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Úvod 
 

Žurnalista Herbert L. Matthews v roku 1969 trval na tom, že nemôžeme byť 

objektívni ohľadom osobností FidelaCastra alebo CheGuevaru, ako aj v otázke ich 

revolučného vzťahu. Počas takmer viac ako 50 ročnej prezidentskej kariéry, prestíž 

FidelaCastra silnela a zasa slabla. V poslednom období jeho vlády bola nevídane 

oslabená, môžeme dokonca tvrdiť, že neexistovala. Postarali sa o to mladší vodcovia 

s inovovanými ideológiami, ale podobným cieľom ako napríklad Hugo Chavez. Zatiaľ 

čo Fidelova ideológia upadala, meno CheGuevaru, od jeho smrti v roku 1967 

nadobudlo mýtické rozmery. Obaja muži stelesňujú pravých revolucionárov. Fidel 

stavil na národnú a nacionalistickú oblasť a jeho meno bude navždy spájané s politikou 

Kuby, USA a ZSSR v 60. rokoch. Che zohral medzinárodnú úlohu. Z argentínskeho 

outsidera sa stal kubánsky a latinskoamerický revolucionár uznávaný naprieč 

kontinentom. Napriek jeho snu ale nedokázal gerilu preniesť do Konga a Bolívie.  

Ak chceme naozaj posúdiť 12 rokov trvajúci vzťah medzi Fidelom a Che, musíme 

pochopiť tieto dve komplexné osobnosti. V práci sa budem snažiť vysvetliť pozície, 

ktoré v revolúcii na Kube obe postavy zohrali. Treba však vedieť aj základné body ich 

životopisu. Musíme vedieť o ich spoločenskom postavení, z ktorého vyšli ako aj o 

cieľoch, ktoré obaja mali. 

Mnoho ľudí v súčasnosti priam glorifikuje postavu CheGuevaru a zatracuje 

osobnosť FidelaCastra. Málokto však vie, že bez Fidela a bez jeho extrovertnej 

osobnosti by sa Che nikdy nedostal tam, kde bol a jeho meno by dávno ostalo 

zabudnuté v lekárskych správach argentínskej nemocnice.  

Introvertný Che vzhliadal na Fidela ako na muža s ostrou a nepoddajnou mysľou, 

ktorý sa venuje myšlienke nastoliť socializmus nepokojnou cestou. Fidel čoskoro začal 

jednať s Che ako rovný s rovným pre jeho čestnosť, sebaobetovanie, tvrdú prácu a 

ostrejšie pochopenie marx-leninistickej a maoistickej ideológie. Tento vzájomný obdiv 

ukazuje, že dve hlavy sú lepšie ako jedna. 
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1. Úvod do tematiky 
 

Revolučný vzťah Fidela Castra a Ernesta Che Guevaru, ako som už v úvode 

spomenul, je veľmi špecifický z viacerých hľadísk. Väčšina medziľudských vzťahov sa 

dá merať od momentu, ako sa dvaja ľudia stretnú, až do momentu, kedy jeden z nich 

odíde alebo sa stane udalosť, ktorá tento vzťah ukončí. V prípade Castra a Guevaru 

je to však iné. Hoci Ernesto zomrel v októbri 1967, vzťah medzi Fidelom a ním 

neskočil. Osobne si to vysvetľujem tým, že meno CheGuevara je a bude večne živé, 

kým na svete budú revolúcie, pretože tento človek sa stal ich telom za života a duchom 

po smrti.  

Napriek hore popísaným skutočnostiam, si časovo vymedzíme skúmanie tohto 

neobyčajného partnerstva na obdobie začiatku 50. rokov, kedy sa títo dvaja muži 

stretli, až do konca 60. rokov, kedy Guevara fyzicky zomrel. Pri predstave 50. a 60. 

rokov je dnes už každému jasné, že to boli roky ťažké aj v tých najvyspelejších 

častiach sveta. Svet bol rozdelený na Západný a Východný blok. Krajiny ZSSR boli 

pripútané k Rusku Stalinovou mocou, štáty Európy východne od Rakúska boli 

poznačené rétorikou socializmu a budovaním „lepšieho zajtrajška“. Ideológia 

socializmu a komunizmu sa v krajinách ZSSR, východnej Európy, Balkánu a Číny 

stihla udomácniť ešte za Stalinovho života, a hoci v roku 1953 umrel, režimy pretrvali. 

Práve táto skutočnosť spôsobovala vrásky na čele opačnej strane sveta – 

Západnému bloku. Ideológia kapitalizmu presadzovaná od USA až po Rakúsko, 

západné Nemecko a Taliansko sa vehementne snažila o udržanie komunizmu za 

Železnou oponou. O to väčšou ranou pre liberálne USA bolo uhniezdenie sa 

komunizmu len 180 km od Floridy – na Kube.   

Môžeme skonštatovať, že najväčšie vrásky táto skutočnosť zrejme spôsobovala 

americkému prezidentovi J. F. Kennedymu, ktorý síce dva roky pozoroval vývin 

situácie na Kube, no potom sa rozhodol zakročiť. Vylodenie americko-kubánskych 

vojsk v Zátoke svíň, ani program „Aliancia pre pokrok“, namierený na pomoc Latinskej 

Amerike, mu aj tak režim Castra a Guevaru na Kube potlačiť nepomohlo. Skôr naopak, 

mladý kubánsky líder Ernesto Che Guevara dokázal rozšíriť svoju gerilu okrem Kuby 

aj do Konga, Argentíny a Bolívie, ktorá sa mu nakoniec stala osudným.  
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1.1 Curriculum Vitae de Fidel Alejandro Castro Cruz      
Latinská Amerika prešla v prvej polovici 20. storočia nesmierne závažným 

prerodom. Bývalé koloniálne mocnosti, ako Španielsko, boli vytlačené hnutiami za 

nezávislosť, ktoré si neuvedomovali že tým nastolia opätovnú diktatúru cudzej krajiny 

v podobe neokolonializmu ekonomickej závislosti, kvôli ktorej zostali tieto národy 

závislé na zahraničnej pomoci hlavne zo Severnej Ameriky. Vlády v latinských 

krajinách, však boli ponechané na svojich miestach vďaka svojej prispôsobivosti. Tá 

ich stála zdvíhajúce sa vlny odporu. Mexiko si v prvých desaťročiach 20. storočia 

prežilo plnohodnotnú revolúciu a v dobe, kedy sa Fidel Castro narodil (13. august 

1926) boli ďalšie revolúcie v prípravnej fáze.  

Mladý Fidel vyrastal v najchudobnejšej časti Kuby – Oriente. Jeho otec, Angel, bol 

bývalý vojenský dôstojník, ktorý v kubánskej vojne za nezávislosť bojoval na strane 

Španielska. Neskôr odišiel do Európy a keď sa vrátil, zamestnal sa na plantážach a 

oženil sa. Tu stretol Fidelovu matku, Linu Ruz Gonzáles, ktorá pochádzala zo 

západnej časti Kuby. Angel a Lina mali spolu zakrátko pomer a splodili sedem detí – 

troch chlapcov a štyri dievčatá. Fidel bol druhorodený syn, ktorý si od mala vedel 

získať pozornosť okolia. Prvé roky svojho života Castro strávil v pomerne 

multikultúrnej a „stavovskej“ spoločnosti. Žilo tu asi tisíc robotníkov z Ameriky, Európy 

a okolitých karibských ostrovov. 

Deti prisťahovalcov sa stali Castrovými priateľmi, hoci ich nikdy nebral úplne 

seberovne. Práve kvôli majetkovým rozdielom medzi ním, jeho súrodencami a 

chudobnými deťmi a vďaka jeho líderským schopnostiam sa stal prvýkrát vodcom 

partie. V tomto postavení viedol aj prvú vojnu proti učiteľom v škole, ktorú nazval 

„jediným stabilným prvkom v inak deravom školskom systéme“.1 Problémom bolo 

podľa jeho slov správanie sa učiteľov, na čo „reagovali podľa toho, ako sa s nimi 

zaobchádzalo“2.  

Toto správanie v blízkom okolí vzbudzovalo ako náklonnosť, tak aj nenávisť. Svoje 

presviedčacie schopnosti si vyskúšal, keď ho jeho sestry nachytali ako brokovnicou 

vystrieľal sliepky na domácej farme. Pokúsil sa ich presvedčiť, aby to nepovedali 

                                                           
1 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
26;  
2 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
26;  
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otcovi a že ich za to naučí strieľať z brokovnice. Tento raz bol neúspešný. Zhruba v 

tomto období sa Angel rozhodol, že pošle Fidela, Angelitu, Ramóna a Raúla do 

internátnej školy v Santiagu de Cuba, kde strávili asi 10 rokov. 

Počas štúdií sa Fidel dostal prvýkrát do sporu s úradmi. Veľkou zaujímavosťou je, že 

Fidel tu nadobudol aj prvú, nepriamu, skúsenosť so Spojenými štátmi. Rozhodol sa 

napísať list vtedajšiemu americkému prezidentovi F.D. Roosveltovi s otázkou: 

„Pošlete mi desať dolárov, Američan?“3 Na list, ako sa neskôr zistilo, neprišla žiadna 

odozva, len potvrdenie o doručení pošty, ktoré viselo pred Castrovou triedou. Keď sa 

ho na to pýtali jeho spolužiaci, povedal im, že Američania sú hlupáci, ktorí mu neposlali 

ani cent.  

Fidel v Santiagu vystriedal niekoľko škôl, no možno najpodstatnejšia bola akadémia 

Dolores, do ktorej sa dostal po konflikte s kňazmi. Bola to síce malá prípravná škola, 

ale zakladala si na tom, že z nej vychádzajú budúci kubánski vodcovia. Práve tu získal 

Castro pocit akejsi povýšenosti. Toto je veľmi dôležité vedieť, ako aj jeho 

predchádzajúce konflikty a názory, pre pochopenie jeho osobnosti a ďalších krokov. 

Dôležité sú aj vyjadrenia jeho spolužiakov: „Kohútik, ako sme ho prezývali, sa choval, 

ako keby školu riadil, a nie do nej chodil.“4 A podstatné je tiež uviesť, že vzdelanie 

čiastočne skrotilo divšiu stránku Fidela Prostredníctvom športu sa zas naučil 

realizovať svoju súťaživosť. Mimo ihriska ale trpel výsmechom kvôli tomu, že bol 

nemanželské dieťa.  

Fidelovi spolužiaci sa zhodujú tiež na tom, že mal neobyčajnú pamäť. Táto schopnosť 

ho spolu s vysokým inteligenčným kvocientom veľakrát zachránila. Hoci nebol ideálny 

študent, a vzhľadom k jeho autoritatívnemu prístupu sa o ňom ako o študentovi aj 

ťažko uvažuje, dokázal do seba pred skúškami „nahrnúť“ také množstvo informácií, 

ktoré mu zaručilo úspech. 

Ako píše Simon Reid-Henry, život v škole tak bol pre Fidela vírom protikladov a bol 

rovnako búrlivý ako doba samotná. Narodil sa do „správnej“ triedy, ale mimo 

manželský pomer; privilegované dieťa z vidieka, vychovávané v zlej časti mesta; 

nespútaný vďaka svojej inteligencii, ale mnohými považovaný za outsidera. 

                                                           
3 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
32;  
4 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
33;  
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Niektorých zastrašoval, niektorí zastrašovali jeho. Ale nech bol akýkoľvek, vždy by ste 

ho našli v centre diania, a keď sa naučil ovládať svoj temperament, dokázal aj svoju 

energiu nasmerovať lepšie na niečo, čo sa už v mladosti stalo jeho najobľúbenejšou 

činnosťou: byť vždy a za každých okolností vo všetkom najlepší.5 

 

1.2 Curriculum Vitae de Ernesto Rafael de la Serna 

Ak hovoríme, že Fidel sa narodil do bohatej rodiny situovanej v chudobnom 

prostredí, tak jeho budúci druh v zbrani, Ernesto Guevara de la Serna, sa narodil v 

rodine, ktorá bola bohatá, ale bohatstvo strácala. Argentína bola v tom období úplne 

odlišná od Kuby. Síce bola súčasťou Južnej Ameriky, s ostatkom kontinentu toho mala 

ale spoločné len veľmi málo. Argentínčania sa považovali za bohatších a 

nezávislejších než ostatné národy v Latinskej Amerike.  

Keď sa Ernesto narodil (14. jún 1928), pri moci bola radikálna strana Hypólita 

Yrigoyena, ktorá nahradila argentínsku skorumpovanú vládnu oligarchiu. Počas tohto 

obdobia sa posilnila stredná vrstva, ktorá pozostávala z veľkej časti z vojenských 

zložiek. Milícia sa chystala získať moc v krajine. Majetkové pomery v Ernestovej rodine 

ho však pred neistou politickou situáciou dokázali uchrániť a môžeme konštatovať, že 

celé detstvo prežil v izolácii, nezúčastnene.  

Ernestov otec, Ernesto Guevara Lynch, bol vnukom jedného z najbohatších 

mužov Južnej Ameriky, zatiaľ čo jeho matka, Celia de la Serna Guevara, pochádzala 

z rodu španielskeho miestodržiteľa. Guevarovci aj de la Sernovci do času, kým sa 

narodil malý Ernesto a počas jeho mladých rokov stále viac a viac chudobneli. Navyše 

sa ideologicky viac stotožňovali so strednou triedou než s bohatou vrstvou 

obyvateľstva. Tu je potrebné uviesť, že hoci sa postupne začlenili medzi bežných ľudí, 

zachovali si svoju vrodenú povýšenosť, ktorou sa vyznačoval aj Fidel. Ernesto teda v 

dospelosti nemal zdediť aký majetok. 

Tak ako aj Fidel, aj Ernesto časť života strávil na vidieku. Jeho rodičia ušli do 

Misiones, kde si chcel Guevara starší založiť čajovú plantáž. Tu sa prejavili rozdiely 

medzi rodičmi mladého Ernesta, ktorý dostal astmu, za čo jeho otec obviňoval Celiu. 

                                                           
5 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
34;  
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Práve kvôli Ernestovej alergii boli neskôr nútení presťahovať sa späť do mesta, hoci, 

zisky z pestovania čaju tiež neboli veľké. 

Zatiaľ čo Castrov život bol pevne daný na rodinnej farme. Guevarovci žili 

kočovným životom poháňaným na jednej strane pokusmi Ernestovho otca zbohatnúť 

a na strane druhej samotným Ernestom a jeho chorobou. Zaujímavé je, že Celia s 

Ernestom starším sa snažili synovu astmu liečiť všetkým, čo pekne voňalo a vyzeralo, 

že pomôže. V bizarných pokusoch neskôr pokračovali najatí šamani, mačky a potulní 

liečitelia.  

Práve jeho astma prvýkrát ukázala Guevarovu neoblomnosť, ktorú zdedil po 

svojej matke. Napriek sťahujúcim sa dýchacím cestám, behal a športoval s kamarátmi 

až kým ho nedoniesli domov. Následne musel niekoľko dní ležať. Tu vidíme aj veľký 

rozdiel v prístupe okolia k Ernestovi a v prístupe okolia k Fidelovi. Kým Fidel 

vystupoval vždy skôr z autoritatívnej pozície, Ernesto bol vnímaný ako priateľ. „Keď 

bol zoslabnutý, chodili sme k ich domu, aby sme sa na neho mohli pozrieť aspoň cez 

okno.“6 

Na rozdiel od Fidela, ktorý žil na internáte od svojich šiestich rokov, Ernesto začal 

do školy chodiť až ako deväťročný. Do toho času ho učila jeho matka Celia, ktorá sa 

stala jeho dôverníčkou a on zas osobou, kde hľadala útechu. A aj keď Ernesto musel 

často kvôli astmatickým záchvatom ostávať doma, stal sa jedným z najlepších 

študentov. Rovnako ako Fidel, aj on sa naučil, ako má študovať sám. Táto 

osamotenosť mu pomohla stať sa učencom. Jeho jediný problém bola netrpezlivosť, 

ktorá mu sťažovala rozhodovanie celý život. 

Vzhľadom k faktu, že do školy nastúpil až ako deväťročný, bol poslaný rovno do 

druhej triedy (preskočil tri ročníky, vrátane dvoch rokov prípravky). Aj z tohto dôvodu 

za krátky čas nadobudol pocit, že vie viac než učiteľ. Zaujímavé je, že často aj viac 

vedel. Známa je príhoda, keď mu učiteľka dala na výber – buď má byť ticho a 

nevyrušovať alebo vysvetliť novú rovnicu všetkým. Ernesto si na prekvapenie 

vyučujúcej vybral druhú možnosť, a rovnicu vyriešil správne. Zaskočená učiteľka 

                                                           

6 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-

735-6.; s. 28 (Enrique Martin; kamarát Ernesta Che Guevaru) 
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reagovala: „Vezmite si z Guevaru príklad, deti. Neučte sa, vedzte!“7 Okrem 

matematických znalostí mál blízko ku knihám od Vernea.  

V roku 1943 v Argentíne vybuchli roky napätia, ktoré sa vláda snažila dlho držať 

pod kontrolou. Armáda prevzala kontrolu a to sa odzrkadlilo aj na vzdelaní. V 

Ernestovej škole bolo prepustených niekoľko učiteľov a v jeden deň im mali byť 

oznámené nové študijné osnovy. Vtedy sa Ernesto rozosmial na plné hrdlo. Ostatní 

sa začali obzerať a nervózne si šepkať. Keď učiteľ vyzval Ernesta, aby vysvetlil, čo ho 

tak rozosmialo, odpovedal mu: „Pán učiteľ, ako si môžete myslieť, že armáda bude 

vzdelávať ľudí? Keby sa jej to podarilo, ľudia by ju zosadili.“8 Nahnevaný a úplne 

ponížený učiteľ poslal mladého Guevaru za dvere. Ernesto nemal k rebélii tak blízko 

ako Fidel, ale potenciál v ňom vždy bol. Zdá sa, že ho vždy stačilo len trošku popchnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
30;  
8 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
35;  
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2. Stretnutie  
 

Tí dvaja sa nikdy nemuseli stretnúť: FidelCastro a ErnestoGuevara sa narodili vo 

veľmi odlišných rodinách, necelé dva roky po sebe a na opačných stranách kontinentu, 

ktorý sa zmietal v nepokojoch. Ich stretnutie však nebola žiadna osudová náhoda. K 

sebe ich doviedli geografické okolnosti doby a spôsob, akým sa oboch dotýkala jedna 

z mála vecí, ktoré mali spoločné. 

Fidel sa už od roku 1947 začal politicky aktivizovať. Postupne sa stával viac a 

viac ľavicovým a po doštudovaní právnickej fakulty v Havane v roku 1950 bol za svoje 

názory vyhlásený za „známeho komunistu“ a hlavného odporcu vplyvu, ktorý mali USA 

na Kubu. V roku 1951 sa dostal na čelo strany po samovražde jej dovtedajšieho vodcu 

a pripravoval sa na parlamentné voľby, ktoré sa mali konať nasledujúci rok. 10. 

marca1952 však Fulgencio Batista uskutočnil štátny prevrat, chopil sa moci a zrušil 

plánované voľby. Po prevrate Castro vystúpil z Ortodoxnej strany a obvinil Batistu z 

porušenia ústavy. 

Svoju reakciu nazval „Batistov puč – Revolución no, zarpazo!“9 Zarpazo je úder, 

poriadna ťažkotonážna rana. Batistu odsúdil na sto rokov väzenia. Fidel však nebol 

sám. Po rokoch vydala študentská únia, FEU, znovu svoje noviny Alma Mater, aby 

odsúdila Batistu. Fidel si rýchlo získal redaktorov aj vodcov únie. 

Následne zorganizoval ozbrojený útok na kasárne v Santiagu . Útoky boli 

neúspešné a viac ako 60 z celkového počtu 135 útočníkov bolo zabitých. Castro spolu 

s ďalšími členmi jeho skupiny ušiel do hôr  východne od Santiaga. Časť vzbúrencov 

sa vzdala a ďalšia časť spoločne s Castrom bola neskôr zajatá. V súdnom procese 

bol vodca skupiny odsúdený na 15 rokov väzenia. Na konci procesu predniesol 

rozsiahlu obhajovaciu reč (stala sa známa podľa jeho výroku "História ma oslobodí!"), 

v ktorej predostrel program svojich plánovaných reforiem. Počas pobytu vo väzení sa 

s ním rozviedla manželka a jeho nepriatelia sa ho pokúsili otráviť. Vo väzení však 

pobudol menej ako 2 roky, vďaka všeobecnej amnestii, ktorú vyhlásil Batista v roku 

1955. V júli 1955 odišiel do exilu do Mexika. 

                                                           
9 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
56;  

http://sk.wikipedia.org/wiki/1951
http://sk.wikipedia.org/wiki/10._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/10._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/1952
http://sk.wikipedia.org/wiki/fulgencio_batista
http://sk.wikipedia.org/wiki/santiago_de_cuba
http://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%25c3%25bal
http://sk.wikipedia.org/wiki/mexiko
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Ernesto Guevara sa v roku 1951 dostal na mesiac do Miami na Floride. Zdá sa, 

že práve počas týchto ciest sa začali formovať jeho protiamerické postoje. V roku 1954 

zažil v Guatemale tiež Američanmi podporovaný prevrat proti ľavicovo orientovanému 

prezidentovi Arbenzovi Guzmánovi. Kedže Guevara pri prevrate otvorene podporoval 

Guzmána, nová vojenská chunta ho označila za nepohodlnú osobu a v septembri 

1954 bol nútený odísť z Guatemaly do Mexika, ktoré bolo v tomto období strediskom 

ľavicových radikálov. Tu sa zamestnal ako lekár. 

Osudové stretnutie nastalo v júni 1955, kedy bol mladý Ernesto uveličený 

prejavom Fidela Castra a vstúpil do jeho služieb ako lekár. Napriek ich rozdielnym 

povahám a životom, ktoré dovtedy žili, dokázali nájsť spoločnú reč v otázkach boja 

proti americkému imperializmu a súlad názorov tiež panoval v tematike budovania 

sociálnych práv pre všetkých a rovnako. Guevara sa s nadšením pridal ku Castrovmu 

plánu na začatie ozbrojenej revolúcie proti Batistovi. 

 

        Obrázok č.1 – zľava Ernesto Che Guevara a Fidel Castro 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/miami
http://sk.wikipedia.org/wiki/florida
http://sk.wikipedia.org/wiki/1954
http://sk.wikipedia.org/wiki/mexiko
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3. Boj o Kubu 
 

Dňa 25. novembra 1956 odplávala skupina 82 mužov na jachte Granma na Kubu. 

Po vyčerpávajúcej plavbe sa vylodili 2. septembra neďaleko pláže LasColoradas, kde 

ich zaregistroval hliadkujúci pobrežný čln. Utáborili sa na trstinovej plantáži. Vzápätí 

začali Batistovci paľbu. Drvivá časť Castrových mužov v boji padla a Guevara sa 

rozhodol pre rolu vojenského veliteľa. (Niekedy v tomto období vznikla Guevarova 

prezývka „Che“, ktorá v argentínskom jazyku znamená zvolanie v zmysle „Hej!“.)  

Na veľké šťastie naivných revolucionárov, Castrov oklieštený oddiel získal 

podporu časti miestneho obyvateľstva, najmä ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, so 

základným alebo žiadnym vzdelaním. S ich pomocou sa im v marci 1958 podarilo 

otvoriť východný front a koncom roku obsadiť mestá Guayos a Cabayguán, ale najmä 

SantaClara, ktoré padlo 1. januára 1959. Deň na to málo schopný Batista, ktorý sa 

nedočkal vojenskej pomoci od USA, na ktorú sa hlavne spoliehal, ušiel z ostrova a 

revolucionári obsadili Havanu a kubánska armáda definitívne kapitulovala. 

Samotné dobývanie miest nebolo v skutočnosti žiadnou gerilovou vojnou, ale 

spočívalo v zmasakrovaní nepripravených vojenských hliadok, miestnej samosprávy 

a nepohodlných občanov s následnými popravami, najmä zastrelením pri múre. 

Neskôr sa popravy, ktoré inicioval veliteľ Ernesto Che Guevara, sústredili najmä na 

maloroľníkov a podnikateľov, ktoré odmietali opustiť svoje znárodňované majetky a 

pôdu. 

Samotný Che Guevara bol posadnutý vraždením. Nesporné dôkazy o tom sa na 

viacerých miestach objavujú v jeho denníkoch. 

Guevarov masaker v roku 1959 v pevnosti La Cabana je porovnateľný so známou 

masovou Stalinovou popravou poľských dôstojníkov v Katynskom lese z roku 1940. 
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4. Na Kube 
 

Po víťazstve revolúcie sa Castro v novovzniknutej dočasnej revolučnej vláde 

najprv ujal postu hlavného veliteľa ozbrojených síl, prezidentom krajiny sa stal Manuel 

Urrutia a premiérom José Miró Cardona. Castro ako ústredná postava revolúcie mal 

však v revolučnej vláde najväčší vplyv a aby mohli spolu s Che naplno presadzovať 

svoje plánované reformy, postupne začali týchto a ďalších umiernených 

demokraticko-liberálnych politikov odstavovať od moci. Najprv vo februári 1959 

dotlačil Castro Cardonu k rezignácii, načo sa 16. februára sám potvrdil vo funkcii 

premiéra. Castro zakrátko odmietol demokratické voľby, keď vyhlásil, že najprv 

revolúciu a voľby až neskôr. Fidel s Che začali pripravovať reformy, ktoré mali Kubu 

premeniť na prosperujúci štát. Jednou z najpodstatnejších bola agrárna reforma, ktorá 

zoštátnila majetok veľkých korporácii (najmä severoamerických) a výrazne zhoršila 

vzťahy Kuby s USA.  

Od toho momentu sa Kuba začala stále viac zbližovať so ZSSR, na čom mal 

podľa viacerých historikov Guevara podstatnú zásluhu, pretože bol viac 

prokomunisticky orientovaný ako Fidel a zblíženie so ZSSR mu navrhoval už 

dávnejšie. Castro po zničení vzťahov s USA založil Koministickú stranu Kuby, ktorej 

sa stal aj prvým tajomníkom.  

13. februára 1959 bol Guevara vymenovaný za prezidenta Národnej kubánskej 

banky a v roku 1961 za ministra priemyslu, čo z neho urobilo jedného z hlavných 

formovateľov novej, komunisticky orientovanej ekonomiky. Počas tohto obdobia mal 

Guevara výrazné zásluhy aj na alfabetizačnej kampani, ktorá v priebehu krátkej doby 

podstatne zvýšila gramotnosť kubánskeho obyvateľstva a tiež na zlepšovaní a 

rozširovaní bezplatnej lekárskej starostlivosti. Tu je opäť dôležité zdôrazniť, že zatiaľ 

čo Fidel sa venoval politickému životu a budovaniu kariéry štátnika, Ernesto, hoci bol 

vo vysokých pozíciách, nemal problém vycestovať na vidiek, dať si dolu košeľu, ktorú 

nosil celý týždeň rovnakú, a spolu s prostými ľuďmi pracovať na plantáži. Tiež pomáhal 

osobne s výstavbou domov. Práve kvôli takémuto správaniu sa stal Che vzorom a 

ikonou ľudí všade kam prišiel.  

 

                            

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=manuel_urrutia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=manuel_urrutia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=jos%25c3%25a9_mir%25c3%25b3_cardona&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/13._febru%25c3%25a1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1961
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5. Cesty sa rozchádzajú 
 

Ernesto zostal taký, ako v prvú noc, keď sledoval Fidela na oslavách v Mexiku. 

S tmavými očami a jemným úsmevom pozorujúci, skúsený a pre pohyb zapálený 

mladík, zatiaľ čo Fidel sa ujal velenia nad všetkými udalosťami a ľuďmi v okolí. Od ich 

prvého stretnutia uplynulo desať rokov a pomaly sa medzi Che a Fidelom začali 

ukazovať aj iné ako povahové rozdiely.  

Hoci na začiatku spolu radi sedávali, diskutovali o maoizme, marxizme, 

zahraničnej politike alebo snoch a víziách budúcnosti Latinskej Ameriky, Fidel chcel 

ostať na Kube. Zameral sa na politiku svojej rodnej krajiny. Che, naopak, sníval o 

rozšírení revolúcie aj do iných krajín a na iný kontinent. Ešte v roku 1963 spolu obaja 

muži úzko spolupracovali aj na verejnosti, aj v súkromí, ale už v tom roku začali obaja 

formulovať svoje vlastné rozdielne predstavy na revolúciu. Jedným zo základných 

konfliktov bol názor na smerovanie Kuby. Che po svojej návšteve Číny v roku 1960 

bol stále viac a viac presvedčený o tom, že práve maoizmus je to, čo Kuba potrebuje. 

Fidel chcel v krajine vidieť prispôsobený model stalinistického režimu. 

Asi najlepšie jeho inklinovanie k Chruščovovi vystihujú slová, ktoré vyslovil v deň, 

ako odchádzal z New Yorku. Priletel na Valné zhromaždenie OSN na americkom 

lietadle, ktoré si nechali na Kube. Na letisku mu však Američania lietadlo zhabali ako 

odvetu za vyvlastnenie pozemkov. Vtedy Fidel povedal: „Vzali ste nám lietadlá. Sovieti 

nám ich dali!“10 

Práve v tomto bode vidíme rozličnosť ich pováh. Čína sa Che páčila preto, lebo 

nemala vybudovaný nekonečne zložitý byrokratický aparát ako ZSSR. Bola to 

revolučná krajina, ktorá dokazovala, že vojensky sa dá držať aj oveľa väčšia krajina 

ako Kuba. Vidíme tu túžbu Che po pohybe, odmietanie konvencií a akúsi živelnosť. 

Fidel naopak videl v aparáte ZSSR možnosť ako upevniť svoju pozíciu lídra. 

                                                           
10 REID-HENRY, Simon. Fidel&Che revoluční přátelství. 1.vydanie. Brno : Jota, 2010. ISBN 978-80-7217-735-6.; s. 
203;  
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Zaujímavý rozdiel, hoci tento raz pravdepodobne neprekážal ani jednému je fakt, 

že Fidel končil pravidelne na titulných stránkach časopisov, zatiaľ čo Che do periodík 

písal.  

Ernesto vyčítal Fidelovi aj to, že napriek odporu voči americkému imperializmu si 

s pomocou americkej reportérky Lisy Howard vybudoval komunikačný kanál s 

Kennedym. Kanál však nepriniesol žiadne ovocie, nakoľko pár mesiacov po jeho 

zriadení bol Kennedy zavraždený.  

Po Kubánskej kríze sa rozpory medzi Fidelom a Che vystupňovali, ako aj 

sklamanie Che zo ZSSR a Chruščovovej ústupčivosti. Opäť sa viac upol na Čínu. 

ZSSR si uvedomovalo, že svojím postojom voči USA by mohlo Kubu stratiť, pretože 

tá bola ochotná bojovať po boku Sovietov proti USA, ale na ich šťastie došlo k ostrému 

stretu názorov medzi Fidelom a Che. 

Che opúšta Kubu a začína snívať svoj sen o celosvetovej revolúcii. Jeho pokus 

o revolúciu v roku 1965 zmeniť miestne povstanie v Belgickom Kongu (dnešný Zair) 

na komunistickú revolúciu ale končí veľkým fiaskom. Miestni obyvatelia sa ku 

Guevarovi a jeho 120 dobrovoľníkom správajú nepriateľsky, keďže ich väčšinou 

považovali za Belgičanov a druhá časť zase nemala pochopenie pre Guevarovu 

ideológiu. Jednotka sa preto ocitla v absolútnej izolácii a po šiestich mesiacoch sa 

vrátila späť na Kubu.  

Medzitým sa Guevara krátko skrýval aj v Prahe. V októbri roku 1966 sa s 

falošným pasom a pod menom Ramon pustil na ďalšiu revolučnú misiu, tentokrát do 

Bolívie. V tejto dobe patril už medzi nahľadanejších mužov planéty u amerických 

špeciálnych jednotiek. Avšak aj tu narazil na veľkú nevôľu miestnych obyvateľov 

spolupracovať a žal jeden neúspech za druhým. Veľká zhoda náhod a šťastie, ktoré 

malo za následok úspech v kubánskej revolúcii, sa už nikdy potom k nemu 

nenaklonilo. Odišli od neho aj spolubojovníci, od ktorých americké jednotky získali 

informácie vedúce k jeho dolapeniu. 

Začiatkom októbra sa to kapitánovi „zelených baretov“ Garymu Pardovi podarilo. 

Našiel podľa jeho slov „vychudnutú, páchnucu a špinavú trosku, s handrami 
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omotanými namiesto topánok. Aj keby nebol popravený, bol by behom pár dní, možno 

hodín zomrel od hladu a vyčerpania.“11 

Zajatého Guevaru na druhý deň, 9. októbra 1967 zastrelili. Telo malo byť na 

žiadosť CIA spálené, aby sa z revolucionára nestal po smrti uctievaný symbol. 

Bolívijská armáda mala ale na ponáhlo a Guevaru pochovali v neoznačenom hrobe 

spolu s ostatnými partizánmi. Ešte pred jeho pochovaním bolívijský generál 

OvandoCandia rozhodol, že Guevarovi treba odrezať obe ruky a uschovať ich v 

prípade, keby Castro jeho smrť poprel. 

Ernestova smrť Fidela napriek všetkému hlboko zasiahla. Kuba stratila ikonu a 

jedného z vodcov a on sám priateľa. Svet získal symbol. Od jari 1968 Fidel čiastočne 

upravil svoju politiku. Možno z vďaky, možno kvôli pocte bratovi sa od tej doby držal 

línie kdesi medzi tou, ktorú ponúkal Che, a tou, ktorú vyžadovali Sovieti. Vždy však v 

nej vynikol aj jeho vlastný cieľ – udržať sa pri moci.  

Smrť Ernesta CheGuevaru znamenala koniec euforickej revolúcie. Fidel stratil 

oporu a začal sa ocitať vo väčšom strese než dovtedy. Vydal bolívijský denník, ktorý 

si Che písal dokonca aj v bezútešných podmienkach. Jediné na čo sa zmohol, keď k 

nemu písal úvod bolo: „Zradili ho!“ 

Možno mal Fidel pocit, že zradili aj jeho. Misia Che do Bolívie sa stala tiež 

vyvrcholením jeho vlastných snáh a jeho najväčšej životnej porážky. Che rozpútal 

revolučné hnutie po celej Latinskej Amerike, napriek tomu, že ZSSR, USA a ani Čína 

si to nepriali – a na to Fidel nemal odvahu, ostal budovať svoju krajinu – nesplnil si 

prvotné plány, ktoré mal.  

Castro žije už viac ako štyri desaťročia bez Che Guevarovho vplyvu. Už nikdy sa 

mu ale nepodarí uniknúť pred obrazom a dedičstvom svojho revolučného brata. 

Slávna fotografia Che Guevaru od Alberta Kordu s očami upretými do diaľky, so 

záplavou zvlnených čiernych vlasov a s baretkou je dnes najreprodukovanejšia 

podobizeň vôbec. 

Fidel sa zrejme z jeho smrti spamätal, pretože si silu tejto fotografie uvedomil. To 

čo s ňou robil by sa ale pravdepodobne Ernestovi vôbec nepáčilo. Kázal pred ňou, 

                                                           
11 HUMBERT, Font. Che Guevara: Assasin and Bumbler. NewsMax.com;  
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odkazoval na jeho ideály, presviedčal. Spravil z neho obraz obete, ktorú žiadal aj od 

Kubáncov.  
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6. Praktická časť 
 

Moja praktická časť bude rozdelená na dve ďalšie podkapitoly. V prvej časti 

vyhodnotím dotazník a následne v časti druhej aplikujem zistené výsledky priamo na 

vyučovací proces a ponúknem prípravu vyučovacej hodiny zameranej na tému mojej 

práce.  

 

6.1 Vyhodnotenie dotazníka 
 

Svoj dotazník som vyrobil prostredníctvom internetovej služby google formuláre, 

následne som ho distribuoval medzi svojich spolužiakov a teda medzi relevantné 

publikum, keďže práve na študentov strednej školy mal byť zameraný. Odpovedalo mi 

30 respondentov. Pomer žien a mužov som nezisťoval, keďže som tento údaj 

nepovažoval na základe princípov rodovej rovnosti za relevantný.  

 

  Graf č.1                                                   Graf č.2 

         

 

  Graf č.3 
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Graf č.4 

Z výsledkov dotazníka usudzujem, že stredoškolskí študenti nie sú adekvátne 

informovaní o historickom vývoji strednej Ameriky, keďže mená ako Fidel Castro 

a Ernesto Che Guevara sú s ním úzko späté. Udalosti, ktorých sa týkala moja práca 

nemalou mierou ovplyvnili vývoj a formovanie dejín aj v strednej Európe, keďže 

Češkoslovensko bolo takisto ako Kuba a jej politické vedenie úzko späté so 

Sovietskym zväzom a marx-leninistickou ideológiou.  

Nedávny pozitívny vývoj Americko- kubánskych vzťahov je podľa môjho názoru 

veľkým krokom vpred na poli diplomacie a jednou z najpodstatnejších udalostí 

medzinárodno-právneho sveta 21.storočia. Spoločnosť v dnešnej dobe je silne 

polarizovaná, čo sa týka otázky Ruskej, či Americkej agresie a pomoci vo vzťahu 

k iným štátom. 

Výsledky poslednej otázky, či si opýtaní myslia, že revolúcia je vždy 

predpoveďou pozitívnej zmeny v spoločnosti síce dopadli v prospech odpovede „nie“, 

čo je podľa mňa preukázateľne správna odpoveď, no napriek tomu mnohí odpovedali 

„áno“, čo je známkou chabého prehľadu v historických udalostiach a v revolúciach vo 

všeobecnosti. Mnohí mladí ľudia nepoznajú okrem Nežnej revolúcie žiadnu inú, čo 

môže spôsobiť vážne problémy pri zodpovednom plnení občianskych povinností. Ak 

si človek slovo revolúcia spojí len s udalosťami čiste pozitívnymi môže byť ľahko 

manipulovateľný politickým vedením.  

  Verím, že bližšie oboznámenie sa s činmi Fidela Castra a Ernesta Che 

Guevaru, by pomohlo mladým ľuďom vo formovaní si názorov aj na aktuálne dianie 

vo svete a na Slovensku. Nie je jednoduché utvoriť si objektívny názor len na základe 

preštudovania si jednej seminárnej práce, či pár článkov na internete.  

Toto bolo mojou hlavnou motiváciou k vytvoreniu modelovej vyučovacej hodiny 

zameranej na rozvoj znalostí a vedomostí o politike Kuby v období revolúcie 



 

20 
 

a nástupu Fidela Castra k moci, ako aj pozadie týchto udalostí, záujmy mocností 

a profit samotných dejateľov.  

 

6.2 Modelová vyučovacia hodina 
 

Názov podkapitoly síce znie „Modelová vyučovacia hodiny“, no v princípe je to 

modelová vyučovacia dvojhodinovka, prípadne workshop. Možnosť aplikácie je buď 

priamo do vyučovacieho procesu v rámci hodín dejepisu, či občianskej, no takisto sa 

môže využiť ako súčasť neformálneho mimoškolského vzdelávania. Jediným 

predpokladom pre úspešné absolvovanie tejto aktivity je predchádzajúce 

preštudovanie si teoretickej časti tejto práce.  

 Vzor prípravy na vyučovaciu hodinu: 

 Téma: Revolučné obdobie na Kube ovplyvnené Fidelom Castrom a Ernestom Che 

Guevarom 

Ročník: 1-4 ročník (Gymnázium) 

Vyučovacie metódy: frontálne opakovanie, práca v skupinách, plošná debata, práca 

s internetom 

Vyučovacie pomôcky: mobil/počítač – pre prístup na internet, dataprojektor 

Výchovné ciele: Študent si uvedomuje hrozbu a riziko vyplývajúce z revolúcie. 

Vzdelávacie ciele:  

Hlavný cieľ: Študent vie, že kubánska revolúcia, prevzatie moci v štáte a nastolenie 

komunistického režimu prebehlo pod taktovkou Fidela Castra s nemenšími zásluhami 

Ernesta Che Guevaru a iných. 

Vedľajšie ciele: 

- Študent vie, kto boli Fidel Castro a Ernesto Che Guevara, vie v skratke popísať ich 

život a pôsobenie. 

- Študent vie, ako a za akých okolností sa zmenil politický režim a vládna garnitúra na 

Kube.  
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- Študent vie, aký vplyv mali na všetky udalosti USA, Rusko (ZSSR) a Čína. 

- Študent vie, čo znamená kult osobnosti, konkrétne vysvetlený na príklade Ernesta 

Che Guevaru (Ako som už vyššie v práci spomenul, portrét Ernesta Che Guevaru 

vytvoril Alberto Korda. V 20. storočí to bola veľká osobnosť fotografie. Začínal ako 

módny fotograf, ktorý neskôr fotil akty a „sexiženy“, ako sa o nich sám vyjadril. Časom 

mu ale učarovala osobnosť Ernesta Che Guevaru a stal sa niečím ako jeho dvorným 

fotografom. Zachytával jeho bežný život. Jeho funkcia ministra nebola len o sedení 

v kancelárii – sekal trstinu, manuálne pracoval. Nepotrpel si na bontón ani na módu 

a už vôbec nie na hygienu.  

Samotný portrét je ale veľmi diskutabilná záležitosť. Asi každý z nás už videl 

podobizeň Ernesta buď vytetovanú (Diego Maradonna), alebo na odznaku či tričku. 

Otázkou však ostáva – vedia ľudia, kto naozaj Ernesto Che Guevara bol? Vedia, že 

vďaka jeho režimu, ktorý spolu s Fidelom Castrom na Kube nastolili boli stovky zabité 

priamo ním v pevnosti, kde bol katom? Vedia, že počas režimu Fidela Castra bolo na 

Kube zavraždených okolo 70 000 ľudí kvôli politickým názorom? Vedia, že ďalších asi 

11 000 000 obyvateľov, ktorým je odopieraná sloboda pohybu po svete a sú de facto 

Castrovými väzňami na „Ostrove Slobody“? 

Faktom je, že portrét ako aj osoba Guevaru samotného sa stala symbolom 

revolúcie. Z vyjadrení opýtaných, ktoré boli odvysielané na kanáli History Channel 

som sem vybral len niekoľko. 

„Čudujem sa že s ním ešte nespravili pivo.“ 

„Jeho fotografia je ako Mona Lisa medzi obrazmi.“ 

„Podoba s biznisom pre ľudí.“ 

„Pomohol zosadiť diktátora.“ 

„Inšpirácia mladých ľudí, biednych a revolucionárov.“ 

Samotná osoba Ernesta Che Guevaru je ale o niečo kontroverznejšia a plná 

kontrastov. Je zaujímavé, že tričká s jeho podobizňou majú slúžiť proti násilnostiam 

a on sám bol násilník. Zároveň bol prudkým odporcom kapitalizmu, ale suveníry s jeho 

tvárou vytvorili samostatný obrovský trh. Bol lekár a zároveň vrah.  
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Jeho zmýšľanie o mieri a o jeho videní sveta však možno najlepšie svedčí 

výrok: 

„Strieľaj zbabelec, ideš predsa zabiť len človeka!“) 

 

Obrázok č.2 – Diego Maradonna s vytetovanou podobizňou Ernesta Che Guevaru 

Štruktúra hodiny: 

- Organizačná časť: predstavenie sa, kontrola prezencie, slovné oboznámenie 

s priebehom hodiny 

- Motivačná časť: pre získanie pozornosti a vzbudenie záujmu začnem pustením 

krátkeho video záznamu z krvavého priebehu kubánskej revolúcie, pokračujem 

frontálnym opakovaním a teda zistením teoretických základov skupiny 

- Expozičná časť: jednotne zopakujem podstatné informácie, ktoré mali mať 

študenti naštudované, pridám nové informácie a vysvetlím súvislosti a princípy 

fungovania zahraničnej politiky, najprv na jednoduchších a prehľadnejších 

historických príkladoch, následne aplikujem priamo na Kubu. Následne v 

skratke predstavím následky tých  najkľúčovejších revolúcií pre históriu a opäť 

prejdem na konkrétny príklad Kuby. Následne rozdelím triedu do cca.5 skupín 

(závisí od počtu študentov- max.6 ľudí v jednej skupine) a každej zadám 

samostatnú prácu na 20 minút, pripraviť si 5 minútovú prezentáciu na vybrané 

témy: 1.Detstvo a mladosť Fidela Castra, 2.Detstvo a mladosť Ernesta Che 

Guevaru, 3.Politický život Ernesta Che Guevaru, 4.Politický život Fidela Castra, 

5.Posledné momenty života Fidela Castra a Ernesta Che Guevaru. Následne 

skupiny postupne v relevantnom poradí odprezentujú svoju pripravenú prácu. 



 

23 
 

- Fixačná časť: Otázkami do pléna si overím, či boli splnené hlavné aj vedľajšie 

vzdelávacie ciele. Pre lepšiu fixáciu vedomostí zorganizujem záverečnú 

debatu. Bez ohľadu na osobné preferencie rozdelím triedu na dve rovnako 

veľké skupiny. Jedna strana bude musieť prezentovať argumenty za a druhá 

strana argumenty proti. Zadanou tézou bude: Kubánska revolúcia bola 

priaznivou udalosťou pre ďalší vývoj Kuby. Pre vyššiu motiváciu navodím 

atmosféru súťaže, z každej skupiny vyberiem jedného študenta ako rozhodcu. 

Túto dvojicu rozhodcov doplní vyučujúci a spoločne rozhodnú o víťazovi 

debaty. Argumenty sú prezentované na striedačku, začína skupina, ktorá je za.  

- Zadanie domácej úlohy: Táto domáca úloha samozrejme nebude povinná, no 

odporučím študentom pozrieť si film Cuban Story, jednoducho prístupný na 

youtube.  

  Obrázok č.3 – Plagát k filmu Cuban Story 
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7. Záver 
 

Ako povedal Aristoteles: „Priateľstvo je možné založiť na troch veciach: 

užitočnosť, príjemnosť alebo na dobre. Trvalú hodnotu má ale len to posledné z nich.“ 

Fidel a Che neboli v bežnom slova zmysle tí najlepší priatelia, ale ich priateľstvo 

je založené na typicky modernej verzii tejto poslednej menovanej predstavy dobra: 

dobra chápaného ako dobro spoločné, ktoré je možno lepšie známe ako solidarita. 

Priateľstvo Fidela a Che, navzdory všetkým svojím lepším a horším okamihom bolo v 

jadre definované práve týmto spoločným putom solidarity a spolupatričnosti. 

Je zaujímavé ako obaja muži na základe svojich osobností tvarovali svoje ideály 

revolucionára. Che svoju víziu „nového človeka“ vymodeloval čiastočne podľa Fidela, 

ktorého dlhé roky chcel ochraňovať a obetovať za neho život, lebo si ho zviazal s 

revolúciou ako takou. Fidel svoj ideál pravej revolučnej „obete a driny“ vytvoril podľa 

Che. Jeden od druhého sa učili a vzájomne korigovali svoje názory.  

Hviezdy oboch mužov sa pomaly vytrácajú. Che ostal symbolom revolúcie, ale s 

úplne inými ideálmi ako on naozaj mal a Fidel s jeho súčasným zlým zdravotným 

stavom len prežíva. Obaja muži sa stali jednými z najikonickejších postáv 20. storočia, 

ich uznávanie je ale do veľkej miery ovplyvnené práve ich partnerským vzťahom. 

Vďaka týmto myšlienkam môžeme skonštatovať, že nech sa na oboch dívame 

akokoľvek a akokoľvek sa na ne pozrú dejiny, spolu toho dokázali viac ako keby bol 

každý sám. 
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Resumé 
 

Vo svojej práci som sa zameral na často nepochopený revolučný vzťah medzi Fidelom 

Castrom a Ernestom Che Guevarom.  

V prvej časti rozoberám ich životopisy pre lepšie pochopenie celej problematiky, 

následne prvé revolučné roky, prevzatie Kuby, roky na čele štátu, ako aj nešťastný 

koniec Ernesta a ďalšiu politickú kariéru Fidela.  

Praktická časť sa skladá z dvoch podkapitol. Prvá obsahuje vyhodnotenie dotazníka, 

ktoré ma motivovalo k vytvoreniu metodiky pre vzoroú hodinu dejepisu, na ktorej by 

hlavná problematika mojej práce bola odprednášaná.  

 

 

Summary 

 

In my assignment I focused on most of the time misunderstood revolutionary 

relationship between Fidel Castro and Ernesto Che Guevara. 

In a first part I analyze their CV’s for better understanding of whole topic, accordingly 

first revolutionary years, take over of Cuba, years in the leadership of the state, as well 

as an unfortunate end of Ernesto and next Fidel's politics career.  

Practical part consists of two subheads. First of them’s made of queue’s results that 

motivated me to write methodic for a sample History lesson which would give a space 

for the topic to be discoursed.  
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Prílohy 
Vzor dotazníka: 

1. Vieš, kto bol Fidel Castro? (áno/nie) 

2. Vieš, kto bol Ernesto Che Guevara? (áno/nie) 

3. Stretol si sa už niekedy so slovným spojením „Castro a Che“ ? (áno/nie) 

4. Myslíš si, že revolúcia je vždy predpoveďou pozitívnej zmeny v spoločnosti? 

(áno/nie)  

 

 

 


