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Ťažká rodinná situácia ako príležitosť objaviť v sebe nové 

schopnosti a zdroje životnej sily
13

 

Difficult family situation as an opportunity to discover in 

themselves new abilities and lifeblood 

 
Ján KNAPÍK
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Abstrakt 

Príspevok približuje – použitím metódy prípadovej štúdie – príbeh španielskeho 

seniora, ktorý sa rozhodol putovaním do Santiaga de Compostela riešiť osobné 

a rodinné problémy, čo nastali po smrti jeho manželky.  Putoval spolu štyri razy 

a z každého putovania zostavil knihu s vlastnými fotografiami a krátkymi textami, tak 

aby vystihovali jeho psychické a emocionálne rozpoloženie. Každá má iný dizajn, 

podľa toho, čo prežíval. Ťažká situácia ho teda posunula k hľadaniu nových zdrojov 

životnej sily a optimizmu. Vyrovnal sa so stratou milovanej manželky a okrem toho 

objavil v sebe schopnosť komunikovať s okolím pomocou fotografií a písaného slova. 

 

Kľúčové slová: Ťažká životná situácia. Nové možnosti komunikácie v seniorskom 

veku. Putovanie. 

 

Abstract 

Post approaches - using the case study method - the story of the Spanish seniors who 

decided pilgrimage to Santiago de Compostela to deal with personal and family 

problems, which occurred after the death of his wife. He traveled together four times, 

and each of pilgrimage prepared a book with your own photos and short texts, so to 

resemble his mental and emotional state of mind. Each has a different design, 

whichever lived. Therefore difficult situation pushed him to seek new lifeblood and 

optimism. Coping with the loss of beloved wife, and also appears in them the ability 

to communicate with others through photographs and written word. 

 

Keywords: Difficult life situations. New ways of communication in the senior age. 

Wandering. 

 

 
Úvod 

Uvažovanie nad možnosťami, ktoré zlepšia kompetencie seniora 

v komunikačnej oblasti a v používaní moderných technológií môže byť 

schematické, zvlášť ak vychádza z predpokladu, že sa tak má diať 

                                                 
13 Príspevok je výstupom z grantu VEGA č. 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty 

v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti). 
14 PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD. Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach, 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, jan.knapik@ku.sk 
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predovšetkým v konkrétnej edukačnej inštitúcii. Život je ale vo svojej 

podstate nepredvídateľný a prináša aj ťažké situácie, pri ktorých treba značnú 

dávku optimizmu a životnej múdrosti, aby sme v nich videli pozitívny 

potenciál. Obyčajne vnímame tieto okolnosti predovšetkým ako ohrozenie 

objektívnej a subjektívnej kvality života (Žumárová 2012, s. 14) či ako 

prekážku zachovania subjektívnej pohody (Határ 2014, s. 7). Aktívny prístup 

k životu, kreativita a flexibilita však majú schopnosť tieto udalosti premeniť 

na zdroj životnej sily a okrem toho priniesť nečakané pozitívne efekty aj 

v iných oblastiach. 

 

1. Metodológia 

Prípadová štúdia patrí k základným výskumným dizajnom 

v pedagogických vedách. Detailné štúdium jedného alebo niekoľkých 

prípadov pomáha porozumieť zložitým sociálnym javom (Miovský 2006, s. 

94). Pôvodne výsledky prípadovej štúdie prinášali osoh predovšetkým 

klientom pri medicínskej a psychologickej liečbe. Neskôr, od začiatku 20. 

storočia, sa táto výskumná stratégia stala významným zdrojom poznatkov aj 

pre teóriu ďalších disciplín (Švaříček a Šeďová 2007, s. 97). Jej prednosťou 

je, že sa na človeka pozerá s cieľom prispieť k lepšiemu porozumeniu 

sociálnych skutočností (Pavlásek a Nosková 2013, s. 7). 

Zámerom nášho výskumu bolo interpretovať interakcie medzi prípadom 

a okolím tak, aby sme mu porozumeli v jeho prirodzenom prostredí. 

Predkladaná štúdia je výsledkom niekoľkých výskumných metód. Prvý 

kontakt s participantom sa uskutočnil pri skúmaní motívov a efektov, ktoré sú 

charakteristické pre ľudí putujúcich do Santiaga de Compostela (výskum 

skúmal 30 participantov). Pri tomto skúmaní bola použitá fenomenologická 

analýza. Medzi participantmi uvedeného výskumu sa objavil aj účastník, 

ktorý bol mimoriadny v niekoľkých oblastiach – v motivácii putovania, ale 

predovšetkým v psychologických a umeleckých efektoch, ktoré pozitívne 

ovplyvnili jeho život napriek tomu, že jeho východisková situácia bola 

značne komplikovaná. Po spracovaní spomenutého výskumu sme sa k tomuto 

participantovi vrátili s úmyslom detailnejšie skúmať jeho prípad a v čo 

najvernejšom opise ho ponúknuť odbornej verejnosti. Na tento zámer nám 

poslúžila prípadová štúdia, v ktorej predstavujeme výsledky získané 

použitými výskumnými metódami. Základom bolo hĺbkové 

pološtruktúrované interview s participantom, ktoré sme spracovali pomocou 

otvoreného kódovania (Miles a Huberman 1994, s. 8), ale aj rozhovory s jeho 

kolegami a nadriadenými na pracovisku. Ďalšou výskumnou metódou bolo 

pozorovanie v participantovom pracovnom prostredí a analýza jeho 

„cestovateľským zošitov“. Strávili sme dva týždne na univerzite, kde pracuje, 

skúmali sme jeho pracovné nasadenie i verbálne a neverbálne reakcie 

kolegov a študentov. Po návrate na Slovensko sme s ním boli naďalej 

v kontakte a veľmi si ceníme jeho aktívnu spoluprácu pri objasňovaní 
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rôznych nejasností, ktoré vznikali počas analýzy získaných údajov a písania 

výskumnej správy. 

Cieľ výskumu – analýza participantovho vyrovnávania sa s ťažkou 

životnou situáciou, ktorá postihla jeho rodinu. Snažili sme sa nájsť odpoveď 

na otázku, prečo si zvolil konkrétny spôsob riešenia svojej životnej situácie 

a aké efekty to prinieslo do jeho života.  

Pri voľbe participanta sme použili zámerný výber. Považujeme ho za 

unikátny až extrémny prípad vo vzťahu k skúmanému problému, ktorým je 

vyrovnanie sa s ťažkou životnou situáciou v rodine. Za unikátny ho 

považujeme z dvoch dôvodov. Prvým je spôsob, akým sa participant 

rozhodol vyriešiť svoju situáciu, druhým je pozitívny efekt, ktorý týmto 

riešením dosiahol. To je zároveň zdôvodnenie, prečo je prípad užitočné 

priblížiť odbornej verejnosti. Okrem vyššie spomenutej originality, je to aj 

motivačná sila, ktorú tento príbeh v sebe obsahuje, takže môže byť 

inšpiráciou pre ďalších ľudí s rovnakými alebo podobnými problémami. 

Už po prvom informatívnom rozhovore bolo jasné, že ide o cenný prípad. 

Keď sme mu ponúkli možnosť, aby participoval na výskume, súhlasil. 

Problém vznikol, keď sme mu vysvetlili, že chceme rozhovor s ním nahrávať, 

aby sme ho potom ďalej mohli spracovať. Vysvetlil nám, že je pre neho príliš 

stresujúce, keď má hovoriť na záznam. Najprv to vyzeralo tak, že sa budeme 

musieť zmieriť s tým, že nebude účastníkom nášho výskumu. Po zvážení 

všetkých okolností sme mu však ponúkli možnosť, že jeho výpovede budeme 

priebežne zapisovať. Napriek tomu, že to vyžadovalo podstatne viac času ako 

nahrávanie rozhovoru, súhlasil. Po návrate na Slovensko sme pokračovali 

v komunikácii, aby sme spresnili niektoré nejasnosti a získali odpovede na 

ďalšie vynárajúce sa otázky. 

Prepísaný rozhovor sme okódovali otvoreným kódovaním a jednotlivé 

kódy kategorizovali. Takto získaný materiál sme doplnili poznámkami 

z rozhovorov s kolegami a nadriadenými participanta i so záznamami 

z pozorovania v jeho pracovnom prostredí, tak by sme naplnili zásadu 

triangulácie metód a zdrojov dát. 

Uvedená prípadová štúdia má deskriptívny charakter (Yin 2009, s. 6). 

Citácie z rozhovoru s participantom sú v kurzíve, nie sú štylisticky 

upravované, uvádzame ich tak, ako ich formuloval. 

 

Ťažká životná situácia ako zdroj novej sily 

Participant 

 pohlavie: muž 

 vek: 59 

 povolanie: administratívny pracovník na univerzite 

 športové skúsenosti: bežné športové aktivity, pred putovaním zvýšenie 

aktívneho pohybu  
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 trasa:  Camino francés, El camino de las ocas , Camino primitivo, Camino 

portugués  

 prejdená dĺžka: 2.367 km 

 počet dní na putovaní: 89  

Už pri prvom stretnutí s participantom bolo zrejmé, že ide o človeka, 

ktorý je vnútorne vyrovnaný. Jeho paralingvistika, gestá a výzor tváre 

naznačujú, že čerpá životnú silu z vnútorného pokoja. Úprava zovňajšku 

a štíhla postava svedčia o tom, že sa o seba stará. Dojem celistvej osobnosti 

dopĺňa jeho kancelária, kde je všetko úhľadne poukladané, no aj spôsob 

komunikácie, v ktorom prevláda úctivý tón i neustála ochota pomôcť, resp. 

hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému. Tento postoj sme 

zaznamenali v jeho kontakte s kolegami na pracovisku, ale aj v komunikácii 

s nami. 

Rodinná situácia participanta bola dlhodobo veľmi ťaživá: Všetko sa 

udialo kvôli smrti mojej manželky, po piatich rokoch  úzkostnej choroby, keď 

ma zanechala s dvomi dcérami, 9 a 18-ročnou. Nedarilo sa mi nájsť si svoje 

miesto, celá rodina i priatelia sa mi venovali, nosili ma na rukách, ale nedalo 

sa mi rozmýšľať, nebol som schopný porozumieť  významu toho, čo sa stalo a 

ako sa zmení môj život od tej chvíle... Potreboval som uniknúť, nechať všetky 

svoje problémy v jednej bubline a vzdialiť sa, sám, kráčať, kráčať a kráčať a 

hľadať nový zmysel života po strate manželky, nájsť samého seba a osamote 

sa postaviť Bohu i diablovi... 

Ťažkej situácii sa rozhodol čeliť peším putovaním do známeho 

španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Zaujímalo nás, 

prečo chcel svoje problémy riešiť práve putovaním na toto miesto. Mohol 

využiť iné možnosti – psychológa, záľuby, zmenu zamestnania, bydliska 

a mnohé ďalšie. Jeho odpoveď: Mohlo to byť čokoľvek iné, ale išiel som na 

Camino. Určite tu zohráva úlohu religiozita participanta, ktorá nesie znaky 

vnútorného prežívania viery (Határ 2014, s. 54) a tiež mentalita i historický 

a kultúrno-spoločenský kontext Španielska, jeho domoviny (Határ 2014, s. 

54). Motivácia v tomto prípade vykazuje určitý nedostatok, participant nevie 

vysvetliť, prečo si zvolil práve tento spôsob riešenia, ale na základe skúmania 

ďalších participantov môžeme povedať, že to nie je ojedinelé ani netradičné.  

Svoje dve dcéry nechal participant u starých rodičov a on sa vydal na prvé 

putovanie. Začínal v Saint-Jean-Pied-de-Port vo Francúzsku a po dosiahnutí 

cieľa v Santiagu de Compostela pokračoval až do Fisterra, čo je spolu 875 

kilometrov. Pri stredovekom prameni v Navarre, z ktorého tečie voda a víno 

a ktorý sa nachádza ešte v prvej tretine putovania, zažil vnútorný prerod. Ako 

na čosi veľmi osobité si spomínam, keď som sedel v tieni stredovekého 

prameňa, dával som dohromady sily a môj ubolený duch sa zrútil, 

skolaboval. (...) Pri tomto prameni ma miestny obyvateľ ponúkol jablkom. 

Dal som si víno a po prvý raz po mnohých rokoch som nič neriešil, uľavilo sa 
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mi, opadlo zo mňa napätie. Cítil som sa, ako keď som bol dieťa, bezstarostne, 

prežíval som nádherný pokoj.(...) Bolo to ako zanechať všetky svoje problémy 

v gigantickej bubline a ja som z nej mohol utiecť, aby som našiel pokoj, čo 

som potreboval. Takže, keď sme sa ho opýtali, či sa na putovaní vyriešilo, 

o čo prosil, tak nadšene odpovedal: Áno, jasné, áno! A dodáva: A v kráse 

každého úsvitu a západu slnka sa mi podarilo opäť sa stretnúť s Bohom, aby 

som mohol preniesť toto posolstvo na svoje dcéry, to bol hlavný cieľ. Tento 

zážitok nebol chvíľkovým uvoľnením, ale nastolil nový stav jeho vnútornej 

rovnováhy. To sa pozitívne odrazilo predovšetkým na jeho vzťahu k dcéram, 

rodine i okruhu priateľov.  

V nasledujúcom roku sa vybral na putovanie opäť. Jeho mitovácia sa dá 

ľahko pochopiť. Je pravda, že Camino ťa dostane, toto Camino som začal z 

domu, lebo to bol spôsob, ako sa poďakovať za to, že sa mi podarilo splniť 

cieľ prvého Camina. Okrem toho sa tu nebadane „vkráda“ očarenie 

putovaním. Je to všeobecne pozorovaný jav, ktorého podstatu  sa snažia 

odhaľovať religionisti aj antropológovia. Ich vysvetlenia sú rôzne: 1. 

Kresťanské svätyne sú postavené na starších posvätných miestach. Kult na 

nich konali dávno predtým, než tam vybudovali súčasné svätyne, práve 

starobylosť kultu je zdrojom čara pútnického miesta. 2. Podľa iných do hry 

vstupuje zemský magnetizmus. Ten je zdrojom orientácie pre niektoré 

živočíchy – napríklad vtáky sa podľa neho vedia orientovať pri svojich 

diaľkových letoch. Podobná neviditeľná sila má priťahovať na určité miesta 

aj pútnikov. 3. James Preston prišiel s termínom duchovný magnetizmus, 

ktorý bol pre mnohých mätúci, nakoľko rezonoval vo vzťahu k pojmu 

zemský magnetizmus. Slávne pútnické miesta uchovávajú ostatky tých 

najuctievanejších svätých či najpreukázateľnejšie zjavenia božstva, preto boli 

oslavované vrcholnými prejavmi sakrálneho umenia a architektúry. Ak 

vznikne duchovný magnetizmus miesta, môže byť tak silný, že prekračuje 

skupinové alebo kultúrne hranice a priťahuje pútnikov najrôznejšej 

proveniencie, ktorí prichádzajú práve preto, že miesto je povestné tým, že 

vyžaruje silu a prejavuje ju materiálnymi spodobeniami (Bowie 2008, s. 

250). 

Poďakovanie za naplnenie cieľa počas prvého putovania nebolo jedinou 

motiváciou participantovej druhej  púte. Vážne obavy a možné problémy 

naznačovala jeho aktuálna pracovná pozícia. Rovnako to bola aj zámienka, 

ako ísť opäť sám a môcť sa odpojiť od reality ťažkej pracovnej situácie. 

Budúcnosť mojej práce bola veľmi neistá. Obavy sa naplnili a na tretie 

putovanie už išiel ako nezamestnaný. Keď som začal Camino primitivo, moja 

pracovná situácia už bola katastrofálna a v tom roku som zostal bez práce, to 

bola situácia, v ktorej som sa nikdy, odkedy som začal pracovať, neocitol. Pre 

muža, ktorý atakuje hranicu dôchodkového veku, je strata zamestnania 

dvojakou ťarchou. Prvú predstavuje všetko, čo súvisí so zabezpečením 

živobytia rodiny; druhou, pre muža ešte vážnejšou, je pocit nepotrebnosti 
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a neužitočnosti, ktorý je psychicky vyčerpávajúci. Na základe 

predchádzajúcich skúseností a spomienok vyráža s optimizmom: To, čo mi 

na predošlých putovaniach išlo tak skvelo. V tomto prípade kráčať po 

neuveriteľne krásnych krajinkách, horskými oblasťami s neobyčajnou 

vegetáciou a opäť sa stretnúť osamote s Bohom a požiadať ho o pomoc pre 

zlé časy, ktoré nastávali.  

Po návrate z tejto pútnickej cesty sa však nič vo vzťahu k problému, ktorý 

chcel vyriešiť, neudialo. Stále bol bez práce, poberal sociálnu podporu 

a v tejto situácii sa rozhodol ísť na ďalšie, v poradí už štvrté putovanie. 

Tentoraz si zvolil portugalskú cestu Camino portugués. Ani po návrate z tejto 

cesty sa spočiatku nič mimoriadne nedialo. No potom sa jeho situácia 

znenazdania zmenila k lepšiemu, ako to bolo aj v prípade prvého putovania, 

na ktorom sa chcel vyrovnať so stratou manželky. Niekoľko mesiacov po 

návrate, ako 55-ročný, keď som si už myslel, že nikdy nenájdem prácu, 

presne v ten istý deň, ako mi končila ekonomická podpora od štátu, našiel 

som najkrajšiu prácu, akú som vo svojom živote mal. Ešte počas rozhovoru 

sme mu položili otázku, či novú prácu, ktorá ho napĺňa, nejakým spôsobom 

nespája s putovaním do Santiaga. Neodpovedal, nechal to otvorené. Po 

niekoľkých mesiacoch sa k tomu sám od seba vyjadril:  Pamätám si, že ste sa 

ma opýtali, či táto práca mohla byť dôsledkom mojej viery v Camino de 

Santiago. Nuž, podnietili ste ma k úvahe a dospel som k záveru, že áno,  

veľmi jasne a rozhodne – áno. 

 

Tabuľka 1 Jednotlivé putovania participanta 

trasa  vzdiale

nosť 

trvanie 

SAINT JEAN PIED DE PORT - 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – 

FISTERRA 

875 km 33 dní 

ÁVILA – SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

540 km 19 dní 

OVIEDO - SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

322 km 12 dní 

LISABON - SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

630 km 25 dní 

spolu 2.367   

km 

89 dní 

priemer  26,6 

km denne 

                                                                Zdroj: vlastné spracovanie, 
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„Cestovateľské zošity“ 

  Vnútorný pokoj a nová práca neboli jedinými efektmi putovania. 

V jednej chvíli počas rozhovoru sa zastavil a povedal, že sa opýta, či by 

mohol nakrátko opustiť pracovisko. Po chvíli nám doniesol štyri knihy 

z putovania. Knihami sme ich nazvali my, on sa tomu bráni: nenazval by som 

ich knihami, ale skôr cestovateľskými zošitmi alebo fotografickými albumami. 

Každé putovanie je pretavené do jedného z nich. Zaujímalo nás, či 

nezvažoval tieto knihy publikovať, pretože by boli inšpiráciou pre mnohých, 

ale jeho motív  

 

                              Obrázok 1 Cestovateľské zošity 

 
                                                                       Zdroj: vlastné spracovanie 
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bol výlučne osobný – mať oporu, ktorá mi pomôže  rozpamätať sa na túto 

skvelú skúsenosť. A keď si ich opätovne pozerám a listujem v nich, dokonale 

si pamätám každú chvíľu.  

Nápad zaznamenať pocity z cesty do takejto podoby sa nezrodil ani 

predtým, ani potom, ale počas cesty. Dizajn týchto cestovateľských zošitov 

vzniká na Camine, keď som sa vracal domov, už som vedel, čo chcem robiť. 

Je to veľa hodín kráčania osamote a mňa zabávalo a motivovalo môcť  

zhmotniť  svoju osobnú skúsenosť. Významnú úlohu v tomto smere zohráva 

umelecké cítenie participanta. Nadchýna ma umenie, s väčším či menším 

úspechom rád maľujem obrazy, a dokonca aj v tomto, takmer vždy spájam 

svoje maľby s poéziou. V čase nášho rozhovoru pracoval na sérii obrazov 

s motívom štyroch ročných období. 

Vždy cestujem so starým fotoaparátom, chcem totiž zvečniť to, čo mi 

objektív kamery v danú chvíľu napovedá, a keď vyberám text alebo popisku 

fotky, píšem komentáre, verše svoje alebo iných autorov, ktoré verne 

odrážajú moje pocity. Normálne idú fotky a texty ruka v ruke. O svojich 

cestovateľských zošitoch hovorí, že sa snaží, aby obsahovali príbeh. Môžeš 

robiť fotky, ale stále to budú len fotky, ak k nim nepriradíš príbeh. O to sa 

snažím po každom putovaní. 

Prvý cestovateľský zošit má čierno-modrý dizajn a sú v ňom čiernobiele 

fotografie. Čierna vyjadruje to, ako som sa cítil, keď som na Camino šiel. 

Modrá, ako som sa vracal.  

 

Obrázok 2 Ukážka z cestovateľského zošita z prvého putovania 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Zdroj: vlastné spracovanie 
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Druhé putovanie bolo poďakovaním za všetko, čo zažil a dosiahol na 

prvom putovaní, a tomu zodpovedá aj farebnosť fotografií a výber textov. 

 

Obrázok 3 Ukážka z cestovateľského zošita z druhého putovania 

                   

 
                                                       Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tretie putovanie sa odlišovalo tým, že už na jeho začiatku vedel, ako ho 

chce spracovať, takže na tom intenzívne pracoval počas celej cesty. Táto 

cesta sa volá “primitívna”, lebo to bola prvá pútnická cesta do Santiaga de 

Compostela. Jej dejiny sú veľmi zaujímavé a ja ich zaznamenávam v albume, 

práca na ktorom bola pre mňa veľkým potešením. Nápad ohľadom tejto 
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práce sa zrodil v deň, keď som prišiel do Ovieda, aby som odtiaľ začal 

camino, a to pri pozorovaní sochy cestovateľa, konkrétne cestovateľa od 

Úrcula, ktorá sa nachádza na maličkom námestí a jej pohľad smeruje ku 

katedrále. V tej chvíli som vedel, že chcem robiť album. Znamenalo to 

preniesť myseľ o storočie dozadu,  akoby som ja bol tým cestovateľom a robil 

som svoje camino pred sto rokmi. Preto som vždy, keď som robil fotku, dával 

pozor, aby som nezachytil žiaden moderný prvok – televízne antény, autá atď. 

To isté platilo aj pri výbere textov, usiloval som sa, aby nevznikli neskôr  ako 

toto datovanie. 

 

Obrázok 4 Ukážka z cestovateľského zošita z tretieho putovania 
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                                                        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Štvrté putovanie je poznamenané atmosférou očarenia umeleckými 

a prírodnými krásami, i keď bol participant už dlhší čas bez práce a bez 

vyhliadky na novú. Portugalská cesta bola nepochybne veľmi pozitívna 

skúsenosť a musím povedať, že ľudia, keď kráčaš sám, sú veľmi nápomocní, a 

napriek tomu, že som bol v inej krajine, nikdy som sa necítil cudzo, 

portugalský národ som poznal už z iných ciest a toto putovanie potvrdilo to, 

čo som zažil predošlé razy. Počas tohto camina som veľa čítal o 

portugalských básnikoch, nadchýnalo ma navštevovať miesta, na ktoré 

chodili, to bol jeden z cieľov. A ten druhý, akoby nie... nabrať znovu silu a 

chuť žiť, kontemplujúc každý úsvit. Bolo to emotívne.  
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Obrázok 5 Ukážka z cestovateľského zošita zo štvrtého putovania 

 
 

 
                                                           Zdroj: vlastné spracovanie 
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Cestovateľské zošity sú graficky, umelecky aj technicky na vyššej úrovni, 

než je úroveň, ktorou disponujú amatéri v týchto oblastiach. Preto sme sa 

v rozhovore zaujímali, kto participantovi pri ich zostavovaní a sadzbe 

pomáhal. Vyššie sme uviedli, že má blízky vzťah k výtvarnému umeniu 

a literatúre, rád fotí, ale zvládnutie programu, v ktorom pripravoval svoje 

cestovateľské zošity vyžaduje vyššiu úroveň počítačovej zručnosti. Priznáva, 

že príprava cestovateľských zošitov si vyžadovala väčšiu zručnosť, než akou 

disponoval, a tak sa v priebehu ich prípravy zdokonaľoval. Niečo sa naučil 

sám, no niektoré funkcie programu odhalil v spolupráci s inými. Na našu 

otázku, či mu príprava kníh zlepšila kompetenciu v práci na počítači 

a s počítačovým programom odpovedal: pre tieto práce áno, jasne, že áno, 

bol to veľký pracovný nástroj. Zároveň jedným dychom dodal, nezaprúc 

v sebe „starú školu“, ale keď ich skončím, zabúdam, nechcem byť otrokom 

počítača. Tento postoj považujeme za mimoriadne užitočný predovšetkým 

pre generáciu, ktorá sa, obrazne povedané, s počítačom už narodila a bolo by 

osožné, keby sme ho aj na ňu dokázali preniesť. No zatiaľ to vyzerá tak, že 

zrastenie mladej generácie s novými technológiami si berie svoju daň 

v podobe rôznych stupňov závislosti. 

 

Záver 

Ťažké životné situácie v seniorskom veku prinášajú so sebou množstvo 

problémov, ktoré sa dotýkajú aj bezprostredného okolia seniora. Participant, 

ktorého sme predstavili v tomto článku, môže byť inšpiráciou pre všetkých, 

čo sa dostanú do zložitej životnej situácie. Nepochybne ide o mimoriadne 

kreatívneho človeka, či už ide o jeho umelecké cítenie, alebo o spôsob, akým 

sa rozhodol riešiť životné krízy. Až nástojčivo sa tlačí otázka, ako si vo 

svojom veku dokázal zachovať takú vysokú mieru flexibility, kreativity 

a odvahy, čím vlastne naplnil zásadu aktívneho starnutia, ktoré je 

nevyhnutným stavebným prvkom na zabezpečenie dôstojnej staroby 

(Jedličková 2014, s. 11). Na druhej strane kalendárny vek nemôže byť 

považovaný za spoľahlivého ukazovateľa toho, aké zmeny sa udiali v 

organizme a osobnosti človeka, pretože každý starne inak (Balogová 2005, s. 

11), takže participanta nemôžeme hodnotiť len na základe jeho veku. 

Z ťažkej životnej situácie načerpal optimizmus i nadšenie, rovnako mu 

pomohla znovuzískať pocit užitočnosti a potrebnosti. Navyše v sebe objavil 

schopnosť vyjadrovať najvnútornejšie pocity a prežívanie pomocou 

symbolickej reči fotografií a písaného slova. Na tomto základe ho môžeme 

považovať za autora, tvorcu a tiež príčinu svojich vlastných činov (Jašková a 

Balogová 2016, s. 51), ktorý nechal do svojho života vstúpiť aj vis major 

v podobe osobného vzťahu s Bohom.  
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