
ZÁKLADNÉ POJMY 
kultúra ↔ civilizácia 
- kultúra predchádza civilizáciu (o civilizácii hovoríme až pri väčších celkoch, pri mestských štátoch) 
- vrámci civilizácie existuje viacero kultúr 
kultúra = sa spája s duchovnou kultúrou 
civilizácia - súvisí s hmontnou kultúrou  
                   také spojenie 
 
príroda ↔ kultúra 
- kultúra je pokračovaním vývoja prírody 
 
V zásade existujú 2 základné prístupy vzniku kultúry: 
1) Evolicionistický model  
- vzostupným vývojom prírody 
- človek je vrcholom vývoja prírody 
- biologická evolúcia je predpokladom kultúrnej evolúcie 
 
2) Kreacionistický model 
- každá súčasť sveta sa považuje za výsledok kreatívneho aktu (nielen človek). 
      Za kreátora sa môže považovať napr. boh, tvorivá sila prírody  a pod. 
 
Existujú aj iné koncepcie: 
neotenická koncepcia vzniku človeka 
- nezaoberá sa vývojom iných druhov, len človeka 
zakladateľ: Bolk 
najslávnejší predstaviteľ: Conrad Lorenc (Nobelova cena za biológiu a prír. vedy) 
- hlavný impulz dostal človek pri zmene chôdze (na vzpriamenú - po dvoch), kedy sa človeku mení tlak krvi, ochladzuje sa 

mozog a vzniká tak priestor pre iné činnosti 
- ľudstvo je juvenilné, nedospelé (vďaka tomu, že sa stále dokážeme hrať, aj práca má herné prvky). Ako biologický druh nemá 

uzavretý vývoj. 
      filozof Hvizinga: Homo luzenz (Hrajúci sa človek) 
→ základom ľudskej kultúry je schopnosť človeka hrať sa 
 
biologická estetika a koncepcia kultúry 
- zástupkyňa McClintocková (Nobelova cena) 

botanička, skúmala kukuricu a pod mikroskopom si všimla, že každé zrno je iné, štruktúra je jedinečná → Aj tam, kde to 
nemá žiadny praktický zmysel, existuje krása. 
Kultúra = krása ľudstva 

 
paleontologická koncepcia 
paleontológ Poršnev 
- Nerobme si ilúzie o vývoji od primitívneho k zložitejšiemu. Tvrdí, že aj keď sa niekomu narodí napr. mongoloidné dieťa, 

nepovažuje to za zlyhanie, ale podľa neho sa vždy rodia ľudia, ktorí sú iní. 
 
Prvé vývojové stupne vedomia 
Oidipus - gréc. bájosloví syn tébskeho kráľa, ktorý nevedomky zabil vlastného otca a       
                za ženu si vzal vlatnú matku 
- aj podľa Freuda bola na začiatku kultúry zabitie otca (ako najsilnejšieho samca) a následne jeho zjedenie 
- nie vzťahy s príbuznými 
→ kult predkov 
 
SKUPINOVÉ VEDOMIE - keď sa skupina ľudí dodŕža určitých pravidiel správania sa 
ANYMIZMUS = viera, že všetko má dušu, že všetko je živé (preto aj smrť nie je smrťou totálnou, duša žije ďalej) 
 
kult hrdinu 
 
TOTEMIZMUS vzťahovanie sa k zvieraťu alebo rastline ako k niečomu posvätnému (nesmie sa zabiť, iba v špeciálnych 
prípadoch, kedy má ochrániť alebo dodať silu) 
 
 
 MÝTUS (viera v niečo neskutočné, vybájené) 
 

        teogonické - kozmogonické  

 

        hrdinské (má hierarchickú stavbu) 



- grécka mytológia, keltská mytológia 
- u nás: Lada, Vesna, Morena Veles  a pod. 
- mýty o vzniku sveta vždy vychádzali z toho, že na začiatku bol chaos 
Mýtotvorba spravádza človeka stále a prepuká hlavne v obdobiach kríz a utrpenia. 
Z mýtu sa osamostatňujú veda 
                                          umenie  
                                          náboženstvo. 
 
 
- jaskynné kresby - najstaršie v Namíbii 
- prvé skupinové osídlenia skupinového charakteru: úpätie Kaukazu, Palestína (Izrael) 
 
neolitická revolúcia 
- znamená usadlý spôsob života, obrábanie pôdy, chov domácich zvierat,  
- vzniká písmo 
- výroba textílií 
- prvé neolitické osídlenia: Kaukaz, Palestína, Sýria 
- z nich sa neolitická kultúra šíri na Blízky Východ, do Egyptu, na Krétu, do Indie 
 
od 9 000 p.n.l. Eufrat a Tygris civilizácia mestského typu 
- veľké výnosy, efektívna poľnohospodárska výroba, uživenie obyvateľstva → vznik deľby práce a s ňou súvisiace 

štrukturovanie  spoločnosti (remeselníci a organizátori života) 
 
po 4500 p. n. l.  
- dochádzalo k zmene ekonomických a sociálnych podmienok. Bohatšie obce sa začínajú opävňovať → centrá oblastí ktoré 

dávajú pomenovanie celým celkom. 
 
po 3500 p.n.l.  
- vrcholí vývoj v Mezopotámii  
- prvé mestské štáty (Urucká a Džemetnasská) majú rodovú kultúru 
 
okolo 3000 p.n.l. 
- sumerské mestské štáty 
- ranné dynastické (vláda sa dedí) obdobie v Mezopotámii 
- spoločnosť je diferencovaná (slobodní remeselníci, poloslobodní remeselníci a otroci) 
- počiatky písma na hlinených tabuľkách (správy z hospodárskeho života, rôzna evidencia) 
- zavodňovací systém 
- jednotné miery a váhy 
 
2100 - 2000 p.n.l. 
- rozmach politickej moci Summerov 
- Urnamu - zakladateľ štátu a vydavateľ najstaršieho zákonníka 
- vyspelá štátna správa 
- prepracovaný školský systém (vzdelávali sa len chlapci v pisárskych dieľňach) 
 
1792 - 1750 p.n.l. 
- vládne Chammurappi - zakladateľ Babylonskej ríše 
- Babylonská ríša - centralizovaný štát s hlavným mestom Babylon 
- právny systém 
- zavodňovanie 
- Chammurappiho zákonník: Nadväzoval na sumerovské zákony. Popisuje situácie, ktoré sa môžu stať v bežnom živote (→ 

kruté tresty, zhabanie majetku, poprava). 
 
1500 - 1000 p.n.l. 
- Stredobabylonská doba 
- Babylónia ovládnutá horským kmeňom Kasitov, ktorý splynul s obyvateľstvom a tak kultúra pokračuje ďalej. 
 
910 - 605 p.n.l. 
- Novoasírska ríša v Mezopotámii 
- expandujú do Sýrie, Palestíny, Fenície, Malej Ázie 
- vrcholný rozkvet po 670 p.n.l. 
689 p.n.l. - Babylon zničený Asírčanmi 
667 p.n.l. - obnova Babylonu 
- Assurbanipal – asírsky kráľ, vládol v 668 – 629 p.n.l. 
- posledný rozkvet Asírskej ríše 
- založenie rozsiahlej knižnice v Minive (opisy literatúry) 



- po 650 p.n.l. Novoasírska verzia Eposu o Gilgamešovi 
 
-   625 p.n.l. Novobabylonská ríša v Mezopotámili (Chaldevská) 
- Asírska ríša je v rozklade 
- najväčší rozkvet v období vlády Nabuchodonozora (604 - ? p.n.l.) 
- 539 p.n.l. zánik ríše 
- 612 p.n.l. padlo město Minive 
 
 
 
EGYPT 
- kalendár 
- každoročné záplavy 
- pyramídy, hrobky pre faraonóv 
- najväčšia pyramida sa skladá z 2 milionov vápencových blokov 
 
                       Horný Egypt (lotosový kvet) 
 
                        Dolný Egypt (papyrus) 
 
Egyptský národ vznikol spojením Horného a Dolného Egypta 
Mesto Nechen  - osídlené pred 6000 rokmi 
Kráľ Narner 
Centrum náboženstva Thémy 
 
…………………… 
 
 
 
KULTÚRNE UNIVERZÁLIE 
SYMBOLY = znak, čo zastupuje nejaký objekt alebo množinu objektov 
- obsahuje ich každá kultúra 
- symboly sú polysématické (→ 1 symbol môže mať viac významov) 
      napr. královská koruna symblizuje moc, bohatstvo, božstvo, krásu a pod. 
- najviac symbolov sa viaže s náboženstvom 

kríž – ochrana, smrť, vykúpenie, utrpenie, viera, náboženstvo a pod. 
- v reklame symboly veľmi rád využíva Toscani Oliver – tvorca reklamy pre  
      Benetton (napr. bozkávajúci sa kňaz s míškou, čerstvo narodené dieťa,  
      roztrieľaný vojak, chlapec umierajúci na AIDS)  
 
JAZYK = štruktúra, ktorá sa stále vyvíja,  
- exituje v hovorenej a v písanej forme 
- mŕtvy jazyk, taký ktorý sa už nepoužíva, ale má presné pomenovania – viď latina  
- univerzálny jazyk =  Lingra Franca (napr. teraz angličtina) 
Existujú aj jazyky, ktoré nemajú pojmovú stavbu, teda nepoznajú skupinové pojmy. 
Majú len presné názvy pre konkrétnu vec (teda nepoznajú napr. všeobecný pojem stôl, ale každý stôl má svoje pomenovanie). 
 
NORMY  
všeobecne záväzné, spoločenské, bontón, etiketa, zákony 
 
                       zvyky a obyčaje (najjednoduchšie) 

                       mravné normy   (zaoberá sa nimi etika, ako veda o morálke) 
                                                   
                       právne normy (sú záväzné, bez ohľadu, či ich poznám alebo nie) 

                       tabu 

 

- Dodržiavaie alebo nedodržiavanie noriem je spoločensky hodnotené a sankciované. Sankcie môžu byť pozitívne a negatívne. 
 
-  Existujú písané i nepísané morálne kódexy, ktorých dodržiavanie stráži verejná  
       mienka (ale aj cirkvi). 
 
- tabu - činnosti človeka, ktoré nie sú akceptované v spoločnosti, prísny zákaz, najväčšie sankcie. 
   Porušenie tabu je chápané ako znesvätenie, perverznosť alebo patológia. 
   Neexistujú univerzálne tabu, závisia od spoločnosti. 



   napr. incest, nekrofília  
   - incest je v niektorých kultúrach posvätný ako najvyššia forma uzatvárania vzťahov 
 
 
                                   reálne (materiálne, duchovné) 
HODNOTY    
                                   ideálne (kultúrny ideál, ku ktorému sa snažíme dospieť) 
 
príklad ideálnych: Egypt - nesmrteľnosť 
                            Grécko - kalokagatia 
 
 
GRÉCKO 
3. tis. p.n.l. - počiatok bronzovej doby 
- kovy: meď, bronz 
- začína sa rozvíjať chémia (z arabčiny) 
- vyspelá kultúra hlavne na Kréte, kde okolo r. 2000 p.n.l. začínajú prenikať na územie Grécka kmene Achájcov 
 
2000 - 1600 p.n.l. . stredné minojské obdobie na Kréte 
- rozvoj bronzovej kultúry 
- zhromažďovanie obyvateľov do sídlisk, ktoré majú mestský charakter → obdobie prvých palácov 
- rozvoj obchodu, remeselnej výroby, okrem architektúry sa rozvíja aj vnútroná výzdoba 
 
predmykénska alebo stredná helabská doba 
- kontakty s malou Áziou 
- zachované bronzové nástroje 
- používanie hrnčiarskeho kruhu - vznikala keramika 
- 1700 p.n.l. v dôsledku prírodnej katastrofy (zemetrasenie) zničené paláce, ale okolo 1680 p.n.l. sa začínajú budovať nové 

sídliská → obdobie druhých palácov 
- nový rozvoj krétskej civilizácie (výtvarné umenie, architektúra - výstavba labyrintu) 
- hieroglifické písmo 
- skvelí nármorníci a obchodníci (najmä so Sýriou a Egyptom), bohyňa Atanapotmia ochraňovala námorníkov 
 
1500 - 1200 p.n.l. - rozvoj Mykénskej kultúry na Pelopenéze a v malej Ázii 
- politické centrá: Mykény, Atény, Téby 
- rozvoj remesiel a obchodu, moreplavectva 
- vznik gréckej mytológie a hrdinských eposov (z nich okolo 8. storočia p.n.l. vznikli Homérové Elias a Odysea) 
- používajú písmo - lineárne písmo B 
- 1500 p.n.l. výbuch sopky na ostrove Téra, kde mala existovať dokonalá civilizácia Atlantída 
 
doxografia  
= sprostredkované informácie, nie od autora, nie sú viazané na miesto a čas 
= informácie získané od iných autorov a dá sa na ne odvolávať 
 
1250 1100 p.n.l. - obdobie veľkého Egejského sťahovania 
- na územie vpadli Indoeurópske kmene zo severu - Dórovia 
- .....vojna - legendárna výprava gréckych kmenov pod vedením ............. (išlo o Helenu) 
danajský dar  dar, ktorý prinesie nešťastie (trojský kôň) 
- zoofénne a antropomorfné prvky (zvieratám pripisujú ľudské vlastnosti) 
 
1100 p.n.l. - doba železná 
- "temné" obdobie Grécka 
- Gréci začali osídlovať malú Áziu a priľahlé ostrovy 
 
800 - 500 p.n.l. 
- vznik a rozvoj gréckeho mestského štátu (polis) 
- otrokárske štátne celky 
- rozvoj remesiel, obchodu 
- lakalpatriotizmus - hrdosť na príslušnosť k štátu (rodu),  
- pocit gréckej spolupatričnosti 
- vznik pojmu barbar - niekto, kto nie je príslušník gréckej kultúry a nehovorí po grécky 
- hľadajú svoj vlastný čas 
- 776 p.n.l. - prvá olympiáda 

náboženská slávnosť slobodných Grékov spojená so športovými súťažami 
konala sa každé 4 roky na Olympii. A toto sa stalo pre nich časomierou, určujú podľa nej letopočet. (napr. 3. deň štvrtého 
roku olympiády) 



 
750 - 550 p.n.l. veľká grécka kolonizácia južnej Itálie, na Sicíliu, na severzné pobrežie Afriky, južné pobrežie Francúzska a do 
Čiernomoria 
- východiskom tejto expanzie boli vyspelé mestské štáty 
- 753 p.n.l. - mytologický dátum - založenie Ríma Romulom a Rémom 
- okolo 700 p.n.l. vzniká v Grécku v Sparte Lukurgova ústava, ktorá má za cieľ upraviť sociálne a politické pomery. Hlavný 

princíp je majetková rovnosť všetkých spartských občanov. 
- fyzická zdatnosť, museli byť vždy k dispozícii potrebám štátu 
- výchova detí systémom zaškolovania (podpriemerné deti hádzané zo skaly) 
 
 
 
685 - 657 p.n.l rozmach Lýbie 
- najvýznamnejší politický celok v malej Ázii až do nástupu Perzskej expanzie 
- zvláštna kultúra, mystéria,rôzne rituály 
- Ezop 
650 - 500 p.n.l. ranná grécka tyrania (vláda mocných jedincov) 
- zvrhli rodovú aristokraciu v Asamose 
- do popredia remeselnícke vrstvy 
- literatúra: Heziodos  - rozsiahla báseň o zrodení bohov - Teonia  
                                       - didaktický epos Erga kai hémerai (Práce a dni), ktorý  
                                         opisuje prácu roľníka,  vedenie domácnosti, rodiny 
- 600 p.n.l. mení sa grécky názor na právne usporiadanie 
- 621 p.n.l. vydanie Drakonových zákonov  

Spísanie obyčajového práva. Ich zmyslom bolo obmedzenie súdnej zvôle rodovej aristokracie. Boli postavené na záujme 
vlastníkov. 

- 594 p.n.l. Solón reformuje v Aténach zákony. Prinášajú zrovnoprávnenie všetkých občanov bez ohľadu na rodový pôvod, ale 
občianske práva sú odstupňované podľa majetku. Zrušenie otroctva z dôvodu zadĺženia (zadĺžený sa už nemohol stať 
otrokom.) 

- obodbie tzv čiernofigúrovej keramiky (vázy) 
- dáma Sapfó píše lyrickú poéziu, žije na ostrove Lesbos 
 
- prvá filozofická škola - Milétska škola  
        hľadajú počiatok sveta (arché) a základný stavebný prvok sveta (stoicheon) 
        Táles  - u ňho je stoicheonom voda (hydór) 
        Anaximandros - pralátka apeiron (neurčitá pralátka, z ktorej všetko pochádza a  
                                   všetko sa do nej vracia) 
        Anaximenes - vzduch (aeir) 
hylózoizmus - sú presvedčení, že život je základnou vlastnosťou bytia 
 
Herakleitos - u ňho je podstatou sveta večný živý premenlivý oheň (pýr aeizoón) 
- je skeptik, never všetkému, čo sa ti v realite predvádza, never na prvý pohľad, všetko spochybňuje a overuje 
- logos - rozum, zákon, slovo, veda 
- realizuje poznanie, niekto iný môže mať aj iný názor 
- Panta rei = všetko plynie, nestúpiš 2x do tej istej rieky. 

(neskôr Kratilos: nestupiš ani 1x do tej istej rieky) 
 
Pytagoras 
- rozvoj geometrie a matematiky 
- hľadajú ideálny počiatok sveta a nachádzajú ho v čísle, všetko vysvetľujú na základe matematických vzťahov 
- ideálne číslo je 10 

1 (boh) + 2 (čiara) + 3 (plocha) + 4 (teleso) = 10 
Potvrdenie nachádzajú v kozme: 10 stálic na nebi (9 planét + antizem, kde je všetko, čo je na zemi ešte raz) 

- učenie: verejné prednášky a tajné prednášky (len pre zasvätených) 
- delia sa na starších a mladších 
- moreplavby, obchod 
- mali aj etické účenie, ktoré nanucovali okoliu (napr. nejesť mäso), ľuďom sa to sa to nepáčilo a podpálili ich sídlo, kde 

zhoreli 
- v hudbe zadefinovali priamu súvislosť mezi výškou tónu a dĺžkou struny 
 
Eleátska škola Parmenides, Xenofanes, Zenón (Elejský) 
- neuznávajú pohyb 
- známe sú Zenónové apórie (neriešiteľné problémy) 
1) letiaci šíp - neletí, lebo v každom bode stojí vlastne na jednom mieste  
2) Achyles a korytnačka  - Achyles nikdy nedobehne korytnačku, lebo ona je vždy už ďalej 
3) štadión       A                          B 



         súčet čiastkových dráh nikdy nedá jednu celú, teda atlét nikdy nedobehne do z  
          bodu A do bodu B 
4) delenie 
        - aby prebehol trasu AB, musí prejsť polovicu z AB, aby prebehol polovicu z AB,  
          musi prebehnuť polovicu polovice z AB, atď → atlét vlastne nikdy z bodu A   
          nevybehne 
 
Atomisti          
- každý predmet sa skladá z nedeliteľných atómov, ktoré majú presný tvar a navzájom sa spájajú podľa určitých zákonov 

háčikmi 
- Demokritos a Leikipos 
- podľa nich je aj duša atomistickej povahy, len sa skladá z jemnejších atómov 
 
Empedokles 
- za základ sveta považuje 4 živly: oheň, voda, vzduch a zem, ktoré na zlučujú alebo rozdeľujú na základe princípov lásky a 

nenávisti (sváru) 
pluralistická koncepcia - lebo hovorí o 4 živloch 
dualistická koncepcia - lebo 4 živly zredukuje na 1 materiálny princíp a 2 princípy (lásku a nenávisť) na 1 duchovný princíp 
- človek sa skladá z tela a duše, verí v sťahovanie duší - karmický princíp 
- spis o prírode, kde vysvetľuje 4 princípy (voda, oheň....) 
- spis Katharmoi (očistenie) 
 
Sofisti (mudrci) 
- učia k múdrosti, učia myslieť a jednať, aby boli schopní vyjadriť svoj názor a presvedčiť 
- platená škola 
- Protagoras, Gorgias, Sokrates 
- Sokrates (jeho žena Xantipa) prednášal zadarmo 24 hodín denne, viedol a rozvíjal dialóg 
- maieutika - babické pôrodnícke umenie pomáha pravde na svet (dialogom) 
- "poznaj sám seba" 
- etický princíp diamoion - vnútroný hlas, ktorý nás nabáda robi dobro a vystríhat sa zlu 
- nič z toho, čo vedel, nepovažoval za vhodné spísať 
- po jeho smrt sa jeho škola rozpadá na 
                            pyrénsku školu  

                            kyneinskú  

                            negársku 

                            eliptsko-erytrejská 

a Platón si založil svoju školu - Akadémia 

 

Platón 
- nehľadá pralátku, ale čisté súcno 
- základom je svet ideí, čisté ideálne entity (pojmy), najvyššia idea je idea dobra 
- teória anamnézy - rozpamätávanie sa na svet ideí 
- duša má 3 vrstvy: 

1) rozumnová (filozofi) 
2) srdnatá, bojová (bojovníci, strážcovia) 
3) žiadostivá (výrobcovia) 

- vysvetľuje to v ústave a v dialógoch 
- dialógy Kratilos 
                  Faidros 
                  Sympozion (Hostina ducha) 
- zavrhuje umenie, MIMEZIS, umelecké dielo je napodobnenie dokonalého života (človeka, prírody) 
- v ústave žiada cenzúru umenia 
- na milosť 2 druhy umenia:  

pochodová hudba (praktický efekt) 
hrdinský epos (pri výchove) 

 
Aristoteles 
- psychologické pôsobenie umenia - katarzia 
- jeho škola sa volá Lykeyon (lýceum)  


