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KRÍZA HODNÔT AKO SYMPTÓM KONZUMNEJ KULTÚRY 
 

CRISIS OF VALUES AS A SYMPTOM OF CONSUMER CULTURE 
 
 

Stanislav Ďurek 
 
Abstrakt 
 

Príspevok sa zaoberá hodnotovou krízou človeka v kultúre, ktorú možno nazvať 
konzumná. Definuje pojem masového človeka ako základnej zložky tejto kultúry a 
charakterizuje jeho chápanie od novoveku až do dnešnej doby v kontexte vývoja západnej 
spoločnosti. Snaží sa odpovedať na otázky týkajúce sa podstaty krízy vzťahu človeka k 
druhým a prírode na pozadí konzumného spôsobu života. Vychádza z myšlienok autorov ako 
Romano Guardini, Erich Fromm, José Ortega y Gasset, či Jan Keller. 
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Abstract 
 

The paper deals with the value crisis in human culture, which can be labeled as 
consumerist. The concept of „mass man“ as a basic component of this culture is defined, 
outlining his  perception from modern times until today within the context of Western society. 
It endeavors to answer questions about the essence of precarious relationship to others and to 
the nature in the background of consumer lifestyle. Based on the ideas of authors such as 
Romano Guardini, Erich Fromm, José Ortega y Gasset and Jan Keller. 
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1. ÚVOD 
 

Žijeme v dobe, kedy s odstupom času môžeme hodnotiť vývoj a smerovanie týkajúce 
sa novovekej predstavy o svete a mieste človeka v ňom. Ak by sme vo všeobecnosti 
definovali novovek a jeho svetonázorové myšlienky, môžeme s istotou hovoriť o optimizme. 
Prevláda viera v človeka, jeho schopnosti a predispozície, ktoré sú od prírody predurčené 
k pozitívnemu smerovaniu. Schopnosti a vlastnosti niektorých géniov doby sú smernicou 
a dôkazom, že keby sa každému dostalo dostatočného vzdelania, prirodzenej výchovy, 
slobody myšlienok, prirodzene by sa človek ako druh dostal na svoj vrchol. Táto viera 
v človeka však končí na smetisku vojen, odcudzenia a drancovania prírody.  
 

2. KONIEC NOVOVEKU 
 

Novoveký človek sa zbavuje stredovekých pút, ktoré zväzovali rozkvet jeho 
indivídua.1 Človeku sa otvoril nekonečný priestor nielen materiálny, ale aj duchovný. Veda 
ako prirodzený produkt ľudského umu a jeho vývoja preberá štafetu formovania svetonázoru.  

                                                            
1 Stredovek verí v schopnosti človek, tie sú však plne v službách Božieho zjavenia. Je tu na to, aby vykonával 
Božiu vôľu a smeroval tak ku spáse.  
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Na planetárnej úrovni dochádza k zmene chápania vesmíru cez prizmu geocentrizmu 
(Ptolemaiovský model predstavy vesmíru), ktorý strieda heliocentrizmus (Mikuláš Kopernik). 
Vonkajší ontologický priestor človeka sa rozširuje. Zámorské objavy spôsobujú rozšírenie 
obzoru dovtedy známeho sveta. Podobne je to aj v duchovnej sfére. Dochádza k zmene 
chápania vnútornej ontológie človeka, jeho životného posolstva a podstaty jeho bytia. 
Človeku sa otvára priestor pre uplatnenie jeho vnútorných schopností, ktoré boli 
obmedzované a potlačované z vonku Božím „varovným prstom“ a strácali tak punc 
výnimočnosti a nekonečnej voľnosti. Vynález kníhtlače spôsobuje rozkvet učenosti, mecenáši 
vytvárajú priestor pre vedu a umenie. Prichádza tak vlna nadšenia a chuti po vzdelaní. 
Novovek začína veriť, že sa človek stáva pánom samého seba a jeho podstatu začína tvoriť 
individuálna autonómia. Novovek mení oproti stredoveku podstatu chápania vlastného ja. 
„Člověk se stává sám sobě důležitým; lidské já, především pak neobyčejné, geniální já, se 
stává měřítkem hodnoty života.“ (Guardini, 1992, s. 53) „Matka príroda“2 vo svojej múdrosti 
stvorila človeka s určitými vlohami, ktoré za pomoci vlastnej iniciatívy môže využívať 
v prospech seba, ale aj sveta v ktorom žije. Je subjektom, ktorý sa bez vonkajšieho Božieho 
zákona a za pomoci vlastných duševných síl môže stať osobnosťou zodpovednou v plnej 
miere za svoje životné smerovanie. Toto smerovanie z neho vychádza akoby samé, len ho 
treba podporiť. Je od prírody prirodzene dané. Zvlášť veľká osobnosť je príkladom 
zakorenenosti prirodzených schopností rozvoja. Tak ako príroda, aj človek sa stáva niečím 
posvätným. Stáva sa subjektivitou. „Subjektivita se projevuje především jako ‚osobnost‘, jako 
lidská bytost, která se vyvíjí na základě vlastních vloh a iniciativy.“ (Guardini, 1992, s. 35) 
Už nie Boh, ale ona určuje čo je správne v jeho živote. „Zvlášť velká osobnost chce být 
chápána sama ze sebe a ospravedlňuje své jednání vlastní původností. Měřítka odvozené 
z mimořádného člověka se používá vůči člověku vůbec a étos objektivního dobra a pravdy je 
vytlačován étosem opravdovosti a upřímnosti.“ (Guardini, 1992, s. 35) 

Filozoficky bol postoj individuálnej autonómie „vyjádřen teórií o subjektu  jako 
základu všeho poznání; politicky ideou občanských slobod; v živote jednotlivce pak 
představou, že každý člověk má v sobě vnitřní zákon, který mu dává možnost i povinnost 
rozvíjet se z vlastních kořenů a věnovat se jen své sebarealizaci“ (Guardini, 1992, s. 48). V 
súvislosti s rozvojom vedy a techniky, ktoré mali napomôcť týmto ideám sa však postupom 
času začína uplatňovať taká životná štruktúra, pre ktorú už nie je smerodajná predstava 
autonómneho subjektu a jeho schopnosti sebarealizácie. Pre spomínanú štruktúru by táto 
tendencia pôsobila skôr brzdiaco. Ak chceme skúmať tento problém, musíme sa sústrediť na 
typ človeka, ktorého možno označiť ako človeka masy. Ten totiž predstavuje jej hnací motor. 
Masa sa tu chápe ako označenie jedincov tvoriacich protiklad indivíduí, ktoré svojou 
inteligenciou a výnimočnosťou prekračujú rámec človeka tvoriaceho beztvarý dav žijúci 
všedné životy. Napriek „všednosti života“ však novoveký človek masy vzhliada ku 
„geniálnemu“ jedincovi ako k norme hodnôt a snaží sa mu svojím životom priblížiť v zmysle 
napĺňania svojej individuality v podmienkach jemu vlastných. (Pozri Ďurek, 2010, s. 125 - 
132) Charakteristika masy sa však od čias novoveku zmenila. 

                                                            
2 Novovek zisťuje, že príroda je úžasný systém pracujúci na určitých princípoch. Človek je jej dielom, zároveň je 
však len nepatrným zrniečkom v nekonečnosti jej tvorivých síl. Príroda je umelkyňa, stvoriteľka a ničiteľka 
zároveň, je to čo vdychuje život všetkému, tvorí z ničoho. Vo vzťahu novoveku k prírode je badateľná súvislosť 
s antikou. Aj antika chápe prírodu ako niečo dynamické a harmonické. Začína sa pýtať, no otázky sú v prevažnej 
miere smerované k všeobecnému vykresleniu povahy prírody a jej jednotlivých zložiek. Novovek sa sústredí na 
štúdium v mene experimentov a pozorovania, je praktický a konkrétny. Spoločný je však „posvätný“ vzťah 
k prírode, ktorá je chápaná ako úžasný systém, ktorý je výnimočný, dokonalý a ktorého neoddeliteľnou súčasťou 
je aj človek. Stredovek neskôr antické „okúzlenie“ prírodou presúva na abstraktného Boha, ktorý ju vytvoril. 
Novovek sa k jej uctievaniu opäť navracia. (Pozri Ďurek, 2010, s. 125 - 132)  
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3. MASOVÝ ČLOVEK DNEŠKA V KONTEXTE KONZUMNEJ 
SPOLOČNOSTI 

 
Masa a masový človek, ktorý je jej základným prvkom, predstavujú v dnešnom slova 

zmysle niečo iné v porovnaní s novovekom. Masu netvorí „množství nevyvinutých, avšak 
vývoje schopných jedinců, nýbrž od počátku podléhá jiným požadavkům: zákonu normování, 
který odpovídá funkční skladbě stroje. Podle toho se chovají i její nejvíce vyvinutí příslušníci. 
Ti si tohoto svého charakteru jsou dokonce plně vědomi, vytvářejí jeho étos a formují jej 
v životní styl“ (Guardini, 1992, s. 49). Zaradiť sa do určitého životného štandardu sa vývojom 
spoločnosti stáva samozrejmosťou, ak nie nutnosťou. Postupne ako sa rozvíjala technika, 
priemysel a životný štýl s nimi spojený, vytvára sa taktiež aj určitá schéma, vzorec 
fungovania ľudského života, ktorému sa musí jednotlivec prispôsobiť. Tento všeobecný tlak 
však spôsobuje, že sa samotná individualita a jej rozvoj zatláča do úzadia. Člověk netúži „být 
zcela svůj a originální svým životním stylem, ani nechce vytvářet prostředí, jež by mu zcela, 
a pokud možno jen jemu samému vyhovovalo. Místo toho přijímá užitkové předměty 
a životní formy, jak mu je vnucuje racionální plánování a normovaná strojová výroba, a činí 
to s pocitem, že je to tak celkem rozumné a správné“ (Guardini, 1992, s. 49). Prioritou nie je 
život, v ktorom by sa realizovala jeho individualita. To, čo sa na začiatku novoveku javí ako 
oslobodenie vnútornej tvorivej podstaty človeka, sa postupom času, najmä rozvojom 
priemyslu podporovaného vedou ako zárukou pokroku, mení na umelo vybudovanú mašinériu 
manipulácie a znehybnenia ľudského „ja“. Masa je potrebným hnacím motorom samotného 
priemyslu a technickej kultúry. Vzniká mechanizmus, ktorý je založený na človeku bez 
osobnosti. José Ortega y Gasset definuje dav, respektíve masu a jedinca v nej ako všetko „čo 
z osobitných dôvodov nie je schopné ohodnotiť sa - či už v dobrom, alebo zlom - ale cíti sa 
byť, ako tí ostatní, pritom však nepociťuje úzkosť, ale sa priam teší zo svojho stotožnenia s 
ostatnými“ (Gasset, 1994, s. 44).  

Novoveká vízia individuálnej autonómie končí v okamihu, keď sa pre človeka3 stáva 
zmyslom života uspokojenie materiálnych túžob, nie formovanie osobnosti založenej na 
rozvíjaní citovej a hodnotovej stránky. Tento fakt je výsledkom vývoja spoločnosti 
charakteristickej priemyselnou výrobou, ktorá sa dostala do štádia vyznačujúceho sa 
neustálym produkovaním stále nových výrobkov. Jej hlavným cieľom sa stalo zabezpečenie 
čo najvyššieho komfortu života. Konrad Lorenz to považuje za znak všetkých rozvinutých 
spoločností, ktoré možno nazvať priemyselné. „Jejich mentalita nutí lidi, aby konzumovali 
stále více, protože to, co již už jednou spotřebovali, je přestává uspokojovat. Pomíjivé užívání 
konzumních statků a jejich brzká výměna za statky nové vytváří bezvýchodný koloběh 
spotřebního nakupování. Je jen logické, že sebevyšší výroba a sebetrvalejší ekonomický růst 
nemůže v těchto podmínkách definitivně uspokojit nikoho.“ (Keller, 1995, s. 34) 

Jednou z vlastností konzumnej spoločnosti je to, že poskytuje akýsi druh azylu. 
Človek má pocit bezpečia pred svetom, ktorý predstavuje niečo chaotické a on má v ňom 
pocit bezmocnosti.4 „Konzumování ma dvojznačné vlastnosti: utišuje úzkost, protože to, co 
člověk má, mu nelze odejmout; ale žádá, aby člověk konzumoval stále více, protože dřívější 
konzumace brzy ztrácí svůj uspokojující charakter. Moderní konzumenti se mohou ztotožnit   
s rovnicí jsem = co mám a co konzumuji.“ (Fromm, 2001, s. 43) Uchyľuje sa do konzumného 

                                                            
3 Človek sa tu chápe v intenciách vyššie uvedenej definície masového človeka 
4 Vymanenie sa novovekého človeka z područia pevne stanovených zákonov viery a Božieho zjavenia síce 
znamenalo otvorenie nekonečného materiálneho a najmä duchovného priestoru pre jeho realizáciu, zároveň však 
spôsobilo, že človek stratil svoje pevné miesto vo svete. Tento fakt je jasne zreteľný aj v dnešnej informačnej 
dobe, ktorá je vyústením vývoja započatého novovekom. Nespočetné množstvo teórii a pohľadov na skutočnosť 
spôsobujú, že je príliš nezrozumiteľná a neprehľadná. Človek si tak len ťažko hľadá svoje miesto a zmysel 
života. 
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sveta. Vlastnenie predmetov mu dodáva pocit plnohodnotnej existencie. Nakoľko však 
dochádza k neustálej produkcii nových, komfortnejších a výkonnejších výrobkov, táto honba 
nemá konca.  Podľa Ericha Fromma človek v mene tejto filozofie volí existenčný mód „mať“, 
ktorý vyjadruje takú životnú orientáciu voči sebe a svetu, ktorá je vzťahom privlastňovacím a 
majetníckym. Tento postoj potom určuje jeho myslenie, cítenie a jednanie. (Fromm, 2001,     
s. 40) Posilňuje sa nielen pocit ukotvenia človeka vo svete, ale aj trhový mechanizmus, 
orientovaný na produkciu spotrebného tovaru. Výsledkom je neustála potreba vlastnenia, 
respektíve nakupovania podporovaná zo strany výrobcov. Toto všetko pod heslami 
„zvýšenia“ životnej úrovne a „kvality“ života. Konrad Lorenz tento mechanizmus 
charakterizuje nasledovne: „Kapitalističtí držitelé se drží stále stejné krátkozraké politiky: 
odměňují spotřebitele vyšší "životní úrovní" za to, že pokračují v nervy drásající a krevní tlak 
zvyšující soutěži se svými bližšími.“ (Lorenz, 1990, s. 31) Egoizmus v človeku je 
konzumerizmom naplno podporený a on chce mať čo najviac, a pritom nehľadí na to aké 
škody týmto prístupom pácha na sebe, svojich blížnych a v neposlednom rade na prírode5. 
Výsledkom takéhoto prístupu je poprehadzovanie hodnôt v jeho hodnotovom rebríčku. 
Hodnoty spojené s rodinou, či citmi s druhými sa dostávajú do úzadia a ich pôvodná „váha 
vyprcháva“. Stávajú sa vyprázdnenými pojmami. V popredí potom stoja hodnoty 
podporované konzumným spôsobom života.  

Žijeme v mediálnom svete, ktorý tendenciu spotreby a jej následkov naplno 
podporuje. Mediálny svet v sebe obsahuje drastický potenciál znecitlivenia6. Hlavným 
dôvodom je to, že sa tento svet neustálou propagáciou povyšuje na samu skutočnosť. Človek 
to, čo mu predkladajú médiá v službách konzumnej spoločnosti, považuje za to pravé. 
Hodnoty, ktoré reklamuje televízia (rôzne výrobky a ich vlastnenie ako záruka šťastného 
života a pod.), sa povyšujú nad tradične uznávané hodnoty. Človek napríklad nerelaxuje 
citovým kontaktom s rodinou, ale kontaktom s ovládačom svojej televízie najnovšieho typu. 
Svoj voľný čas tak nevyužíva zmysluplne. Nejedná sa len o relax, ale aj riešenie citových 
otázok, či otázok rodiny. Obrazne povedané, všetko ide bokom, nakoľko práve beží 
telenovela - symbol odcudzenia sa realite citov v teleontológii dneška. V tejto realite ide totiž 
všetko ľahšie. „Vo svete narastajúcej mediálnosti existuje súcit prevažne len ako znakový cit 
osôb z obrazoviek, etika sa stáva telegénnym citátom a solidarita jestvuje primárne ako 
spoločné užívateľské správanie televízneho solidárneho spoločenstva.“ (Welsch, 1993, s. 13) 
Podobne je to napríklad aj v intímnej sfére. Pornografia a jej dostupnosť najmä u mladšej 
generácie vytvára mylné predstavy o intímnom živote a narúša prirodzený citový vývoj 
jedincov. Je neprehliadnuteľná tendencia, že sa za reálne považuje to, čo je produkované  
médiami. Welsch tento fakt pripodobuje k Platónovemu podobenstvu o jaskyni a jeho téze o 
spútaní, projekcii a viere v obrazy. (Welsch, 1993, s. 43) Technické a mediálne surogáty 
nahradzujú skutočné predmety a úkony. Toto všetko vo väčšine prípadov v mene neustáleho 
narastania spotreby.  
 

4. HODNOTY V KONZUMNEJ SPOLOČNOSTI 
 

Človek spohodlnel a život, ktorý momentálne žije, nie je priaznivou pôdou pre to, aby 
sa v ňom hodnoty etické, či estetické naplno rozvinuli. Ich vývin a formovanie si vyžaduje 
prekonávanie životných „prekážok“, určitú pestrosť životných situácií. Pohodlie obývačiek a 
komfort automobilov nie sú pre tento proces živnou pôdou. Len „ohýbanie“ života prispieva k 
uvedomeniu si jeho hodnôt. Existuje mnoho prípadov, kedy si človek až v krajnej situácii 

                                                            
5 Ako uvádza Kohák, najväčšími ekoteroristami dneška sú „nevinně chamtivý obyvatelé nadspotřebního světa, 
kterí si bezstarostně vyžívají svou konzumní karikaturu amerických snů“ (Kohák, 2006, s. 163).  
6 Wolfgang Welsch tento akt nazýva anestetizáciou (Bližšie Welsch, 1993) 
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uvedomil cenu života. „Už v dávných dobách rozeznali i mudrci správně, že není člověku k 
užitku, je-li jeho usilování o slast a vyhýbání se strastem příliš úspěšné. … může vést (toto 
vyhýbanie sa strastiam - pozn. S.Ď.) k nebezpečné změkčilosti, která nejednou dokonce 
přivodila pád civilizace.“ (Lorenz, 1990, s. 36)   

Obrazne možno pripodobniť súčasného človeka (Frommovým  pojmom „homo 
consumens“) k dieťaťu, ktoré rodičia rozmaznávajú. Rodičmi sa tu chápe konzumná 
spoločnosť. Ak dieťa rodičia príliš rozmaznávajú: kupujú mu neustále nové hračky, vždy keď 
si zažiada, netrávia s ním veľa času venovanému hre rozvíjajúcej tvorivosť, či rozvoju citovej 
stránky jeho osobnosti, nie sú mu vzorom, jeho výchovu prenechávajú televízii a internetu 
(agitátorom konzumu) a podobne, zjavne sa to musí prejaviť na jeho povahe a pohľade na 
svet. Dieťa neprechádza prirodzeným vývojom, nie je vystavené skúškam životných situácii, 
ktoré pomáhajú jeho mentálnemu rastu. Rozmaznané dieťa potom nedokáže vnímať svet v 
jeho premenlivých podobách, nakoľko je jednostranné a egoistické. Chce všetko hneď. Nič si 
neváži, pretože mu všetko vždy automaticky predkladali za nulového prispenia vlastných síl.7 
K podobnej situácii dochádza aj u moderného človeka, kde je porovnanie s dieťaťom veľmi 
výstižné. „Netrpělivá touha po okamžitém uspokojení pudů, nedostatek jakékoli odpovědnosti 
a ohleduplnosti, to je pro děti typické a také omluvitelné. Naproti tomu trpělivá práce s 
vyhlídkou na vzdálený cíl, odpovědnost za vlastní jednání a ohled na druhé, a to nejen na ty 
nejbližší, to jsou normy chování charakteristické pro člověka zralého. (…) Člověk, který v 
procesu zrání norem sociálního chování ustrnul na infantilní úrovni, se nutně stane parazitem 
společnosti. S naprostou samozřejmostí očekává od dospělých péči, jaká přísluší pouze 
dítěti.“ (Lorenz, 1990, s. 54) K. Lorenz týmto spôsobom demonštruje povahu človeka 
vyrastajúceho v podmienkach konzumného života.  

Túžby chce človek splniť hneď a v tomto ho podporujú výrobcovia za masívnej 
podpory reklamy, ktorí mu podhadzujú produkty naplnenia „šťastia". Šťastie nadobúda 
charakter krátkodobej slasti. Cesta k naplneniu hodnôt, ktoré sa tu chápu ako dôležité pre 
zmysluplný život človeka, je príliš zložitá a „nepohodlná“. Tak si človek vyberá jednoduchšiu 
variantu, variantu neustáleho konzumovania predkladaných produktov, ktorá ho však 
vnútorne ochudobňuje. „Bez zaplacení ceny vytrvalého překonávání nepříjemného můžeme 
ještě tak dosáhnout slasti, nikoli však radosti, té jiskry boží. Dnešní stále se šířící neochota 
snášet strast mění přirozené vrcholy a úžlabiny lidského života v uměle zplanýrovanou 
rovinu, mohutné vlny hor a údolí se stávají sotva znatelným zachvěním a světlo a stín 
jednotvárnou šedí. Stručně řečeno, tato neochota nést strasti plodí smrtelnou nudu. (...) Zdá 
se, že toto vyhasínání citů zvláštním způsobem ohrožuje ty radosti a utrpení, které nezbytně 
provázejí naše sociální vztahy k partnerům a dětem, k rodičům, příbuzným a přátelům.“ 
(Lorenz, 1990, s. 38) Čo je však horšie, táto cesta, na ktorej by sa hodnoty v človeku 
formovali, nie je príliš dostupná. Tu možno spomenúť Jana Kellera a jeho pripomienku voči 
Frommovej teórii („mať“ je v súčasnosti viac ako „byť“8), že by bolo zvláštne, ak by sa 
človek choval inak ako človek s označením „homo consumens“ (Keller, 1995, s. 34). Žije 
totiž vo svete, ktorého fungovanie je založené na ekonomike výroby a nakupovania. Ak by 
človek prestal nakupovať, tento systém by sa zrútil a malo by to katastrofálne dopady. 
Dochádza tak k akémusi bludnému kruhu. Vyhasínanie citov a strata hodnôt je teda 
prirodzeným sprievodným javom dneška. 

Súčasná konzumná kultúra pripravuje človeka o prirodzenú schopnosť tvorby hodnôt 
nielen čo sa týka medziľudských vzťahov. Podobná situácia nastáva aj vo vzťahu človeka k 
prírode. Svoje bytostné spojenie s prírodou a vedomie jej hodnoty bolo samozrejmé v určitom 

                                                            
7 V širšom merítku sa zaoberá touto problematikou Ortega y Gasset v diele „Vzbura davov“, ale aj filozofi ako 
Fromm, Marcuse, či Konrad Lorenz. 
8 Bližšie Fromm, 2001  



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
45 

 

štádiu vývoja ľudstva. Išlo najmä o obdobie, kedy bol človek na prírode závislý, kedy si 
uvedomoval svoje prepojenie s ňou. V tom období bola príroda pre človeka posvätná.9 
Nástupom poľnohospodárstva a neskôr priemyslu sa jej však postupne začal vzďaľovať, až s 
ňou nakoniec úplne stratil kontakt. Až akútne ohrozenie kultúry mu pripomenulo tento fakt. 
Ochrana prírody ako ontologického poriadku nadradeného ontologickému poriadku 
kultúrnemu10 tak v dnešnej dobe vyžaduje normatívnu dimenziu. Tradičnú etiku je potrebné 
rozšíriť na etiku ekologickú.11 Dochádza však k podobnému efektu ako tomu je pri 
hodnotách, ktoré sa tu chápu ako zmysluplné pre človeka. Bez precítenia, bez znovuobjavenia 
vzťahu k prírode sú aj tu hodnoty len prázdnymi slovami. Ako tvrdil už Aldo Leopold, pokiaľ 
nevieme nič o prírode, pokiaľ nie sme v kontakte s ňou, pokiaľ ju nespoznávame, tak ju 
nemôžeme mať radi a nemôžeme si ju ctiť (Bližšie Leopold, 2000). Súčasná doba je 
charakteristická odcudzením človeka od prírody nielen v duchovnom meradle, ale najmä v 
meradle fyzického kontaktu s ňou. Dnešok neponúka živnú pôdu pre takéto uvedomenie si jej 
skutočnej hodnoty. Napríklad: ekovýchova na vidieckej škole poskytuje reálne šance na 
podobný proces, škola uprostred mesta však nie. Systém a charakter spoločnosti kladie 
„polená pod nohy" podobným snahám, či už sa jedná o jednotlivca alebo výchovné inštitúcie. 
Tu však treba spomenúť jeden fakt, ako ho uvádza Jozef Šmajs vo svojej knihe „Ohrozená 
kultúra“. Človek po prvýkrát počas svojej existencie trpí akútnym nedostatkom podnetov zo 
strany prírody. „No keďže prvý krát tu nejde o nedostatok evolučne mladých symbolických 
podnetov zo sféry kultúry, ktoré rozvíjajú predovšetkým sivú kôru mozgovú, ale o chudobné 
podnetové pole zážitkov, skúseností a telesných vplyvov z pôvodnej kultúry (prírody - pozn. 
S.Ď.), ktoré dokážu podporovať formovanie štruktúry celej psychiky, ocitáme sa v neznámej 
situácii. Zdá sa, že tieto zážitky, skúsenosti a vplyvy, očakávané konzervatívnym programom 
ľudskej ontogenézy, ktoré kultúra nemôže nahradiť, spolurozhodujú o normálnej 
emocionálnej štruktúre osobnosti, o jej štandardnom zmyslovom vnímaní, o životnej 
orientácii a hodnotách.“ (Šmajs, 2006, s. 126) Príroda prirodzene pôsobila na vývoj jedinca. 
Dnes však dochádza, stratou kontaktu s ňou a preferovaním konzumného štýlu života, k 
vzniku neurotických porúch a nenávratnej deformácie ľudskosti. Človeka a jeho hodnoty tak, 
podľa Jozefa Šmajsa, neformuje len rodina, škola a spoločnosť, ale aj príroda.12 
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