12 
Staphylococcus 

epidermidis 
14 pos 

15 pos 

18 Bacillus sp. 15 
Staphylococcus 

epidermidis 
 

Tabuľka 4 Výskyt jednotlivých druhov mikroorganizmov izolovaných z mydiel a k nim prislúchajúcich sterov z 

kľučiek z umyvární pánskych toaliet v reštauračných zariadeniach 

Vzorka  

mydla 

č. 

Výsledok 
Vzorka steru 

č. 
Výsledok 

2 pos 2 
Staphylococcus epidermidis 

Bacillus sp. 

4 pos 4 
Staphylococcus sp.  β- hemolytický plazmakoaguláza 

negatívny 

6 pos 6 Staphylococcus epidermidis 

8 
Staphylococcus 

epidermidis 
8 Staphylococcus epidermidis 

10 pos 10 
Staphylococcus epidermidis 

Enterococcus faecalis 

12 pos 11 Staphylococcus epidermidis 

16 pos 13 Staphylococcus epidermidis 

17 Bacillus sp. 14 Staphylococcus epidermidis 

19 pos 16 
Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

 

DISKUSIA  
Vyšetrením vzoriek mydla z obchodných 

centier  a reštauračných zariadení sme zistili 

mikrobiologický nález v 8 vzorkách,  čo pred-

stavuje 17,8%. Z izolovanej mikroflóry zo 

vzoriek jednoznačne prevažujú grampozitívne 

koky. Izolovali sme štyri druhy mikroorga-

nizmov: Staphylococcus epidermidis, Staphy-

lococcus sp. β – hemolytický plazmakoaguláza 

negatívny, Bacillus sp. a Micrococcus luteus. 

V žiadnej nami vyšetrenej vzorke sme nezistili 

prítomnosť koliformných baktérií. 

Na porovnanie zahraničná štúdia, ktorá bola 

vykonaná v USA [4], vyšetrovala a zisťovala 

prítomnosť mikroorganizmov vo vzorkách 

tekutých mydiel z verejných toaliet v reštau-

ráciách, kancelárskych budovách a maloob-

chodných predajniach. Štúdia zistila vysokú 

úroveň bakteriálneho znečistenia mydiel 

(25%), pričom tieto bakteriálne nálezy 

predstavujú potenciálne zdravotné riziko pre 
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osoby prichádzajúce do kontaktu s týmito 

mydlami. Výsledky štúdie priniesli poznatok, 

že až 65% baktérií izolovaných z mydiel patrí 

do skupiny koliformných baktérií. Izolované 

boli najmä oportúnne patogény ako Klebsiella 

oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

aerogenes, Serratia marcescens, Pseudomonas 

aeruginosa a Enterobacter sakazaki. 

Nález mikroorganizmov v mydlách môže 

mať rôzne príčiny. Ku kontaminácií môže 

dôjsť pri nesprávnej manipulácií s mydlom 

počas jeho dopĺňania do zásobníkov, alebo pri 

jeho používaní. Pokiaľ je kryt zásobníka 

nedokonale uzatvorený, môže dovnútra pre-

niknúť prach a rôzne nečistoty z ovzdušia, 

napríklad počas sušenia rúk elektrickým 

sušičom. Ak je dávkovač nevhodne uspôso-

bený, môže dochádzať ku kontaktu pokožky 

rúk človeka s dávkovacím systémom pri jeho 

použití. 

Problémom pri dopĺňaní je najmä to, že 

zásobníky nie sú jednorazové, ale sú opätovne 

plniteľné, čím zostávajú v ich vnútri zvyšky 

mydla aj spolu s prípadnými nečistotami. Preto 

je nutné zásobníky spolu s dávkovacím sys-

témom vždy po úplnom vyprázdnení dôkladne 

umyť a vysušiť, aby sa zabránilo kontaminácií 

nového, práve doplneného mydla. Avšak prax 

ukazuje, že tieto zásady väčšinou nie sú 

dodržiavané. Možným riešením je používanie 

mydiel v jednorazových kazetách alebo vre-

cúškach, ktoré nie je potrebné pred doplnením 

čistiť a sušiť. 

Výsledky vyšetrenia vzoriek sterov z kľučiek 

z vnútornej strany dverí z obchodných centier  

a reštauračných zariadení ukazujú, že všetky 

vzorky, bez ohľadu na to, či mydlá nachá-

dzajúce sa v tých istých umyvárňach ako 

kľučky sú kontaminované mikroorganizmami, 

vykazujú 100% mieru kontaminácie. V steroch 

z kľučiek sme izolovali prevažne stafylokoky, 

ale nálezy črevných baktérií ako sú Entero-

coccus faecalis, Enterococcus faecium, Clos-

tridium perfringens a Clostridium haemo-

lyticum v porovnaní s nálezmi v mydlách 

svedčia o tom, že nie každá osoba, ktorá 

použila toaletu, dodržala základné zásady 

osobnej hygieny, akými sú umytie rúk 

s mydlom a teplou vodou. Týmto spô-

sobom dochádza k prenosu mikroorganizmov 

znečistenými rukami na kľučky na dverách pri 

východe z umyvární. Z toho vyplývajú rôzne 

zdravotné riziká aj pre tých ľudí, ktorí si ruky 

umyli, pretože po použití toalety môžu byť 

ruky ľudí kontaminované črevnou mikro-

flórou, zahŕňajúcou napríklad Clostridium 

perfringens, Shigella spp., Salmonella spp., ale 

aj iné enterobaktérie a vírusy, napríklad  vírus 

hepatitídy A. Dotknutím kľučky sa môžu ruky 

opätovne kontaminovať. 

Naše výsledky sme porovnávali so štúdiou 

vykonanou v USA v roku 2000 [7], ktorá 

zisťovala dôsledky umývania rúk s mydlom 

obsahujúcim mikroorganizmy. Jej autori 

zistili, že počet gramnegatívnych mikroorga-

nizmov na rukách po umytí takýmto mydlom 

sa zvýši až 10-násobne. Ďalej sledovali prenos 

týchto mikroorganizmov na predmety a povr-

chy. Ich výsledky poukazujú na výrazne vyšší 

počet gramnegatívnych baktérií na povrchoch, 

ktorých sa dotýkali takto znečistené ruky 

a potvrdzujú, že prostredníctvom znečistených 

rúk dochádza k prenosu baktérií.  

Mikrobiologické nálezy zistené pri vyšetro-

vaní sterov z kľučiek v našej práci potvrdzujú 

výsledky vyššie uvedenej štúdie. 

Je dôležité poukázať nielen na správnosť 

postupu umývania rúk, ale aj na ich dôkladné 

usušenie. Zistilo sa, že na rukách umytých 

s mydlom a teplou vodou môžu prežívať nie-

ktoré baktérie, napríklad Campylobacter 

jejuni, až pokým sa dôkladne nevysušia. 

 

ZÁVER 

Z našej štúdie vyplýva značne veľký rozsah 

kontaminácie tekutých mydiel v obchodných 

a stravovacích prevádzkach. Medzi vyšetro-

vanými vzorkami mydiel sa nachádzali vzorky 

kontaminované rôznymi druhmi mikroorga-

nizmov. Všetky vyšetrené vzorky sterov z  

kľučiek dverí obsahovali rôzne druhy 

mikroorganizmov, z ktorých mnohé predsta-

vujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie 

človeka. 
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Na základe výsledkov je možné skonšta-

tovať, že rizikovými zdrojmi (prameňmi) 

neboli zásobníky s tekutými mydlami, ale 

práve kľučky dverí, ktoré vykazovali až 100% 

kontamináciu mikroorganizmami. 

Ďalším cieľom práce bolo porovnať mikro-

biálnu kontamináciu mydiel v umyvárňach 

verejných toaliet v obchodných centrách 

s kontamináciou mydiel nachádzajúcich sa 

v jednotlivých reštauračných zariadeniach. 

Výsledky preukázali, že frekvencia výskytu 

kontaminácie vzoriek bola u oboch typov 

zariadení rovnaká, len s rozdielom zastúpenia 

jednotlivých bakteriálnych druhov. 

 

 

LITERATÚRA 

[1] BÁLINT O., ROTHOVÁ J.: Základy 

infektológie pre študentov ošetrovateľstva. 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 

134 s. ISBN 9788022324229. 

[2] BAZOVSKÁ, S. et al. Špeciálna 

epidemiológia. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2007. 337 s. ISBN 

9788022323017. 

[3] SCHINDLER, J. Mikrobiologie Pro 

studenty zdravotnických oborů. Praha: 

Grada, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-

3170-4. 

[4] GERBA CH., MAXWELL S. Bacterial 

contamination of liquid hand soaps used in 

public restrooms. [online].  Tucson AZ : 

The University of Arizona. [Cit. 2012 – 11 

- 22].   Dostupné na: http://www.hand 

washingforlife.com/files/gerba_gojo_poster

.pdf 

[5] MCBRIDE, M. Microbial flora of in – use 

soap products. Applied and Environmental 

Microbiology, 1984. 48(2): 338 [online]. 

[Cit. 2012 – 11 - 21]. Dostupné na: http: 

//aem.asm.org/content/48/2/338.full.pdf 

[6] Handwashing - why it's important [on 

line]. 2011. [cit. 2012- 04- 18]. Dostupné 

na: http://www.betterhealth.vic.gov.au/ 

bhcv2/bhcpdf.nsf/ByPDF/Handwashing_w

hy_it%27s_important/$File/Handwashing_

why_it%27s_important.pdf 

[7]  CAETANO J., LIMA M., MIRANDA M., 

SERUFO J., PONTES P. Identification of 

bacterial contamination in liquid soap for 

hospital use. Rev Esc Enferm USP, 2011. 

45(1): 148-55. [online]. [Cit. 2012 – 12 - 4].  

Dostupné na: http://www.scielo.br/pdf/ 

reeusp/v45n1/en_21.pdf 

[8](http://www.napavalley.edu/people/srose/P

ublishingImages/Shigella%20sonnei%20-

%20Gram%20Stain.jpg) 

[9] Technika správneho umývania rúk: 

(http://www.ruvzbj.sk/aktuality.files/2011/d

en_hygieny_ruk_2011.files/vyznam_hygien

y_ruk_v_zdravotnickej_praxy_2011.pdf) 

[10]  SLIWA, J. Washing with Contaminated 

Soap Increases Bacteria on Hands [on 

line]. Washington DC, 2011. [cit. 2012- 04- 

02]. Dostupné na: http://www.asm.org./ 

index.php/news-room/pr050211.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

38 

 

LABORATÓRNE TESTOVANIE MIERY PROFESIONÁLNEJ EXPOZÍCIE 

PRACOVNÍKOV TOLUÉNU VO VÝROBE OBUVI 

 

VRÁBLOVÁ Gabriela
1
, CÍCH Branislav

2
, KRAJČOVIČOVÁ Zdenka

1
, MELUŠ Vladimír

1
 

 

¹ Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

 
 

ABSTRAKT 

Štúdia sa zaoberá problematikou expozície chemickej 

látky na organizmus v pracovnom prostredí a využitia 

biologických expozičných testov na jej stanovenie. 

Informácia o hodnotách kyseliny hippurovej v moči 

zamestnancov patrí k základným ukazovateľom vhod-

nosti pracoviska, kde dochádza k expozícii toluénu. 

Cieľom štúdie bolo stanoviť koncentráciu kyseliny 

hippurovej u pracovníkov vo výrobe obuvi, ktorí 

v rámci svojej činnosti prichádzajú do každodenného 

kontaktu s toluénom. Na zistenie koncentrácie kyseliny 

hippurovej sa využila spektrofotometrická metóda 

v oblasti VIS. Naše výsledky nepreukázali zvýšenú 

expozíciu pracovníkov toluénu, pretože koncentrácia 

kyseliny hippurovej neprekročila biologickú medznú 

hodnotu. 

 

Kľúčové slová: Kyselina hippurová. Toluén. Expozícia. 

Pracovné prostredie. Biologické expozičné testy. 

Spektrofotometria. 

 

 

ABSTRACT 

Our study deals with exposure to the chemical on the 

body in the work environment and the use of biological 

exposure tests for its determination. Information about 

the values of hippuric acid in staff’s urine is also a key 

indicator of suitability of the workplace where there is 

exposure to toluene. The aim of presented study was to 

determine the concentration of hippuric acid in workers 

in manufacture of footwear, which in their activities 

come into daily contact with toluene. To determine the 

concentration of hippuric acid by spectrophotometric 

method was used in the VIS. Our results do not indicate 

an increased exposure of workers to toluene, because 

the concentration of hippuric acid does not exceed the 

exposure limit. 

 

Key words: Hippuric acid. Toluene. Exposure. 

Workplace. Biological exposure tests. Spectro-

photometry 

 

 

 

ÚVOD 

Toluén patrí medzi látky so širokým využi-

tím nielen v petrochemickom, ale aj v inom 

priemyselnom odvetví a to hlavne ako rozpúš-

ťadlo pri náhrade toxickejšieho benzénu, ktorý 

má karcinogénny účinok na organizmus. Slúži 

ako rozpúšťadlo vo farbách, syntetických vô-

ňach, lepidlách a náteroch, v atramentoch 

a čistiacich prostriedkov. Má tiež široké využi-

tie v tlačiarenskom, kožiarenskom, obuvníc-

kom, chemickom priemysle ako aj v iných od-

vetviach. Používa sa ako surovina pri výrobe 

polymérov (napr. výroba plastových fliaš, 

nylónu), širokej škály liečiv (napr. antibiotík), 

farbív,  lakov na nechty [1-3], či pri výrobe 

sacharínu, chloramínu a trinitrotoluénu [4].  

V dôsledku jeho fyzikálno-chemických vlast-

ností, ako je  vysoká horľavosť, toxickosť 

a psychotropný charakter, je potrebné, aby sa 

spracovatelia toluénových výrobkov riadili 

prísnymi bezpečnostnými opatreniami.  

Toluén sa do organizmu dostáva  kontaktom 

so sliznicou (kožou), tráviacim traktom a inha-

láciou do pľúc [1]. Mnohými pokusmi bolo 

dokázané, že týmto spôsobom sa absorbuje 41-

64% toluénu. Z celkového inhalovaného 

množstva toluénu sa 16% vylúči naspäť pľú-

cami, 0,06% sa vylúči močom a to v ne-

zmenenej forme a až u 84% absorbovaného 

toluénu dôjde k biotransformácií [3, 5, 6]. 

Štúdiami bolo preukázané, že človek vysta-

vený vyššej namáhavej práci absorbuje toluén 

(inhaláciou pľúc) niekoľkonásobne viac, ako 

v pokojovom stave. U človeka s vyšším obsa-

hom telesného tuku dochádza navyše ku vyššej 

akumulácii tohto rozpúšťadla, ako u človeka 

s nižším obsahom telesného tuku. Polčas roz-
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kladu tejto noxy v organizme, a to priamo 

v tukových tkanivách, sa pohybuje od 0,5 do 

2,7 dní a zvyšuje sa s rastúcim obsahom 

telesného tuku v organizme [4]. 

Miestom kde sa uskutočňuje biotransfor-

mačný proces toluénu je pečeň. Celý meta-

bolizmus má dve fázy. Prvou z nich je 

oxidácia toluénu  enzýmami cytochrómového 

systému P450  na benzylalkohol (95%), ktorý 

následne postúpi hydroxyláciu na benzénovom 

jadre za vzniku o- a p-krezolov. Ten sa vylúči 

v moči v podobe sulfátu alebo glukuronidu [7, 

8]. Ďalším krokom metabolizmu je oxidácia 

benzylalkoholu cez aldehyd až na kyselinu 

benzoovú. V poslednom štádiu biotransfor-

mácie dochádza ku konjugácií, kedy sa 

vytvára väzba medzi kyselinou benzoovou  

a glycínom za vzniku kyseliny hippurovej 

(HA) [6, 9].  

V prípade nedostatku glycínu (napr. pri 

vysokej expozícií toluénu) reaguje kyselina 

benzoová s kyselinou glukurónovou za vzniku 

kyseliny benzonylglukurónovej. No mnohé 

štúdie zaoberajúce sa močovými metabolitmi 

exponovaných osôb dokázali, že hlavným 

metabolitom toluénu je HA [10,11]. 

Pre svoj vysoko lipofilný charakter sa toluén 

veľmi rýchlo vstrebáva do tukových a dobre 

prekrvených tkanív a orgánov, bez ohľadu 

akou cestou sa absorbuje do organizmu. Táto 

vlastnosť má za následok najčastejšie pôso-

benie toluénu v nervovej sústave. Vyznačuje 

sa dráždivým účinkom [11] a pri vysokých 

koncentráciách má dokonca narkotický úči-

nok. Pri dlhodobom pôsobení dochádza aj 

k zmenám v útlme krvotvorby (eozinofíla a vo 

vážnych prípadoch až aplastická anémia)  a má 

negatívny účinok na vodivosť srdcového svalu 

[12].  

Akútna otrava toluénom je pomerne vzácna, 

prejavuje sa podobne ako otrava alkoholom 

a po niekoľkých dňoch prejavy ustúpia [11, 

12]. Závisí od koncentrácie a doby pôsobenia. 

Príznaky otravy sa prejavujú bolesťou hlavy 

a závratmi, nauzeou, slabosťou, únavou, poci-

tom opitosti, nezrozumiteľnou rečou, stratou 

farebného videnia a poruchami vedomia, ale aj 

eufóriou a halucináciami. V pľúcach sa akútna 

expozícia prejaví dráždivým účinkom na dý-

chacie cesty s príznakmi kašľa a bolesťou 

hrdla. Pri extrémnej inhalácií môže dôjsť aj 

k vzniku pľúcneho edému. V prípade dlho-

dobej inhalácie nízkych koncentrácií toluénu 

neboli dokázané nepriaznivé účinky na pľúca 

[1,11-13]. Z testov na zvieratách sa zistilo, že 

toluén pri dlhodobom pôsobení vysokými 

koncentráciami spôsobuje cirhotické zmeny 

ako aj nekrotické ložiská na pečeni i oblič-

kách [14, 15]. V prípade pečene ide aj o zvý-

šenie enzýmovej aktivity alebo zvýšenie kon-

centrácie enzýmov cytochrómového systému 

P450. 

Pri dlhodobej a opakovanej expozícií bolo 

mnohými štúdiami preukázané, že toluén môže 

mať dlhodobé, prípadne trvalé účinky na 

nervovú sústavu. Jeho mechanizmus účinku 

spočíva v preniknutí hemato-encefalitickej ba-

riéry a v kumulácii v membránach nervových 

buniek. Účinok sa prejavuje príznakmi, ako je 

nespavosť, únava, degenerácia mozgu a mo-

zočka s ataxiou, problémy so sústredením, 

strata krátkodobej pamäti, strata videnia a slu-

chu, zmeny osobnosti, akými sú napr. depre-

sia, úzkosť a podráždenosť [4, 12, 16, 17].  

Toluén podobne ako aj iné organické riedidlá 

rozpúšťajú lipidovú ochrannú vrstvu na 

rukách. Častý a dlhodobý kontakt s pokožkou 

spôsobuje podráždenie a zápal kože s prejavmi 

začervenania, tvorbou pľuzgierov a suchej po-

kožky. Účinok priameho kontaktu s toluénom 

sa môže pohybovať od dermatitíd až po 

rozsiahle popáleniny s koagulačnou nekrózou 

[12,16]. 

Väčšina štúdií poukazuje na fakt, že toluén 

nepoškodzuje genetický materiál, ani nemá 

karcinogénny účinok na organizmus. Avšak vo 

vysokých dávkach vplýva na reprodukčný 

systém. V prípade expozície tehotnej ženy 

môže prechádzať cez placentu k plodu, čo má 

za následok zvýšenie % výskytu spontánnych 

potratov alebo vrodených porúch u naro-

dených detí [18]. Ani mužský pohlavný sys-

tém nie je odolný voči tejto látke, čo sa môže 

prejaviť abnormálnym tehotenstvom u žien 
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týchto pracovníkov (napr. spontánne potraty, 

nízka pôrodná hmotnosť, vrodené poruchy). 

Pri dlhodobej expozícii toluénu nad limit môže 

spôsobiť poruchu vo vývoji spermií, čím zníži 

ich kvalitu a mobilitu. Prítomnosť samot-nej 

látky bola dokázaná aj v spermiách [19].  

Všetky spomenuté príznaky a účinky toluénu 

na organizmus predstavujú závažné poruchy 

zdravia človeka. Preto je nevyhnutné, aby bol 

toluén u exponovaných pracovníkov priebežne 

monitorovaný v podobe stanovenia jeho 

vybraných metabolitov. 

     Na stanovenie koncentrácie HA v moči 

exponovaných pracovníkov toluénom existuje 

niekoľko metód. Ide o metódy s využitím ply-

novej, vysoko-účinnej kvapalinovej chromato-

grafie a spektrofotometrie či už v UV alebo 

VIS oblasti [10].  

Legislatívne sú na Slovensku stanovené 

limity pre viac ako 400 chemických látok. 

V prípade dôkazu toluénu v pracovnom pro-

stredí na základe stanovenia HA platí 

biologický limit v hodnote: 2500mg.l
-1

 alebo 

1400μmol.l
-1

 prepočítaný na hustotu moču. 

Pre výsledok prepočítaný na kreatinín platí 

limit: 1600mg.g
-1

 alebo 1000μmol.mmol
-1

 

[20].  

Biologické limity sú stanovené tak, že pri ich 

dodržaní by radový zamestnanec (zo zdra-

votného hľadiska) mohol pracovať bez 

ohrozenia zdravia po celú dobu svojho 

pracovného života [21]. 

 

CIEĽ PRÁCE  

Cieľom predkladanej štúdie bolo stanoviť 

koncentráciu HA v moči pracovníkov vo vý-

robe obuvi spektrofotometrickou metódou 

v oblasti VIS,  porovnať získané výsledky 

s Nariadením vlády SR č. 471/2011 Z.z., 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvi-

siacimi s chemickým faktorom pri práci ako aj 

porovnať koncentrácie HA v moči expono-

vaných a neexponovaných pracovníkov to-

luénu vo výrobe obuvi. 

MATERIÁL A METÓDY 

 Na základe prieskumu pracoviska boli 

odobraté v časovom rozsahu 3 týždňov vzorky 

moču tým pracovníkom, ktorí počas 8 

hodinovej pracovnej zmeny boli toluénom 

exponovaní (lepenie topánok), a ktorí ním 

exponovaní neboli (šitie). Vzorky moču sa 

odoberali do vopred označených čistých 

polyetylénových nádob. Vzorky odobratého 

moču sa uchovávali po odobratí v chladničke.  

Princípom kvantitatívneho stanovenia krea-

tinínu v moči je jeho reakcia s kyselinou 

pikrovou v alkalickom prostredí. Touto reak-

ciou vzniká oranžovo sfarbený podvojný pik-

rát, ktorého zafarbenie je vhodné na kolori-

metrické stanovenie. Jedná sa o Jaffeho 

reakciu. Intenzita sfarbenia daného komplexu 

je priamo úmerná koncentrácii kreatinínu 

v moči. Táto intenzita sa merala pri vlnovej 

dĺžke 520 nm oproti slepému pokusu v 1 cm 

kyvete [5].  

Princípom kvantitatívneho stanovenia HA je 

reakcia s benzénsulfonylchloridom v pyridí-

ne, ktorú neovplyvňuje prítomnosť vody. Pri 

tejto reakcií dochádza ku vzniku oranžovo 

žltého sfarbenia, ktoré sa meralo fotometricky 

pri vlnovej dĺžke 410 nm oproti slepému 

pokusu v 1 cm kyvete. Toto sfarbenie je 

priamo úmerné množstvu HA vo vzorke.  

Pracovný rozsah merania v prípade stanove-

nia kreatinínu v moči je interval 5-35mmol.l
-1

. 

Rozsah merania v prípade stanovenia HA 

v moči predstavuje interval koncentrácií 50-

350 mg.l
-1

.   

 

VÝSLEDKY 

Tabuľka 1 udáva hodnoty koncentrácie 

sledovaných parametrov expozície pra-

covníkov. Graf 1 nám prehľadne znázorňuje 

koncentrácie sledovaného metabolitu u jed-

notlivých zamestnancov v závislosti od ich 

expozície toluénu. 
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Tabuľka 1 Hodnoty koncentrácií sledovaných parametrov expozície pracovníkov 

Kód 

vzorky 

Pracovná 

činnosť 
Vek 

Koncentrácia 

kys. hippurovej 

[mg.l
-1

] 

Koncentrácia 

kreatinínu 

[mmol.l
-1

] 

Kys. Hipp./ 

kreatinín 

[μmol.mmol
-1

] 

Neistota 

skúšky 

[μmol.mmol
-1

] 

8287 Šitie 45 199,7 < LOQ - - 

8288 Lepenie 48 678,9 7,4 516,3 154,9 

8289 Šitie 54 327,5 9 204,8 61,4 

8290 Lepenie 33 662,9 13,6 274 82,2 

8291 Lepenie 53 1479,7 13,8 600,4 180,1 

8292 Lepenie 42 611 9 379,6 113,9 

8293 Šitie 43 511,2 11,9 241,4 72,4 

8294 Lepenie 43 477,2 7 379,6 113,9 

8295 Lepenie 56 631 7,6 465,9 139,8 

8296 Šitie 22 137,8 < LOQ - - 

8297 Šitie 43 61,9 < LOD - - 

8298 Šitie 36 67,9 < LOD - - 

8299 Lepenie 56 447,3 8,9 282,5 84,8 

8300 Šitie 30 155,8 < LOQ - - 

8301 Lepenie 41 1329,9 14,7 505,1 151,5 

8302 Šitie 36 195,7 < LOQ - - 

8303 Šitie 51 131,8 < LOQ - - 

8304 Lepenie 46 315,5 4,4 398,5 119,6 

8305 Šitie 52 59,9 < LOQ - - 

8306 Šitie 52 293,5 10,7 153,5 46,1 
Legenda: Kreatinín: LOD 1,27mmol.l

-1
; LOQ 3,83mmol.l

-1
; HA: LOD 15,44mg.l

-1
; LOQ 46,33mg.l

-1
  

 

DISKUSIA  

K profesionálnej expozícií dochádza 

v súvislosti s výrobou alebo použitím che-

mických látok pri pracovnej činnosti. Vply-

vom rastúcich chemizácií v pracovnom 

prostredí je  nutné zabezpečiť také pracovné 

podmienky, aby nedochádzalo k ujme na 

zdraví pracovníkov. Keďže je toluén 

v dnešnej dobe využívaný v širokej škále 

priemyselnej výroby, zamestnávateľ je zo 

zákona č. 471/2011, povinný vykonať jeho 

kontrolu na pracovisku. Pre kontrolu praco-

viska a posúdenie profesionálnej expozície 

boli vytvorené biologické expozičné testy. 

Ide o analýzu biologického materiálu na 

stanovenie chemického faktora alebo jeho 

metabolitu za účelom posúdenia úrovne 

vystavenia chemizácií zamestnancov pri 

pracovnej činnosti. Z dôsledku zanedbania 

kontroly pracoviska môže u zamestnanca 

vzniknúť choroba z povolania. V prípade 

toluénu, ktorý sa vyznačuje ľahkou absorp-

ciou a narkotickým účinkom, sa môžu 

vyskytnúť ťažké poruchy mozgu, pečene, 

obličiek alebo kostnej drene, a to pri akútnej 

alebo chronickej otrave. Z toho dôvodu má 

význam sledovať koncentráciu HA  ako jeho 

metabolitu, čím je možné preukázať, či 

bezpečnostné opatrenia vykonané na praco-

visku v obuvníckom priemysle zabezpečili 

ochranu zdravia pracovníkov. 

Vzorky biologického materiálu, ktoré sa po 

8-hodinovej pracovnej zmene odobrali 

pracovníkom, predstavovali vzorky moču 

v polyetylénových skúmavkách. Išlo o 20 

dobrovoľných pracovníkov ženského po-

hlavia s vekovým rozmedzím 23-57 rokov. 

Zo spomínaných dobrovoľníčok bolo 9 osôb, 

ktoré prichádzali počas 8 hodinovej pra-

covnej zmeny do kontaktu s toluénovým 
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výrobkom (lepenie) a 11 osôb, ktoré 

toluénom počas zmeny neboli exponované 

(šitie). Miesto odberu biologického mate-

riálu bolo pracovisko obuvníckeho prie-

myslu na území Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Počas odberu vzoriek bolo 

jednotlivým pracovníkom podaný dotazník, 

čím sa dbalo, aby získané hodnoty HA boli 

čo najpresnejšie. 
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Graf 1 Porovnanie koncentrácie kyseliny hippurovej v analyzovaných vzorkách: A: k limitu, B: u 

 pracovníkov s kontaktom toluénu k limitu, C: u  pracovníkov bez kontaktu s toluénom k limitu 

 

Odobrané vzorky moču pracovníkov boli 

analyzované spektrofotometrickou metódou 

v oblasti VIS v akreditovanom skúšobnom 

laboratóriu Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne.      

Primárnym cieľom štúdie bola kontrola 

expozície toluénu v pracovnom prostredí. 

Z tohto dôvodu sa získané výsledky HA po-

rovnali s biologicky medznou hodnotou 

(BMH) v súlade s Nariadením vlády SR č. 
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471/2011 Z.z. Tá pre HA predstavuje hodnotu 

2500mg.l
-1

 alebo 1000 μmol.mmol
-1

 koncen-

trácie kreatinínu. Pri hodnotení konečnej 

formy výsledkov (koncentrácia HA prepočí-

taná na koncentráciu kreatinínu v moči) možno 

potvrdiť, že hladiny u všetkých 20 vzoriek 

moču zamestnancov neprekročili BMH. Po-

rovnanie zákonom stanoveného limitu 

s analyzovanými vzorkami znázorňuje graf 1. 

Z výsledkov možno vyvodiť záver, ktorý 

hovorí o zdraviu nepoškodzujúcom pracovis-

ku. Zamestnávateľ obuvníckeho priemyslu 

vykonal opatrenia, či už technického, orga-

nizačného alebo zdravotného charakteru, aby 

chránil zdravie zamestnancov. Jedným 

z opatrení bolo namontované miestne odsáva-

cie zariadenie, pri ktorom sa pracovalo 

s lepidlom s určitým obsahom toluénu. 

Z povahy nameraných údajov možno 

konštatovať, že percentuálne vyššia expozícia 

toluénu bola stanovená u prvého typu 

pracovníkov, pretože s ním počas zmeny pri-

chádzali do kontaktu. Avšak aj u niekoľkých 

osôb druhého typu pracovníkov dochádzalo 

k absorpcií určitého percenta toluénu, čo bolo 

zapríčinené jeho prchavosťou a faktom, že 

miesto výkonu pracovníkov prvého a druhého 

typu bol spoločný. 

 

ZÁVER 

Naša štúdia bola zameraná na stanovenie HA 

v moči zamestnancov pri profesionálnej 

expozícii toluénu obuvníckeho priemyslu. 

V tejto súvislosti bolo odobratých a následne 

stanovených 20 vzoriek biologického mate-

riálu spektrofotometrickou metódou v oblasti 

VIS v akreditovanom skúšobnom laboratóriu 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Interpretované 

výsledky boli následne prepočítané na kon-

centráciu kreatinínu súčasne vylučovaného 

močom. Pri hodnotení konečných výsledkov 

analýzy vzoriek moču zamestnancov možno 

potvrdiť, že koncentrácie HA, ako metabolitu 

toluénu neprekročili BMH schválenú Naria-

dením vlády SR č. 471/2011 Z.z., o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s chemickým faktorom pri práci. 

Vzhľadom k dokázanému záveru možno 

konštatovať, že toluén v danej obuvníckej 

prevádzke nepredstavuje riziko ohrozenia 

zdravia na pracovisku. 
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ABSTRAKT 

Náhradné sladidlá sa veľmi často používajú ako náhrada 

cukru v potravinách. V poslednom čase sú nealkoho-

lické sladené nápoje stále častejšie konzumované najmä 

deťmi a mladými ľuďmi, čo môže prispievať k zvy-

šujúcej sa obezite populácie. Cieľom práce bolo stano-

viť koncentráciu sacharínu, acesulfámu A a aspartámu 

vo vzorke nealkoholických nápojov a lahôdkových šalá-

tov (n=25). Výsledky našej štúdie ukazujú, že v nealko-

holických nápojoch sa koncentrácie sacharínu pohybo-

vali v rozsahu 59,5 - 92,1 mg/l, aspartámu 28,9 - 142,2 

mg/l a acesulfámu K 35,9 - 815,0 mg/l. V lahôdkových 

šalátoch boli koncentrácie sacharínu v rozsahu 28,3 - 

43,0 mg/kg, aspartám a acesulfám K neboli zistené. 

Z výsledkov vyplýva, že  v dvoch vzorkách nealkoho-

lických nápojov bolo prekročené najvyššie prípustné 

množstvo acesulfámu K a sacharínu. 

 

Kľúčové slová: Náhradné sladidlá. Vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia. Nealkoholické nápoje. 

 

 

ABSTRACT 

Artificial sweeteners are often used as a sugar substitute 

in foods. Recently sweetened soft drinks are increa-

singly consumed mainly children and young people, 

which may contribute to the increasing obesity of the 

population. The aim of this work was to determine the 

concentration of saccharin, acesulfame K and aspartame 

in the sample of soft drinks and delicatessen salads (n = 

25). The results of our study show that in soft drinks 

saccharin concentrations ranged from 59.5 to 92.1 mg/l, 

aspartame 28.9 to 142.2 mg/l and acesulfame K from 

35.9 to 815.0 mg/l. In the delicatessen salads saccharin 

concentrations were in the range of 28.3 to 43.0 mg/kg, 

aspartame and acesulfame K have been identified. The 

results show that in the two samples of soft drinks has 

been exceeded maximum amount of acesulfame K and 

saccharin. 

 

Key words: Sweeteners. High-performance liquid 

chromatography. Soft drinks. 

 

 

ÚVOD 

Sladidlá sú prídavné látky, ktoré sa používajú 

na dodanie sladkej chuti potravinám, prípadne 

ako stolové sladidlá. Medzi najviac používané 

náhradné sladidlá patria sacharín, acesul-

fám K a aspartám. Za sladidlá sa nepovažujú 

potraviny so sladiacimi vlastnosťami (sladkou 

chuťou), ba ani monosacharidy a disacharidy. 

Ako sladidlá možno používať iba látky určené 

pre účely používania pri výrobe potravín alebo 

pri ich umiestňovaní na trh na priamu spotrebu 

konzumentmi [1]. 

Ako náhradné sladidlá označujeme syntetic-

ké látky, ktoré majú podstatne vyššiu sladivosť 

ako sacharóza a nulovú alebo zanedbateľnú 

energetickú hodnotu a preto sa výhodne použí-

vajú do dietetických požívatín, určených pre 

diabetikov, ale aj v redukčnej diéte (tabuľ-

ka 1). Ich používaním sa môže obmedzovať 

nadbytočný príjem sacharózy hlavne v letných 

mesiacoch, keď sa pije veľa osviežujúcich 

nápojov [2-4]. 

Sladidlá sa nesmú používať do potravín 

určených na výživu dojčiat a malých detí a do 

potravín určených na výživu dojčiat a malých 

detí, ktorých zdravie je poškodené [1]. 

Na zaručenie zdravotnej nezávadnosti sladi-

diel pri dlhodobej konzumácii sa stanovujú 

celosvetové denné dávky, tzv. ADI (z angl. ac-

ceptable daily intake, prijateľná denná konzu-

mácia) [5]. 

Požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygie-

nu, zloženie a kvalitu uvedených zložiek po-

travín v SR upravuje Potravinový kódex Slo-

venskej republiky [1]. 
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Tabuľka 1 Prehľad vybraných náhradných 

sladidiel [1,5-7] 

 

CIELE PRÁCE 

Cieľom štúdie bolo stanoviť koncentráciu 

náhradných sladidiel vo vybraných potravi-

nách metódou vysoko-účinnej kvapalinovej 

chromatografie (HPLC) s detekciou v UV 

oblasti. Zamerali sme sa na nealkoholické ná-

poje a lahôdkové výrobky (šaláty), ako aj na 

porovnanie zistených koncentrácií náhradných 

sladidiel vo vybraných potravinách. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

V maloobchodnej sieti bolo zakúpených 25 

vzoriek, z toho bolo 17 vzoriek nealkoho-

lických nápojov (N1-17) a 8 vzoriek lahôdko-

vých šalátov (Š1-8). Vzorky pochádzali od 

rôznych predajcov avšak všetky obsahovali 

aspoň jedno z vybraných náhradných sladidiel, 

t.j. aspartám, acesulfám K a sacharín alebo ich 

vzájomné kombinácie. V ďalšej práci sme 

názvy jednotlivých produktov deidentifikovali 

a randomizovali ich poradie tak, aby boli zve-

rejnené výsledky anonymné. V prípade záujmu 

sú originálne údaje k dispozícii u autorov 

štúdie. 

Vzorky boli analyzované na Oddelení che-

mických a fyzikálnych analýz v životnom 

a pracovnom prostredí Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v  

Trenčíne. Aspartám, acesulfám K a sacharín 

boli stanovené metódou HPLC s detekciou 

v UV oblasti  [8,9]. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Použitá analytická metóda HPLC s detekciou 

v UV oblasti [10] je vhodná metóda, dosta-

točne selektívna na rozdelenie zmesi rôznych 

náhradných sladidiel a s dostatočnou citli-

vosťou vzhľadom na dosiahnuté limity kvan-

tifikácie (LOQ) v porovnaní s najvyššími prí-

pustnými množstvami  (NPM)  vo vybraných 

potravinách (Tab. 2, 3).  

Z obrázku 1 - 3 je zrejmé chromatografické 

rozdelenie jednotlivých náhradných sladidiel 

vo vybraných vzorkách. 

 
 

Tabuľka 2 Najvyššie prípustné množstvá náhradných 

sladidiel (aspartám, acesulfám K, sacharín) v nealkoho-

lických nápojoch podľa potravinového kódexu [8] 

Potravina 

Najvyššie prípustné množstvá  

[mg/kg alebo mg/l] 

Aspartám Acesulfám K Sacharín 

Nealkoholické 

nápoje na báze 

vody 

600 350 80 

 

Tabuľka 3 Najvyššie prípustné množstvá náhradných 

sladidiel (aspartám, acesulfám K, sacharín)  v la-

hôdkových šalátoch podľa potravinového kódexu [8] 

 

Potravina 

Najvyššie prípustné množstvá  

[mg/kg alebo mg/l] 

Aspartám Acesulfám K Sacharín 

Šaláty 

a pikantné 

nátierky 

350 350 160 

 

 

Klasifikácia Názov Vzorec 

E 954 Sacharín C6H13NO3S 

E 951 Aspartám C14H18N2O5 

E 950 Acesulfám K C4H4KNO4S 

E 420 (i) Sorbitol C6H14O6 

E 421 Manitol C6H14O6 

E 953 Izomalt C12H24O11 

E 965 (i) Maltitol C12H24O11 

E 966 Lactitol C12H24O11 

E 967 Xylitol C5H12O5 

E 968 Erytritol C4H10O4 

E 952 
Kys. 

cyklámová 
C6H13NO3S 

E 957 Taumatín 

Polypeptid z 

207 

aminokyselín 

E 959 
Neohesperidín 

DC 
C28H36O15 

E 955 Sukralóza C12H19Cl3O8 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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Obrázok 1 Chromatografický záznam štandardov náhradných sladidiel 

 

 

 
Obrázok 2 Chromatografický záznam - nealkoholický nápoj  

  

 

 
Obrázok 3 Chromatografický záznam - treska v majonéze  

 

V grafickom znázornení sú uvedené hodnoty 

iba tých vzoriek, ktorých stanovená hodnota 

koncentrácie náhradných sladidiel bola vyššia 

ako je limit kvantifikácie použitej metódy 

stanovenia (Graf 1 - 5). 
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Graf 1 Obsah aspartámu vo vybraných  nealkoholických 

nápojoch 

 

 
Graf 2 Obsah acesulfámu K  vo 

vybraných  nealkoholických nápojoch 

 
Graf 3 Obsah sacharínu vo vybraných  nealkoholických 

nápojoch 

 

 
Graf 4 Priemerné koncentrácie náhradných sladidiel v 

nealkoholických nápojoch 

 

 
Graf 5 Obsah sacharínu v jednotlivých lahôdkových 

šalátoch 

 

Priemerná koncentrácia sacharínu v nealko-

holických nápojoch bola 69,2 mg/l, aspartámu 

79,3 mg/l a acesulfámu K 116,9 mg/l (graf 4), 

kým priemerná koncentrácia sacharínu v la-

hôdkových šalátoch bola 33,8 mg/kg.  

U 2 vzoriek nealkoholických nápojov bola 

zistená hodnota sacharínu vyššia ako je NPM.  

V lahôdkových šalátoch boli koncentrácie 

sacharínu v rozsahu 28,3 - 43,0 mg/kg, ale 

aspartám a acesulfám K neboli zistené (graf 5). 

V tejto komodite neboli zistené vyššie hodnoty 

ako sú najvyššie prípustné množstvá pre jed-

notlivé náhradné sladidlá.  

Zaujímavou skupinou boli šaláty, ktoré obsa-

hovali iba jedno náhradné sladidlo sacharín. 

Dve sladidlá boli prítomné v dvanástich prípa-

doch zo skúmaných vzoriek. Najmenej zastú-

pené boli trojzložkové zmesi, ktoré sa nachá-

dzali iba v štyroch vzorkách. V nealkoho-

lických nápojoch sa nachádzali dve trojzlož-

kové zmesi. Vzorky šalátov neobsahovali 

trojzložkové sladidlá.  

Pri zistení koncentrácii náhradných sladidiel, 

ktoré boli nad NPM je potrebné zohľadniť 

príspevok neistoty analyzovanej metódy a pre 

dostatočné potvrdenie nadlimitných koncen-

trácii preveriť analýzou v ďalšom akredito-

vanom laboratóriu 

Sacharín sa vyskytoval vo vzorkách približne 

v zhodnom počte u každého druhu potravín. 

Najmenej používané sladidlo vo vybraných 

0

100

200

300

400

500

600

NPL N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

k
o

n
ce

n
tr

á
ci

a
 [

m
g

/l
] 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

k
o

n
ce

n
tr

á
ci

a
 [

m
g

/l
] 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NPL N1 N3 N5 N15 N16 N17

k
o

n
ce

n
tr

á
ci

a
 [

m
g

/l
] 

0

100

200

300

400

500

600

Aspartám Acesulfám K Sacharín

k
o

n
ce

n
tr

á
ci

a
 [

m
g

/l
] 

NPL priemerná hodnota

0

20

40

60

80

100

120

140

160

k
o

n
ce

n
tr

á
ci

a
 [

m
g

/l
] 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

49 

vzorkách bol aspartám, ktorý bol rovnako 

zastúpený v nealkoholických nápojoch. Aspar-

tám sa vo vzorkách šalátov nevyskytoval. 

Acesulfám K je najčastejšie používané sla-

didlo vo vzorkách. Acesulfám K bol stanovený 

vo väčšine produktov, ktoré obsahovali sladid-

lá. Obsahovalo ho presne 65% vzoriek, sacha-

rín 50% vzoriek a aspartám 35% vzoriek. 

 

ZÁVER 

Metóda HPLC je vhodná na stanovenie kon-

centrácií náhradných sladidiel vo vzorkách 

potravín. Výhodou aplikovanej metódy je jed-

noduchá predúprava vzoriek, časová a fi-

nančná nenáročnosť.  

Stanovené množstvá náhradných sladidiel 

boli porovnané s najvyššími prípustnými 

limitmi uvedenými v Potravinovom kódexe 

SR.  

Priemerná koncentrácia sacharínu v neal-

koholických nápojoch bola 69,2 mg/l, aspar-

támu 79,3 mg/l a acesulfámu K 116,9 mg/l. 

Priemerná koncentrácia sacharínu v lahôd-

kových šalátoch bola 33,8 mg/kg.  

V niektorých v epidemiologických štúdiách 

boli preukázané niektoré negatívne účinky 

náhradných sladidiel organizmus. Z tohto dô-

vodu je kontrola zdravotnej nezávadnosti 

potravín orgánmi na ochranu zdravia veľmi 

dôležitá a monitoring hladiny prídavných 

náhradných sladidiel má preto nesmierny 

význam. Podobná kontrola je pravidelne 

vykonávaná aj v ostatných štátoch Európskej 

únie.  
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FILOZOFIE HUDBY A POHYBU V ŽIVOTĚ A DÍLE BOŽENY VISKUPOVÉ  
(k životnímu jubileu 100 let aktivní pedagogické práce v Česku a na Slovensku) 

 

KODEJŠKA Miloš 

 

Pedagogická  fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

 
ABSTRAKT 
Námětem příspěvku bude charakterizovat hudbu pro 

děti jako fenomén, který rozvíjí pozitivní psychické 

hodnoty v ontogenetickém vývoji školních dětí, utváří 

estetické postoje, prohlubuje cit a smysl pro krásu a 

přispívá ke zdravé psychofyziologické integritě 

osobnosti. Tyto zákonitosti autor prokáže na příkladu 

české a slovenské pedagožky prof. Boženy Viskupové v 

plné úctě k její uplynulé i současné pedagogické práci 

ve všeobecném a odborném školství, v organizaci Sokol 

i k jejímu vzácnému životnímu jubileu 100 let. 

 

Klíčová slova: Filozofie výchovy. Psychický vývoj. 

Tělesný vývoj. Estetická výchova. Utváření osobnosti. 

Psychické a tělesné zdraví. Osobnost, dílo a odkaz 

Boženy Viskupové. 

 

ABSTRACT 
Aim of the paper is to characterize music for children as 

a phenomenon that develops positive intellectual values 

in ontogenetic development of children in schools, helps 

to create aesthetic attitutes, deepens sensibility and 

sense of beauty and adds to healthy psychological and 

physiological integrity of personality. The author wants 

to demonstrate this notion on an example of the Czech 

and Slovak pedagogue, Božena Viskupová, with 

profound respect to her past as well as current 

pedagogical work in general and professional education, 

in the Czech and Slovak Sokol organization and with 

respect to her 100 years life jubilee. 

 

Key words: Philosophy of education. Psychological 

development. Physiological development, Aesthetic 

education. Personality formation. Psychological and 

physical health. Personality, work and heritage of 

Božena Viskupová. 

 

ÚVODEM 

Myslím si, že dnešní společnost potřebuje ve 

všech oblastech (ve sportovních aktivitách, ve 

vzdělání, v  kultuře, v sociální i duchovní sfé-

ře) lépe propracovaný koordinační systém a 

především osobní příklady lidí. Kvalitních 

příkladů a inspirativních osobností totiž není 

nikdy dost. Jsou velmi důležitým předpo-

kladem k obratu smyšlení o zdravé společnosti 

z hledisek jejího tělesného, duševního a 

duchovního rozvoje. Už několik let se usku-

tečňuje v Česku a na Slovensku na všech 

školských stupních tzv. pedagogická reforma, 

která má přiblížit život dětí a mládeže vice 

stylu a potřebám soudobé společnosti. Moje 

zkušenosti jako vysokoškolského učitele z 

Pedagogické fakulty UK v Praze i jako Národ-

ního koordinátora Evropské asociace učitelů 

hudby (EAS) mě přivedly k přesvědčení, že se 

musíme věnovat daleko intenzivněji studen-

tům, kteří budou v budoucnu působit například 

jako učitelé, kulturní pracovníci nebo trenéři v 

nejrůznějších sportovních odvětvích. Už dávno 

neplatí, že jednotlivé vědní obory mohou žít 

izolovaně. Proto na vysokých pedagogicky 

zaměřených školách musíme více uplatňovat 

moderní didaktické metody a formy výuky ve 

všech studijních oborech a hledat jejich 

smysluplné průniky.  

 

Psychologický základ hudby a pohybu 

v předškolním věku 

Profesně se zabývám především problema-

tikou předškolního hudebního vzdělávání. 

Proto si dovoluji uvést příklady, jak se hudba a 

pohyb mohou stát neocenitelnými pomocníky 

v rozvoji motivace a zájmů dětí předškolního 

věku a přispívat k jejich osobnostnímu rozvoji. 

Prostřednictvím vlastních experimentů a syste-

matického pozorování hudebních a pohy-

bových reakcí dětí v předškolním věku jsem 

sledoval mechanizmy, pomocí nichž si dítě 

vytváří k prováděným hudebním a pohybovým 

aktivitám emocionální vztah. Hudební řeč totiž 

upoutává dítě svými výrazovými prostředky, 
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vyvolává v něm adekvátní pohybové reakce, 

které jsou doprovázeny citovým prožíváním. 

Hudebně pohybové projevy se stávají zušlech-

ťujícími citovými prostředky, které kultivují 

pohyb a zpětně i vlastní hudební činnost dítěte. 

V tomto procesu se též přehodnocují senzo-

ricko-motorické operace ve vnímání. Dítě 

předškolního věku si postupně začíná uvědo-

movat, že mezi nimi existuje propojenost. 

Správná technika hudební a pohybové aktivity 

je dílčím prostředkem k  vyvolání estetického 

zážitku. Tento proces vnímání a prožívání 

vycházející z koordinace hudebních a pohy-

bových aktivit má svůj fyziologický základ v 

mozkové koordinaci oblastí zodpovědných za 

asociační a anticipační sluchové a pohybové 

představy. Na základě propriocepční aferen-

tace dochází k realizaci pohybů a jejich 

následné kvalitativní korekci a interiorizaci 

(zvnitřňování). Emocionální reakce se může 

násobit, pokud dochází k prolínání věkově 

přiměřených esteticko-výchovných činností s 

pohybovými aktivitami jako jsou pohyby 

podle hudby, pohybové scénické vyjadřování  

hudebních obsahů, řadové a kruhové tance 

nebo hry se zpěvy. Emocionální reakce na 

hudbu vyvolává řadu změn ve strukturální a v 

dynamické sféře rodící se osobnosti. Podně-

cuje aktivitu, pozornost, tvořivé schopnosti, 

ovlivňuje racionální pochody, může přinášet 

i psychoterapeutické účinky. Posiluje oblast 

estetického cítění dítěte. Když jsou estetické a 

hudebně výchovné činnosti vhodně zařazené 

do vzdělávacího procesu u dětí v jejich 

tranzitivním období, mohou přispět k jejich 

kognitivním úspěchům, ke snížení problémů 

chování a ke zlepšení sebehodnocení (Králová, 

2013).  

 

Využití hudby a pohybu v Rámcově vzdělá-

vacím programu dětí předškolního věku 

V České republice se veškeré výchovné a 

vzdělávací aktivity pro děti v předškolním 

období zaměřují do pěti oblastí: Dítě a jeho 

tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, 

Dítě a společnost a Dítě a svět. V každé z 

těchto oblastí můžeme najít mnoho průniků 

mezi hudbou a pohybem, které vedou k 

tělesnému a duševnímu zdraví a navíc rozvíjí 

cit a smysl pro krásu.  V oblasti Dítě a jeho 

tělo hudebně pohybové činnosti příznivě 

ovlivňují  neurosvalový vývoj dítěte, což vede 

k rozvoji hrubé a jemné motoriky a kultivuje 

pohybové dovednosti. Utváří take důležité 

postoje ke zdravotní kultuře. Ve druhé oblasti 

Dítě a jeho psychika hudba a pohyb podporují 

duševní pohodu, psychickou zdatnost, vní-

mavost, vůli a city. Rozvíjí řečové schopnosti 

a jazykové dovednosti. Podporují komunikaci 

a připravují dítě k výuce čtení a psaní. Rovněž 

ale podněcují rozvoj fantazie a tvořivosti, city, 

vůli, sebepojetí a sebenahlížení jako nesmírně 

důležité osobnostní oblasti. Také ve třetí 

oblasti s názvem Dítě a ten druhý dávají 

hudebně pohybové činnosti příležitost spolu-

pracovat s ostatními dětmi a také s dospělými, 

vytvářet si přirozené mezilidské vztahy, nap-

říklad přátelství, toleranci, dodržování pra-

videl. V rámci této oblasti se rovněž budují 

vlastnosti jako vytrvalost a zdravá soutěživost. 

Čtvrtá oblast v rámcově vzdělávacím progra-

mu s názvem  Dítě a společnost uvádí dítě do 

pravidel života v mateřské škole i mimo ni. 

Hudba i v této oblasti může výborně spojovat 

děti mezi sebou, s prostředím školy, obce, ale 

také s tradicí apod. V poslední oblasti s náz-

vem Dítě a svět mohou hudebně pohybové 

aktivity vycházet ze specifik dané země, 

oblasti, kultury, jazyka a tradice. Dítě si 

vytváří i první postoje k přírodě, k její 

ochraně. Hudební pohyb mu tak umožňuje 

prohloubený přístup k těmto hodnotám, který 

nese emotivní náboj. Není to pouhá racionální 

zkušenost. Při zapojení většiny smyslových 

analyzátorů dochází k prohloubenému vnímání 

hodnot a k harmonickému rozvoji tělesných, 

duševních i duchovních funkcí. 

 

Hudebně pohybové projevy dětí v před-

školním věku   

Jako hudební pedagog chci v tomto pojed-

nání přiblížit uplatnění hudby a pohybu v 

životě dítěte předškolního věku a ukázat jejich 

velký význam v osobnostně pojatém principu 
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předškolního vzdělávání. Nejmladší děti se 

dnes v mateřských školách učí koordinovat 

chůzi, běh a ostatní tělesné pohyby se zpěvem 

a hrou na rytmické nástroje z Orffova hudeb-

ního instrumentáře. Seznamnují se se základy 

tanečních kroků a pohybů a ty pak využívají 

ve volných hrách a při vlastní tvořivosti. Před 

vstupem do základní školy mohou děti nejrůz-

nějšími pohyby (jako chůzí, během, pérová-

ním, švihovými pohyby) vyjadřovat základní 

hudebně výrazové prostředky, například 

kontrastní situace (rychle - pomalu, vysoko - 

nízko, silně - slabě, tónorody dur - moll), po-

znávat a reagovat na rytmus, pulzaci, metrum, 

rytmická ostinata, na sudé a liché takty apod. 

Koncem předškolního období dokážou pruž-

něji a přesněji reagovat na změny charakteru 

hudby (například dovednost zrychlovat - 

zpomalovat, zesilovat - zeslabovat, vyjadřovat 

stoupající-klesající pohyb). Pohybem ztvárňují 

i formotvorné prostředky (pohybově reagují na 

slova, sousloví, věty, říkadla, dětské básně, 

popěvky, písně). Hudebně pohybová výchova 

je pro ně skutečně radostnou činností. 

 

Hudba a pohyb v pojetí české a slovenské 

pedagožky Boženy Viskupové 

Společnost se potřebuje seznamovat s pří-

kladnou pedagogickou a uměleckou iniciati-

vou osobností z praxe, aby se tak naše školství 

skutečně proměnilo. V tomto smyslu chci vy-

zdvihnout celoživotní a záslužné dílo paní 

Boženy Viskupové. Dokázala vynikajícím 

způsobem propojit hudbu a pohyb a její 

pedagogická činnost v této oblasti je stále 

inspirativní. Počátkem měsíce srpna 2013 osla-

ví krásné životní jubileum. Její obecně lidské, 

odborné a učitelské hodnoty jsou všeobecně 

známé tisícům našich učitelů všech školských 

stupňů v Čechách, na Moravě i na Slovensku.  

Paní profesorka je mimořádnou osobností po 

stránce lidské, umělecké a pedagogické. Připo-

meňme nejůležitější události z jejího života. 

Na Státní konzervatoři v Praze vystudovala 

hru na klavír a navíc se zapsala i do studia 

sborového zpěvu. Současně navštěvovala 

hodiny „Dalcrozovské rytmiky“ u A. Dubské, 

která převzala své vědomosti a dovednosti od 

svého učitele E. J. Dalcrozeho. Po úspěšném 

absolvování konzervatoře se po roce 1945 

ještě dále hudebně vzdělávala u svých býva-

lých profesorů. Velký vliv na její pedago-

gickou orientaci měl hudební skladatel Alois 

Hába, který ji doporučil, aby začala vyučovat 

v LŠU v Praze. Božena Viskupová si vybrala 

hudebně pohybovou výchovu. 

 
Obrázek 1  Božena Viskupová oceněna Medailí J. A.  

                  Komenského 1. stupně 

  

V šedesátých létech si všiml jejích pozoru-

hodných uměleckých a pedagogických výsled-

ků hudební skladatel Ilja Hurník spolu s hu-

debním pedagogem Vladimírem Pošem. 

Získali ji ke spolupráci na právě se rozvíje-

jícím díle, které si bralo svůj vzor z didaktic-

kého projektu Carla Orffa. V roce 1966 

vznikla 40ti minutová televizní ukázka orffov-

ského hudebního systému v pásmu nazvaném 

„Zaostřeno na hudbu“ (o moderních cestách 

hudební výchovy aneb Schulwerk Carla Orffa 

v Československu). Účinkovali zde hudební 

skladatel Ilja Hurník, Vladimír Poš, Božena 

Viskupová se skupinou dvaceti dětí a oblíbená 

moderátorka dětských představení Štěpánka 

Haničincová. Film byl vysílán 24. 3. 1966. 

Další reprízy nebyly bohužel povoleny. Od té 
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doby se ve filmových archívech bohužel 

nenašel. V roce 1966 dostala povolení odjet na 

mezinárodní hudebněvýchovné kurzy 

do Orffova institutu v Salcburku. Orffův 

institut nadále příležitostně navštěvovala a 

navíc se mohla zúčastňovat i dalcrozovských 

kurzů v Londýně. Protože poznala, že její 

výuka je velmi blízká orffovskému učení, 

zaměřila se po návratu plně na jeho experi-

mentální ověřování. Ve školním roce 1966/67 

se začala s Vladimírem Pošem podílet na spo-

lupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bran-

dýse nad Labem. Experimentálně ověřovali u 

dětí v prvním ročníku základní školy vhodnost 

orffovského system pro české školy. Výzkum 

trval čtyři roky a jeho výsledky byly velmi 

pozitivní. Tehdejší vedoucí katedry hudební 

výchovy a šéfredaktor časopisu Estetické 

výchovy František Sedlák zhodnotil jejich 

práci jako účinný prostředek pro rehabilitaci 

hudební výchovy v Československu. Velmi 

vysoko je třeba též vyzvednout výsledky její 

mnohaleté spolupráce s Pavlem Jurkovičem a 

dalšími hudebními osobnostmi. Paní Božena 

Viskupová přednášela v letech 1970 – 2000 v 

kurzech a v seminářích pro učitelky všech 

stupňů a typů škol. Pořádala je především 

Česká hudební společnost. Podle vlastních 

precizních záznamů proškolila 21 470 učitelek 

a učitelů. Každoročně také pořádala se svými 

žačkami z 1. a 2. stupně LŠU celovečerní 

představení v divadlech „Disk“ a „Rokoko“. 

V letech 1963 – 1978 účinkovaly její žačky 

spolu s Orchestrálním sdružením pražských 

učitelů také každé jaro v Městské knihovně v 

Praze na výchovných koncertech. Ty byly 

vytvořeny pro děti ze čtvrtých a z pátých tříd 

základních škol a navštívilo je přibližně 350 

000 mladých posluchačů. Mnoho let také učila 

ve Škole sborového zpěvu Bambini di Praga 

v Praze, kde pečovala především o nejmladší 

adepty sborového zpívání a uplatňovala tam 

vlastní metodické přístupy k rozvoji hudebních 

schopností prostřednictvím hudby a pohybu. 

Ráda vzpomíná na svou spolupráci s 

pracovníky z Prešovské university v Prešově a 

s učiteli z Pedagogického centra v Prešově. 

Právě studenti z Prešovské univerzity jí v roce 

2003 připravili program stylizovaných písní 

v úpravě slovenského skladatele Juraje Hat-

ríka, které sbírala společně se svým zesnulým 

manželem MUDr. Pavlem Viskupem  ve 

třicátých létech při svých častých návštěvách 

Slovenska. Koncert se uskutečnil 2. prosince 

2003 ve Velké aule Karolina v Praze. 

 Její práce stále pokračuje v příležitostných 

seminářích hudebně pohybové výchovy ve 

studijním oboru Učitelství pro mateřské školy 

na Pedagogické fakultě UK nebo v  rámci 

celostátní organizace Sokol. Paní profesorka 

konzultuje bakalářské práce, privátně vyučuje 

hru na klavír, sleduje hudební a společenské 

dění. V minulém roce obdržela na návrh 

Pedagogické fakulty UK v Praze ministerské 

vyznamenání Medaili J. A. Komenského prv-

ního stupně za celoživotní pedagogickou 

činnost. Její učitelská moudrost a zkušenosti 

nacházejí také uplatnění v kolektivu řešitelů 

odborných projektů Grantové agentury 

Univerzity Karlovy v Praze nebo MŠMT 

(naposled v roce 2006). Paní Božena Visku-

pová publikovala řadu článků v českých a 

slovenských novinách a odborných časopi-

sech, je autorkou několika skript a učebnic, 

které uvádím v závěru příspěvku. 

Záměrem tohoto příspěvku není komplexně 

hodnotit obsáhlé životní dílo a přínos paní 

Boženy Viskupové pro naší hudební pedago-

giku. Cílem je naznačit v duchu úvodu článku, 

že poctivá práce se nakonec ve výsledku 

projeví a že ji naléhavě potřebujeme ve všech 

společenských oblastech. Snažme se o to dle 

vlastních sil, hledejme a následujme obdobné 

osobnosti, buďme sami těmi osobnostmi. Život 

Boženy Viskupové  je příkladem, že má smysl 

jít za vlastními ideály - sobě k radosti a 

druhým pro užitek.  
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ABSTRAKT 

Hudba a pohyb fungujú v hudobno-edukačnom procese 

ako hudobno-pohybové činnosti. V tejto vzájom-

nej  integrácií predstavujú dôležitú súčasť  didaktiky 

hudby, ako najzávažnejšej disciplíny v systematike 

hudobnej pedagogiky. Cieľom príspevku je predstaviť 

hudobno-didaktickú koncepciu rytmicko-pohybovej 

výchovy Emila Jaquesa-Dalcroza a najmä jej tvorcu. 

Z hudobno-výrazových prostriedkov je v Dalcrozovej 

koncepcii využitý najmä rytmus, ktorý ako dominujúci 

výrazový prostriedok sa premieta aj do zjednodušeného 

názvu koncepcie  ako  Rytmika. Tento pojem má 

v  hudobno-edukačných systémoch krajín pluralitný 

význam, ako označenie činnostného obsahu, ale 

i predmetu na rôznych typoch a stupňoch škôl, ale aj 

označenie študijného programu (napr. v Poľsku). Na 

Slovensku sa v praktickej aplikácií ako koncepcia 

takmer neuplatňuje.  

 

Kľúčové slová: Pohyb. Hudba. E.J. Dalcroze. Rytmika. 

Metóda. 

 

 

ABSTRACT 

Music and movement function within the process of 

music education as music and movement activities. In 

this mutual integration they represent the important part 

of music didactics as the most important discipline in 

the taxonomy or music pedagogy. The aim of the paper 

is to introduce music and didactic conception of 

Dalcroze Eurhythmics and particularly introduce its 

author. From the elements of music expression in 

Dalcroze conception there are utilised particularly 

rhythm which is evident in the simplified name of the 

concept as Rhythmics. This concept has multivalent 

meaning. It can be used to determine performance – 

activity, but also subject taught at various types and 

grades of schools. And finally it denotes also study 

programme for music teachers (for example in Poland). 

In Slovakia it is not utilised as a conception.  

 

Key words: Movement. Music. E. J. Dalcroze. 

Rhythmics. Method. 

 

 

 

ÚVOD 

Pohyb ako kinestetický jav je výrazovým 

prostriedkom vo všetkých činnostiach, ktoré sú 

na ňom založené. V oblasti umenia je primár-

nym činiteľom a zároveň  najvyššou formou 

pohybu tanečné umenie. 

 

HUDBA A POHYB - POHYB A HUDBA  

Uvedené termínové spojenia nepredstavujú 

synonymum, aj keď majú spoločné výrazové 

prostriedky, ako metrum, tempo, rytmus, for-

mu, dynamiku i agogiku, fungujú vo vzájom-

nej podmienenosti a korelácií. Existuje však aj 

dominantné postavenie hudby alebo pohybu 

v rámci tejto duálnej existencie, ktoré vychá-

dza z kritérií a cieľov využitia hudby alebo 

pohybu.  

Hudba ako  primárny činiteľ má niekoľko 

pozícií: 

 Hudba vychádzajúca z potrieb pohybu. 

 Hudba ako zložka riadiaca pohyb – zmena 

pohybu je podmienená zmenou hudby. 

 Hudba ako zložka napomáhajúca pohybu, 

ktorá v určitých momentoch vystupuje vý-

raznejšie, s akcentom a dynamickou 

stránkou napomáha plastickému predve-

deniu pohybov [1]. 

 Pohyb ako primárny činiteľ je dominujúci 

v nasledovných oblastiach: 

 Pohyb definovaný ako základný výrazový 

prostriedok človeka v pohybovom a ta-

nečnom umení. 

 Pohyb ako prvotný a dominujúci pri špor-

tových, krasokorčuliarskych či  gymnas-

tických zostavách, pri ktorých sa až 

následne vyberá hudba. Hudba tu plní 

sekundárnu funkciu, niekedy až služobnú. 
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Vyváženosť hudby a pohybu  
 

 Hudba ako zložka sprevádzajúca pohyb, 

kde vzťah hudby a pohybu je vyvážený.  

 Hudba ako zložka inšpirujúca, pohyb čerpá 

tvorivé impulzy z hudby a naopak.   
 

Pohyb zohráva dôležitú úlohu  najmä u detí 

predškolského a mladšieho školského veku, 

kde spoločné výrazové prostriedky hudby 

a pohybu ako rytmus, tempo, metrum, dynami-

ka, forma a agogika rozvíjajú hudobné schop-

nosti jedinca. Hudba ako mocný inšpiračný 

zdroj sa stáva podnetom k pohybovej aktivite, 

ktorej výsledok je silne závislý od tempera-

mentu, motorických predpokladov, fyzického 

uvoľnenia,  schopnosti estetického vnímania, 

hudobno-rytmickej predstavivosti a ďalších 

vonkajších a vnútorných determinantov. Apli-

kácia hudby a pohybu vo výchovno-vzdelá-

vacom procese „(...) predpokladá na vyjadre-

nie hudobných zákonitostí disponovať zodpo-

vedajúcim súborom pohybových prostriedkov, 

ktorých výber je limitovaný jednak školskými 

podmienkami, priestorom triedy, časovými a 

obsahovými možnosťami predmetu hudobná 

výchova, ale aj pohybovými a hudobnými 

dispozíciami detí. Vzhľadom k tomu prichádza 

do úvahy nasledujúce spektrum pohybových 

prostriedkov: držanie tela, chôdza a drobný 

beh, ďalej rytmická reč tela, zastúpená predo-

všetkým tzv. hrou na telo a fonogestikou, patrí 

sem tiež expresívna rytmizovaná reč, pantomi-

mické prostriedky a prostriedky tanečné“ [2].  

Pohybová transformácia hudby je výsledkom 

rôznych procesov v rámci tvorivej činnosti, 

ktoré svojim komplexným a celostným pôso-

bením. 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

Hudobno-pohybové činnosti sa etablovali 

v československom všeobecno-vzdelávacom 

školstve  od r. 1976.  V modernom ponímaní 

obsahu hudobno-výchovného procesu po r. 

1990 a najmä z pozície vedeckej hudobno-

pedagogickej reflexie sú hudobno-pohybové 

činnosti súčasťou integratívnej hudobnej peda-

gogiky
1
. Integratívnu hudobnú pedagogiku 

ponímame  ako komplex tak tradičných hu-

dobných aktivít, ku ktorým zaraďujeme 

vokálne, rytmické, inštrumentálne a percepčné 

činnosti, ale aj moderné, ktoré sú odrazom 

dynamického vývoja v hudobnej pedagogike 

a sú založené na integrácií obsahu iných 

disciplín. K takýmto radíme hudobno-drama-

tické, hudobno-manažérske, či hudobno-

mediálne činnosti, v ktorých hudba vystupuje  

v integrácií s inou vednom disciplínou, či dru-

hom umenia.   

Hudobno-pohybové činnosti „(...) umocňujú 

a prehlbujú hudobné vnímanie, umožňujú 

stvárniť vlastnosti tónov, prispievajú k po-

znaniu funkcie hudobných vyjadrovacích 

prostriedkov (...)“ [3], sú predmetom didaktiky 

hudby a zároveň činnosťami, ktoré v histórií 

hudobno-pedagogického myslenia spolutvorili 

základ hudobno-didaktických koncepcií. Ich 

integrácia do edukačného procesu môže 

prispieť k zvýšeniu motivácie učiť sa, pričom 

prepojenie takto získaných poznatkov vedie 

k trvalejšiemu osvojeniu a využitiu vedomostí 

pre život  [4]. 

Hudobno-pohybové cvičenia vo svojej ele-

mentaristike ako rytmicko-pohybové cvičenia 

využil v 20. rokoch minulého storočia nemec-

ký hudobný skladateľ Carl Orff  (1895-1982), 

pedagóg, reformátor  hudobnej pedagogiky a 

tvorca Schulwerku
2
, hudobno-pedagogického 

diela, ktoré predstavuje jednu z najefek-

tívnejších didaktických koncepcií vôbec. 

Pojem Schulwerk „(...) označuje hudobnú 

a pohybovú/tanečnú pedagogickú koncepciu, 

ktorá vznikla na pôde Günther–Schule 

v Mníchove v 20. rokoch 20. storočia“ [5]. 

Carl Orff  spájal pohybovú zložku ako naj-

prirodzenejší prejav u detí čo najužšie s 

hudbou, najmä jej rytmickou zložkou, ktorá je 

                                                      
1
 Pojem integratívna hudobná pedagogika sa etabloval 

v našom hudobno-terminologickom slovníku po r. 1990 

v súvislosti s koncepciou polyestetickej výchovy 

Wolfganga Roschera. 
2
 Orffove hudobno-pedagogické dielo Schulwerk sa  aj 

v slovenčine uvádza v originálnom nemeckom názve.  
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východiskovou zložkou Orffovho prístupu k 

hudbe. „Vychádza z pentatoniky a z folklóru, 

pretože práve on využíva elementárny prejav, 

spája hudbu, pohyb a slovo v malých a 

prehľadných formách“ [6]. 
 

Významný nemecký hudobný pedagóg 

a psychológ Karl Hörmann (1977) v rámci 

svojej didaktiky psycho-fyziologického hu-

dobného vnímania, sleduje cieľ „dopracovať“ 

sa v produkcii a recepcii hudby k celostnému 

zážitku. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné 

zvládnuť obsah a ciele pohybu/pohybov, 

založených na vnímaní vlastného tela, na 

pohybových skúsenostiach a cvičeniach akcen-

tujúcich čas, priestor, dynamiku a formu 

a integrujúcich tradičné hudobné prostriedky 

ako rytmus, tempo, metrum.  

 

RYTMICKO-POHYBOVÁ KONCEPCIA 

E. JAQUESA DALCROSA 

Hudobná pedagogika na prelome 19. a 

začiatkom 20. storočia zaznamenala prudký 

záujem o skvalitnenie hudobno-výchovného 

procesu v oblasti školskej hudobnej výchovy. 

Práve v rôznych typoch všeobecno-vzdelá-

vacích škôl  dostáva  predmet spev  v prvej 

polovici 20. storočia nový obsah a vyučovanie 

spevu je postupne doplňované hudobnými 

činnosťami: percepčnými, inštrumentálnymi 

a pohybovými a dochádza aj k zmene názvu 

predmetu na hudobnú výchovu.   Táto diver-

zifikácia prináša nové poznatky, sumarizácie, 

objavujú sa aj prvé výsledky hudobno-peda-

gogických prieskumov a výskumov, ktoré 

formujú  obsah didaktiky hudby ako vedeckej, 

hudobno-pedagogickej disciplíny. Okrem Car-

la Orffa novým hudobno-pedagogickým 

postupom venoval pozornosť aj švajčiarsky 

hudobný pedagóg Émile Jaques-Dalcroze. 
 

Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) (obr. 1) 

bol významnou a všestrannou osobnosťou,  

skladateľom, choreografom a scénografom, 

ktorý svojimi  pedagogickými reformami a or-

ganizátorskými činmi výrazne zasiahol do 

dejín hudobnej pedagogiky. 

Systematicky sa zaoberal vzťahom medzi 

hudbou a pohybom a stal sa reformátorom 

rytmicko-pohybovej výchovy. Dalcroze spoz-

najúc ako jeho študenti slabo cítia rytmus 

hudby, zaumienil si prebudiť u nich zmysel 

pre rytmické a metrické prežívanie  pohybom 

celého tela v priestore. Tu je Dalcrozov  zrod 

myšlienky využitia „rytmického pohybu" ako 

súčasti hudobnej edukácie a zároveň výcho-

diskom  nových vyučovacích metód, ktoré sa 

pri zrode nazývali „rytmická gymnastika" a 

neskôr „rytmika“ (1904-1906). 
 

 
Obrázok 1 Émile Jaques-Dalcroze 

                  

Émile Jagues-Dalcroze bol pôvodom Švaj-

čiar, paralelne ukončil v r.1883 Gymnázium 

a Konzervatórium v Ženeve a  prehlboval si 

svoje vzdelanie  na Konzervatóriu vo Viedni 

u Antona Brucknera. Ďalšie hudobné vzde-

lanie získal v Paríži u Léo  Delibesa, Gabriela 

Faurého. V roku 1891 prijal Emil Jaques priez-

visko  Dalcroze, aby sa odlíšil od vtedy zná-

meho klaviristu  a skladateľa Emila Jagues’a.  

Pedagogická činnosť v rokoch 1892-1901 je 

poznačená intenzívnym hľadaním nových 

hudobno-didaktických postupov, predovšet-

kým svojej rodiacej sa „metódy rytmiky“. Od 

r. 1902 prednáša aj  na Konzervatóriu v Lau-

sanne, kde predstavuje prvé prednášky  o 

„rytmickej gymnastike“. Túto metódu realizu-

je v ďalších troch rokoch v špeciálnej triede 
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ženevského konzervatória so študentmi, ale aj 

deťmi. Jeho iniciatíva našla odozvu u zámož-

ného a vzdelaného mecenáša umenia z 

Nemecka Wolfa Dorna, ktorý mu ponúkol na 

realizáciu jeho plánov aj inštitucionálne 

zázemie v Hellerau pri Drážďanoch. A tak sa 

naplnil sen E. J. Dalcrozu o vybudovaní 

samostatného inštitútu,  kam sa aj v roku 1910 

presťahoval. Žiaľ, v čase vojnovom Nemci 

zatvorili inštitút a stala sa z neho nemocnica.  

Nová epocha  sa pre Dalcrozu začína v r. 

1915 opäť v Ženeve, kde inauguroval inštitút, 

ktorý je dodnes svetovým centrom  výchovy v 

„metóde rytmiky“ E. Jaquesa – Dalcroza (obr. 

2). Roky 1915-1924 sú naplnené prednáš-

kovými cestami do Londýna, Paríža, ale aj 

iných veľkých európskych miest, kde demon-

štruje svoju metódu, realizuje prázdninové 

kurzy, semináre, pomáha pri zakladaní škôl, 

špecializujúcich sa na jeho metódu. V r. 1924 

vzniká ďalší inštitút É.Jaques-Dalcroza v Parí-

ži, kde sa aj tvorca krátko zdržiava. V r. 1926 

sa zakladá Medzinárodná spoločnosť peda-

gógov metódy Dalcroza, ktorá má aj národné 

sekcie napr. aj v Japonsku. Počas svojho 

života získal E. J. Dalcroza veľa ocenení, stal 

sa členom medzinárodných vedeckých grémií, 

získal titul doktor honoris causa Univerzity 

v Chicagu, na Univerzite v Lausanne. Zomiera 

1. júla 1950.  

 
Obrázok 2 Inštitút É. Jaquesa-Dalcroze  v Ženeve  

 

Rozvoj a neustále zdokonaľovanie tejto me-

tódy, ktorá  spočíva na princípe prenosu  účin-

ku rytmu prostredníctvom sluchového analy-

zátora na celého človeka, sa stali hlavnou 

náplňou hudobno-pedagogického diela Émile 

Jaques Dalcroze. Svojou, dnes všeobecne 

uznávanou a efektívnou metódou sledoval  

rozvoj hudobných schopností  jedinca, založe-

ných na vzájomnej korelácií:  

 rytmickej gymnastiky alebo rytmiky,  

 sluchovej a intonačnej výchovy, tzv. 

solfeggia, 

 improvizácie. 
 

Dalcrozova metóda nebola výsledkom 

spontánneho impulzu, ale výsledkom rokov 

štúdia, v ktorých sa zaoberal zmyslom človeka 

pre rytmus, ako najvýraznejšieho  vyjadrova-

cieho prostriedku, jeho  aplikáciou v pohybe a 

jeho prvkoch a v„mozgovej koordinácií“ 

celého pohybového aparátu  na „vodcovskú“  

úlohu hudby. 

Všetky metódy „rytmiky“ sú  zamerané na 

posilnenie kapacity koncentrácie, zvýšenie 

podvedomia, vytvorenia motorických  návy-

kov a nových impulzov. 

Cieľom jeho vzdelávania bolo  viesť študen-

tov tak, aby na konci štúdia mohli  povedať 

nie: „ja viem", ale „ja cítim" a vypestovať 

v nich túžbu po sebavyjadrovaní pohybom. 

Prostredníctvom jeho metódy si človek nielen 

osvojil vedomosti, ale nadobudol aj zručnosti  

a najmä vypestoval vôľové vlastnosti  „nielen 

aby chcel“, ale „aby aj mohol“. Okrem „zdo-

konaľovania“ hudobného sluchu a zmyslu pre 

rytmus Dalcroze tiež pochopil, že pohybom a 

jeho usporiadaním sa formujú aj ľudské 

vlastnosti a evidentne pohyb vplýva upoko-

jujúco na nervovú sústavu.  „Hudbu nepočúvaš 

len ušami, ale počúvať ju vo vibráciách celého 

tela, v mozgu v súčinnosti  „ucha, rytmu 

a improvizácie.“  

Cieľom  Dalcrozovej Rytmiky je „prenos 

hudby  do  pohybu tela tak, aby  sa telo stalo 

hudbou“ a jej úlohou je stimulovať sily člo-

veka aby sme to:  

 čo počujeme, zaregistrovali v mysli, 

 čo počujeme, pochopili a analyzovali, 

 čo cítime, nechali preniknúť  našim telom, 
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 nasmerovali pohyb tela  (viac či menej) na 

hudbu, jej rytmus a charakter. 

 

Tieto rôzne aktivity mysle a tela by mali byť 

vykonávané súčasne. Východiskovým bodom 

pre  Dalcroza bol „Le pas Jagues" (kroky Ja-

gues'a), t.j. kroky do rytmu hudby. Z týchto 

krokov vybudoval celú koncepciu nazvanú  

„rytmika“. Rytmika obsahuje rad cvičení, 

napr.: 

 rozdelenie času a priestoru na rovnaké a 

rozdielne diely s využitím metrických ak-

centov,  

 pohybové cvičenie, ktoré umožňuje preja-

vovať pocity, na základe rôznych  rytmov a 

v rôznych dynamických alebo tempových 

dimenziách,  

 cvičenie inhibičné, 

 cvičenie polyrytmiky, pohybového kánona, 

 cvičenie agogické na zmenu tempa, zrý-

chlenie a spomalenie pohybov (augmen-

tácia a  diminúcia), 

 cvičenie na  analýzu pohybu, 

 cvičenie na vyjadrenie frázy a pohybového     

gesta, 

 cvičenie pohybovej improvizácie, 

 dirigovanie (pohybové). 

 

Sústava 20 pohybov E. J. Dalcroza 

„Dnes hovoríme o sústave 20 polôh. Sústava 

obsahuje pohyby číselne rozdelené podľa 

charakteru a logického spájania na sled: 

pohybov rovných, pohybov s pažami okrú-

hlymi, pohybov krúžením paží“ [7].

 

 
 

Obrázok 3 Sústava 20 pohybov E. J. Dalcroza [7] 
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Okrem E. J. Dalcroza, boli „podnetom vytvo-

renia a šírenia jeho rytmiky snaženia viacerých 

škôl a vytváranie koncepcií, počnúc Delsar-

teho estetickou pohybovou výchovou, harmo-

nickou pohybovou výchovou G. Stebbinsovej, 

zdravotnou gymnastickou výchovou B. 

M. Mensendieckovej, cez výrazovú gymnas-

tiku R. Bodeho, po vznik novodobého výrazo-

vého tanca, predovšetkým v rytmických taneč-

ných školách I. Duncanovej, ale aj R. Labana“ 

[8]. 

Dalcrozova rytmicko-pohybová koncepcia  

má širokodimenziálne využitie v uvedených 

oblastiach: 

 v predškolskej pedagogike, 

 na 1. stupni  a 2. stupni ZŠ, 

 v hudobnej terapii, 

 rytmika v špeciálnej pedagogike, 

 rytmika v rehabilitácií postihnutých detí, 

 rytmika v rehabilitácií detí s poruchami 

osobnosti,  

 rytmika ako spôsob terapie psychicky 

chorých detí.   

 

ZÁVER 

V hudobno-pedagogickom prostredí na 

Slovensku sa Dalcrozova koncepcia uvádza 

v teoretickej rovine v didaktikách hudobnej 

výchovy.  Rytmická výchova, ktorá  sa uplat-

ňuje najmä v predškolskej hudobnej výchove 

a na 1. stupni ZŠ, vychádza z princípov 

Dalcrózovej metódy, ale ako koncepcia zvaná 

„Rytmika“ sa na Slovensku neetablovala. 

V Poľsku je to „živá“ rytmicko-pohybová 

koncepcia, výchova podľa Dalcroza, ktorá je 

v materských školách v „programe pod-

stawowej“, paralele nášho Štátneho vzde-

lávacieho programu ISCED 0, ako samostatná 

oblasť výchovy. V materských školách ju 

realizuje učiteľ, ktorý ukončil „študijný 

program „Rytmika“ na univerzite, alebo na 

hudobnej akadémii. 

Vychádzajúc zo širokého uplatnenia Dalcro-

zovej koncepcie (nielen) v hudobnej edukácií, 

je potrebné práve v súčasnosti zvýšiť na 

Slovensku aktivity v kultivácií pohybu škol-

skej populácie aj  návratom ku cieľom,  pra-

vidlám a  modelom rytmicko-pohybovej kon-

cepcie  E. J. Dalcroza. 
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RÝCHLOSTNÉ A RÝCHLOSTNO-SILOVÉ SCHOPNOSTI REPREZENTANTIEK 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BEHOCH NA KRÁTKE VZDIALENOSTI V ŽIACKEJ 

KATEGÓRII V ATLETIKE 

 

ČILLÍK Ivan, PUPIŠ Martin, ĎURJÁK Ondrej 

 

Katedra telesnej výchovy a športu, FHV UMB Banská Bystrica 
 

ABSTRAKT  

Príspevok sa zaoberá rýchlostnými a rýchlostno-

silovými schopnosťami žiačok v behoch na krátke  

vzdialenosti v atletike. Cieľom bolo zistiť výkonnosť a 

závislosti v ukazovateľoch rýchlostných schopností: 

akceleračná rýchlosť, maximálna rýchlosť a v uka-

zovateľoch rýchlostno-silových schopností: výbušná 

sila dolných končatín. Rýchlostné schopnosti sme 

zisťovali behom na 50 m z polovysokého štartu, 

rýchlostno-silové schopností sme zisťovali 10 opako-

vanými výskokmi bez pomoci paží. Súbor tvorili 

reprezentantky SR v žiackej kategórii v atletike. Celko-

vo sme zistili len priemerné predpoklady našich 

probandiek. Čas kontaktu pri opakovaných výskokoch 

je jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý výrazne 

ovplyvňuje úroveň rýchlostných a rýchlostno-silových 

schopností. Závislosť medzi výškou výskoku a maxi-

málnou rýchlosťou potvrdila význam silových schop-

ností na úroveň maximálnej rýchlosti. So zvyšujúcou sa 

reaktivitou u žiačok rastie aj svalová rigidita, teda 

svalovo-šľachová tuhosť alebo pripravenosť k odrazu. 

 

Kľúčové slová: Atletika. Žiačky. Rýchlostné 

schopnosti. Rýchlostno-silové schopnosti. Behy na 

krátke vzdialenosti. 

 

ABSTRACT 

This contribution deals with speed and speed-strength 

abilities of the pupils in short-distance runs in athletics. 

The main purpose of our contribution was to determine 

the performance and the correlations between the 

indicators of speed: accelerating speed, maximum 

running speed and the indicators of speed-strength: 

explosive power of lower limbs. We investigated speed 

abilities using the 50 m sprint with a standing start and 

speed-strength abilities by performing 10 repetitive 

squat jumps without the help of the upper limbs. The 

sample of subjects consisted of the girls – competitors 

for Slovakia in the Youth category in athletics. Overall, 

physical demands of tested athletes were found to be 

average. Contact time during the repetitive jumps is one 

of the decisive factors that significantly affect the level 

of speed and speed-strength abilities. The correlations 

between the height of the jump and maximum running 

speed confirmed the importance of strength abilities on 

the level of maximum running speed. With increasing 

reactivity even the muscular rigidity increases, it means 

the muscle-tendon stiffness or preparedness for the take-

off. 

 

Key words: Athletics. Girls. Speed abilities. Speed-

strength abilities. Short-distance runs. 

 

 

ÚVOD 

Deti vo veku 14 - 15 rokov sa nachádzajú 

podľa niektorých autorov v etape špecializo-

vaného tréningu (napr. Perič 2004) a podľa 

iných autorov, ku ktorým sa prikláňame, 

v etape základnej športovej prípravy (Čillík 

2004). Takéto delenie je z hľadiska meto-

dicko-organizačného. Potvrdzuje to aj názor 

Millerovej et. al. (2001), ktorý tento vek zara-

ďujú do etapy špecializovanej prípravy ale 

odporúčajú pomer všeobecnej a špeciálnej 

prípravy 60 : 40 %. Čiže nie je rozhodujúci 

názov etapy ale obsah tréningu. Príslušnosť 

a prechod z jednej etapy do druhej závisí od 

úrovne adaptačných schopností a stupňa 

biologického rozvoja. Tomu by mal zod-

povedať športový tréning s primeraným trénin-

govým zaťažením, pretekaním a ostatnými 

mimotréningovými faktormi. V posledných 

rokoch však aj v atletike dochádza k tlaku na 

skoršiu špecializáciu, ktorá súvisí o.i. aj so 

zaradením svetových podujatí v doraste-

neckých kategóriách (majstrovstvá sveta 

v atletike do 17 rokov, Olympiáda mládeže do 

17 rokov a majstrovstvá Európy do 17 rokov). 

Tieto zmeny sa dotýkajú aj prípravy v nižších 

vekových kategóriách. Preto je potrebné pris–

pôsobiť celú dlhodobú prípravu od najnižších 
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vekových kategórií a nielen v kategórii star-

šieho žiactva (14 – 15 rokov). Cestu ako za-

bezpečiť plynulý vstup a prechod detí 

v jednotlivých kategóriách je napr. projekt 

Atletika pre deti. Praktické skúsenosti  a vý-

sledky na Slovensku ale hlavne v Čechách 

ukazujú správnosť cesty. Potvrdzujú to aj prá-

ce niekoľkých autorov, napr. Vindušková 

(2003), Jeřábek (2008), Michálek (2008), 

Kaplan, Válková (2009); Vindušková, Křivo-

hlavá (2010); Švachová (2011, 2012). Na tento 

projekt nadväzuje kategória najmladšie žiactvo 

(10 – 11 rokov) a mladšie žiactvo (12 – 13 

rokov). V iných krajinách majú projekty po-

dobné názvy a zameranie. Motívom je získať 

deti pre pravidelný tréning, s cieľom perspek-

tívneho zvyšovania výkonnosti vo vyšších 

vekových kategóriách. V Poľsku sa proble-

matikou prípravy v tomto veku zaoberali napr. 

Iskra et al. (2008a, 2008b), Klimczyk (2008) 

v ďalších krajinách napr. Havage – Havage 

(1993), Corbin – Pangrazzi (1998), Balyi – 

Way (2002), Balyi – Hamilton (2004), 

Katzenbogner (2004), Barber (2005), Gozzoli 

(2006), Gozzoli – Simohamed – El-Hebil 

(2006), Swope (2006), Grasso (2010). V rámci 

projektu Kids athletics sa v IAAF preferuje 

zameranie vo veku 10 – 12 rokov na základné 

zraučnosti a vo veku 13 – 14 rokov na základ-

nú techniku atletických disciplín. Výkony, 

technická vyspelosť a kondičná pripravenosť 

najlepších žiakov vo veku 14 - 15 rokov potvr-

dzujú, že v tejto vekovej kategórii je potrebné 

mať za sebou niekoľko rokov tréningu, ktorý 

by mal mať prevažne všestranný charakter 

s perspektívnym výkonovým zameraním.  

Sledovanie výkonov v atletických súťažiach 

je jedna stránka talentu a zisťovanie predpo-

kladov v motorických testoch, ktoré zisťujú 

úroveň vybraných predpokladov je druhá 

stránka. Tieto testy sú často lepším ukazo-

vateľom predpokladov sledovaných žiakov, 

zvlášť keď nimi zisťujeme predpoklady, ktoré 

sú výrazne geneticky podmienené, teda trénin-

gom ťažko ovplyvniteľné. Popri iných, napr. 

somatických, technických, taktických, zdravot-

ných, sociálnych a iných faktoroch nám veľa 

napovedajú o perspektíve daného jedinca. 

Osobitne je to v behoch na krátke vzdialenosti, 

kde je veľká genetická podmienenosť rozho-

dujúcich faktorov športového výkonu. Príspe-

vok bol napísaný s podporou GÚ VEGA 

1/1158/12 Adaptačný efekt tréningového 

zaťaženia v individuálnych športoch.  

 

CIEĽ 

Zistiť a zhodnotiť úroveň a závislosti rých-

lostných a rýchlostno-silových schopností 

v atletike u pretekárok v behoch na krátke 

vzdialenosti, reprezentantiek SR v kategórii 

žiactva. 

 

METÓDY  

Testovanie sme uskutočnili 27.9.2012 na 

atletickom štadióne v Nitre v rámci zrazu 

reprezentantov, pred medzištátnym päťstret-

nutím žiactva CZE-CRO-HUN-SLO-SVK. 

Zúčastnili sa ho všetci slovenskí reprezentanti, 

ktorí sa dostavili na zraz až na 2-3 pretekárky, 

ktoré sa ospravedlnili zo zdravotných dôvo-

dov. Do práce sme zaradili výsledky 8 žiačok, 

ktoré reprezentovali Slovenskú republiku 

v behoch na krátke vzdialenosti - v hladkých 

a prekážkových šprintoch. Pretekárky mali 15 

rokov, okrem pretekárky S.P., ktorá mala 13 

rokov.  
 

Testy boli nasledovné: 

 Beh na 50 m z polovysokého štartu: foto-

bunky boli rozostavené na štarte, vo vzdia-

lenosti 20 m, 40 m a 50 m. Zisťovali sme 

akceleračnú rýchlosť 0 – 20 m, maximálnu 

rýchlosť 20 – 40 m a 40 – 50 m a celkový 

výkon v behu na 50 m. Do príspevku sme 

zaradili výkon v behu na 50 m ako kom-

plexný ukazovateľ bežeckej rýchlosti, akce-

leračnú rýchlosť (0 – 20 m) a maximálnu 

rýchlosť (20 – 40 m).  

 10 opakovaných výskokov na výskokovom 

ergometri zn. MYOTEST (obr. 1). Opako-

vanými výskokmi sa zisťuje odrazová 

výbušnosť dolných končatín. Do  predlože-

ného príspevku sme zaradili všetky sledo-

vané parametre: výška výskoku - h (cm), 
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čas trvania odrazu – tc (ms), reaktivita 

(index = čas letu/ čas opory, svalová rigi-

dita (vyjadruje tuhosť, ako indikátor 

svalového napätia pre odraz) (kN.m
-1

) 

(www.verticaljumping.com). 
 

Pre vyhodnotenie výsledkov sme použili 

logické metódy a korelačné závislosti medzi 

jednotlivými sledovanými ukazovateľmi rých-

lostných a rýchlostno-silových schopností.  
 

 
Obr. 1 Prístroj myotest (www.verticaljumping. com)  

 

VÝSLEDKY 

Pretekárky majú vhodné somatické 

predpoklady  (tab. 1). Vo veku 15 rokov majú 

šprintérky  telesnú výšku 165 – 178 cm. Jedine 

pretekárka S.P. má telesnú výšku 158 cm ale 

má len 13 rokov. To je predpokladom dosiah-

nutia primeranej telesnej výšky na behy na 

krátke vzdialenosti v dospelom veku. Telesná 

hmotnosť je primeraná (index 8 – 17 cm), čo 

dáva perspektívne možnosti na rast svalovej 

hmoty a dosiahnutie optimálneho výškovo – 

hmotnostného indexu. Poradie v ukazova-

teľoch rýchlostných schopností je rovnaké 

u dvoch pretekárok – u najrýchlejšej a najpo-

malšej. U ostatných sú rozdiely v poradí. 

Medzi pretekárkami jednotlivých skupín 

navzájom – krátke šprinty v porovnaní s dl-

hým šprintom nie sú jednoznačné rozdiely. To 

isté platí aj pri porovnaní šprintérok na hladké 

behy a na prekážkové behy. Zo sledovanej 

skupiny najlepšie ukazovatele dosiahla 

pretekárka N.O., ktorá je však biologicky 

akcelerovaná oproti ostatným pretekárkam. 

Najpomalšia pretekárka (V.F.), so špeciali-

záciou na 300 m prek. bola vybraná na šprinty 

pravdepodobne na základe iných ukazovateľov 

ako rýchlostných. Úroveň jej rýchlostných 

schopností nedáva predpoklady pre perspek-

tívne dosahovanie  výkonnosti v behoch na 

krátke vzdialenosti. Dobré rýchlostné predpo-

klady preukázala 13-ročná pretekárka S.P. 

Najlepšie pretekárky v úrovni rýchlostných 

schopností dosiahli parametre na úrovni naj-

slabšieho pretekára zo súboru chlapcov, ktorý 

ale výrazne zaostával za ostatnými. 

 

Tabuľka 1 Základné somatické ukazovatele a ukazovatele rýchlostných schopností  

Meno 

 

disciplína 

 

TV  

(cm) 

TH  

(kg) 

50 m 

(s) 

poradie 

 

0 - 20 m 

(s) 

poradie 

 

20 - 40 m 

(s) 

poradie 

 

N.O. 
100 m,  

4x100 m 
178 70 

 

6,7 
1 

 

3,167 
1 2,37 1 

N.L. 
100 m, diaľka, 

4x100 m  
165 53 6,799 4 3,143 3 2,461 7 

S.K. 4x100 m 170 55 6,855 6 3,256 7 2,386 3 

M.K. 300 m 176 60 6,859 7 3,163 5 2,456 6 

S.P. 300 m 158 45 6,734 2 3,112 2 2,398 4 

M.S. 

100 m prek., 

300 m prek.,  

4x100 m 

167 57 6,736 3 3,155 4 2,381 2 

K.S. 100 m prek.  167 50 6,849 5 3,2 6 2,437 5 

V.F. 300 m prek. 170 53 7,199 8 3,353 8 2,565 8 
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Tabuľka 2 Ukazovatele rýchlostno-silových schopností  

Meno 

 

výška  

(cm) 

poradie 

 

kontakt 

(ms) 

poradie 

 

reaktivita  

(index) 

poradie 

 

rigidita  

(kN.m-1) 

poradie 

 

N.O. 35,3 7 113 1 4,72 2 72,2 1 

N.L. 39,4 3 152 5 3,73 5 29,3 7 

S.K. 37 5 142 4 3,88 4 39,8 5 

M.K. 36,9 6 139 3 3,94 3 44,9 3 

S.P. 38,3 4 194 8 2,88 8 14,8 8 

M.S. 34,9 8 159 6 3,35 7 42 4 

K.S. 40,7 1 117 2 4,9 1 48,5 2 

V.F. 39,7 2 160 7 3,54 6 30,4 6 
 

V ukazovateľoch rýchlostno-silových schop-

ností má najlepšiu výkonnosť prekážkarka 

K.S. (tab. 2). V celkovom poradí v jednot-

livých parametroch je na 1. - 2. mieste, najlep-

šia je vo výške výskoku a v reaktivite. Najkrat-

ší čas kontaktu a najlepšiu svalovú rigiditu 

mala N.O.  Naopak najmladšia pretekárka S.P. 

zaostala vo všetkých ukazovateľoch okrem 

výšky výskoku. Dvojročný vekový rozdiel sa 

ukázal ako handicap voči ostatným pretekár-

kam. Medzi pretekárkami jednotlivých skupín 

navzájom – krátke šprinty v porovnaní s dl-

hým šprintom, hladké behy a prekážkové behy 

nie sú jednoznačné rozdiely.  

V našom súbore žiačok vyšla silná závislosť 

medzi akceleračnou a maximálnou rýchlosťou 

(obr. 1). Na rozdiel od teórie, ktorá uvádza 

relatívnu nezávislosť týchto faktorov, sa v 

našom súbore potvrdila silná závislosť akcele-

račnej a maximálnej rýchlosti. Oba paramatre 

sú v behoch na krátke vzdialenosti veľmi 

dôležité a ich vysoká úroveň je predpokladom 

vysokej výkonnosti. 

Čas kontaktu pri opakovaných výskokoch 

u žiačok nemá vysokú závislosť s akcelerač-

nou a maximálnou rýchlosťou. Pri behu je čas 

kontaktu rozhodujúci ukazovateľ ale pri opa-

kovaných výskokoch je to aj otázka techniky 

a spôsobu vykonania opakovaných výskokov. 

Veľmi vysoká závislosť sa ukázala medzi 

časom kontaktu vo vzťahu ku komlexnejším 

ukazovateľom – reaktivita a svalová rigidita 

(obr. 2, 3). Závislosť je nepriama, tzn., že čím 

kratší kontakt, tým vyššia reaktivita a svalová 

rigidita. Ukázalo sa, že čas kontaktu má 

výrazný vplyv na komplexné posúdenie úrov-

ne rýchlostno-silových schopností.     

 
Legenda: R= 0,65 silná závislosť;  hodnota 

spoľahlivosti 42,3%; štatisticky významný model 
 

Obrázok 1 Závislosť akceleračnej a maximálnej 

rýchlosti  

 

Legenda: R=0,969 silná závislosť; 

spoľahlivosť 94 %; štatisticky významné  
 

Obrázok 2 Závislosť času kontaktu a reaktivity 
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Vo výške výskoku dosiahli žiačky hodnoty 

v rozpätí 34,9 – 40,7 cm. Čas trvania odrazu 

mali žiačky v rozpätí 113 – 194 ms.  Index 

reaktivity dosiahli 2,88 – 4,72. Svalová rigidi-

ta dievčat bola v rozpätí 14,8 – 72,2 (kN.m
-1

). 

Celkovo pozorujeme veľké rozdiely v súbore 

dievčat, čo súvisí aj s veľkými rozdielmi 

v úrovni biologického rozvoja. Zisťovali sme 

korelačné závislosti medzi všetkými rýchlost-

nými a rýchlostno-silovými ukazovateľmi. 

V obrázkoch 1 – 5 uvádzame len tie, v ktorých 

sme zistili štatisticky významnú závislosť. 

Okrem uvedených sme zistili stredne silnú 

závislosť na úrovni R = 0,5 v nasledovných 

vzťahoch: závislosť maximálnej rýchlosti 

a svalovej rigidity, závislosť výšky výskoku 

a svalovej rigidity ale tieto závislosti boli 

štatisticky nevýznamné. V súbore žiačok sme 

zistili štatisticky významnú závislosť medzi 

výškou výskoku a maximálnou rýchlosťou 

(obr. 4).  

 
Legenda: R= 0,895 silná závislosť; hodnota 

spoľahlivosti 80,1 %; štatisticky významný model 
 

Obrázok 3 Závislosť času kontaktu a svalovej 

rigidity  

 
Legenda: R= 0,651 silná závislosť;  hodnota 

spoľahlivosti 42,3%; štatisticky významný model 
 

Obrázok 4 Závislosť výšky výskoku a maximálnej 

rýchlosti  

Vysvetľujeme to tým, že pri maximálnej 

rýchlosti je rozhodujúca dĺžka kroku, ktorá 

závisí od sily odrazu a uhla odrazu. Obdobný 

poznatok uviedli aj Babel Copaver, Hertog, 

Hue (2012) o  vplyve odrazovej výbušnosti na 

maximálnu rýchlosť u karibských detí vo veku 

13  - 15 rokov. 

Ukazuje sa tu význam silových schopností na 

úroveň maximálnej rýchlosti. V žiackej kate-

górii táto závislosť môže byť ešte výraznejšia, 

napr. u biologicky akcelerovaných jedincov, 

ktorý sa odlišujú od ostatných vysokou úrov-

ňou silových schopností ako aj úrovňou 

rýchlostných predpokladov. Potvrdilo sa to aj  

u najlepšej pretekárky, v sledovanom súbore 

žiačok, ktorá mala výrazne najlepšiu svalovú 

rigiditu, dokonca aj v porovnaní s chlapcami.   

 Konštatujeme vysokú závislosť reaktivity 

a svalovej rigidity (obr. 5). U dievčat platí, že 

so zvyšujúcou sa reaktivitou zvyšuje sa aj 

svalová rigidita, teda svalovo-šľachová tuhosť 

alebo pripravenosť k odrazu. 
 

 
Legenda: R= 0,822 silná závislosť;  hodnota 

spoľahlivosti 67,5%; štatisticky významný model 
 

Obrázok 5 Závislosť reaktivity a svalovej rigidity  
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Ukazovateľ svalovej rigidity je menej známy 

a na základe úrovne reaktivity sa môžeme 

domnievať o predpokladoch vyvoriť svalové 

predpätie pred odrazom - v našom prípade sme 

to zisťovali pri opakovaných odrazoch. Je to 

ale dôležitá schopnosť aj pri odraze v skokoch, 

šprintérskom alebo prekážkovom behu.     

 

DISKUSIA  

Sledovanie úrovne rýchlostných a rých-

lostno-silových schopností má v tejto vekovej 

kategórii význam vo všetkých skupinách atle-

tických disciplín. Zvlášť dôležité to je v rých-

lostno-silových disciplínach, t.j. aj v behoch na 

krátke vzdialenosti. Na Slovensku máme všeo-

becne malú základňu atlétov a počty atlétov 

napr. v Českej republike sú pre nás nedos-

tihnuteľné, napr. Vindušková, Rus (2010) 

uvádzajú pri výbere do 6. ročníkov športových 

tried účasť okolo 2000 žiakov (údaj z rokov 

2001/2002 a 2002/2003). O to lepšie sa 

musíme starať o mládež trénujúcu atletiku. 

Bohužiaľ ako sa ukazuje s počtom poklesla aj 

kvalita. Potvrdzujú to aj výsledky nášho 

prieskumu, ktorý sme urobili na vzorke naj-

lepších žiačok. V behu na 50 m sú dievčatá na 

hranici normy pre výber na šprintérske discip-

líny (Perič, 2006). Ale ide len o orientačnú 

normu na výber talentov a náš súbor tvorili 

žiačky, ktorí sú najlepšie v SR. Ešte je dôležité 

vedieť, či výkony sú výsledkom náročného 

špecializovaného tréningu, somatických pred-

pokladov alebo špeciálnych predpokladov pre 

šprintérske disciplíny. U dievčat šprintérky 

tesne za normou v behu na 100 m ako 

kritériom výberu a prekážkarky jedna splnila 

a jedna nedosiahla normu. Zeličenok, Nikituš-

kin, Guba (2000) uvádzajú u najlepších prete-

károk sveta v kategórii žien udávajú vo veku 

14,5 roka výkon v behu na 100 m 12,67 s. 

Naše dievčatá dosiahli slabšie výkony o 0,2 – 

0,3 s. V súbore žiačok v úrovni rýchlostno-

silových schopností výrazne nadpriemerné 

predpoklady preukázali pretekárky K.S. 

a pretekárka N.O. U pretekárky N.O. je do-

siahnutá úroveň pravdepodobne výsledkom 

predovšetkým biologických predpokladov. 

V kategórii žiačok výraznejším talentom na 

šprintérske disciplíny je pretekárka K.S. U pre-

tekárky N.O. budú pravdepodobne limitujúce 

jej biologické parametere. Uvedomujeme si, že 

jedno testovanie nemôže vyriešiť otázku 

komplexnej diagnostiky mladej atlétky, ani 

určiť mieru jej talentu. Je však potrebné 

identifikovať mieru predpokladov aj z pohľadu 

súčasnej a perspektívnej špecializácie. Otáz-

kam výberu talentov sa venovalo množstvo 

autorov. Je však nutné podotknúť, že iden-

tifikácia talentov a úspešnosť tréningových 

programov bola len málokedy vyhodnocovaná. 

Preto sú otázky spojené s identifikáciou 

nadaných detí stále aktuálne a diskutované.    

Závislosť rýchlostných a rýchlostno-silových 

schopností sa potvrdila vo viacerých prípadoch 

v súbore dievčat. Potvrdila sa štatisticky výz-

namná závislosť akceleračnej a maximálnej 

rýchlosti. Z ukazovateľov rýchlostno-silových 

schopností sa ukázala dĺžka trvania odrazu pri 

opakovaných výskokoch ako kľúčový faktor, 

ktorý súvisí so všetkými ostatnými rýchlost-

nými a rýchlostno-silovými ukazovateľmi, 

okrem indexu reaktivity a úrovne svalovej 

rigidity. Konštatujeme, že pri uvedenom teste 

je čas kontaktu rovnako dôležitý ako pri behu.     

 

ZÁVERY 

V súbore žiačok sme nezistili rozdiely medzi 

skupinami disciplín krátke šprinty – dlhé 

šprinty, hladké behy – prekážkové behy. 

Somatické predpoklady pretekárok sú prime-

rané. U pretekárky V.F. je pravdepodobné, že 

kritériom výberu pre behy na krátke vzdia-

lenosti boli iné ukazovatele ako rýchlostné.  

Celkovo hodnotíme úroveň rýchlostných 

a rýchlostno-silových schopností reprezentan-

tiek SR v žiackej kategórii v atletike v behoch 

na krátke vzdialenosti len ako priemernú. 

U dievčat sú dve pretekárky, ktoré majú 

výrazné nadpriemerné predpoklady v úrovni 

rýchlostných a rýchlostno-silových schopností: 

K.S. a N.O. U pretkárky N.O. je dosiahnutá 

úroveň pravdepodobne výsledkom predov-

šetkým biologických predpokladov. Výkon-

nosť sledovaných žiačok nedosahuje základné 
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odporúčané výberové normy uvádzané v lite-

ratúre.  

V sledovanom súbore sme zistili štatisticky 

významnú závislosť v akceleračnej a maxi-

málnej rýchlosti. Významnú závislosť sme 

zistili aj medzi časom kontaktu a ostatnými 

rýchlostnými a rýchlostno-silovými ukazova-

teľmi. Z toho usudzujeme, že v sledovanom 

súbore je čas kontaktu pri opakovaných výsko-

koch jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý 

výrazne ovplyvňuje úroveň rýchlostných a 

rýchlostno-silových schopností. Závislosť 

medzi výškou výskoku a maximálnou rýchlos-

ťou potvrdila význam silových schopností na 

úroveň maximálnej rýchlosti. V súbore dievčat 

platí, že so zvyšujúcou sa reaktivitou rastie aj 

svalová rigidita, teda svalovo-šľachová tuhosť 

alebo pripravenosť k odrazu. 

Vzhľadom na malý počet členiek súboru 

však nemôžeme tieto výsledky zovšeobec-

ňovať a je potrebné potvrdenie výsledkov 

ďalšími meraniami.  
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HUDOBNÉ ČINNOSTI AKO PROSTRIEDOK ZNÍŽENIA POCITU OSAMELOSTI 

U DETÍ V TRANZITÍVNOM OBDOBÍ 
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ABSTRAKT 

Úspešný prechod na nižší stupeň sekundárneho 

vzdelávania rozlišujeme najmä podľa kvality vzťahov 

s vrstovníkmi a učiteľmi, spokojnosti v triede, kladného 

vzťahu k škole a k učivu a teda aj k sebe samému. Preto 

považujeme osamelosť a sociálnu nespokojnosť so 

vzťahmi za jeden z najvážnejších problémov tohto 

tranzitívneho obdobia. Štúdia prináša čiastkové výsled-

ky kombinovaného výskumu o potenciáli hudby pri 

zmiernení špecifických problémov tranzitívneho obdo-

bia s premennými: sociálna klíma triedy, osamelosť 

a sociálna nespokojnosť, postoj k „ja“, postoj k hlavným 

vyučovacím predmetom a postoj k hudobným činnos-

tiam. Konkrétne sa zameriavame na hudobnú interven-

ciu, ktorou sme smerovali k posilneniu emocionálnej 

kompetencie detí  pri adaptácii na 2. stupeň základnej 

školy a sumarizujeme výsledky kvantitatívneho výsku-

mu. Reprodukovaná hudba a hudobné činnosti 

využívané vo výučbe Anglického jazyka a Výtvarnej 

výchovy najvýznamnejšie ovplyvnili dimenziu sociálna 

nespokojnosť a priniesli zlepšenie v prežívaní vzťahov s 

vrstovníkmi, spokojnosť s nimi a pozitívne vnímanie 

svojich vlastných sociálnych schopností. 

 

Kľúčové slová: Hudobná intervencia. Hudobné zložky 

a výrazové prostriedky. Osamelosť. Preadolescent. 

Tranzitívne obdobie. 

 

ABSTRACT 

Successful transition to middle school is distinguished 

particularly according to the peer and teacher relation-

ship quality at school; satisfaction in the classroom; 

positive relation to school and curriculum and the 

relationship with “the self”. Thus we consider the 

variable loneliness and social dissatisfaction with 

relationships to be the most significant problem of this 

transitive period. The study brings partial research re-

sults of a combined research that covered the following 

variables: social class climate, loneliness and social 

dissatisfaction, attitude to “self”, attitudes to main 

school subjects and music activities. We particularly 

depict the music intervention utilised to support the 

emotional competence of children during their adap-

tation to middle school and we summarise the research 

results. Background music and music activities utilised 

in English lessons and Art education lessons influenced 

the most significantly the dimension social dissatis-

faction and the perception of children´s social abilities.   

 

Key words: Music intervention. Music components and 

means of expression. Loneliness. Preadolescence. 

Transitive period.  

 

ÚVOD 

Proces zmeny, ktorá sa udeje presunom 

z jedného sociálneho prostredia do iného, až 

po zžitie sa jedinca s novým prostredím je 

veľmi dôležitý pre formovanie osobnosti 

a rozvoj sociálnych vzťahov. Úspešné zvlád-

nutie tranzitívneho obdobia v období detstva 

prispieva k lepšiemu zvládaniu zmien v nes-

korších vývojových obdobiach. V príspevku 

nás primárne zaujíma potenciál hudby na 

oblasť vzťahov u dieťaťa stredného školského 

veku, najmä na vzťahy  medzi vrstovníkmi, so-

ciálne porozumenie, širšie sociálne vzťahy 

a získavanie rol, ktoré sa premietajú do seba-

hodnotenia dieťaťa.  

Základným predpokladom výchovy je vy-

tvárať optimálne podmienky, potláčať nežia-

duce prejavy a vplyvy, čo je v tranzitívnom 

období veľmi potrebné. Obsahom hudobno-

edukačného procesu je systém s dlhodobým 

charakterom. Jeho potenciál vidíme v tom, že 

pri získavaní nových vedomostí a zručností, 

učení cez zážitok, prežívaní hudby a inter-

pretácii, dochádza u žiakov ku kognitívnemu, 

emocionálnemu, sociálnemu a duševnému roz-

voju detí. 

Viacerí autori (Petlák 2006; Gáliková-Tol-

naiová 2007; Gáborová 2003) tvrdia, že 

v našich školách je pretrvávajúcim základným 

kritériom kvalita a kvantita výkonu, miera 

schopností prispôsobiť svoje prežívanie 
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a správanie aktuálnej situácii. Ak dieťa nedos-

táva v hodnotení okolia žiadne pozitívne sti-

muly, môže to u neho vyvolať oslabenie ego 

citu (vnímania seba), ohrozenie pri naplnení 

vlastnej hodnoty a autenticity.  

V našom výskume sme sa snažili túto 

dôležitú podmienku naplniť prostredníctvom 

hudby a hudobných činností aplikovaných do 

edukačného procesu, pričom sme vychádzali 

z humanistického modelu. Štúdia prináša čiast-

kové výsledky kombinovaného výskumu o po-

tenciáli hudobných činností a reprodukovanej 

hudby pri zmiernení špecifických problémov 

tranzitívneho obdobia s premennými: sociálna 

klíma triedy, osamelosť a sociálna nespo-

kojnosť, postoj k „ja“, postoj k hlavným vyu-

čovacím predmetom a postoj k hudobným čin-

nostiam. Konkrétne sa zameriavame na hudob-

nú intervenciu, ktorou sme smerovali k posil-

neniu emocionálnej kompetencie detí  pri 

adaptácii na 2. stupeň základnej školy a suma-

rizujeme výsledky kvantitatívneho výskumu. 

Poznatky z hudobnej teórie, psychológie 

a pedagogiky sú vo výskume aplikované do 

predmetu Anglický jazyk a sú použité medzi-

predmetové vzťahy s predmetom Výtvarná 

výchova. Literatúra, z ktorej autorka čerpá, je 

primárne zameraná na edukačné tranzitívne 

obdobie a zmiernenie špecifických problémov 

u detí s ním spojených prostredníctvom hudby, 

je prienikom vedeckých a hudobno-vedných 

oblastí všeobecnej a hudobnej pedagogiky, 

hudobnej teórie, vývinovej psychológie a pe-

dagogickej psychológie. 

 

TRANZITÍVNE OBDOBIE NA NIŽŠÍ 

STUPEŇ SEKUNDÁRNEHO 

VZDELÁVANIA A OSAMELOSŤ U DETÍ 
 

Edukačné tranzitívne obdobie nevnímame 

len ako prechod z jedného sociálneho pros-

tredia do iného, napr. do inej školy, či stupňa 

vzdelávania. V kontexte edukácie predstavuje 

tranzícia „zmenu a posun v identite a schop-

nostiach ako jedinci napredujú počas edukač-

ného procesu. Z tejto perspektívy je to rozma-

nitý, mnohotvárny proces, ale aj posun z jed-

nej identity do inej (...)“ (Ecclestone 2007, s. 

7). Ide tu o zmenu v identite a správaní jedinca 

v priebehu prechádzania jednotlivými stup-

ňami až po jeho zžitie sa s novým prostredím. 

Zabezpečenie plynulého prechodu z primár-

neho na nižšie sekundárne vzdelávanie je pred-

pokladom na dosiahnutie cieľov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania (ŠVP pre 2. stupeň 

ZŠ v SR, 2008). Organizácia vzdelávania na 2. 

stupni základnej školy sa značne líši od 1. 

stupňa: žiaci prechádzajú zväčša od jedného 

učiteľa do vzdelávacieho programu vo väčšom 

priestore školy, kde sa mení sieť ľudí, ktorí 

poskytujú žiakovi praktickú a citovú oporu, 

majú náročnejší rozvrh hodín, stretávajú viac 

žiakov a očakáva sa od nich striktnejšie 

dodržiavanie školského poriadku a zrelší 

prístup k plneniu školských povinností. Tiež 

im pribúdajú príkazy a zákazy. Výsledky 

výskumu Woolfsona (Fabian a Dunlop 2002) 

naznačujú, že najväčší podiel na tom, aby bol 

takýto prechod úspešný, má vyvážený rozvoj 

osobnosti dieťaťa, nielen jeho intelektu.  

Fthenakis (1998) chápe edukačný prechod 

ako obdobie intenzívnych vývojových požia-

daviek, ktoré je spoločensky usmerňované 

a nie je ukončené, pokiaľ sa žiak nenachádza 

v stave duševnej pohody. Úspešný prechod je 

možné rozlíšiť podľa týchto atribútov: žiak má 

dobré vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi, je 

v triede spokojný a relatívne šťastný, nie je 

vystrašený, osamotený alebo rozrušený, má 

pozitívny vzťah k škole a učeniu sa, zaujíma sa 

o učivo, zúčastňuje sa školských aktivít 

a dosahuje pokrok (Evangelou et al. 2008). 

Z toho plynie, že úspešný prechod na vyšší 

stupeň vzdelávania vyžaduje sociálne 

zručnosti, vzťahy, ale aj kognitívne zručnosti 

a metakognitívnu spôsobilosť. Preto je v edu-

kačnom procese dôležité zohľadňovať formo-

vanie pozitívnych postojov k sebe a druhým, 

rozvoj schopnosti tvorivo a asertívne riešiť 

problémy. Vo vzťahu k téme nášho príspevku 

chápeme aspekt edukácie viac z pohľadu výz-

namu pre žiaka pri adaptácii na sociálne pros-

tredie. 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

71 

Tranzitívne obdobie na 2. stupeň základnej 

školy komplikujú aj normatívne zmeny spoje-

né s nástupom puberty, sociálny a emocio-

nálny rozvoj preadolescentov spojený s rastom 

potreby vzťahov medzi vrstovníkmi a rozvoj 

vyšších kognitívnych zručností. Na vyššiu 

úroveň a štruktúru záujmov sa u detí dostávajú 

sociálne vzťahy. Pre toto vývojové obdobie je 

dôležitá schopnosť emocionálnej reaktivity, 

lebo má vplyv na prijatie dieťaťa skupinou. 

Úspešnosť jedinca vo vzťahoch a celkovú  

emocionálnu vyrovnanosť ovplyvňuje práve 

emocionálna kompetencia. Na základe pos-

tavenia v skupine si potom dieťa osvojuje 

sebahodnotenie. 

Podľa Cricka a Ladda (1993) je osamelosť 

úzko prepojená s chápaním vlastnej osobnosti 

(z anglického self-concept) a úzkosti zo vzťa-

hov. Pocity osamelosti môžu podľa nich mať 

škodlivý vplyv na vzťahy medzi vrstovníkmi 

a vnímanie seba. Podobne aj McDougall 

a Hymel (1998) zistili, že špecifické problémy 

tranzitívneho obdobia na 2. stupeň základnej 

školy vykazovali najmä deti, ktoré mali zhor-

šené vnímanie seba, boli v triede neobľúbené 

a vnímali klímu triedy ako zlú. Deti, ktoré sa 

považovali za menej sociálne zdatné alebo 

neobľúbené v kolektíve, vykazovali v tomto 

období viac emocionálnych problémov ako tie, 

ktoré mali dôverných priateľov a častejšie sa 

stretávali s kamarátmi z triedy.  

 

MOŽNOSTI HUDBY PRI POSILNENÍ 

VZŤAHU K SVOJMU „JA“ 
 

Vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra 

(ISCED 2, 2010) má hudobná výchova svoje 

špecifické postavenie najmä pre svoj zvukový 

obsah, že dokáže reagovať na životné situácie, 

pocity a vzťahy pôsobivejšie a konkrétnejšie 

ako pojmy, slová, vety, či výtvarné umenie. 

Potenciál hudby pre rozvoj dieťaťa vnímame 

najmä v jej expresívnej zložke, a to pri 

formovaní a pretváraní duševných stavov 

a procesov človeka. V škole by dieťa malo 

dostať aj príležitosť zažiť radosť z krásy hu-

dobného umenia, zažiť v ňom hodnoty pravdy, 

ktoré sú nepostrádateľné pre jeho zdravý 

vývin, aby dokázalo rozlíšiť polopravdu od lži 

a nenechalo sa manipulovať (Kodejška 2013). 

Jednohodinová týždenná dotácia hudobnej 

výchovy na slovenských základných školách 

však takýto priestor sotva dokáže poskytnúť, 

preto sme riešenie našli v integrovaní hudob-

ných činností do vyučovacieho predmetu 

Anglický jazyk a aplikovaní reprodukovanej 

hudby na predmete Výtvarná výchova. Vo 

vyučovaní hudobnej výchovy vychádzame 

z predpokladu, že hudobný pedagóg disponuje 

vysokým stupňom odbornej prípravy a v rámci 

nej aj dostatočnou metodickou prípravou. To 

predpokladá nielen schopnosť voľby, ale 

najmä aplikácie efektívnych vyučovacích me-

tód a ich kombinácií. Máme na mysli súčasné 

ponímanie sociálneho konštruktivizmu, kde sa 

učenie chápe ako sociálna aktivita, preto sa vo 

výučbe zdôrazňuje spolupráca v skupine 

a diskusia s učiteľom, poradcom. Dôležité je, 

aby výsledkom vyučovacieho procesu bolo 

poznanie, ktoré žiak nadobudol aktívne a 

s porozumením.  

Emocionálne výraznejšie pôsobenie zložiek 

hudby sa dá dosiahnuť pomocou polohy a vý-

stavby melódie: rytmického členenia, dyna-

mických kontrastov, plynulosti, striedaním 

vyšších a nižších polôh. K dosiahnutiu emo-

cionálneho účinku sa vo všetkých hudobno-

výrazových prostriedkoch používa kontrast 

rytmický, melodický, dynamický, tematický 

alebo tembrový. Prostredníctvom dynamic-

kých obmien, alebo používaním rôznych diso-

nancií, farieb, je možné u percipientov navodiť 

citové vzrušenie. Dvojpólovosť citov býva 

často vyjadrená rôznymi intervalovými vzdia-

lenosťami, napr. citový nepokoj môžu vyvolať 

intervalové skoky, a naopak pocit pokoja sa dá 

vyvolať postupmi v malých intervaloch. Spon-

tánne hudobno-pohybové reakcie dokážu 

u percipientov prebudiť komponenty melódie 

a hudobnej výstavby: rytmus, metrum a tempo. 

V hudobnej výchove a hudobnej terapii sa 

úspešne využívajú aj tóninové kontrasty, dur 

pre radosť a mol pre smútok, pre ich účinnosť 
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v pôsobení na jedinca (Škoviera 2006; 

Amtmannová 2003). 

Potenciál hudby vidí Lyman (2002) v tom, že 

špecifickosťou hudobného krásna podčiarkuje 

isté momenty a situácie v živote človeka, sta-

via ich do zvláštneho emocionálne uchope-

ného chápania a vytvára s nimi vzťah. Dušev-

né podnety a vzruchy, ktoré vznikajú pri tomto 

„vzťahu“ pôsobia na charakteristické vlast-

nosti a vôľu človeka. Podobne Bonde (2013) 

verí, že hudbu možno využiť na ovplyvnenie 

celkového stavu človeka, na zmiernenie úzkos-

ti, strachu, alebo ako prevenciu emocionálnej 

deprivácie. Výchovná sila hudobného umenia 

môže rovnako účinne pôsobiť na zdravú ako aj 

na narušenú osobnosť, avšak s odlišnými 

postupmi a technikami jej sprostredkovania. 

Možností využitia hudobných činností ako 

prostriedku na zníženie pocitov osamelosti 

a sociálneho neuspokojenia vidíme niekoľko 

najmä pre tieto atribúty: 

 deti v nich môžu priamo reagovať na 

konkrétne priaznivé alebo neutešené situá-

cie a vzťahy v ich živote, 

 svoje pocity v nich deti dokážu vyjadriť 

konkrétnejšie ako vo vetách, slovách, či 

obrazoch, 

 hudba a jej zložky môžu na dieťa pôsobiť 

bezprostredne, 

 hudobné činnosti majú schopnosť povz-

budiť k aktivite, zahnať únavu a skleslosť, 

podnecovať k pohybu, tancu alebo rozvíjať 

tvorivosť v myslení a konaní, 

 realizáciou hudobných činností sa môžu 

deti v škole odreagovať od prevažne rozu-

mového zamerania, ktoré sa u nich nahro-

madí. 
 

Pod zmiernením osamelosti a sociálnej ne-

spokojnosti detí prostredníctvom hudobných 

činností integrovaných do výučby anglického 

jazyka, chápeme vytváranie vhodného 

prostredia facilitáciou jazykových a sociálnych 

zručností. Na vyučovacie hodiny sme hudobné 

činnosti vyberali tak, aby aktivizovali 

osobnostný rozvoj detí. Vychádzali sme 

z východiska, že hudobná výchova doplnená 

o rôzne nehudobné prejavy umožňuje dieťaťu 

(v rámci jeho psychických zvláštností, záujmu, 

vlôh a individuality) diferencovane sa zapájať 

do týchto činností, a tak ho učiť hudbu chápať, 

vnímať, interpretovať hlasom, jednoduchým 

inštrumentálnym sprievodom a pohybom. 

Použiť reprodukovanú hudbu ako prostriedok 

zmiernenia osamelosti a sociálneho neuspo-

kojenia detí sme sa rozhodli preto, že ak je 

zvolená a aplikovaná primerane veku a vedo-

mostiam dieťaťa, má predpoklad ho prostred-

níctvom hudobných zložiek a výrazových 

prostriedkov bezprostredne osloviť a kulti-

vovať u neho vlastný zmysel pre krásu. Jej 

využitie na hodinách Výtvarnej výchovy 

môžeme charakterizovať ako činnostné 

vyučovanie za vzájomného prepojenia výtvar-

ného a hudobného umenia realizovaného cez 

emocionálny aspekt zážitkovej výchovy, aby 

sa osobnosť žiakov mohla rozvíjať do jej 

celistvosti. 

 

CIEĽ VÝSKUMU 

Hlavný cieľ výskumu je overiť a popísať pô-

sobenie hudobnej intervencie na zmiernenie 

pocitu osamelosti a sociálneho neuspokojenia 

žiakov pri prechode z prvého na druhý stupeň 

základnej školy.  

V súlade s cieľom a teoretickými východis-

kami sme si stanovili hypotézu: Žiaci v triede 

s diferencovaným využitím hudobných čin-

ností a reprodukovanej hudby v edukačnom 

procese lepšie vnímajú vlastné sociálne kom-

petencie, sú spokojnejší so vzťahmi a nepo-

ciťujú osamotenosť v takej miere ako žiaci bez 

hudobnej intervencie. 

 

SÚBOR A METODIKA 

Terénom pre hudobnú intervenciu bola veľká 

mestská základná škola na strednom Sloven-

sku, v ktorej sme realizovali zámerný výber 

respondentov. V kontrolnej triede (ďalej K) 

bolo dvadsať respondentov (N = 20) a v expe-

rimentálnej (ďalej Ex) dvadsaťdva (N = 22). 

Jedná sa o dostupný výber, nakoľko sme 

žiadosť o realizáciu výskumu zaslali do ôs-
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mych základných škôl, ale len jedna ju 

akceptovala. 

Na overenie metodiky sme zvolili pedago-

gický experiment s obmedzenými parametra-

mi, lebo nebolo možné použiť náhodný výber 

žiakov a ich náhodné priraďovanie experimen-

tálnym a kontrolným podmienkam. Pocity 

osamelosti a sociálneho neuspokojenia chápe-

me ako závisle premennú, ktorej ovplyvnenie 

sme chceli dosiahnuť hudobnou intervenciou. 

Hudobné činnosti spevácke, percepčné, hu-

dobno-pohybové, inštrumentálne a hudobno-

dramatické boli pri výučbe anglického jazyka 

chápané vo vzájomnom prelínaní a realizovali 

sme ich v prostredí triedy a špecializovaných 

učební školy. Na hodinách Výtvarnej výchovy 

tvorili našu zbierku zvukové záznamy skla-

dieb, ktoré boli žánrovo široko rozvrstvené od 

pop klasik, vážnej hudby, cez inštrumentálne 

a vokálno-inštrumentálne skladby alebo ich 

úpravy, pop, rock, folk, folklór, keltská hudby, 

easy listening a soundtracky filmovej hudby.  

Ako výskumnú metódu sme zvolili štandar-

dizovaný Dotazník osamelosti a sociálnej 

nespokojnosti (ďalej LSDQ, viď. Príloha), 

ktorý je z angloamerického prostredia známy 

ako Loneliness and Social Dissatisfaction 

Questionnaire. Vytvorila ho dvojica univer-

zitných profesorov Jude Cassidy a Steven R. 

Asher v r. 1992. Autorka príspevku ho prelo-

žila a prvýkrát použila s ich láskavým súhla-

som v r. 2012. Nástroj dobre identifikuje deti, 

ktoré sú málo prijímané vrstovníkmi a je ho 

možné dobre využiť aj pri malej vzorke. Relia-

bilita nástroja je prijateľná a je v rozmedzí 

0,61 – 0,84, s platnosťou pre všetky rasové 

skupiny a miesta (Cassidy a Asher 1992). Nás-

troj je vhodný pre deti mladšieho a stredného 

školského veku, šestnásť položiek dotazníka je 

rozdelených do 3 dimenzií: pocity sociálnej 

spokojnosti (otázky 1, 3, 4, 6, 10, 14, 18, 24), 

pocity osamelosti (otázky 8, 9, 17, 21) 

a subjektívne vnímanie vrstovníkmi (12, 16, 

20, 22). Osem zvyšných položiek, ktoré slúžia 

na odvedenie pozornosti, je zameraných na 

záujmy a obľúbené aktivity detí (otázky 2, 5, 

7, 11, 13, 15, 19, 23).  

 

VÝSLEDKY  

Zmeny vo vnímaní pocitov osamelosti a so-

ciálnej nespokojnosti sme zisťovali porovna-

ním vstupných a výstupných hodnôt premen-

ných dotazníka LSDQ a komparáciou dát 

celkových zmien pocitov osamelosti a sociál-

nej nespokojnosti v Ex a K triede (obr. 1 a 2). 

 

Legenda: Ex1: experimentálna skupina pretest, Ex2: 

experimentálna skupina retest, K1: kontrolná skupina pretest, 

K2: kontrolná skupina retest, m: medián, SuVnVr: subjektívne 

vnímanie vrstovníkmi, PoOs: pocity osamelosti, SoNe: 

sociálna nespokojnosť 
 

Obrázok 1 Porovnanie výsledkov Ex1 a Ex2 (m)    
 

 

 

Legenda: Ex1: experimentálna skupina pretest, Ex2: 

experimentálna skupina retest, K1: kontrolná skupina pretest, 

K2: kontrolná skupina retest, m: medián, SuVnVr: subjektívne 

vnímanie vrstovníkmi, PoOs: pocity osamelosti, SoNe: 

sociálna nespokojnosť 
 

Obrázok 2 Porovnanie výsledkov K1 a K2 (m)   
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Môžeme konštatovať, že po intervenčnom 

hudobnom zásahu nastali v Ex triede pozitívne 

zmeny vo všetkých troch dimenziách (obr. 1). 

Pri vyhodnocovaní dimenzie sociálna nespo-

kojnosť je ideál 8 bodov. Pri vstupe sme v Ex 

triede zistili medián 12, čo môžeme hodnotiť 

ako strednú sociálnu nespokojnosť. Pri vý-

stupe sme v Ex triede zaznamenali pokles tejto 

dimenzie o 16 %, na medián 10, čo je nižšia 

sociálna nespokojnosť. Konštatujeme, že 

vnímanie spokojnosti so vzťahmi v triede sa 

mierne zlepšilo. Pocity osamelosti vyjadrujú 

vnímanie vlastných sociálnych kompetencií u 

respondentov. Ideál pre túto dimenziu sú 4 

body, pri vstupe sme zistili medián 6, čo sú 

stredné pocity osamelosti. Tieto po interven-

čnom zásahu hudbou klesli o 8,3 % na medián 

5, čo znamená nízke pocity osamelosti. Sub-

jektívne vnímanie vrstovníkmi vyjadruje 

vnímanie seba samého. Ideál pre dimenziu je 4 

body, pri vstupe sme zistili medián 7, čo signa-

lizuje stredné problémy vo vnímaní seba 

(najkritickejší je medián 12). Po hudobnom 

zásahu sme v dimenzii zaznamenali pokles  

o  16,6 %, na medián 5, čo už indikuje malé 

problémy vo vnímaní seba.  

V K triede bol pri výstupe zistený malý po-

kles o 4,2 % v dimenzii sociálna nespokojnosť 

(z mediánu 11,5 na 11) pri výstupnom meraní. 

Konštatujeme, že sociálna nespokojnosť 

v K triede zostala stredná. V dimenziách pocity 

osamelosti a subjektívne vnímanie vrstovníkmi 

neboli zaznamenané žiadne zmeny v me-

diánoch (obr. 2). Celkovo sme v Ex triede 

zistili zníženie pocitov osamelosti a sociálnej 

nespokojnosti o 6%, zatiaľ čo v K triede bol 

zistený ich nárast o 4% (obr. 3).  

Štatistickú významnosť rozdielov v dvoch 

meraniach, ktoré nasledovali za sebou v pol-

ročnom odstupe, sme zisťovali aplikovaním 

dvojvýberového párového t testu, ktorý má 

rovnaký rozptyl. Hypotézu sme sa rozhodli 

testovať pomocou  t testu preto, že porovná-

vame dve stredné hodnoty a tento test je mož-

né aplikovať bez ohľadu na veľkosť výskum-

nej vzorky. Údaje boli navzájom porovnávané 

na hladine štatistickej významnosti α = 0,05.  

 
Legenda: Ex1: experimentálna skupina pretest, Ex2: experi-

mentálna skupina retest, K1: kontrolná skupina pretest, K2: 

kontrolná skupina retest  
 

Obrázok 3 Porovnanie pretestu a posttestu 

dotazníka LSDQ v Ex a K triede (%).  
 

Výsledky výskumu (tab. 1) indikujú, že inter-

venčný hudobný program významne ovplyvnil 

vnímanie pocitov osamelosti a sociálnej ne-

spokojnosti žiakov Ex triedy v jednej dimen-

zii: sociálna nespokojnosť (t = 0,05*). To zna-

mená, že boli preukázané výsledky vstupného 

a výstupného testu s rozdielom na hladine 

významnosti p ≤ 0,05.  
 

Tabuľka 1 Štatisticky významné rozdiely zmien v charaktere pocitov osamelosti a sociálnej nespokoj-

nosti žiakov v K a Ex triede: pre-test a post-test.  
  Ex 1 

pretest 

  Ex 2 

posttest 

  5. C  K1 

pretest 

  K2              

posttest 

  5. B 

Premenné m σ m σ t - test m σ m σ t - test 

Sociálna nespokojnosť 12 2,7 10 2, 3 0,05* 11,5 2,5 11 2,7 0,86 

Pocity osamelosti 6 2,3 5 1,9 0,13 6 1,5 6 2,4 0,53 

Subjektívne vnímanie 

vrstovníkmi 
7 2, 1 5 1,8 0,66 7 1,2 7 2,1 0,14 

Spolu 24 5,9 21 5,2 0,05* 23,5 4,4 25 6,3 0,45 

Legenda: m – medián, σ – smerodajná odchýlka, p ≤ 0,05  rozdiel na hranici štatistickej významnosti,  

                 Ex - 5. C – experimentálna trieda, K - 5. B – kontrolná trieda 

50 %  
49 % 

44 % 

53 % 

pretest retest
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Hladina štatistickej významnosti je vyme-

dzená štandardne v zhode s obvyklým postu-

pom v pedagogickej metodológii, na hladine 

p ≤ 0,05, v tabuľke je vyznačená ako *. Dáta 

síce naznačujú zlepšenie v percentuálnom vy-

jadrení v zostávajúcich dvoch dimenziách poci-

ty osamelosti (t = 0,13) a subjektívne vnímanie 

vrstovníkmi (t = 0,66), avšak nebola v nich 

zistená štatistická významnosť. Celkovo sme 

v Ex triede porovnaním vstupných a výstup-

ných dát zistili štatistickú významnosť 95% 

úspešnosti, p ≤ 0,05.   

Výsledky výskumu naznačujú, že v K triede 

nebolo významne zmenené vnímanie pocitov 

osamelosti a sociálneho neuspokojenia na kon-

ci tranzitívneho obdobia.  

Na základe výsledkov získaných pedagogic-

kým experimentom s obmedzenými parame-

trami konštatujeme, že nami stanovená hypoté-

za sa čiastočne potvrdila. Z výsledkov dotazní-

ka LSDQ vyplýva, že u žiakov Ex triedy boli 

medzi dvomi, v šesťmesačnom odstupe, za 

sebou nasledujúcimi meraniami preukázané 

štatisticky významné rozdiely v jednej z troch 

dimenzií, v sociálnej nespokojnosti, a to na 

hranici významnosti 0,05. Rovnako boli ziste-

né štatisticky významné zmeny na hladine 

významnosti 0,05 v celkovom hodnotení poci-

tov osamelosti a sociálnej nespokojnosti detí.  

V K triede neboli preukázané štatisticky 

významné rozdiely v kladnom vnímaní pocitov 

osamelosti a sociálnej nespokojnosti. Všetky 

dimenzie zostali prakticky bez zmien. 

 

DISKUSIA 

V období prechodu na 2. stupeň základnej 

školy si deti pozorne všímajú vzťahy medzi 

ľuďmi v rodine, ale aj mimo nej. Zároveň cítia 

silnú potrebu patriť do skupiny vrstovníkov, 

výrazne stúpa vplyv detskej skupiny, ktorej 

normy sa dieťa snaží dodržiavať, aj keď sa 

nezhodujú s normami jeho rodiny. Medzi 

svojimi spolužiakmi sa dieťa učí rozumieť 

rôznym názorom a potrebám ľudí vo svojom 

okolí, rozvíja sa jeho schopnosť sociálneho 

porozumenia. Jeho zapájanie do čoraz širších 

sociálnych vzťahov a získavanie nových „rol“ 

sa premieta do jeho sebahodnotenia. Podľa 

Jakabčica (2002, s. 50)  dieťa dostáva možnosť 

porovnávať seba a svoje výkony na základe 

ohodnotenia svojimi vrstovníkmi, čo u neho 

spôsobuje „zreálnenie sebahodnotenia a zvý-

šenie jeho stability. (...) je zrejmá aj diskre-

pancia medzi reálnym „ja“ (aký som) a ideál-

nym „ja“, akým - akou chcem byť.“ Kotasová 

(2001) tvrdí, že v škole sa pre dieťa stávajú 

rozhodujúce jednak kritériá miery osvojenia 

schopností, ale aj miera prispôsobenia preží-

vania a správania sa sociálnej norme. Je zrej-

mé, že žiak sa nevyhne záporným hodnotiacim 

súdom svojich výkonov, prejavov prežívania 

a správania, a preto sa prostredie v triede stáva 

rozhodujúcim faktorom rozvoja jeho ego citu.  

Ak dieťa nedostáva v hodnotení okolia pozi-

tívne stimuly, môže to u neho vyvolať osla-

benie ego citu, ohrozenie pri naplnení vlastnej 

hodnoty a autenticity. V našom výskume sme 

sa snažili túto dôležitú podmienku naplniť 

prostredníctvom hudobných činností apliko-

vaných do edukačného procesu vychádzajúc z 

humanistického modelu. Nami zistené výsled-

ky implikujú, že intervenčný hudobný zásah 

najvýznamnejšie ovplyvnil prvú z troch di-

menzií dotazníka LSDQ, sociálnu nespokoj-

nosť. Dimenzia sociálna nespokojnosť vyja-

druje vnímanie vlastných sociálnych kompe-

tencií jedincom, to ako prežíva vzťahy so 

spolužiakmi a či je s nimi spokojný. V dotaz-

níku LSDQ sme ju zisťovali otázkami ako: 

„Máš v škole veľa priateľov? Cítiš sa v škole 

sám/a? Neberú ťa deti v škole medzi seba?“ Po 

intervenčnom hudobnom zásahu sme v nej 

zaznamenali 16% pokles na hladine význam-

nosti 0,05*, zo strednej na nízku. To znamená, 

že deti sa v triede cítia pomerne príjemne vo 

vzťahoch so spolužiakmi. Podľa Langmeirea 

a Krejčířovej (2006), má pre prepubescentov 

význam schopnosť tzv. emocionálnej reak-

tivity, lebo ovplyvňuje prijatie dieťaťa skupi-

nou. Menej obľúbené, až odmietané skupinou 

sú zväčša impulzívne deti, a naopak deti 

s lepšou sebakontrolou patria k obľúbeným. Je 

to práve emocionálna kompetencia, ktorá vplý-

va na úspešnosť dieťaťa nielen vo vzťahoch, 
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ale vplýva aj na jeho prospech a celkovú 

emocionálnu vyrovnanosť. Na základe svojho 

postavenia v triede, si dieťa osvojuje vnímanie 

seba a sebahodnotenie, teda poslednú dimen-

ziu dotazníka LSDQ.  

Čo sa týka druhej dimenzie dotazníka LSDQ, 

pocity osamelosti, niekedy sa môžu objaviť aj 

napriek tomu, že sa jedinci stretávajú a komu-

nikujú so svojimi vrstovníkmi. Je však možné 

spoločnosť nevyhľadávať a zároveň nepoci-

ťovať osamelosť. Veď napokon osamelosť 

možno prežívať aj z neúspechu, či nedocenia. 

Problémová osamelosť nastáva vtedy, keď 

tieto pocity narúšajú schopnosť človeka mať 

radosť zo života (Osobné zdravie, 2010).  

V dotazníku LSDQ boli pocity osamelosti 

zisťované otázkami typu: „Je pre teba ľahké 

alebo ťažké nájsť si kamarátov v škole? Sú 

v škole deti, s ktorými sa môžeš porozprávať, 

hrať alebo ísť, keď potrebuješ pomoc? Rád/a 

pracuješ s ostatnými deťmi v škole?“ Po inter-

venčnom zásahu bol zistený 8,3 % pokles zo 

stredných pocitov osamelosti na nízke. Aj keď 

percentuálne bolo zaznamenané ich zníženie, 

štatistická významnosť v tejto dimenzii nebola 

zistená. Uvedomujeme si, že k štatisticky výz-

namnému zlepšeniu pocitov osamelosti by 

pravdepodobne bolo potrebné dlhšie obdobie 

intervencie hudbou ako pol roka. Výskumné 

zistenia z existujúcich domácich štúdií nás 

vedú k názoru, že na prekonanie pocitov 

osamelosti je dôležité používať v edukačnom 

procese také metódy a prostriedky, pri ktorých 

je žiakom umožnené dosahovať úspech, 

prežívať radosť, a ktoré pomáhajú utvárať 

a utužovať priateľské vzťahy. Podľa Pokornej 

(2010) dieťa, ktoré prežíva neustále sklamanie 

zo svojich školských neúspechov a cíti sa 

negatívne prijímané v triede a vo svojej rodine, 

sa dostáva do veľkého napätia. Jednou z reak-

cií na tento stav môže byť aj utiahnutie sa do 

seba. S týmto sa vyrovnávajú tak deti so 

špecifickými poruchami učenia, ako aj zdravé 

deti.   

Posledná dimenzia, subjektívne vnímanie 

vrstovníkmi, vyjadruje vnímanie seba samého. 

V dotazníku sme ho zisťovali otázkami ako: 

„Je ťažké presvedčiť deti v škole, aby ťa mali 

radi? Je pre teba ťažké vychádzať s deťmi 

v škole?“  Po hudobnej intervencii bol zistený 

16,6 % pokles zo stredných na malé problémy 

vo vnímaní seba samých. Aj keď sme percen-

tuálne zaznamenali ich pokles, nebola zistená 

štatistická významnosť v tejto dimenzii. Seba-

vedomie dieťaťa môže v byť v škole podpo-

rené školskou úspešnosťou a naopak u tých 

detí, ktoré v škole neprospievajú, sa môžu 

ľahko objaviť pocity menejcennosti a následne 

nízke sebahodnotenie.  

Z teoretických východísk a výsledkov nášho 

výskumu vyplýva, že ak chceme pomôcť žia-

kom so adaptačnými problémami, predmetom 

pozornosti učiteľov sa v školskom prostredí 

má stať nielen obratnosť žiakov v stratégiách 

potrebných pre učenie sa vo všeobecnosti, ale 

aj obratnosť v komunikačných a sociálnych 

stratégiách. Keďže stredné problémy v sociál-

nej nespokojnosti a osamelosti u detí po hu-

dobnej intervencii klesli na nízke, domnie-

vame sa, že hudobné činnosti môžu byť 

prostriedkom, ktorý má potenciál zmierniť 

spomínané špecifické problémy tranzitívneho 

obdobia. 

V 5. ročníku K triedy, kde nebola aplikovaná 

hudobná intervencia, neboli prakticky zistené 

žiadne pozitívne zmeny a štatisticky významné 

zlepšenie ani v jednej z troch dimenzií. Síce 

sme zistili 4,2% pokles v dimenzii sociálna 

nespokojnosť v porovnaní so vstupnými dáta-

mi, ale táto dimenzia bola pri vstupe aj na 

konci intervencie hodnotená ako stredná. 

V zostávajúcich dvoch dimenziách pocity 

osamelosti a subjektívne vnímanie vrstov-

níkmi, neboli zistené žiadne zmeny.  

 

ZÁVER 

Po prechode z prvého na nižší stupeň sekun-

dárneho vzdelávania deti potrebujú podporu, 

aby dokázali zvládnuť zmeny. Pedagógovia im 

môžu byť nápomocní realizovaním interven-

čných programov, edukačných aktivít, aktív-

nou účasťou na živote školy, ale aj snahou 

porozumieť ich novým, zmeneným potrebám.  
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Výsledky nášho čiastkového výskumu podlo-

žené teoretickými zisteniami naznačujú, že do 

edukačného procesu je vhodné začleniť také 

hudobné aktivity, ktoré podporujú socio-emo-

cionálne zdravie, vyzdvihujú budovanie vzťa-

hov, získavanie sebadôvery a odvahy učiť sa. 

Pre optimálny spôsob výchovy je dôležitý po-

zitívny emočný vzťah k dieťaťu a kladenie 

primeraných požiadaviek naň, a to tak zo 

strany rodičov, ako zo strany učiteľov. Ak je 

výchova v rodine úspešná a škola vytvára 

pozitívnu atmosféru, dieťa nezvykne mať 

výrazné problémy osamelosti a sociálnej ne-

spokojnosti v tomto tranzitívnom období. Ak 

sa nejaké predsa len objavia, pomerne ľahko a 

rýchlo ich prekonáva.  

V našom pedagogickom experimente s ob-

medzenými parametrami sme sa pokúsili 

vytvoriť pozitívne prostredie integrovaním 

hudobných činností do edukačného procesu, 

čo deťom prinieslo zlepšenie v kvalite prežíva-

nia vzťahov so spolužiakmi, spokojnosť s nimi 

a pozitívne vnímanie svojich vlastných sociál-

nych schopností dieťaťom.   

 

PRÍLOHY: 

Dotazník osamelosti a sociálnej nespokojnosti 
(Cassidy, J., Asher, S. R., 1992, preklad Králová, E., 2012) 

Toto nie je test, nie sú žiadne správne alebo nesprávne odpovede. Podstatný je tvoj názor. Dobre si 

prečítaj každú vetu. Ak si presvedčený/presvedčená, že absolútne súhlasíš, zakrúžkuj Áno, ak čiastočne 

súhlasíš, zakrúžkuj Niekedy, ak nesúhlasíš, zakrúžkuj, Nie. Nič nevynechaj, odpovedz na každú otázku. 

Nezabudni napísať svoje meno, triedu a školu. 

Meno:................................................ Kód: ........ Trieda: ........ Škola: ............................ Dátum: ............ 

1. Je pre teba jednoduché nájsť si v škole kamarátov/kamarátky?         Áno    Niekedy    Nie     

2. Rád/Rada čítaš?            Áno    Niekedy    Nie 

3. Sú v škole, v triede deti, s ktorými sa môžeš porozprávať?      Áno    Niekedy    Nie   

4. Rád/Rada pracuješ s ostatnými deťmi v triede/škole?       Áno    Niekedy    Nie    

5. Často pozeráš televíziu?           Áno    Niekedy    Nie 

6. Je pre teba ťažké nájsť si kamarátov/kamarátky v škole?        Áno    Niekedy    Nie  R 

7. Máš rád/rada svoju triedu/školu?          Áno    Niekedy    Nie 
8. Máš v triede/v škole veľa priateľov?          Áno    Niekedy    Nie    

9. Cítiš sa v triede/škole sám/sama?         Áno    Niekedy    Nie  R 

10. Dokážeš si nájsť kamaráta/kamarátku, keď to potrebuješ?          Áno    Niekedy    Nie    

11. Venuješ veľa času športu?         Áno    Niekedy    Nie 

12. Je ťažké presvedčiť deti v škole, aby ťa mali radi?     Áno    Niekedy    Nie  R 

13. Máš rád/rada predmety o prírode a človeku:  

biológiu a geografiu?        Áno    Niekedy    Nie 

14. Sú v triede/škole deti, s ktorými sa môžeš hrať?       Áno    Niekedy    Nie    

15. Máš rád/rada hudbu?          Áno    Niekedy    Nie 

16. Dobre vychádzaš s ostatnými deťmi v triede/škole?      Áno    Niekedy    Nie    

17. Myslíš si, že ťa deti v škole medzi seba neberú?        Áno    Niekedy    Nie  R   

18. Sú v triede/škole deti, za ktorými môžeš ísť, keď 

potrebuješ s niečím pomôcť?         Áno    Niekedy    Nie    

19. Rád/Rada kreslíš a maľuješ?          Áno    Niekedy    Nie 

20. Je pre teba ťažké vychádzať s ostatnými deťmi v škole?       Áno    Niekedy    Nie  R 

21. Si v škole osamotený/osamotená?        Áno    Niekedy    Nie  R 

22. Majú ťa deti v škole radi?         Áno    Niekedy    Nie    

23. Rád/rada sa hrávaš kartové hry?          Áno    Niekedy    Nie 

24. Máš v škole kamarátov/kamarátky?        Áno    Niekedy    Nie    

(R – obrátené hodnotenie) 
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PRIAZNIVÉ A ŠKODLIVÉ ÚČINKY HUDBY NA PSYCHIKU A ZDRAVIE DIEŤAŤA 

 

KRÁLOVÁ Eva 

 

Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín 

 

 

ABSTRAKT 
Hudba je prirodzenou súčasťou života dieťaťa, ktorá 

môže bezprostredne modelovať jeho duševné stavy 

a procesy, pričom pôsobí na úrovni vedomia a pod-

vedomia. Jej výrazný potenciál spočíva v oblasti socia-

lizácie a emocionalizácie, ale aj identity. Jej vhodným 

výberom a aplikáciou je možné u detí zlepšiť mienku 

o sebe, ale aj upevniť interpersonálne vzťahy. Pri terapii 

sa často používa na odbúranie strachu a bolesti. Existuje 

aj hudba s negatívnym emocionálnym nábojom v podo-

be agresívnych a temných textov alebo so zameraním, 

ktoré smeruje k potlačeniu rozumu, myslenia a vedo-

mia, extrémnym vyburcovaním emócií, vyvolaním 

zmeneného stavu vedomia; bez striedania úsekov napä-

tie a uvoľnenia; notoricky monotónnymi úsekmi s neko-

nečnými repetíciami; alebo neúnosnou hlučnosťou (nad 

120 dB), ktorá vytvára sluchový stres. Preto je dôležité 

zaoberať sa výberom a aplikáciou hudby, ktorú deti 

počúvajú a praktizujú. 
 

Kľúčové slová: Funkcie hudby. Populárna hudba. 

Reprodukovaná hudba. Obsesívne prvky v hudbe. 

Hudobná terapia. 

 

ABSTRACT 

Music is a natural component of children´s life that can 

model their mental processes and concurrently functions 

at the level of consciousness. Its potency lies mainly in 

the field of socialisation, emotionalisation and identity. 

Proper choice and utilisation of music enables children 

improve their self-esteem and interpersonal relation-

ships. It is often used to decrease fear and pain in 

hospital settings. However, there exists a kind of music 

with negative emotional charge: music with aggressive 

texts; oriented to supress awareness and consciousness 

by extreme arousal of emotions, or evocation of 

changed consciousness; music without the alternation of 

segments of excitement, tension and release; or with 

extremely monotonous segments that include endless 

repetition; and finally music that is intolerably loud 

(more than 120 dB). Therefore the choice and utilisation 

of music that children listen is more than important. 
 

Key words: Music functions. Popular music. 

Background music. Obsessive elements in music. Music 

therapy. 

ÚVOD 

„Hudba je stenografia emócií. Emócie, ktoré 

sa nedajú tak jednoducho popísať, sú ľudskej 

bytosti objasnené práve v hudbe. V tom je ich 

sila a význam.“ Lev Nikolajevič Tolstoj 

Hudba je v historickej perspektíve produk-

tom človeka, preto môžeme konštatovať, že sa 

vyvíja tak, ako sa vyvíja spoločnosť. Je záro-

veň bezprostrednou súčasťou života dieťaťa 

a jeho emocionálneho sveta, prirodzeným 

prejavom jeho existencie, schopností, vlastnos-

tí, emocionality, kreatívneho ducha a imagi-

nácie. Dieťa inak vníma hudbu, ak ju aktívne 

pestuje. Hudba tak môže modelovať jeho 

duševné stavy a procesy bezprostredne, nepo-

trebuje k tomu obraznosť, ako je to pri iných 

druhoch umenia. To je jej základná devíza. 

Väčšina populácie ju vníma len ako prostrie-

dok, ktorý človeku spríjemňuje život.  

O škodlivých účinkoch hudby sa zmieňovali 

už Platón a Aristoteles v 5. – 4. storočí pred n. 

l., ktorí napr. odmietali dionýzovskú hudbu pre 

jej opojné účinky a frygickú stupnicu označili 

za vyčerpávajúcu a znepokojujúcu. V Starom 

zákone sa v židovských dejinách nachádza 

zmienka o deštruktívnych účinkoch inštrumen-

tálnej hudby na hradby a pád mesta Jericho 

(Jozue, 12. stor. pred n.l.). Aj na dieťa môže 

hudba pôsobiť negatívne, alebo sa môže stať 

zdrojom konfliktov, napr. ak jedinec iným 

vnucuje svoje chápanie hudobných žánrov 

a svojich obľúbených interpretov. Dokonca 

môže spôsobovať aj zdravotné problémy, napr. 

ak je príliš hlučná, alebo nemá rovnomerne 

zastúpené skladby a piesne v párnom a nepár-

nom metre. Ďalším problémom je podľa 

Mareka (2003), že poslucháči sa vo svojej 

obľúbenej hudbe len výnimočne stretávajú 

s nepárnym metrom, pričom podľa neho si 
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mozgové bunky, neuróny nevymieňajú infor-

mácie v pravidelnom rytme.  

 

POTENCIÁL HUDBY A JEJ FUNKCIE 

VO VZŤAHU K DIEŤATU 

Pod pojmom hudba rozumieme vokálne, 

inštrumentálne alebo mechanické zvuky s ryt-

mom, melódiou alebo harmóniou. Hudba je 

reč tónov, ktorá je charakteristická pre ľudské 

bytosti, ale netýka sa oblasti reči. Môže člove-

ka povznášať, prinášať mu pokoj, nádej, pote-

šenie, môže ho inšpirovať, či poukazovať na 

hĺbku jeho emócií, pomôcť mu poznať, čím je. 

Schopnosť vnímať hudbu býva narušená len 

v prípade niektorých foriem porušenia mozgu, 

tzv. hudobnej amúzie. 

Z hľadiska funkcií hudby a prínosu hudby 

pre dieťa, ako aj z hľadiska bio-psycho-sociál-

no-spirituálneho modelu na jeho subjektívnu 

pohodu (wellbeing), dnes existuje dostatok 

odbornej literatúry, ktorá poukazuje na jej 

prospešnosť pre jeho fyzický a psychický stav. 

Podľa Schnierera (1995) je možné predpo-

kladať výrazný potenciál hudby na dieťa 

najmä v oblasti socializácie, kde sa prejavuje 

sociálno-komunikatívna a socializačná funkcia 

hudby. 

Štúdie z hudobnej psychológie a sociológie 

za posledné desaťročie prinášajú dôležité ziste-

nia o výskume hudby a identity (Gabrielsson 

2008; Laiho 2004;  Ruud 2010). Laiho (2004) 

identifikoval štyri najfrekventovanejšie psy-

chologické témy z výskumu  teórie a rozde-

lenia funkcií hudby:  

 identita – konštrukcia a upevnenie identity 

a koncepcie „seba“;  

 činiteľ, pôsobenie – kontrola, kompetencia 

a vlastné ocenenie (mienka o sebe);   

 interpersonálne vzťahy – spolupatričnosť 

a súkromie;  

 zosúladenie emočného poľa – radosť, pote-

šenie a regulácia emócií.  
 

Liečivý potenciál, ktorý sa týka počúvania 

a interpretovania hudby, je podrobne popísaný 

v antológii Hudba, zdravie a identita (Stesæth 

and Bonde, eds. 2011). Autori popisujú mož-

nosti hudby facilitovať a obohatiť identitu člo-

veka v rôznych kontextoch. Toto ich poznanie 

je možné využiť na upevnenie zdravia detí 

v rôznych prostrediach.  

Analytický rozbor rozhovorov s klientmi 

priviedol Ruuda (2010) k identifikácii štyroch 

kategórií:  

 Hudba a osobný priestor: spievanie, hra na 

hudobnom nástroji alebo počúvanie hudby 

môže spôsobiť, privodiť uvedomenie si 

vnútorného, súkromného priestoru a zažitie 

autenticity. Pocity zvládnutia a úspechu 

môžu zvýšiť u jedinca mienku o sebe 

samom. 

 Hudba a sociálny priestor: spievanie, 

hranie, tancovanie alebo počúvanie v rodine 

a skupinách, posilňuje interpersonálnu vý-

menu názorov a zmysel spolupatričnosti. 

Skupinová identita, hranice a hodnoty môžu 

byť poznačené hudbou cez vlastné prefe-

rencie, interpretáciu a prejav. 

 Priestor času a miesta: hudba a muzi-

círovanie sa vždy zažíva v určitom časo-

priestore a mieste. Niektoré skúsenosti slú-

žia na zapamätanie si kľúčových udalostí 

a vzťahov z vlastného života u dieťaťa.  

Môžu byť výrazne odlíšené alebo spájané 

v časopriestore. Národná alebo regionálna 

spolupatričnosť môže tiež slúžiť na zapa-

mätanie si dôležitých udalostí prostred-

níctvom hudby. 

 Nadosobný priestor: hudobné skúsenosti 

môžu evokovať alebo navodiť pocity a kon-

takt s niečím nekonečným a neopísateľným, 

čo presahuje našu skúsenosť a jazyk. Také 

skúsenosti môžu byť ústredné a môžu do-

konca viesť k zmene životného štýlu a ďal-

šieho smerovania mladého človeka. 
 

Vo všeobecnosti dnes neexistuje jednotný 

názor na sociálno-biologický význam hudby. 

Dá sa povedať, že v spoločnosti má hudba 

funkciu od zábavnej, cez spoločenskú až po 

podporovanie sociálnych väzieb. Juslin a Slo-

boda (2010) vidia súvislosť pôsobenia hudby 

s emocionálnymi prejavmi, kedy sa hudba 

približuje k emóciám viac ako reč. Tento 
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komunikačný význam hudby tkvie najmä v jej 

emočnom náboji.  

Hudba tiež dopĺňa potrebu dieťaťa po po-

hybe, aktivizuje jeho zmysly, pomáha mu 

naplniť čas zmysluplne, prebúdza fantáziu 

a navodzuje citové prežívanie, dokonca je 

schopná navodiť hlboké a silné emócie. Redu-

kuje psychickú entropiu (zmätok), úzkosť a je 

účinným prostriedkom proti nude. Má poten-

ciál uviesť človeka do stavu plynutia „flow“, 

ktorý je spojený s optimálnym prežívaním, t.j. 

do stavu ponorenia sa do činnosti, kedy sa mu 

nezdá byť dôležité nič iné - máme na mysli 

koncept vytvorený Csikszentmihalyiom (1996). 

Preto je hudbu možné použiť na zmenu 

nálady, ale aj na vyjadrenie našich myšlienok a 

pocitov (Hargreaves 2012; Weinberger 1999).  

Howard (1998) tvrdí, že hudba má potenciál 

ovplyvniť náladu človeka niektorými svojimi 

aspektmi, pričom to závisí od výšky tónov. 

Hudba v pomalšom tempe a molových 

tóninách podľa neho zahrieva mozog a vplýva 

na posilnenie kôrovej a limbickej bdelosti. 

Autor zistil, že rýchlejšie tempo a durové 

tóniny ochladzujú mozog, čím vplývajú na 

zlepšenie nálady a hudba z obdobia klasicizmu 

je považovaná za nepríjemnú len pre minimum 

poslucháčov. Podľa Hudákovej (2007) akustic-

ké podnety môžu pôsobiť na fyziologické 

vnemy dieťaťa, napr. na jeho dýchanie alebo 

pulz, pričom dôležitú úlohu tu zohráva 

vzájomné pôsobenie medzi psychickým vní-

maním a obsahovou vrstvou hudobného diela. 

Dialóg, ktorý takto vznikne, môže u detského 

vnímateľa privodiť pozitívne emócie, vyvolať 

psychické zmeny, napomáhať rozvoju tvori-

vého potenciálu, ale aj jeho osobnosti. Hudba 

však nepôsobí na každé dieťa rovnako. To ako 

ju deti prežívajú, je ovplyvňované indivi-

duálnymi rozdielmi medzi nimi. Autorka tvrdí, 

že postupným prienikom psychiky detského 

vnímateľa do obsahovej vrstvy hudby, sa 

u neho môže dostaviť umelecký zážitok, ktorý 

následne pôsobí na jeho hudobné vedomie, ale 

aj na jeho city, myšlienky a názory. 

 Poznatky o potenciáli hudby autorov Ruud 

2010; Stesæth a Bonde, eds. 2011; Gabrielsson 

2011; a Kantor, et al. 2009, sumarizujeme na 

obrázku 1. 

 

 
 Obrázok 1 Témy hudobného výskumu oblasti hudby a zdravia podľa Ruuda 2010; Stesætha & Bonde, eds. 2011;  

Gabrielssona 2011; a Kantora, et al. 2009 
 

Je zrejmé, že hudba predstavuje bohatý 

materiál, ktorý je možné rôznym spôsobom 

funkčne využiť. Ako zmysluplný systém tónov 

a zvukov usporiadaný v logických časopriesto-

rových súvislostiach, je podľa Gajdošíkovej 

Zeleiovej (In Krbaťa 2008, s. 265) hudba 

schopná vyvolať v jedincovi reakcie na 

všetkých úrovniach od biologicko-chemickej, 

cez emocionálno-kognitívnu a behaviorálno-

sociálnu, až po spirituálnu“. Autorka (Ibid., s. 

Hudba ako prostriedok  
psychického a fyzického 

zdravia 

•na reguláciu nálady a 
emócií, 

•na zníženie bolesti, napätia a 
úpravu spánku, 

•na stimuláciu fyzickej 
energie a zvýšenie odolnosti, 

•fyziologického a 
psychologického uzdravenia. 

Hudba oblasť na 
prebádanie 

•voľný priestor v hudbe, 

•hudobný výraz, upokojenie 
hudbou, 

•hudba ako prostriedok na 
preskúmanie hodnôt, 

•hudba ako duchovná 
(meditáciou), upravenie 
stavu vedomia. 

Hudba ako prostriedok 
na upevnenie a 

uzdravenie vzťahov 

 

•na upevnenie a zvýšenie 
mienky o sebe samom, 
sebadôvery a sebaprijatia, 

•na upevnenie vzájomných 
vzťahov, života v skupine a 
súdržnosti v skupine. 
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266 – 286) chápe zmysel funkcií hudby pre 

človeka v jej uspokojovaní jeho potrieb: 

 Fyziologických: konzumná, zmyslová 

funkcia hudby sa viaže na možnosti audi-

tívneho zmyslového aparátu človeka, jeho 

zmyslového poznania, chápania vzťahov 

medzi vlastnosťami zvukov a vzťahov 

medzi tónmi, jej vlastností (jeho sily, hĺbky, 

výšky, farby atď., ale aj pôsobenia metra, 

rytmu, tempa, či agogiky); 

 Psychogenetickej povahy: komunikačná 

a prezenčná funkcia. Pri komunikačnej 

funkcii je hudobná reč vnímaná ako pro-

striedok sebavyjadrenia a komunikácie. 

Môže to byť percepcia (počúvanie), inter-

pretácia (reprodukcia diela) alebo produkcia 

hudobného diela. Pri prezenčnej funkcii sa 

k sociálno-komunikatívnemu potenciálu hu-

dobného diela pridáva schopnosť hudob-

ných aktivít stimulovať tvorivosť, pri ktorej 

sa jedinec rekreuje, môže sa sebarealizovať, 

sebavnímať a sebaaktualizovať. Hudobný 

zážitok z tvorivého hudobného procesu je aj 

zážitkom vedomého vnímania seba samého, 

ktorý sa aktualizuje len ak mu je jedinec 

otvorený. 

 Sociálnej povahy: utilitárna a umelecká 

funkcia. Pri utilitárnej funkcii sa jedná 

o úžitkové hudobné umenie. Hudobný uti-

litarizmus zasahuje do psychického vývinu 

dieťaťa, preto je žiaduce zodpovedne 

vyberať aké hudobné diela mu budú 

ponúknuté. Vhodné sú diela, ktoré obsahujú 

graduálnosť a procesuálnosť, strieda sa 

v nich napätie s uvoľnením, známe s nezná-

mym, opakovanie a rozvíjanie myšlienok, 

napĺňanie a sklamanie, ktoré vedú k ume-

leckému zážitku, nielen k jednorázovému 

fyziologickému zážitku – dopingu. Ak je 

akustický vnem zvuku príliš dynamický, 

silný, môže dôjsť u jedinca k zmene krvné-

ho tlaku, frekvencii tepu, hormonálnej regu-

lácie, psychomotoriky, podkôrovej mozgo-

vej aktivity, či aktivity limbického systému, 

vtedy môže znejúca hudba pôsobiť ako 

psychoaktívna látka, čo vyvoláva reakciu 

obrany organizmu. Pri tejto obrane dochá-

dza k nadprodukcii adrenaínu, ktorý sa pri 

istej koncentrácii mení na adrenochrém, 

ktorý ovplyvňuje vedomie človeka. Pri 

umeleckej funkcii sa jedná o stvárňovanie 

vlastnej identity v jednom z možných pries-

torov hudobného umenia prostredníctvom 

tvorenia zvukových tvarov v časopriestore. 

Hudobno-umelecké hodnoty sú jednou zo 

špecifických psychických kategórií v oblas-

ti krásna. Predstavujú pomerne stabilnú 

štruktúru osobnosti človeka, preto je 

hudobno-umelecká hodnota významná tak 

pre individuálnu, sociálnu, ale aj historickú 

realizáciu konkrétneho jedinca. Len cez 

hudobné zážitky, ktoré sú odrážané vo 

vedomí, dieťa môže získať skúsenosť 

z tvorivo-umeleckého procesu, ktorá môže 

byť integrovaná do štruktúry jeho osobnosti 

a tak prispieť k jeho primeranému rozvoju. 

 Psycho-spirituálnej povahy: rituálna 

funkcia. Štúdium dejín využitia hudby na 

liečiteľské účely nás dovedie k zisteniu, že 

jej použitie na tento účel je spájané s nábo-

ženstvom a sociálnym životom v istej ko-

munite, s ich neopakovateľným vyjadrova-

ním sa cez isté rituály (používanie istých 

slov, gest, predpísanou manipuláciou s istý-

mi predmetmi, ktoré majú sprostredkúvať 

prítomnosť niekoho, niečoho). V hudobnej 

rovine plnia úkony funkciu sprostredko-

vateľa hudby. Pri hudobnej terapii je 

dôležité akceptovať klientove požiadavky, 

nevnucovať mu niečo, s čím sa nedokáže 

stotožniť, lebo by to medzi hudobným 

terapeutom a ním narušilo dôveru. Rituály 

sa u detí objavujú v prechodových obdo-

biach, kedy sa konfrontujú s novou situá-

ciou, ktorá presahuje ich aktuálne poznanie, 

čo sa často spája s bezmocnosťou a 

úzkosťou dieťaťa. Rituálnosť je práca 

s tichom s zvukom, ktorá prebieha v istom 

čase a priestore. Jedinec sa stáva citlivý na 

uvedomovanie si prechodových situácií 

v čase, dôležitosť ich začiatku, trvania 

a konca, na hodnotenie ich významu 

v istom kontexte. V hudobnej pedagogike je 
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možné rituál úspešne využiť pre pocit 

navodenia istoty a citlivosti na trvanie. 

Aplikovať ho môžeme ako hru, ktorú 

opakujeme podľa istého vzorca, napr. rituál 

denných činností v materskej škole. 

V rámci školskej triedy môže rituál prispieť 

k utuženiu súdržnosti medzi žiakmi. 

  

HUDBA V MEDICÍNE 

Miesto hudby pri liečení vníma Maranto (In 

Wigram 1996) ako:  

 podporný prostriedok liečby, napr. hudobná 

percepcia počas dialýzy obličiek;  

 rovnocenný partner liečby, napr. spev ako 

súčasť liečby pri respiračných poruchách 

alebo rečovej terapii; 

 primárna intervencia, napr. hudobná per-

cepcia anxioalgolytickej hudby, ktorá 

pomáha znižovať vnímanie bolesti a úzkos-

ti. Môže tento prah aj zvýšiť, alebo úplne 

eliminovať, pričom pacient je v bdelom 

stave a schopný spolupracovať. Anxioalgo-

litická hudba pomáha aj pri relaxácii, 

zameraním pozornosti na pozitívne veci.  

Pri hudobnej terapii je dôležité, aby pacient 

komunikoval s hudobným terapeutom o výbe-

re hudby. Vhodne zvolená reprodukovaná 

hudba je účinná aj vo fyzioterapii, ako 

prostriedok zlepšenia svalovej funkcie pacien-

ta znižovaním nepríjemných a bolestivých 

pocitov pri cvičení. V tejto oblasti pozitívne 

pôsobia aj dychové cvičenia a spev, ktoré 

pomáhajú posilňovať funkciu dýchacích orgá-

nov, a to u pacientov astmatikov, alebo pripú-

taných na lôžko.  

Podľa Wigrama (1996) je dôležité zaradiť 

iný druh reprodukovanej hudby (background 

music) pre pacientov v čakárňach ordinácií, 

iný pre tím lekárov počas operácie, iný pre 

samotného pacienta. Chvála (2005) tvrdí, že 

hudobná terapia je účinná najmä:   

 ak sa pacientov stav nezlepšuje napriek 

dobre stanovenej somatickej diagnóze 

a postupu somatickej medicíny;  

 ak sa hudobná terapia nepovažuje za liek, 

ale len za prostriedok, ktorý uľahčuje 

uzdravenie, zlepšenie zdravotného stavu 

pacienta;  

 pri vnútornej premene pohľadu pacienta na 

vývoj svojej choroby. 
 

Terapia hudbou môže detským pacientom 

v nemocniciach pomôcť ako prostriedok emo-

cionálnej a sociálnej podpory pri liečbe 

v nasledujúcich oblastiach: ako spríjemnenie 

nemocničného prostredia, zníženia strachu 

a úzkosti, zvýšenia motivácie a účasti na lie-

čebnom procese, prijatím trvale narušeného 

zdravotného stavu, rozvíjaním dieťaťa po kog-

nitívnej a sociálnej stránke, zvýšením fyzickej 

aktivity, podporou schopnosti sebavyjadrenia, 

či vyjadrenia frustrácie, poskytnutím emocio-

nálnej podpory a prijatím vlastnej smrteľnosti 

(Kantor, Weber, in Kantor, et al. 2009). 

Hudba je pri terapii obvykle využívaná: 

 za účelom odrazu psychosociálnych uda-

lostí, a to na základe symbolickosti a repre-

zentatívnosti hudby,  

 za účelom rekreácie a tvorivosti prevažne 

v kultúrno-edukačnej oblasti; 

 ako  komunikačné médium, na základe jej 

účelovosti, väčšinou sa využíva ako pro-

fylaxia v sociálnej oblasti; 

 ako terapeutický činiteľ, na základe pôso-

benia hudby a to v klinickej oblasti 

(Gajdošíková Zeleiová, in Krbaťa 2008). 
 

Hudba a lieky nepôsobia identicky. 

Pôsobenie hudby je významnejšie na úrovni 

vedomia a podvedomia, ktorá patrí do alterna-

tívnej terapie a je založená na empírii, ako 

v oblasti somatiky. Tým sa odlišuje od 

liečebných látok a tabletiek, ktoré patria do 

alopatickej terapie založenej na vedeckých 

zisteniach, a preto sa jej účinok nedostavuje 

ihneď. Jej pôsobenie môžeme vnímať až po 

určitom čase, v priebehu 1 – 2 mesiacov, čo 

závisí od množstva a „sily“ aplikovaných 

hudobných podnetov. Vo všeobecnosti je 

v terapii vhodná hudba s pozitívnym emo-

cionálnym nábojom, ktorá prebúdza v detskom 

pacientovi radosť, nádej, lásku a kladný postoj 

k životu. Len vhodne zvolená hudba môže 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

85 

pomôcť dokonca aj terminálnym pacientom 

istým percentom upraviť všetky štyri zložky 

osobnosti bio-psycho-socio-spirituálne, ale 

najmä dve zložky psychickú a spirituálnu. Pre-

to je výber hudby pre terapiu veľmi dôležitý.   

Správne stanovená diagnóza u detí s postih-

nutím, správna indikácia s vhodným výberom 

hudobných skladieb a hudobných aktivít za 

odborného vedenia hudobno-terapeutických 

stretnutí, prakticky vylučuje nepriaznivý, 

škodlivý vplyv na psychický a somatický stav 

detských účastníkov. Dôležitou zásadou pred-

chádzania škodlivému pôsobeniu hudby je 

nepoužiť nevhodný akustický zdroj v akti-

vizujúcich alebo receptívnych polohách u je-

dincov, u ktorých je hudobná terapia kontra-

indikovaná, napr. u pacientov s hysterickou 

neurózou, epilepsiou, schizofréniou, depresiou 

so sklonom k suicídiu, s akútnou psychózou, 

smrteľnou úzkosťou a maniakálnou reakciou; 

u detí so strachom z pohybovej aktivita a úz-

kostnou neurózou (Mátejová a Mašura 1992). 

V týchto prípadoch nejde ani tak o „zlú“ alebo 

„dobrú“ hudbu podľa jej estetickej hodnoty, 

ako skôr o vnútorný charakter hudby, či je 

excitujúci, melancholický, vášnivý, depre-

sívny, zmyselný alebo fascinujúci krásou.  

Aj samotné hudobné dielo môže vzhľadom 

na svoj charakter pôsobiť nepriaznivo 

a škodlivo na percipienta. Rôzne udalosti dňa 

totiž môžu u detí vyvolať stav zvýšenej emo-

cionality, napr. strach z operácie, zo skúšky 

(písomky), telesná vyčerpanosť, nervové 

vypätie, nezhody v rodine, dĺžka a intenzita 

počúvania hlučnej hudby a iné. Pri zvýšených 

emocionálnych reakciách, či už je to radosť, 

smútok, hnev alebo strach, dosahujú účinky 

hudby vyššiu intenzitu pôsobenia. U takýchto 

jedincov je mimoriadne dôležité dôsledne 

vybrať hudobné skladby a začínať s malými 

dávkami hudby, ktoré majú byť sprevádzané 

slovným vysvetlením hudobného terapeuta, 

pedagóga a psychológa. 

Niektorí autori (Šimanovský 2001; Marek 

2003; Piňos 2000) radia využívať v terapii aj 

isté žánre hudby New Age. To však vyvoláva 

v našom sociokultúrnom prostredí polemiku 

medzi odborníkmi, pravdepodobne preto, že 

na Slovensku má prevahu kresťanská kultúra. 

Z tohto dôvodu je možné, že mladí ľudia, 

alebo ich rodičia môžu mať problém s terapiou 

hudby, ktorá je vzdialená ich skúsenosti a 

porozumeniu, alebo sa prieči ich 

vierovyznaniu. Tento druh hudby sa údajne 

pokúša obnoviť postupy a metódy, ktoré by 

mohli vrátiť hudbe jej liečivý charakter a to 

zapájaním a posilňovaním pravej mozgovej 

hemisféry, ktorá pracuje s našou intuíciou 

a podvedomím. Z toho pravdepodobne vyplý-

va inštrumentálny charakter tejto hudby. 

Ľudský mozog privyknutý na analýzu textov 

sa nemá zrazu čoho chytiť, a tak sa človek 

stáva prístupnejší pôsobeniu hudby na intui-

tívnu zložku ľudskej osobnosti. Hudbu New 

Age využívajú pri terapii hudobní terapeuti, 

z ktorých niektorí sú aj skladatelia, napr. Petr 

Piňos alebo terapeuti, ktorí si hudbu sami 

nepíšu, napr. Olga Kaduchová. V každom 

prípade, nahrávky tohto druhu hudby je 

potrebné pripravovať a zberať v spolupráci 

s psychológom a hudobnými terapeutom. Arne 

Linka (1997) odporúča využívať v hudobnej 

terapii akúkoľvek pomalšiu a pokojnejšiu hu-

dobnú skladbu. Podľa neho záleží viac na 

okolnostiach, t.j. osobnosti mladistvého perci-

pienta a jeho psychickom stave, ako na 

hudobnom žánri. V muzikoterapii sa používajú 

aj neznáme skladby, ktoré nemajú pacienti 

v ich podvedomí, aby bol dosiahnutý väčší 

zážitok u poslucháča.  

Ďalším druhom hudby, ktorú je potrebné 

diskutovať s odborníkmi je hudba pre tehotné 

ženy a deti, ktorú väčšinou tvoria hudobné 

koláže určené k hlbšej relaxácii alebo medi-

tácii. Jej autori vychádzajú z vedeckých poz-

natkov, že dieťa v prenatálnom štádiu dobre 

počuje tlkot maminho srdca, ktorý navždy 

zostane v jeho pamäti. Hudobní terapeuti často 

siahajú po skladbách od Jonathana Goldmana, 

hudobníka a učiteľa v oblasti harmónie 

a zvukového uzdravovania, či Cooper-

Mooreho, hudobníka, improvizátora a učiteľa 

hudby z New Yorku, ktorý sa venuje aj 

muzikoterapii; alebo Phila Evansa, hudobného 
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skladateľa a producenta na voľnej nohe 

z Londýna. Jonathan Goldman vo svojich 

skladbách bežne používa ako podfarbenie tlkot 

ľudského srdca a pomaly sa opakujúce rytmy, 

ktoré slúžia na relaxáciu jednotlivých častí 

ľudského tela.   

Vedeckými metódami je možné pomerne 

presne skúmať mozgové vlny človeka, ktoré 

pulzujú a oscilujú v istých frekvenciách a dajú 

sa zmerať v cykloch za sekundu podobne ako 

zvukové vlny. Moráň (1995) uvádza štyri 

základné druhy mozgových vĺn:  

 Vlny beta v rozmedzí od 13 do 30 Hz, náš 

mozog ich produkuje pri bdelom stave 

vedomia. Beta vlny sú prítomné, keď sa 

sústredíme na svoje denné aktivity.  

 Vlny alfa sa vyskytujú pri kmitočte od 8 – 

13 Hz pri polospánku a v stavu meditácie. 

Ich priebeh zosilnie, keď si zatvoríme oči. 

 Vlny théta sa vyskytujú pri kmitočte od 4 – 

8 Hz pri vysoko tvorivej činnosti, v hlbokej 

meditácii, v spánku, ale aj v stave šaman-

ského vedomia.  

 Vlny delta sa vyskytujú pri kmitočte od 0,1 

– 4 Hz, kedy sa mozog nachádza v stave 

hlbokého spánku alebo pri bezvedomí.   
  

Pri percepcii relaxačnej a meditačnej hudby 

je údajne možné zmerať hladinu vĺn, v ktorej 

sa náš mozog práve nachádza, čo môže po-

môcť odhaliť prípadný podvod, či tzv. „šarla-

tánstvo“, z ktorého býva meditačná a relaxač-

ná hudba vinená.  

 

HUDBA, KTORÁ MÔŽE POŠKODIŤ 

PSYCHIKU DIEŤAŤA 

Z klinického hľadiska je vo vzťahu hudba a 

dieťa potrebné brať do úvahy hudobné prefe-

rencie a schopnosti dieťaťa. Z tohto dôvodu sú 

umelecké a estetické štandardy vytýčené širšie 

ako v iných hudobných odboroch. Pri terapii 

hudbou je osoba dieťaťa oveľa dôležitejšia ako 

samotná hudba, stavia sa na skúsenostiach, 

ktoré majú pre neho zmysel a môžu prispieť 

k realizácii významných zmien v jeho živote. 

Dôraz nie je kladený na inštrumentálnu alebo 

vokálno-inštrumentálnu skladbu ako výsledný 

produkt, ale na osobu dieťaťa, hudobný pro-

ces, prostredie, kontext a produkt (Kantor, in 

Kantor, Lipský, Weber, et al. 2009). Preto, ak 

terapeut netvaruje hudobnú skúsenosť dieťaťa, 

interakciou s dieťaťom, produktom, procesom 

a kontextom, môže to mať na dieťa negatívny 

dopad. 

Čo sa týka samotnej hudby, nie každá je 

vhodná pre detského poslucháča, existuje aj 

taká, ktorá je škodlivá pre psychiku detí, či už 

chorých alebo zdravých. Najmä v období pu-

berty a adolescencie, kedy hudba tvorí nielen 

zvukovú kulisu, ale inštrumentálne a vokálne 

skladby sú aj aktívne interpretované mladými 

ľuďmi, je potrebné sa týmto fenoménom zao-

berať.  

Väčšina detí a adolescentov preferuje žánre 

tzv. modernej populárnej hudby, ktorá je pre 

nich najmä v období prežívania psychických, 

fyzických a sociálnych zmien prostriedkom na 

uvoľnenie intenzívnych emocionálnych zážit-

kov (peak experiences) a pomáha im odrea-

govať sa od citového napätia, ktoré pociťujú. 

Avšak ľahkosť, ktorú tento druh hudby komu-

nikuje, im môže priniesť aj sebazabudnutie 

a únik z reality, čo môže vplývať negatívne tak 

na zdravého ako chorého jedinca. 

Pod pojmom populárna hudba zjedno-

dušene rozumieme v užšom  slova zmysle 

zábavnú hudbu, ktorá existuje od nepamäti. 

Bola využívaná najmä pre zábavu širokých 

más hudobných percipientov ako spotrebný 

tovar s úžitkovou hodnotou. Aj keď má 

prívlastky ako nonartificiálna a neumelecká, 

nie je pravda, že zákonite nemá umeleckú 

a estetickú hodnotu. Označenie populárna hud-

ba sa dnes vzťahuje na tú hudobnú oblasť, kto-

rá je známa ako moderná populárna hudba, 

keďže nadviazala na nasledovné funkcie tra-

dičnej populárnej hudby : estetickú a ume-

leckú (prináša poslucháčovi emocionálny, 

umelecký a estetický zážitok), poznávaciu (je 

                                                      
* Za tradičnú populárnu hudbu sú považované tradičné európske 

tance ako polka, valčík, čardáš, tango, rôzne pochody a skladby 
tradičných dychových kapiel a skupín, či upravené operetné melódie. 

Je to typ hudby, ktorý má európske korene a nie je ovplyvnený jazzom 

a rockom (Matzner, et al. 1983). 
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zdrojom nového obsahu) a formatívnu (for-

muje osobnosť človeka). Tieto funkcie sú v nej 

rozvinuté v súlade s požiadavkami doby. Čo sa 

týka hudobnej zložky modernej populárnej 

hudby, určoval ju európsky folklór, černošský 

folklór, džez a jeho žánre. Moderná populárna 

hudba je hudba, na ktorej vzniku sa podieľal 

a ovplyvňoval ju jazz a rock. Je podmieňovaná 

najmä tradičnou populárnou hudbou, hudob-

ným folklórom, jazzom a rockom. Dnes je pre 

ňu typické spájanie rôznych prvkov a pod-

netov z hudby a umenia. Jej žánre sa vzájomne 

inšpirujú, preberajú si prvky a prostriedky, 

najmä komunikatívneho charakteru (roman-

tický spev, predimenzované inštrumentálne 

skladby a i.) a podnety európskeho a etnicky 

pôsobiaceho folklóru (Kajanová 2003; Kapi-

tančik 2003; Michels 2000). 

Základné vlastnosti populárnej hudby sú: 

 štandardizovaná štruktúra skladieb, t.j. 

určuje ju žáner a štýl, prevahu majú melo-

dické, harmonické, rytmické, aranžérske, 

interpretačné, tematické konvencie a schop-

nosť prijímať všetky využiteľné hudobné 

podnety (Matzner, et al. 1983, s. 311); 

 sú to kratšie profesionálne a poloprofesio-

nálne hudobné skladby, ktoré majú jedno-

duchšiu štruktúru a nemennú, pevnú formu; 

 psychické a sociálne funkcie hudby majú 

prevahu nad umeleckými; 

 jedinečnosť produktu je oslabená, dôraz 

sa kladie na interpretáciu, nakoľko je pre 

túto hudbu príznačný tovarový charakter 

produkcie; 

 tzv. veľkovýroba hitov populárnej hudby, 

ktorú zabezpečujú reklamné kampane na-

hrávacích spoločností; 

 bezproblémový prístup širokých vrstiev 

mladistvých poslucháčov; 

 vznik „popstar“, ktoré sú často vytvorené 

pomocou vplyvu masmédií; 

 krátka životnosť žánrov, štýlov a druhov 

a ich prispôsobovanie sa módnym trendom; 

 pomenovania žánrov sa menia, napr. 

Rhythm and blues (rhythm'n'blues, R'n'b, 

R&B) v rámci džezu, ale v súčasnosti aj 

v pope, žánre rocku a heavy metalu atď. Aj 

keď označenie R&B pochádza z tradičnej 

hudby, dnes je termín často používaný na 

označenie afroamerického hudobného štýlu 

od poklesu popularity disco hudby v 80. 

rokoch 20. storočia (názov „disco“ sa 

používa na označenie hudobného štýlu, 

ovplyvneného hudobnými štýlmi ako funk, 

soul, salsa a latinsko-americká hudba). 

Speváci moderného hudobného štýlu R&B 

často využívajú melizmy (melodická rada 

tónov, ktoré sú spievané na jednu slabiku 

textu), sú to speváci ako Whitney Houston, 

Mariah Carey, Stevie Wonder, či Michael 

Jackson (Shepherd 2003). Najznámejší 

R&B speváci sú Justin Timberlake, Jennifer 

Lopez, Lenny Kravitz, Amy Winehouse, J. 

Kelly, Alicia Keys, Beyoncé a iní. 
 

Z populárnej hudby môže mať podľa Krbaťu 

(2008) negatívy účinok, najmä na deti v obdo-

bí puberty a adolescencie, tvrdá rocková hud-

ba, niektoré druhy alternatívnej hudby a aj 

elkektická hudba. 

Tvrdá rocková a metalová hudba (hard 

music) môže negatívne ovplyvniť mladých 

ľudí, keďže v nej nachádzajú vzor istého 

rebelantstva, opilstva, vandalizmu, drog, ne-

bezpečným správaním. Jej štýly ako čistý rock, 

hard rock, klasický rock a heavy metal 

prinášajú do vedomia dospievajúcich slobodu 

voči spoločenským zábranám.  

Hard rock môžeme voľným prekladom Sieg-

frieda Schmidt-Joosa a Barry Gravesa (1975) 

chápať ako tvrdú, monotónnu hudbu, elektro-

nicky zosilnenú hudbu, ktorá je založená na 

rytme a monotónnom opakovaní. Lekár 

Eckhardt Knaul (In Hiss 1982) v časopise 

Medizin heute uvádza, že rocková hudba 

s notorickými repetíciami má extázne pôsobe-

nie a je schopná viesť až k degradácii osob-

nosti a popretiu individuality mladého človeka. 

Tvrdí, že na povrch vystupuje obsesívnosť, do 

úzadia ustupuje kritické vedomie, mladí ľudia 

strácajú kontrolu nad telesnými funkciami, 

a tento stav extázy sa prejavuje epileptickým 

šklbaním údov, zavýjaním, hryzením, reho-
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tom, pomočovaním, šklbaním odevu a zaží-

vaním pocitu rozkoše. Hiss (1982) vníma 

vplyv rockovej hudby ako veľkú silu. Podľa 

neho hlučné zavýjanie elektrických strún gitár, 

hektické staccato bicích nástrojov tak rozvib-

ruje nervy, že u mladých percipientov môže 

spôsobiť vyradenie myslenia. Ich zmenu na 

bezmyšlienkovite vrieskajúci dav, či upadnutie 

do mdlôb autor považuje za prirodzený dôsle-

dok. Nebezpečná je najmä vo vývinovom 

období, kedy v mladých ľuďoch rastie túžba 

po extatických a mystických skúsenostiach 

a zážitkoch. Francúzsky neurofyziológ Gastaut 

(1970) vyjadruje veľkú obavu nad (v jeho 

dobe) prebiehajúcim vývojom „posadnutia 

rockom a beatom“ a nazýva ju „honba za koz-

mickou extázou“ (la quote d´une extase 

cosmique).    

Rockmusik, Daten - Fakten - Hintergrunde 

(2001) takto opisujú negatívne účinky hard 

rocku:  

 Prvým vážnym problémom, ktorý nepriaz-

nivo ovplyvňuje a poškodzuje zdravie 

mladých poslucháčov je hlasitosť až 120 dB 

(zodpovedá hlučnosti tryskového lietadla 

v bezprostrednej blízkosti), ktorá nie je 

výnimkou na rockových koncertoch. Jej 

ďalšie zvýšenie by mohlo spôsobiť bolesť 

a roztrhnutie ušného bubienka. Pre pred-

stavu, priemerné hodnoty stereo zariadení 

so slúchadlami sú 85 – 100 dB. Vysoká 

hlučnosť spôsobuje sluchový stres, pričom 

z nadobličiek sa vylučuje stresový hormón 

adrenalín.  

 Ak je tento stres dlhodobo trvajúci 

a hranične silný, dochádza k nadmernej 

produkcii adrenalínu. Toto množstvo je 

neúnosné pre ľudský organizmus, ktorý ho 

preto pomocou enzýmov z časti premieňa 

na adrenochróm. Adrenochróm definujú 

ako psychodysleptikum (droga, ktorá pôso-

bí na zmeny vo vedomí) podobne ako LSD, 

meskalin, STP, psylocybin a iné. To autori 

považujú za dôvod, prečo mladí poslucháči 

na rockových koncertoch upadajú do stavu 

extázy, arogancie a strácajú sebakontrolu. 

Ak popri tom užívajú aj alkohol a iné 

drogy, hoci aj v malom množstve, účinok 

adrenochrómu to zosilňuje. Aj keď je táto 

telová droga slabšia ako LSD, prebúdza 

žiadosť po intenzívnejších zážitkoch.  

 Mámivý – preludný účinok rockovej hudby, 

sa podľa autorov vzťahuje na nadmernú 

tvorbu endorfinných substancií v mozgu. 

Žiaľ, táto oblasť nie podrobne preskúmaná 

a nejestvuje o nej dostatok výskumov. 
 

Za ďalšie negatívne účinky nadmerne hlučnej 

tvrdej rockovej hudby (hard rock) považuje 

Poledňák (In Matzner, Poledňák, Wasserber-

ger, et al. 1983): 

 Intenzívne zvuky hudby s rôznymi zvu-

kovými efektami a pohybovou improvizá-

ciou majú orgastický účinok a môžu narušiť 

psychomotorickú rovnováhu mladistvých 

percipientov, či u nich vyvolať extázu.  

 Takáto hudba podľa neho znečisťuje životné 

prostredie ako „akustický smog“. 

 Rovnako môže otupovať hudobný sluch (na 

rozdiel od kultúrneho vnímania hudby) 

a vystupovať ako droga. Hudba takto stráca 

svoju komunikatívnu a sociálnu funkciu 

a vedie mladého percipienta do izolácie. 
 

Je rozdiel v hlasnom počúvaní medzi vážnou 

a rockovou hudbou, lebo vo vážnej hudbe sa 

strieda napätie a uvoľňovanie, sú v nej aj 

upokojujúce úseky, počas ktorých si môže 

percipient obnoviť psychické sily a zotaviť sa. 

Samozrejme nie každá ukážka vážnej hudby je 

upokojujúca. Pre tvrdú rockovú hudbu je však 

typické neustále napätie, a to je podstatný 

rozdiel medzi nimi. 

Samotnému žánru rockovej hudby nemožno 

pripisovať agresívne tendencie správania sa 

niektorých mladých ľudí, najmä ak je hladina 

hlasitosti primeraná a pri výbere skladieb sa 

eliminujú skladby agresívne a také, pre ktoré 

je typické prevažujúce napätie. Máme na mysli 

soft rock (light rock, easy rock alebo mellow 

rock), je to štýl, ktorý kombinuje niektoré hu-

dobné techniky rock and rollu s prvkami folk 

rocku a singer-songwriter popu. Dôvodom je 
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vytvorenie ľahšieho, zamatovejšieho a komer-

čne ladeného zvuku. V tomto štýle sú elektric-

ké a akustické gitary tlmené, nachádzajú sa 

tam aj nástroje ako klavír a saxofón. Tento štýl 

vznikol v 70. rokoch 20. storočia ako reakcia 

voči tvrdej monotónnej hudbe heavy metalu, 

tvrdého rocku a punk rocku, ktorá sa vyvíjala 

súbežne s týmto štýlom. Známe kapely sú 

Chicago a Fleetwood Mac.  

Otakar (1989) a Poledňák (2007) poukazujú 

aj na pozitívne stránky rockovej hudby, napr. 

prostredníctvom návštevy rockových koncer-

tov môžu adolescenti komunikovať svojim 

vlastným jazykom. Majú na mysli komuni-

káciu, v ktorej sa rocková hudba stáva predme-

tom spoločenského hodnotenia, výmeny infor-

mácií, a ktorá môže priniesť mladým ľuďom 

pocit konfrontácie s vrstovníkmi, či im dať 

možnosť rovnocenného kontaktu. Otakar 

(1989) vidí jej ďalšie pozitívum v energe-

tickom náboji, ktorým pôsobí na percipientov. 

Tento náboj u nich vyvoláva pohybové reakcie 

od najjednoduchších, až po pohyby celého 

tela, ktoré často vyúsťujú do tanečnej až špor-

tovej kreácie. Spontánnosť pohybu môže vy-

volať kolektívnu katarziu, pri ktorej podľa 

tohto autora dochádza k spotrebe nadbytočnej 

energie a vybičovaniu zárodkov agresie. A tu 

je aj jej ďalšia kladná vlastnosť, ktorou sú 

podľa neho psychostimulačné účinky: zbavuje 

stresu, komplexov, uspokojuje potrebu po 

emocionálnom zážitku, aktivizuje intelektové 

zložky psychiky, dokonca môže viesť k medi-

tácii a relaxácii. Pri posledných dvoch vníma-

me prelínanie s hudobnou terapiou. 

Z výchovného hľadiska môže pozitívne emo-

cionálne ladená rocková hudba priniesť deťom 

a adolescentom nové estetické, niekedy aj 

morálne hodnoty, čím ich vedie k poznávaniu 

krásy aj ostatných umení, ako poézia, história, 

výtvarné umenie a literatúra. Tiež pomáha 

formovať ich kritický pohľad na spoločnosť, 

spoločenské prostredie a pomáha im pri potlá-

čaní negatívnych spoločenských ja-vov. Dom-

nievame sa, že prostredníctvom hudby, ktorá 

sa konfrontuje s vnútorným zážitkovým sve-

tom dnešných adolescentov, možno rozvíjať 

ich emocionalitu, etiku a estetiku spoločne-

ského cítenia a viesť ich k prijímaniu kultúr-

nych a umeleckých hodnôt. 

Ďalším príkladom populárnej hudby, ktorá 

môže mať negatívny účinok na deti a ado-

lescentov, sú isté štýly alternatívnej hudby ako 

punk, v prípade, že umelci v nich vyjadrujú 

hnev, beznádej, utiekajú sa k nihilizmu, sexiz-

mu, ospevujú hrubosť, násilie a extrémy, 

negatívne sa vyjadrujú o spoločnosti a ak sú 

nedostatočné aj po hudobnej stránke. Ďalej je 

to industrial music, najmä po textovej stránke 

majú niektoré skladby silný podtón sociálnej 

kritiky; elektronická hudba, cyberpunk - len tie 

skladby, ktoré podporujú myslenie mladých 

ľudí o hackerskej kultúre a drogách; a gothic – 

konkrétne taká hudba, ktorá prináša pocity 

úpadku, rozkladu a alienácie, s textami, ktoré 

obsahujú prvky hororu a mizérie.  

Slovo „punk“ má pôvod v angličtine a voľne 

ho môžeme preložiť ako „výtržník, chuligán“, 

či „nezmysel – hlúposť“. Jeho vznik ako 

hudobného hnutia sa spája s r. 1974, kedy bola 

v módnom butiku na Kings Road založená 

kapela Six Pistols. Štyria mladíci, John Lydon, 

Paul Cook, Steve Jones a Glen Matlock, ktorí 

ju založili sa vyznačovali istým životným 

štýlom, ako aj extrémnou kombináciou prvkov 

odievania. Keď ich majiteľ butiku Malcolm 

McLauren počul hrať, rozhodol sa svoj 

„objav“ predať. Práve tejto kapele sa pripisuje 

zásluha na vzniku hudobného štýlu punk. 

Hudba punk-rock je charakteristická svojou 

tvrdosťou, melodická je ako reggae, trhavá 

ako R&B, agresívna a rýchla ako nord-soul 

(subkultúra robotníckych štvrtí) a extra-

vagantná ako glitter-rock. Tieto prvky sa 

preniesli do módy, ktorá sa vyznačovala extra-

vagantnou pestrofarebnosťou, benevolentným 

postojom k svojmu vzhľadu, sebazmrza-

čovaním, ktoré bolo prebraté od amerického 

undergroundu (tattoo, piercing), česali sa 

veľmi extravagantne, ich strihy boli extrémne, 

vlasy netradične zafarbené s vyholenými 

obrazcami. Ich oblečenie bolo častou kritikou 

módnych tvorcov a estétov. Odievali sa do 

úzkych nohavíc, širokých po dedoch zdede-
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ných hubertusov, bundy boli ozdobené mnohý-

mi cvočkami, špendlíkmi a od skinheadov 

prebrali tzv. bundy bombery (letecké bundy), 

ba ozdobovali sa aj reťazami, prepichovali 

a tetovali na sebe všetko od palcov na nohách 

po očné viečka, ich celkový dojem dotváral 

dlhý krok (Liška 1992). Slovom „punk“ sa 

v tej dobe označovala nekvalitná hudba. 

Punkeri sa búrili proti spoločnosti a propago-

vali protikladný životný štýl kritikou pretvárky 

a honby za peniazmi, základom vyznávačov 

hnutia je provokácia. Pomerne často sa s hnu-

tím spájali drogy a jeho heslom je „No Future“ 

(žiadna budúcnosť). Medzi najznámejšie 

kapely patria The Clash, The Crack, Gold 

Finger, Anti Flag, Agnostic Front, The Dam-

ned, The Exploited, Total Chaos, The Adicts, 

The Casualties a iné. 

Na Slovensku má punkové hnutie dve etapy:  

 Pred „zamatovou“ revolúciou, ktorá sa 

vyznačovala kritikou komunistickému 

režimu, ktorá sa v r. 1989 rozpadá, napr. 

kapela Davová psychóza. 

 Po „zamatovej“ revolúcii, kedy punkové 

hnutie budujú 18 – 19 roční chlapci, (na 

rozdiel od západu, kde sú to 25 – 26 roční 

muži), napr. Márna snaha, Akcia Z, Mladé 

rozlety, Junk, ale všetky rýchlo zanikli. 

Neskôr vznikli Nihil Obstat, Antikapitál, 

Hell on the Earth. Všetky tieto kapely 

zaraďujeme medzi anarchopunkové. Okrem 

nich na Slovensku hrajú kapely 

neaangažovaného punku, ako Zóna A, Iné 

Kafe, Hasiaci prístroj, Kolaps, či Lord 

Alex. Tento štýl prežil dve desaťročia 

a považuje sa u nás za pravé hnutie. Tí 

punkeri, ktorí vyznávajú myšlienky 70. 

rokov 20. storočia, ako pravé hodnoty, hlá-

sia sa k tradícii a odmietajú nové myšlien-

ky, nechápu, že práve to sú hodnoty, proti 

ktorým punk protestoval. 
 

Posledným hudobným štýlom, ktorý môže 

negatívne ovplyvniť psychiku detí a adoles-

centov je eklektická hudba. Tento druh hudby 

nie je ešte dostatočne prebádaný, obsahuje 

prvky, ktorými sa jej autori chcú odlíšiť od 

fanúšikov tvrdej alebo ľahkej hudby, všetko 

robia veľmi premyslene podľa nálady a aktuál-

nych potrieb. Eklekticizmus vyjadruje sklada-

teľský štýl, ktorého ambíciou je odlišovať sa a 

byť netypický pre toho ktorého skladateľa, či 

dobové štýly. Termín eklektická hudba sa 

niekedy používa na v pejoratívnom význame 

na označenie hudby, ktorej chýba originálnosť, 

alebo sa pridržiava iných vzorov (Kennedy 

& Bourne 2006).  

Jej subžánrom je eklektická progresívna 

hudba (Eclectic Prog), ktorá v kontexte 

progresívneho rocku vyjadruje súhrn prvkov 

a vplyvov z rozličných hudobných štýlov 

a žánrov. Základnou črtou je kombinácia 

zmiešaných štýlov a rôznorodosť tém, ktoré 

propagujú rôzne prvky odlišných štýlov. Do 

kategórie eklektická hudba patria tie skupiny, 

ktoré sa vyvíjali počas svojej existencie ako 

progresívne a evolučné alebo majú rôznorodý 

štýl bez jasného kľúča, od ktorého by sa 

vyvíjali. Ich hlavnou črtou je hudobná 

rôznorodosť, bohaté vplyvy, umelecké tenden-

cie a prvky klasického progresívneho rocku. 

Medzi najznámejšie kapely patria King 

Crimson, Van der Graaf Generator, Gentle 

Giant a iní. 

Ďalším druhom hudby, ktorá je v súčasnosti 

veľmi rozšírená, je hudba New Age, o ktorej 

filozofii existuje celý rad štúdií, či už v oblasti 

sociológie, filozofických vied, dejinách ume-

nia, ale aj v psychológii. Zaoberali sa ňou 

teológovia, alebo muzikológovia, ktorí v tých-

to štúdiách riešili rozličné otázky napr. 

z oblasti hudobnej analýzy, vplyvu na mládež, 

naturalizmu, či okultizmu. Zaujímavo sa New 

Age odráža v medicíne v zmysle vzniku veľ-

kého množstva terapií, ktoré by sme mohli 

nazvať holistické, hudobnú terapiu nevyní-

majúc. Podľa Zwolinskeho (2005) niektoré 

prúdy tejto hudby tiež  môžu na človeka 

negatívne vplývať. Vzhľadom na vývinové 

špecifiká sa tento negatívny vplyv týka najmä 

detí v období puberty a adolescencie. Táto 

filozofia preniká aj do oblasti filmového 

a výtvarného umenia, príkladom je dielo 

Stevena Spielberga, či George Lucasa, ale aj 
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do oblasti športu a výchovy, kde rastie záujem 

o východné bojové umenia (kungfu, karate, 

aikido, džudo).  

V súčasnosti je hudba New Age veľmi 

vplyvný prostriedok na šírenie nových myšlie-

nok svojho hnutia, ktorý silne pôsobí na 

mladých ľudí. New Age uisťuje o novom 

prístupe k hudbe, v ktorej má poslucháč hľa-

dať najmä meditačnú, psychoterapeutickú a 

relaxačnú hodnotu. Označujú ju za hudbu, 

ktorá dotvára ľudské prostredie, spôsobuje 

zlepšenie nálady, pomáha človeku dosiahnuť 

vnútornú harmóniu a včleniť sa do rytmu sveta 

prírody. Typické je pre ňu vedomé miešanie 

hudobných štýlov a žánrov. Založená je na 

novej úprave (remixe) už existujúcich piesní 

z rôzneho obdobia, na vychutnávaní rôznych 

zvukov a nástrojov, ktoré sú podľa nich nový-

mi „nad“ kultúrnymi kvalitami. Odvoláva sa 

na koláž, imitáciu a citáciu, je pre ňu typické, 

že odmieta rozdiely medzi vážnou a populár-

nou hudbou a selektívne zoskupuje štýly. Jej 

vznik sa datuje do 70. rokov 20. storočia. Stála 

pri zrode tzv. ecological saint music, medzi 

ktorej osobnosti patrili napr. americké skupiny 

Oregon a Paul Winter Consort. Arne Linka 

(1997) považuje za priekopníka tejto hudby 

Stephena Helperna a veľký význam pre vývoj 

tohto hudobného žánru pripisuje dielu jazzo-

vého flautistu Paula Horna, skladbám Paula 

Wintera, hráčovi na rozličné ľudové nástroje 

Stephenovi Micusovi a Peterovi Michalovi 

Hamelovi, ktorého inšpirovali indické a mys-

tické vplyvy.  

Arne Linka (1997) chápe hudbu New Age 

najmä po stránke zvuku a farby, ktorá je 

založená na expresívnom využití elektro-

akustických, exotických alebo iných menej 

používaných hudobných nástrojov. Netradič-

ným spôsobom sa v nej tiež využívajú tradičné 

hudobné nástroje a rôzne emocionálne pôso-

bivé zvuky. Mnohé skladby New Age sa líšia 

od konvenčných hudobných foriem. Táto 

hudba kladie veľký dôraz na osobnosť autora 

a interpreta, jeho morálny postoj, psychický 

stav pri interpretácii.  

Za charakteristické znaky hudby New Age 

považuje Zwolinský (2005) tieto:  

 Skladby začínajú zvyčajne z pokoja, ticha, 

postupne gradujú pridávaním hlasov, ná-

strojov a v priebehu skladby jednotlivé mo-

tívy nasledujú plynule za sebou.  

 Vďaka novým technológiám a nástrojom sa 

v tejto hudbe objavuje neobmedzene dlho 

trvajúci zvuk.  

 Zvuky prírody sú v nej buď autentické 

alebo imitované elektronicky. Terapeuticky 

pôsobia najmä nahrávky zvukov delfínov 

a veľrýb. 

 Posledným znakom hudby New age je jej 

programovosť. Skladatelia tohto druhu hud-

by sa inšpirujú vesmírom, prírodou, život-

ným prostredím, zdravím človeka, jeho 

rovnováhou so sebou samým a vonkajším 

svetom, snami alebo snením, anjelmi, ces-

tovaním ducha a myšlienok. 
 

Medzi významných predstaviteľov hudby 

New Age patria grécky skladateľ elektro-

nickej, progresívnej, ambientnej, orchestrálnej 

hudby, jazzu, pop rocku a New Age, Vangelis 

(vlastným menom Evangelos Odysseas Papa-

thanassiou), francúzsky hudobný skladateľ 

elektronickej, inštrumentálnej a ambientnej 

hudby, New Age a elektronického rocku, ale 

aj originálnych koncertov s laserovou show a 

ohňostrojom vo voľnom priestranstve, Jean 

Michel André Jarré, japonský skladateľ, hu-

dobník a hudobný aranžér inštrumentálnej, 

elektronickej, folkovej hudby a New Age, 

Kitarõ (vlastným menom Masanori Taka-

hashi), klavirista George Winston, gitarista 

William Ackerman, švajčiarsky harfista 

Andreas Vollenweider, minimalisti P. Glass a 

T. Riley. Do tohto štýlu hudby, ktorý ospevuje 

súlad s prírodou, patria nórsky džezový 

hudobník poľského pôvodu Jan Garbarek, Nór 

Terje Rypdal, Fíni Edward Vesalu a Nan 

Vesconcelos, ale aj hudobníci ako Don Cherry, 

Steve Tibbets, Ralph Turner a Paul Mc 

Candless. Vedúcou osobnosťou hudby New 

Age, ktorá spájala hru s meditáciou a psycho-

terapiou, bol podľa Zwolinskeho (2005), 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 4,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

 

92 

americký sociológ a džezman, Steve Halpern, 

ktorý vytvoril nový druh hudby zbavenej 

melodickej, harmonickej a rytmickej organi-

zácie. Jej cieľom bolo pôsobiť na poslucháča 

nezávisle od jeho hudobného vkusu a emocio-

nálneho zaujatia. Princípom tohto efektu mala 

byť rezonancia, ktorú v tele vyvolávajú zvuky 

určitej frekvencie.  

Hudobnou analýzou takéhoto typu hudby by 

sme pravdepodobne mohli dospieť k záveru, 

že neobsahuje rytmicky, či melodicky 

významné hudobné motívy. Náročnejším per-

cipientom vážnej hudby a modernej populárnej 

hudby môže na hudbe New Age vadiť 

nezáživný tok dlhých tónov, ťahavé zvuky 

v čudných a nepochopiteľných kombináciách, 

kde absentujú prvky náročnejšie na vnímanie 

a analytické myslenie. Zrejme to je dôvod, 

prečo je často považovaná za nehodnotnú, 

alebo je využívaná na hudobné pozadie. 

Myslíme si, že túto hudbu je ťažké uchopiť 

nejakou konkrétnou muzikologickou metódou, 

alebo urobiť jej komplexnú hudobnú analýzu, 

aj keď isté pravidlá predsa len má.  

Z vývinových štýlov tejto hudby ďalej 

popisujeme štyri hudobné prúdy New Age 

podľa Zwolinskeho (2005), ktoré môžu nega-

tívne pôsobiť na detského percipienta: hypno-

tická hudba, minimalizmus, symfonický rock 

(hudba mediálna, channelingová, špiritistická) 

a kozmická hudba. 

Hypnotická hudba, konkrétne taký typ 

hudby, ktorej cieľom je navodiť percipientovi 

stav vnútornej rovnováhy, povzbudzovať ho 

k vitalite a vyvolávať tanečnú extázu. Ako 

príklad uvádzame hudobný debut Aum, nemec-

kého inštrumentalistu George Deutera, ktorý 

staval na kontrastných dlhých častiach sklad-

by, zvukov indických akustických nástrojov, 

tieto spájal so syntetizátormi a šumom mora. 

Pri komponovaní svojich diel musia hudobníci 

vystúpiť zo seba a dosiahnuť tak vyšší stupeň 

porozumenia. Autor tvrdí, že takáto hudobná 

percepcia môže priniesť synchronizáciu moz-

gových hemisfér, opakované vnímanie podne-

tov, halucinácie, zosilnenie zrakovo-sluchovej 

percepcie, zníženie spotreby kyslíka, zvýšenú 

empatiu a potrebu sebarealizácie a i.  

Minimalizmus – tento štýl vznikol v polovici 

60. rokov 20. storočia. Jeho predstaviteľmi sú 

napr. Steve Reich, La Monte Young, Philip 

Glass, či Terry, hudobní skladatelia, ktorí sa 

vo svojich dielach inšpirujú hudbou Východu. 

Ich skladby sú založené na mnohonásobnom 

opakovaní identickej sekvencie zvukov a 

veľmi pomalom pretváraní východiskového 

materiálu. Cieľom niektorých skladieb, ako 

napr. Reichovej skladby Come Out, je vtiah-

nuť poslucháčov, avšak bez účasti ich vôle, do 

stavu mystického tranzu. Iná skladba tohto 

druhu, A Rainbow in the Curved Air z r.1970 

od Terryho Rileya, je absolútne monotónna 

v celom jej trvaní. Je založená iba na jednej 

akordicko škálovej tóninovej štruktúre. Chýba 

jej melódia a jej jednotvárny rytmicko-metric-

ký pulz pôsobí upokojujúco a hypnoticky. 

Symfonický rock je hudobný štýl, ktorý 

využíva zvuk a technické možnosti synteti-

zátorov (syntetizátorová hudba) a počítačo-

vých technológií (počítačová New Age) 

s cieľom vyvolať skôr vytrženie ako podporiť 

meditáciu. Medzi významných skladateľov 

elektronickej hudby, ktorí sa podieľali na jej 

formovaní patria John Serrie, Aeoliah, Steve 

Roach a Michael Stearns, ale aj niektoré sklad-

by Vangelisa, Tangerine Dream, Brit Brian 

Eno (bývalý člen kapely Roxy Music), Klause 

Schulze, ktorý vystupoval s Timothym Leary. 

Kitarõ, Iasos a Arkenstone patria medzi 

osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili neskorší 

vývoj tohto druhu hudby.  

Kozmická hudba vznikla ako inšpirácia 

kozmického odkazu po použití halucino-

génnych prostriedkov a je často spájaná s 

„astrálnou cestou“. Príkladom je album Jim-

miho Hendrixa Cosmic Turnaround z r. 1981 s 

hudobným štýlom psychedelický a blues rock. 

O Hendrixovi je známe, že krátko pred smrťou 

navštevoval astrológov a študoval okultistickú 

literatúru, informácie takto získané ho spolu 

s narkotikami, ktoré užíval priviedli k pozna-

niu, že sa narodil v kozmickom priestore a bol 

vyslaný na planétu Zem s posolstvom spásy. 
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Hudba, ktorú tvoril takto inšpirovaný, mala 

prispieť k harmónii medzi ľuďmi a kozmic-

kými silami. Veril, že sa rozpráva s duchmi 

a jeho astrálne telo cestuje v kozmickom pries-

tore. Tvoril hudbu, ktorú nazýval „elektrická 

chrámová hudba“. Zvukom svojej gitary chcel 

„premeniť“ všetkých ľudí, ku ktorým sa dostal 

(Zwolinski 2005). 

S hudbou New Age sa vývojovo paralelne 

mieša tzv. ambientná hudba (ambient music), 

čo je možné preložiť ako hudba okolo nás. Je 

to najmä syntetizátorová hudba, v ktorej 

skladatelia využívajú prírodné a technické 

zvuky. Ambientná hudba má veľa spoločného 

s elektronickým prúdom hudby New Age, 

avšak nenájde sa v nej žiaden spoločný znak 

s relaxačnou a meditačnou hudbou.  

Jej popredným predstaviteľom z obdobia 

pred prvou svetovou vojnou, je Eric Satie, 

ktorý sa preslávil najmä ako skladateľ moder-

nej vážnej hudby. Túžil vytvoriť hudbu, ktorá 

by doplňovala priestor ako nábytok, bola by 

jeho atmosférou. Od polovice 70. rokov 20. 

storočia sa objavuje Brian Eno (dnes profesor 

na Kráľovskej akadémii umení), ktorý sa 

rozhodol rozvinúť Satieho koncept s využitím 

nových moderných technológií. Vďaka elek-

tronike je táto hudba obohatená o zvuko-

vú farebnosť, svoje nahrávky tvoril v sérii 

albumov s názvom Ambient.  

V tejto oblasti existujú dve skupiny, ktoré 

využívali hudbu na manipulatívne účely:  

 Skupina, ktorá tvorí hudbu pre hypermar-

kety, veľké kaviarne, reštaurácie v spolu-

práci s architektom a výtvarníkom s cieľom 

zisku, väčšieho predaja.  

 Cieľom druhej skupiny bolo vytvoriť akýsi 

ideálny mix rôznych skladieb, ktoré by 

dopĺňali náladu iných, prostredí ako napr. 

médií, čím sa snažili osloviť a získať poslu-

cháčov rôznych rozhlasových, či televíz-

nych staníc, či už podľa veku alebo posta-

venia v spoločnosti.  
 

Úplne samostatnou vývojovou líniou súbežne 

s elektronickou hudbou syntetizátorov je 

etnický prúd, ľudová (etnická) New Age 

a World music, ktorý sa inšpiruje „liečivou“ 

hudbou a využíva autentické piesne, tance 

a pôvodné etnické hudobné nástroje. Jej 

poprední predstavitelia sú Charlie McMahon, 

Ravi Šankar, Smiles Makama a iní, a tvorí 

polovicu produkcie hudby New Age. Obsahuje 

napr. piesne severoamerických Indiánov, či 

rôznych afrických kmeňov a iných šaman-

ských kultúr. Patrí tu juhoafrický hudobník 

a šaman Smiles Makama, ktorý hrá na 

niekoľko desiatok hudobných nástrojov,  vyrá-

ba si ich sám a sú vysoko kvalitné. Ďalšími 

známymi predstaviteľmi sú Enya, Hassell, 

Micus, Ball, Hart, Stivell, Ancient Future, či 

Traoré.  

  

ZÁVER 

Hudba je prirodzenou súčasťou života člove-

ka, preto ju rodičia zvyčajne nepodrobujú 

úvahám o jej nepriaznivom účinku na vlastné 

dieťa. Naopak, je známe, že hudbu po tisíc-

ročia používajú aj ako prostriedok terapie, kde 

platia isté ohraničenia a pravidlá pri jej výbere. 

Štúdiom dostupnej literatúry sme zistili, že 

väčšou prioritou ako samotná hudba je dieťa 

a jeho skúsenosť s ňou, preto výber vhodnej 

skladby, či hudobnej aktivity je veľmi dôle-

žitý.  

Keďže hudba pôsobí viac na úrovni vedomia 

a podvedomia, patrí do alternatívnej terapie 

a je založená na empírii, jej účinok sa nedos-

tavuje okamžite. Jej pôsobenie môžeme vní-

mať až po určitom čase v závislosti od množ-

stva a „sily“ aplikovaných hudobných podne-

tov. Vo všeobecnosti je v terapii a bežnom 

živote vhodná hudba s pozitívnym emocionál-

nym nábojom, ktorá prebúdza v detskom 

percipientovi radosť, nádej, lásku a kladný 

postoj k životu, ktorá mu môže pomôcť upra-

viť všetky štyri zložky osobnosti bio-psycho-

socio-spirituálne.  

Existuje však aj hudba, ktorá obsahuje 

negatívny emocionálny náboj v podobe nega-

tívnych textov; zameraním na potlačenie 

rozumu, myslenia a vedomia vyburcovaním 

emócií alebo vyvolaním zmeneného stavu 

vedomia; hudba v ktorej je neustále napätie 
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bez úsekov na psychické zostavenie perci-

pienta; alebo je notoricky monotónna s neko-

nečnými repetíciami; a napokon príliš hlučná 

hudba (nad 120 dB), ktorá vytvára sluchový 

stres. Zaoberať sa hudbou, ktorú počúvajú 

naše deti má z týchto dôvodov význam.  
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