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1 PRÍNOS PSYCHOLÓGIE PRE SKÚMANIE 
MORÁLKY – PSYCHOLOGICKÝ UHOL POHĽADU 

1.1 Filozofia a morálka 

 
     Filozofia reprezentuje historicky prvý model poznávania skutočnosti, 
ktorý je založený na dobovo sformovanom názore o možných spôsoboch 
skúmania. Predstavuje vedomý, cielený, usmernený spôsob nadobúdania 
poznatkov o svete, v ktorom človek žije, ale aj o sebe samom. Je zrejmé, že 
od prvotných intuícií o cestách ľudského poznávania k súčasnému stavu 
uplynul nielen dlhý čas, ale zmenili sa a neustále sa menia naše predstavy 
o možnostiach ľudského poznania, o hraniciach, ktoré poznanie nedokáže 
prekročiť, o hodnotách a funkcii ľudského poznania a podobne. Ak pôvodne 
celostný, nerozlíšený model ľudského poznávania uskutočňovaný na pôde 
filozofie ako lásky k múdrosti – taký je význam tohto gréckeho slova – 
v sebe obsahoval zárodky budúcich rozmanitých odvetví nášho poznania, 
postupom času sa z filozofie začali vydeľovať užšie a svojím predmetom 
vyhranenejšie odbory, akými boli logika, rétorika, fyzika, biológia 
a podobne. Jednou z posledných, ktoré sa takto autonomizovali ako zvláštne 
oblasti ľudského poznania, bola psychológia. Neznamená to však, že psyché 
– ľudská duša a všetko, čo s ňou súvisí, nebolo z pohľadu poznávania 
zaujímavé. Naopak, práve ľudská duša patrí k tým objektom vedeckého 
záujmu, ktoré od samého začiatku prebudeného a rozvíjajúceho sa poznania 
v ňom mali veľmi významné miesto.  

     V dávnym dobách, od antických čias, sa tak dialo v rámci filozofie 
a etiky. Neskôr, najmä v posledných dvoch storočiach, na pôde psychológie 
ako samostatnej vednej oblasti. V tomto zmysle je potrebné zmieniť sa 
o filozofii, ako historickej kolísky psychológie a samotnej psychológii, ako o 
typoch vedných aktivít, pre ktoré je morálka, moralita vedecky zaujímavá. 
Odhaľovanie a skúmanie vnútorného života človeka sa dotýkalo práve 
morality. 

     Morálnosť bola z pohľadu filozofie chápaná ako jedna z podmienok 
vnútorného života akéhokoľvek spoločenstva, ako tmel, ktorý umožňuje jeho 
existenciu, bola predmetom intenzívneho záujmu filozofie a vedy – od 
raných dôb európskeho civilizačného a kultúrneho vývoja. Od samého 
začiatku, teda už v ére predsokratovského myslenia, išlo o „vedomú snahu 
človeka poznávať možnosti uskutočňovať svoj vlastný život“ (Suvák, 2008, 
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str.27), teda porozumieť či pochopiť umenie života, rozpoznať sily mimo nás 
i v nás samých, ktoré ho ovplyvňujú. Spoločným znakom mysliteľov tohto 
obdobia bolo viac alebo menej zreteľné presvedčenie, že medzi poznaním 
a konaním, medzi vedením (príp. poznaním) a morálkou je úzky súvis, no nie 
je jednoduché objaviť jeho bezprostredné súvislosti. Za najčastejšiu príčinu 
„nemorálneho“ života bola považovaná „nevedomá myseľ“.  

     Súčasťou Demokritovho a neskôr Sokratovho imperatívu, striktne 
formulovanej požiadavky „Poznaj seba samého!“ boli aj otázky, ktoré neskôr 
spadajú do výskumnej kompetencie etiky i psychológie morálky. Spomedzi 
veľkých filozofov, ktorí sa v antickej ére zaoberali teoretickým skúmaním 
morálky nemožno nespomenúť Platóna a jeho kritického žiaka Aristotela. Pre 
prvého je príznačné tvrdenie, že vedenie, poznanie predchádza dobrému 
konaniu, že nemôžeme konať zlo, ak vieme, čo je dobré – je to postoj akéhosi 
predčasného osvietenstva, ktorý, ako nás skúsenosť presviedča, nezodpovedá 
skutočnosti. Aristoteles je autorom dvoch diel, ktoré skúmajú morálku, jej 
podmienky a možnosti, a to Etiky Nikomachovej a Etiky Eudémovej –

„nepokúša sa v nich o kritiku konvenčnej morálky, jeho etiku by sme mohli 
chápať skôr ako pokus o myšlienkové uchopenie všeobecne prijímanej 
morálky“ (Suvák 2008, str. 83). Podstatou Sokratovho prínosu, povedané 
stručne, je nasledovné: blaženosť človeka, o ktorú usilujeme, sa zakladá na 
tzv. zdatnom konaní. Zdroj takého či onakého správania sa človeka spočíva 
podľa Sokrata v jeho vnútri, v jeho duši. Nikto nekoná zle úmyselne, ale 
najmä v dôsledku toho, že nepozná zlo. Slabosť vôle nie je dôsledkom 
zlyhania rozumu, ale nesprávnej mienky, nevedomosti. Keďže sa náš život 
odohráva predovšetkým v našich dušiach, psyché (duša) je miestom, kde 
máme hľadať zdroje dobrého života, morálky, dobra a zla. A z rovnakého 
dôvodu je potrebné pestovať v sebe schopnosť starať sa o dušu – bez tejto 
starostlivosti nedokážeme dosiahnuť nijaký pokrok v kvalite vlastného 
života. Či žijeme alebo nežijeme dobre – morálne, záleží podľa veľkého 
filozofa, len na nás samých, na našej vôli, mienke, ktorú sme schopní 
formovať a zušľachťovať.  

     Po vystúpení spomínaných dvoch antických velikánov bolo zrejmé, že 
duša človeka, psyché alebo vnútorný život človeka sú rovnocenným 
predmetom záujmu vedy ako ktorékoľvek iné systémy prírody. Tento záujem 
pretrval až podnes a vzhľadom k zložitosti človeka ako objektu sa ani 
v budúcnosti v tomto zmysle nič nezmení. Skôr naopak, napriek všetkému, 
človek sám je ešte stále bytosťou až príliš neznámou. Aj keď o človeku dnes 
vieme oveľa viac ako kedykoľvek v minulosti – rovnaká situácia je 
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charakteristická aj pre iné oblasti ľudského poznania (napr. fyziku, biológiu, 
chémiu, históriu a podobne) – človek v istom zmysle uniká pred vedou, 
mnohé úrovne jeho správania nedokážeme kauzálne vysvetliť, mnohé 
antropologické hypotézy nedokážeme premeniť na skutočné vedecké teórie. 
V oblasti humanitných vied, kam psychológia, a teda aj psychológia morálky 
patria, je veľmi ťažké, až nemožné dosiahnuť všeobecnú zhodu medzi 
vedcami. Dôvody nespočívajú v neochote vedcov dosiahnuť paradigmatickú 
zhodu v postojoch a názoroch, ale v zložitosti a nevyčerpateľnosti objektu ich 
skúmania, ktorých spoločným menovateľom je človek. O morálku, o mravný 
život človeka a podmienky či možnosti jeho dosiahnutia, sa v nami 
sledovaných súvislostiach zaujímajú i filozofia a etika, ale aj – 
a v podstatných súvislostiach, aj psychológia a jej súčasť, psychológia 
morálky. 

     V helenistickej dobe starovekého Grécka – v periodizácii antického 
vývoja ide o poklasické obdobie – boli najznámejšie dve školy: epikurovská 
a stoická, ktorá neskôr zohráva významný vplyv aj v antickom Ríme. 
Epikuros popiera nadprirodzený pôvod mravného citu, morálnosti človeka 
a jeho zdroj hľadá v človeku samom. Trvalým úsilím človeka je dosahovať 
slasť a vyhýbať sa utrpeniu, cnosť je prostriedkom, ako dosiahnuť blaženosť. 
Jeho etika je založená na hedonizme – vyhľadávaní pocitov trvalého šťastia, 
ktorých základom sú zmysly (čo sa stalo predmetom ostrej kritiky), 
odstránení strachu (napr. zo smrti či Bohov). Najvyššie sú však duchovné 
formy blaženosti, ktoré dosahujeme múdrosťou, ktorá nám káže žiť v súlade 
s prírodou, s vlastnou prirodzenosťou.  

     Stoicizmus bol veľmi populárny najmä v Ríme, hlásili sa k nemu politici, 
spisovatelia, umelci. K jeho najznámejším predstaviteľom patrili napr. Zenón 
z Kítia, Kleantés, Chrysippos, Cicero, Seneca či Marcus Aurélius, ktorého 
Hovory k sebe samému – časť z nich –  vznikli Nad Granuou, teda nad 
Hronom  na našom území. Stoicizmus je najmä učením o živote,  žiť šťastne 
a cnostne je žiť v súlade so sebou samým a s prírodou, vo svete vládne 
rozum, nevyhnutnosť, poriadok – stanovujú ho Bohovia. Eudaimonizmus – 
učenie o šťastí založené na rezignácii voči osudu, podriadenie sa božskému 
poriadku, fatalizmus, pokora, zmierenie, rozumné zdržiavanie sa v cieľoch, 
želaniach, podriadenie sa nutnému – to je základ stoickej morality, ktorá 
vedie k šťastnému životu jednotlivca. Veľmi úzke prepojenie duše a morálky 
nachádzame u Cicera: „Človek je taký, aký je stav jeho duše, aký je človek, 
taká je jeho reč, reči sú potom podobné jeho činy a činom život“ (Urbancová, 
2002, str. 50,51). Homo bonus atque sapiens bolo cieľom alebo jedným 
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z cieľov štátu, teda vychovať „dobrého a múdreho človeka“ bolo 
v starovekom Ríme úlohou zabezpečujúcou budúcnosť. 

     Stredovek je časovo pomerne rozsiahlou érou európskej histórie1. Jeho 
dominujúcim znakom je teokracia – teda rozhodujúce postavenie 
náboženstva a cirkvi vo svetských i duchovných záležitostiach2. Aj 
stredoveká etika – aetas media  alebo medium aevum – celkom závisela od 
teológie. Starostlivosť o dušu, ktorá dominovala v antickom chápaní, ostáva, 
ale dochádza k výraznému posunu v jej obsahu. Starať sa o dušu znamená 
najmä intenzívne ju spájať s kresťanskou vierou, láskou k Bohu, božími 
prikázaniami a pod. Základom kresťanskej morálky sú božie prikázania, 
ktoré majú najvyššiu možnú silu a podľa ich dodržiavania nielen verejne, ale 
aj vo vnútri duše, je človek posudzovaný a prijímaný3.  

     Renesančný projekt morálky je ovplyvnený novým pohľadom na človeka 
– na jeho miesto v prírode, na jeho možnosti spravovať ľudský svet. 
Humanizmus ako prejav viery v možnosti človeka spravovať si svoje vlastné 
záležitosti nadobudol rozmanité podoby – vo filozofii, umení, v novom 
chápaní funkcií vedy a poznávania vôbec. Antropocentrizmus – teda uznanie 
ústredného postavenia človeka – sa premietol aj do projektu morálky. Človek 
má legitímne právo na dobrý pozemský život, je schopný ho vlastnými silami 
– najmä vôľou a rozumom dosiahnuť, ak sa o to bude dostatočne dlho 
usilovať4. Morálne koncepty renesancie, hoci sú medzi nimi značné rozdiely, 

                                                
1 Stredovek trval 12 storočí, predstavuje obdobie európskych dejín medzi 
antikou a renesanciou alebo nástupom novej éry. Samotný výraz stredovek 
začali používať až niektorí talianski humanisti  v 15. storočí. Pochopiteľne, 
v stredoveku samom toto označenie ani nebolo možné.  
2 V nami sledovaných súvislostiach je potrebné pripomenúť, že medzi ancilla 
theologiae  – tzv. slúžky teológie patrili všetky druhy poznávania. Tento 
princíp podriadenosti znamenal najmä to, že akékoľvek vedenie nebolo 
prípustné, ak nebolo v súlade s učením cirkvi, ktorému nesmelo odporovať. 
3 Pod stredovekou etikou „rozumieme dobové návyky a teocentrické mravné 
normy správania, zviazané s príkazom lásky a motivujúcimi ideálmi 
s eschatologickou perspektívou o ľudskej dôstojnosti a blaženosti; cieľom 
týchto noriem bolo akcentovať Božie kráľovstvo, ktorému malo predchádzať 
pokánie a konverzia“ (Suvák, 2008, str.118). 
4 Spomedzi najvýznamnejších predstaviteľov renesančného myslenia je 
potrebné uviesť aspoň Erasma Rotterdamského (1469-1536), Michela de 
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majú predsa len spoločný názor v tom, že človek si nielen zaslúži, ale aj 
dokáže (vedou, poznaním, právom, vierou...) zabezpečiť lepší život počas 
svojej pozemskej púte. Súčasťou renesančného modelu človeka a jeho 
morálky bola aj reformácia, ktorá v rámci kresťanského názoru na svet 
predstavovala zväčša jeho prirodzenejšiu spojitosť s božskými princípmi 
života človeka5. Reformácia mala teologické pozadie, čo sa prejavilo aj 
v chápaní morálky – skutočná mravnosť môže byť založená len na hlbokom 
a nedeformovanom vzťahu k Bohu.  

     Novovek – v európskych historických súvislostiach zvyčajne chápaný ako 
obdobie od 16. storočia, predstavuje prudký obrat vo vývine ľudského 
vedenia, ale aj v postavení človeka, v chápaní jeho práv a možností, v nami 
sledovaných súvislostiach potom aj významné zmeny v interpretácii ľudskej 
morálky a jej zdrojov. Do popredia vystupuje individualita jednotlivca ako 
slobodne konajúcej bytosti, ktorá však prirodzene inklinuje k uznávaniu práv 
a povinností v rámci určitých sociálnych útvarov. Morálka a jej interpretácia 
je spájaná s prirodzeným právom, s rôznymi teóriami spoločenskej zmluvy, 
s potrebou uznávať iného ako seba samého. Do popredia sa dostáva uznanie 
zodpovednosti za činy, ktoré jednotlivec koná, mravnosť sa spája s väzbami 
na spoločenstvo, ktorého je jednotlivec súčasťou. Za všeobecne platný motív 
ľudského konania je považované právo človeka na pozemské šťastie, morálne 
požiadavky nie sú vrodené pokiaľ ide o ich obsah, podobu, sú však 
prirodzenou súčasťou osobnostnej výbavy každého človeka. V novovekej ére 
sa postupne objavuje veľké množstvo eticko-filozofických teórií morálky6. 
Začína sa presadzovať názor, že mravné kategórie dobro – zlo je potrebné 
posudzovať v súvislostiach vymedzených platným právom, legitimitou 
zákonodarcu, ľudskou prirodzenosťou, priority všeobecného pred 
individuálnym, avšak bez obmedzenia základných práv jednotlivca a 
podobne. Mravnosť je stále častejšie chápaná ako súlad konania so zákonom, 

                                                                                                     
Montaigneho (1533-1592),  Thomasa Moora (1477-1535), Niccolo 
Machiavelliho (1469-1527). 
5 Spomedzi jeho predstaviteľov treba spomenúť najmä Martina Luthera  
(1483-1546), Jana Amosa Komenského (1592-1670),  Jána Kalvína (1509-
1564). 
6Z najvýznamnejších predstaviteľov môžeme uviesť J. Locka (1632-1704), T. 
Hobbesa (1588-1679),  J. J. Rousseau (1712-1778),  osobitné miesto patrí 
Descartovi (1596-1650), B. Spinozovi (1632-1677) a G. W. Leibnizovi 
(1646-1716), francúzskemu osvietenstvu, anglickému klasickému 
utilitarizmu, nemeckej klasickej filozofii , osobitne I. Kantovi (1724-1804).   



 

1  Prínos psychológie pre skúmanie morálky – psychologický uhol pohľadu 

 

 14 

najvyšším zákonodarcom však aj v tejto ére zostáva Boh. Ten však 
predstavuje akési metafyzické pozadie, ľudské spoločenstvo je spôsobilé 
uplatňovať vlastný spôsob života založený na svetskej morálke, ktorá však 
ono božské v jej pozadí nepopiera. Novoveká etika a chápanie mravnosti sa 
zrodili z rôznych podnetov reálneho života. 

     Filozofické koncepcie mravnosti v 19. a 20. storočí predstavujú veľmi 
rôznorodý a naozaj početný súbor rôznych koncepcií7, ktorých podrobnejší 
výklad nie je pre potreby tejto publikácie ani nevyhnutný, ani možný. Etika 
sa stáva jednou z dominantných vied súčasných studia humanitatis. Súvisí to 
s tým, že ľudské správanie nielen že predstavuje významný teoretický 
problém, ale aj s potrebou zabezpečiť človeku jeho pretrvanie 
v podmienkach, ktoré boli v minulosti nebývalé a ťažko predstaviteľné. 
Človek sa stáva zodpovedným za svoje vlastné prežitie, na ňom záleží, aké 
podoby a možnosti si pre svoju budúcnosť zvolí, ako sa bude správať nielen 
k sebe samému, ale aj k prostrediu, bez ktorého nedokáže žiť.  

     Filozofia ľudskej mravnosti, resp. etika ako jej blízka príbuzná sú síce 
dôležitými, ale nepostačujúcimi vednými odbormi, ktoré sa o morálku 
zaujímajú. Ich komplementárnymi, teda doplňujúcimi vednými odbormi sú 
v tomto zmysle psychológia vôbec a psychológia morálky osobitne.  

 
Otázky:  
1.Pokúste sa načrtnúť historický vývin vedeckého skúmania morálky. 
2. Akú úlohu zohrali antickí filozofi pri skúmaní morálky?  
3. Definujte pojem morálka z pohľadu filozofie a psychológie. 
 

                                                
7Reprezentatívny a vyčerpávajúci výklad nájde čitateľ v nedávno vydanej 
syntetickej práci  Dejiny etického myslenia v Európe a USA (Remišová, 
2008). 
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1.2  Morálka a právo 

 
   Jedinec je súčasťou spoločnosti, v ktorej zaujíma určitú pozíciu, uspokojuje 
svoje potreby a presadzuje svoje záujmy. Každá spoločnosť musí mať preto 
vytvorený systém efektívnych prostriedkov regulácie súžitia všetkých členov 
komunity. Jeden z najvýznamnejších prostriedkov je právo.  

     Z pohľadu morálky je právo blízkym pojmom. Jeden termín je 
východiskom pre druhý, no napriek tomu sa v istých momentoch zdajú byť 
vzdialené. Morálka je považovaná za základný pilier práva. Snahou oboch je 
korigovať a regulovať správanie a konanie človeka za účelom efektívneho 
fungovania v spoločnosti.  

     Právo je teda systémom právnych noriem, v podobe všeobecne platných 
pravidiel správania, ktoré stanovuje štát v osobitnej forme a ich dodržiavanie 
je ním vynútiteľné (Kiczko & Košč, 1997). Ako už bolo niekoľkokrát 
spomenuté, morálka je tradične chápaná ako systém vnútorných pravidiel 
ovplyvňujúcich správanie sa človeka v intenciách „dobrého a zlého“, je 
pojmom, ktorý vysvetľuje aj vzťahy medzi morálnymi normami 
a odzrkadľuje aj historický pôvod morálky ako takej. 

     Pre morálku je charakteristické, že normy, požiadavky, zákazy a pod., 
ktoré obsahuje, vznikali živelne, v spoločenskom súžití po dlhé obdobia, sú 
súčasťou spoločenskej skúsenosti, boli prijaté tradíciami, obyčajami, ich 
porušenie bolo sankcionované vplyvnou verejnou mienkou. Morálne 
požiadavky majú formu neosobnej záväznosti, sú nepísanými pravidlami 
usmerňujúcimi kvalitu spolužitia ľudí. Na rozdiel od nich podobnú funkciu 
plnia aj normy právne, rôzne administratívne nariadenia všeobecného či 
miestneho významu – ich nedodržiavanie je však sankcionované trestným 
systémom opierajúcim sa o právne normy, ktoré prijíma príslušný 
zákonodarný zbor jednotlivých krajín alebo spoločenstiev krajín. Osobitné 
systémy morálneho správania predstavujú náboženské kódexy (napr. 
Desatoro prikázaní. Pozri: Písmo sväté. Starý zákon. Päť kníh Mojžišových. 
Pentateuch – Exodus, 1  – 17). Každé historické obdobie rešpektovalo 
existenciu všeobecných mravných princípov. Tieto všeobecné mravné normy 
sú v princípe nadradené právu.  
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     Z historického hľadiska je teda morálka „staršia“ v porovnaní s právom8. 
Vznik práva bol iniciovaný potrebou riešiť sociálne konflikty, týkajúce sa 
potrieb a záujmov rozličných spoločenských vrstiev, v ktorých úlohou arbitra 
bolo zabezpečiť pôvodný stav komunity. Ak úlohou morálky je opierať sa 
o vnútorný svet človeka, o jeho svedomie pri riešení širokého okruhu 
spoločenských vzťahov, potom právne normy regulujú vonkajšie správanie 
ľudí v sociálnych vzťahoch (Fuller, 1998).  

     Morálny kódex možno vnímať jednak ako vnútorné presvedčenie, 
svedomie, ale aj ako vonkajšie princípy vyžadované spoločnosťou v podobe 
tlaku verejnej mienky. Čiže morálka sa presadzuje a stáva sa účinnou za 
pomoci dvoch prostriedkov: prostredníctvom nášho svedomia a tlakom zo 
strany blízkych a inštitúcií. 

     Morálka a právo sa vzájomne podmieňujú. Uplatňovanie morálky je 
možné v právnom štáte. Východiskom modernej koncepcie právneho štátu sa 
stal liberalizmus. Jeho formovanie je späté s menami ako Ch.Montesquieu, 
T.Jefferson, J.Madison, I.Kant. Právny štát charakterizujú tri základné znaky: 
moc sama seba obmedzuje; občan môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú; 
rešpektujú sa v ňom ľudské práva a slobody. Vlastná koncepcia právneho 
štátu sa zrodila až v 19.stor. Podstatou bolo presadzovanie myšlienky 

prirodzeného práva (štát nemôže práva a slobody občanom dať ani vziať, 
lebo človek sa s ľudskými právami rodí), aplikovanie teórie spoločenskej 

zmluvy (občania časť svojej slobody, suverenity odovzdajú štátu) 
a požiadaviek ochrany ľudských práv. Znakom právneho štátu je legalita, 
teda viazanosť všetkých orgánov právom. Pojem legalita ( z lat. lex - zákon, 
zákonnosť) teda predstavuje súlad so zákonom, zvrchovanosť zákona. Je to 
spôsob realizácie právneho štátu, v ktorom sa funkcie štátu a vzťahy vo 
vnútri neho riadia právnymi predpismi. V legalite je obsiahnutá požiadavka 
tvorby práva a aplikácie práva v súlade s jeho obsahom a princípmi, vrátane 
spôsobov ochrany v prípade porušenia práv. Osem základných princípov 

                                                
8K rozvoju teórií vzťahov medzi právom a morálkou významne prispel aj 
H.L.A. Hart v diele Právo, sloboda a morálka (Kalligram, Bratislava, 2003) 
a to z pohľadu právneho pozitivizmu. Vo svojom diele kritizuje tradíciu 
„súdneho moralizmu“ a „sprisahania na korumpovanie verejnej morálky“. 
Rozlišuje „mierny“ a „extrémny“ variant morálnej tézy. Miernosť stotožňuje 
so zdôrazňovaním hodnoty morálky ako „spoločenského tmelu“ a 
extrémizmus s vynucovaním morálky ako účelu osebe. 
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legality zadefinoval L. Fuller (1998) vo svojom diele Morálka práva a sú to: 
všeobecná platnosť práva, vyhlasovanie práva, neretroaktívnosť zákonov, 
jasnosť a bezrozpornosť zákonov, stálosť práva v čase, vykonateľnosť, zhoda 
medzi úradným postupom a deklarovaným pravidlom). 

     Každý štát je povinný rešpektovať právne predpisy. Právny štát musí 
spĺňať isté kritériá, ktoré musia následne rešpektovať princípy legality, čo je 
možné vyjadriť nasledovne (Krsková & Krátka, 1996): 

1. V právnom štáte musí byť splnená požiadavka dodržiavať zákony 
všetkými občanmi, inštitúciami a štátnymi orgánmi (všeobecne záväzné 
pravidlá nikoho nezvýhodňujú, ani neprivilegujú, jedinec nie je závislý od 
toho, kto je pri moci, ale od zákona). 
2. Obsah právneho štátu musí vyjadrovať slobodu občanov. Dovolené je 
všetko, čo nie je právom zakázané. 
3. V právnom štáte musí existovať právna istota (dôvera v právo), čo 
znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu ale aj vývoj 
zákonodarstva. Vyžaduje plné rešpektovanie nadobudnutých práv a zásad 
neretroaktivity. 
4. V právnom štáte platí zásada nadradenosti medzinárodného práva nad 
vnútroštátnym.  
5. V právnom štáte je právo tvorené a prijímané prostredníctvom ľudu (štát 
garantuje a rešpektuje základné ľudské práva a občianske práva a slobody). 
6. V právnom štáte jestvuje kontrola moci a systém ochrany práv (ak vláda, 
resp. štát nedodržiava obsah zmluvy, porušuje dohodnuté zásady, občania 
majú právo na odpor voči štátnej moci. Základom právneho štátu je 
demokraticky vytvorená ústava, ktorá zaručuje kompetenciu štátny orgánov, 
inštitúcií, spôsob, ako tieto inštitúcie vznikajú, komu sa za svoju činnosť 
zodpovedajú. Právny štát je systém, v ktorom vývoj a fungovanie štátu sú 
prioritne podmienené ústavou a systémom zákonov). 

     Pri vymedzení práva sa stretávame s troma základnými súčasťami jeho 
štruktúry, ktorými sú: právne vedomie, právne inštitúcie a právne normy: 

1. Právne vedomie predstavuje individuálne alebo spoločenské právne 
myslenie o práve a jeho uskutočňovaní. Obsahuje súhrn poznatkov a postojov 
z oblasti práva, ktoré má jednotlivec, skupina alebo celá spoločnosť. 
2. Právne inštitúcie slúžia štátu na dodržiavanie, prípadne vynucovanie práva. 
Pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme práv, noriem tak, aby si mohol 
riadne plniť svoje povinnosti, ale zároveň aj uplatňovať svoje práva. Do tohto 
systému patrí sústava súdov, prokuratúra, advokácia, notárstvo a polícia. 
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Súdy riešia právne spory, prokuratúra je štátny žalobca, advokácia háji 
občanov, notárstvo slúži na overovanie dokladov, polícia dbá na dodržiavanie 
zákonnosti. 
3. Právne normy reprezentujú myšlienky, pravidlá správania vystupujúce v 
podobe zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a iných foriem práva 
(prameňov). Predstavujú určitý právny ideál (vzor želateľného správania, 
ktoré by mal každý dodržiavať).  

     Právne normy na rozdiel od morálnych jestvujú v štátom stanovenej forme 
a sú charakteristické svojim monizmom, t.j. v spoločnosti platí jediný právny 
systém, kým morálnych, či náboženských systémov môže byť niekoľko. 
Právo je kontrolované a opiera sa o donucovaciu moc štátu prostredníctvom 
sankcií. Právo sa od ostatných normatívnych systémov v spoločnosti líši 
práve svojim monizmom, spätosťou so štátom a osobitnou formou, ktorú 
stanovuje štát (Krsková & Krátka, 1996).  

     Ak je našou snahou na tomto mieste hovoriť o vzťahu morálky a práva, 
jednou z možností je uvažovať o tzv. ,,vnútornej morálke práva“. Účinnosť 
práva a dodržiavanie morálky v spoločnosti závisí na formách spolupráce 
medzi občanmi a vládnou mocou a taktiež na spolupráci rôznych zložiek 
vládnej moci, ktoré sú poverené tvorbou a uplatňovaním práva. Mieru vplyvu 
morálky na právo a naopak nie je možné exaktne určiť. Z bežného života 
však vieme, že právo má na morálku menej výrazný vplyv. Právne normy 
však zohrávajú svoju úlohu pri efektívnom dodržiavaní morálky v reálnom 
správaní sa jednotlivcov. Morálne normy totiž nemôžu jestvovať bez 
sociálneho kontextu a len v sociálnej sieti, ktorá je riadená účinným právnym 
systémom, sa môže jedinec bezpečne pohybovať a uplatňovať svoje „dobré 
úmysly“ (Fuller, 1998). 

     Ak vnímame právo aj ako „akýsi“ manuál k vytváraniu a „užívaniu“ 
vzťahov medzi ľuďmi, potom je zrejmé, že akékoľvek narušenie požiadaviek 
legality vedie k narušeniu dôvery a úcty ľudí k právu vôbec.  

     O primárnosti morálky málokto pochybuje9. Prichádza však otázka, čo je 
vlastne morálne a čo nie. Príkladom môže byť akýkoľvek bežný konflikt 

                                                
9 George Jellinek, právny teoretik, je autorom známeho dictum, že právo je 

minimum morálky, t.j. právo je podmnožinou morálky. Podľa G. Jellineka je 
každá právna norma aj normou morálnou, avšak nie každá morálna norma je 
aj právnou normou.  
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v reálnom živote napr. susedské spory a zrazu je pohľad na morálnosť 
konania oboch zúčastnených rôzny. Každý vie svojským spôsobom 
zdôvodniť svoje konanie a je patrične presvedčený o oprávnenosti svojho 
konania. Práve osobné vedomie oprávnenosti vlastného správania je zdrojom 
narastania napätia a eskalácie konfliktu až do právneho sporu. Nestrannosť 
pozorovateľa prináša objektívnejší vhľad do problému a odhaľuje aj možné 
riešenia, ktoré by nemuseli vyústiť do súdneho sporu, ale ostali by v rovine 
dohody a obojstranných kompromisov. Svedomie zúčastnených však často 
bezkonfliktný priebeh sporu nepodporuje. Meritum veci sa stáva vedomie 
morálnej oprávnenosti, ktoré vychádza z konkrétneho osobného postoja, 
pričom hlavnou inštanciou, ktorá rozhoduje o morálnosti je svedomie. 
Svedomie je vždy výsostne osobnou kategóriou. Existuje verejná mienka, 
morálna tradícia, ale nemožno hovoriť o verejnom svedomí. V tom spočíva 
krehkosť morálnych rozhodnutí, ktoré sú primárne zrkadlené osobným 
rozmerom človeka (Novosád, 1999).  

     V konečnom dôsledku právo a morálka sledujú rovnaký cieľ, ktorým je 
spravodlivosť, pričom máme konať v súlade s hodnotami, ktoré umožňujú 
zosúladiť potreby a záujmy rozličných ľudí. V práve však, na rozdiel od 
morálky, nedominuje svedomie, ale súd ako tretia externá inštancia, ktorá nie 
je výsledkom osobného svedomia. Právne inštitúcie realizujúce právo sú 
preto podrobené kontrole, aby bola neutralita a objektívnosť právnej 
inštitúcie zaručená a chyba „ľudského faktora“ minimalizovaná. Ak by sa 
spoločnosť pri riešení konfliktov opierala iba o morálku, výsledkom by 
mohol byť z filozofického hľadiska tzv. prirodzený stav, „vojna všetkých 
proti všetkým. Prirodzenosť však nie je niečím, „čo je samo osebe dobrým, 
ale niečím, čo je potrebné kultivovať, doplniť umelým výtvorom, teda 
právom, štátom, právnym štátom“, o ktorom sme diskutovali už vyššie 
(Novosád, 1999). 

     Vzťah morálky, práva, ale i politiky bol a je neustále v centre záujmu tak 
filozofov, ako aj teológov, spisovateľov a novinárov. Verdiktom odborných 
debát je fakt, že morálka má vždy prednosť pred právom a právo má mať 
vždy prednosť pred politikou, z čoho vyplýva, že čin bez morálneho 
oprávnenia nemôže mať ani oprávnenie právne ani politické.10 

                                                
10 Zaujímavý filozofický vhľad do vzťahu morálky a práva poskytuje dielo 
Umberta Eca „Päť úvah o morálke“, vydané vydavateľstvom  Kalligram, 

spol. s.r.o. v Bratislave v roku  2004. 
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     Z doteraz povedaného môžeme konštatovať, že právo môžeme považovať 
za niečo, čo ľuďom umožňuje pokojné vzájomné spolunažívanie. A ak má 
právo fungovať a slúžiť všetkým , ktorí majú mať z neho prospech , musia ho 
ľudia vedieť dobre používať. A tí, ktorých úlohou je navrhovať a 
implementovať samotné právo, majú veľkú zodpovednosť v tom, že si svoju 
úlohu musia predovšetkým riadne splniť v súlade s princípmi legality a 
dodržiavaním zásad morálky, aby mohla byť spoločnosť plne funkčná a 
prospešná. To je podstatou ,,vnútornej morálky práva“ (Fuller, 1998).  

 
Otázky: 
1. Porovnajte pojmy právo a morálka, čo majú spoločné a v čom sa odlišujú?  
2. Pokúste sa vysvetliť historické východiská právneho štátu vo vzťahu k 
morálke. 
3. V čom podľa vás spočíva „vnútorná morálka práva“? 
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1.3 Biologické prístupy - ako morálku chápe sociobiológia 

 
     Pre lepšie pochopenie morálky možno začať tým, ako je chápaná 
v prírodných vedách. Jedno z vedných odvetví stojacich na pomedzí medzi 
vedami o človeku a prírodovednými disciplínami je sociobiológia. Vychádza 
z evolučnej teórie a ľudské sociálne správanie vysvetľuje ako analógiu 
sociálneho správania iných biologických druhov. Všetko sociálne správanie 
má podľa nej biologický základ. Ak sa mozog vyvíjal na základe 
prirodzeného výberu (evolúcie), potom museli rovnakým procesom vzniknúť 
aj schopnosti estetického cítenia, náboženskej viery či morálky (Wilson in 
Slováčková & Slováček, 2005). 

     Podľa sociobiológov sú ľudské záujmy vo všeobecnosti spájané 
s rozmnožovaním. Cieľom ľudského snaženia je rozširovanie vlastných 
génov, každý sa snaží čo najviac zväčšiť šancu na prežitie pre vlastné 
potomstvo. Ak by mali všetci ľudia rovnaké gény, nedošlo by k stretu 
záujmov (vychádzajú zo základnej motivácie rozširovať vlastné gény) a 
neboli by potrebné pravidlá pre uzmierovanie sporov. Etické, morálne 
a právne problémy takto vznikajú kvôli stretu záujmov vznikajúcich 
z genetickej odlišnosti (Heidbrink, 1997). 

     Z evolučného hľadiska sú teda najefektívnejšie (a teda dobré, správne, 
„morálne“) také stratégie správania, ktoré zvýhodňujú vlastné potomstvo. 
Podľa tejto teórie by akákoľvek forma altruizmu k iným jedincom, než 
vlastnému potomstvu bola kontraproduktívna (teda nesprávna). Zvýšiť šancu 
pre reprodukciu vlastných génov možno aj zvýhodňovaním príbuzných 
génov. V danom kontexte sa zvykne používať pojem nepotetický altruizmus 
– altruizmus voči príbuzným. Príbuzné gény vždy obsahujú totožnú časť 
genetickej informácie a altruistické správanie voči príbuzným (alebo členom 
vlastnej skupiny) tak vlastne napomáha šíreniu vlastných génov.  

     Aj skúsenosti z bežného života potvrdzujú, že ochota pomôcť neznámemu 
je menšia, než voči príbuzným. Univerzálne princípy zodpovedajúce 
nepotetickému altruizmu možno vybadať i v rozprávkach. Veľmi častým 
motívom je, ak macocha preferuje vlastné dieťa pred cudzím, alebo sa 
dokonca snaží to cudzie zabiť (Popoluška, Snehulienka,...). Ďalším 
príkladom môže byť výskum dvojice kanadských sociobiológov - Margo 
Wilsonová a Martin Daly za týmto účelom analyzovali vraždy detí v 
kanadských rodinách v rokoch 1974-1983 a zistili, že vo vekovej kategórii do 
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2 rokov temer až 100-krát viacej usmrtených detí v rodinách, kde jeden z 
rodičov bol nevlastný (in Sýkora, 1999). 

     Ľudia však nie vždy konajú len na základe egoizmu a nepotetického 
altruizmu. Považuje sa za normálne, ba dokonca žiaduce, aby sa pomáhalo 
i úplne neznámym ľuďom, s ktorými nezdieľame totožné gény. To je 
v zdanlivom rozpore s biologickým chápaním altruistického správania, ktoré 
je v konečnom dôsledku vždy egoistické, jeho motiváciou je vlastný 
prospech. Jedinec konajúci nezištne altruisticky by svojmu potomstvu škodil 
a zvýhodňoval menej altruistických jedincov. Jedno z vysvetlení spočíva 
v tom, že je v záujme jednotlivca, aby ostatní členovia spoločnosti 
uskutočňovali ideál dokonalého morálneho konania. Je vhodné vytvárať na 
okolie morálny tlak, aby sa chovali altruistickejšia ako my sami (Heidbrink, 
1997). Ďalším z pojmov, ktorý pomáha riešiť tento problém je recipročný 
altruizmus. Jedinec, ktorý sa správa altruisticky, očakáva podobné správanie 
ako odplatu, očakáva, že sa mu altruizmus nejakým spôsobom vráti a takto 
sprostredkovane zvýhodňuje vlastné gény. Tretie vysvetlenie je založené na 
princípe skupinovej kooperácie. V niektorých prípadoch by egoistické 
správanie mohlo narušiť princípy kooperácie, na ktorých stojí vzájomné 
spolužitie jednotlivcov v skupinách. Altruizmus sa potom javí efektívnejšou 
stratégiou, z ktorej majú zisk všetci členovia skupiny, a teda i jednotlivec 
samotný.  

     V praktickej rovine je výsledkom recipročného altruizmu zvláštny fakt. 
Od druhých zvykneme očakávať a požadovať aby neklamali, správali sa 
spravodlivo, dodržovali pravidlá a napriek tomu sami niekedy klameme a 
porušujeme pravidlá (dvojitá morálka).  

Teória sebeckého génu (paradigma shift) 

     Snáď najkontroverznejšou teóriou vychádzajúcou zo sociobiológie je 
teória sebeckého génu. Spopularizovaná bola v bestselleri R. Dawkinsa (in 
Sýkora, 1999) a prestavuje úplný obrat v spôsobe, ako interpretuje evolučnú 
teóriu. Teória sebeckého génu nie je o tom, že by sme boli v podstate sebecké 
bytosti a toto sebectvo bolo zakódované v našich génoch. Sebecký gén je len 
metaforické vyjadrenie faktu, že gén má iba jeden jediný zmysel svojej 
existencie, a ním je tvorba čo najväčšieho počtu svojich kópií. Gén sa však 
nie je schopný kopírovať bez pomoci tela. Organizmy sú takto len nástrojom 
génov umožňujúcim ich rozmnožovanie. 

     Ďalší kritický pohľad na tradičný prístup k skúmaniu morálky vychádza z 
etologickej teórie a fylogenetického náhľadu na morálku. To správanie, ktoré 
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dnes chápeme ako morálne, sa vyvinulo ešte pred tým, než bolo označené 
ako morálne. Predchádzali mu fylogeneticky staršie spôsoby správania ako 
podrobenie sa autorite, princípy spravodlivosti a reciprocity na ktorých je 
založená kooperácia, altruizmus, starostlivosť o iných. V kontraste 
s klasickým chápaním morálky, založenom na presvedčení, že morálne 
normy pomáhajú potláčať zvieracie inštinkty v človeku, teórie vychádzajúce 
z biológie tvrdia, že morálne normy pramenia z prirodzených (evolučne 
daných) dispozícií správať sa morálnym spôsobom (Krebs & Janicki, 2004). 

     Zásadným problémom sociobiológie je princíp analógie, z ktorého 
vychádza. Aplikuje princípy sociálnosti z ríše zvierat či hmyzu na človeka. 
Psychologický výskum pritom len s veľkou opatrnosťou prenáša poznatky 
z jedného kultúrneho prostredia na iné, kriticky hodnotí možnosti 
zovšeobecnenia zákonitostí správania jednej skupiny osôb (či jedného 
jednotlivca) na inú, pričom sa stále jedná o tých istých a veľmi podobných 
ľudí. V metodológii výskumu sa tomu hovorí ekologická validita. Je potom 
vskutku odvážne očakávať analógie medzi správaním hmyzu a správaním 
ľudí, keď často nie je podobnosť ani medzi správaním sa jednotlivých ľudí 
ako takých.  

     Sociálni vedci tiež  ťažko „nesú“ (a považujú ich za príliš zjednodušujúce) 
základné východiská biologického prístupu k morálke, kde je jednotlivec 
redukovaný na zhluk génov a vrodené mechanizmy učenia sú preferované 
pred kognitívnymi procesmi ľudskej mysle.  

     Aj napriek tejto dosť zásadnej kritike ponúka sociobiológia zaujímavé 
podnety. Mnoho zo správania ľudí, ktoré pripisujeme hlbokým vnútorným 
motívom skrytým kdesi v ľudskej psychike, možno vysvetliť veľmi 
jednoducho. 
 
Otázky: 
1. Ako vysvetľuje sociobiológia príčiny vzniku morálky medzi ľuďmi?  
2. Čo je to nepotetický altruizmus? 
3. V čom spočíva princíp sebeckého génu? 
4. Ako je možné, že ľudia sa správajú altruisticky i k jedincom, s ktorými 
nezdieľajú tie isté gény? 
5. Problematika podvádzania, obchádzania pravidiel – uplatnite princípy 
sociobiológie na vysvetlenie otázky, prečo ľudia podvádzajú. 



 

1  Prínos psychológie pre skúmanie morálky – psychologický uhol pohľadu 

 

 24 

1.4  Morálka a psychológia 

 
     Psychológia predstavuje dynamický a pomerne prudko sa rozvíjajúci 
vedecký myšlienkový systém. Samotný názov odvodzujeme pôvodne 
z gréckeho spojenia psyche – duša a logos – náuka, poznanie, veda, čo utvára  
náuku o duši (historicky sa však zavedenie názvu psychológia spája 
s koncom 16. storočia, keď ním nemecký filozof R. Goclenius  označil „vedu 
o duši“, o „duševných či mentálnych procesoch“, skúmajúcu ich pôvod, 
význam a vplyv na povahu života človeka). Súčasťou „výbavy“ duše človeka 
je však aj jej morálny rozmer. Vo svete vecí, predmetov, v ríši zvierat by sme 
morálny aspekt hľadali márne. Vzťahuje sa výlučne na človeka.  

     Vnútorný život človeka je jedným z najzložitejších javov, ktoré poznáme 
a úsilie porozumieť mu, nás sprevádza od samého začiatku rozvíjajúceho sa 
ľudského poznávania. Zo zložitosti týchto javov plynú aj nemalé nároky na 
výskum a na ňom založené porozumenie človeku ako bytosti, ktorá v sebe 
spája prírodný, materiálny rozmer a duchovný, morálny, intelektuálny či 
kultúrny rozmer. 

     Psychológia ako veda je vnútorne diferencovaným systémom teórií, čo 
súvisí s jej vývinom na strane jednej, ale aj s postupnou špecializáciou ako 
dôsledkom výskumnej orientácie na určité oblasti a druhy javov, ktoré tvoria 
pôvodne komplexný predmet. Z hľadiska dominantných metodologických 
postupov odlišujeme racionálnu alebo teoretickú psychológiu od empirickej 
alebo experimentálnej (toto rozdelenie pôvodne zavádza nemecký filozof  
Ch. Wolf  v prvej polovici 18. storočia). Známe sú aj viaceré ďalšie školy 
a smery, ktoré sa v rámci historického vývinu postupne objavili v horizonte 
psychologických prístupov (napríklad anglickí filozofi D. Hume a J. St. Mill 
v rámci empirickej psychológie rozvíjali tzv. asocianistckú psychológiu, W. 
Wundt sa v druhej polovici 19. storočia usiloval o založenie experimentálnej 
laboratórnej psychológie, tzv. funkcionálnu psychológiu inicioval americký 
pragmatista W. James, na prelome 19. a 20. storočia genetickú psychológiu 
zase anglický filozof a psychológ J. Ward, štrukturalistickú psychológiu E. 
B. Titchener,  objavenie sa behaviorizmu spájame s J. B Watsonom, tzv. 
gestalt psychológiu rozvíjali M. Wertheimer (pražský rodák), nemeckí 
psychológovia  W. Kohler a K. Koffka, osobitné miesto nadobudlo učenie 
(moravského rodáka) Z. Freuda, topologickú psychológiu spájame 
s pôsobením nemeckého psychológa K. Lewina). 
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     V nami sledovaných súvislostiach je však dôležité pripomenúť, že 
psychologická teória sa – podobne ako všetky ostatné vedy – predmetovo 
člení na množstvo špecializovaných teórií, ktorých spoločným menovateľom 
je psychický život človeka, motivácia ľudských činov, správania sa. V tomto 
zmysle sa potom vedľa všeobecnej psychológie objavujú napríklad 
kognitívna psychológia, psychológia vedy, umenia, náboženstva, kultúry, 
práce, športu, dieťaťa, psychológia smrti a podobne. Osobitnou súčasťou je aj 
psychológia morálky.  

     Psychológia morálky je zloženým názvom. Ako vedecká teória spadá do 
oblasti psychológie ako vedy a ako taká používa jej vlastné metodologické 
inštrumentárium, pojmový aparát či výskumné postupy. Jej cieľom je 
formovanie psychologického modelu veľmi dôležitého spoločenského javu – 
morálky. V rámci vied o človeku patrí medzi špecializované vedné disciplíny 
s jasne vymedzenými kompetenciami voči iným vedným aktivitám, ktoré sa 
zaoberajú morálkou.  

     Definitorické vymedzenie slova morálka je spojené s určitými ťažkosťami 
– tak ako vymedzenie ktoréhokoľvek iného komplexného javu. Navyše, 
najmä v poslednej dobe sme svedkami prudkého vývinu názorov na to, čo, 
resp. aké správanie je vhodné, čo by sa malo tolerovať, množia a radikalizujú 
sa predstavy o právach na inakosť a pod. (napr. homosexualita bola ešte 
donedávna považovaná nielen za morálne, ale aj trestnoprávne neprípustný 
jav. Obdobne sa to vzťahuje na niektoré druhy mäkkých drog a ich 
používanie). Je zrejmé, že ľubovoľné spoločenstvo ľudí, aby mohlo ako 
spoločenstvo fungovať, musí vo svojom rámci dodržiavať určité pravidlá 
správania sa jeho členov voči sebe. Pôvod týchto pravidiel môže byť rôzny – 
môžu pochádzať z tradícií, opakovanej skúsenosti, môžu mať náboženský 
pôvod. Na vyššom stupni historického vývinu sa objavujú špecializované 
inštitúcie, ktoré tieto pravidlá prijímajú, kodifikujú, ale aj inštitúcie, ktoré 
dozerajú na ich dodržiavanie. V rámci daného spoločenstva, nezávisle na 
jeho veľkosti, je vždy určité správanie sa považované za morálne a právne 
žiaduce, iné je voči takémuto posudzovaniu indiferentné, veľká časť jeho 
možných podôb je považovaná za nevhodnú a je odsudzovaná či celkom 
tabuizovaná.  

     Historicky termín morálka pochádza z latinského slova mos, ktoré 
pôvodne označovalo vôľu (napr. vôľu človeka). Voľne sa tento pojem 
prekladá ako mrav, obyčaj, charakter, správanie sa, vlastnosť, vnútorná 
podstata či zákon. V duchu tradícií, odvolávajúc sa na Aristotela, Rimania 
vytvorili z pojmu mos prídavné meno moralis (morálny), ktorým označovali 
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všetko to, čo sa vzťahovalo na mravy a charakter. Podobne ako v Grécku, aj 
v Ríme, ale neskoršie, t.j. v 4. storočí n.l., je utvorený pojem moralitas 
(morálka). Slovenské slovo mrav, mravy pochádza z praslovanského základu 
slova norv. Je to reálny, sociálny jav, ktorý je hodnotený človekom 
v pozitívnom zmysle. V psychologickom slovníku nájdeme tento termín vo 
všeobecnosti označujúci súhrn princípov, noriem, hodnôt, ideí 
posudzovaných z hľadiska dobra a zla, ktoré riadia správanie a konanie ľudí. 
V užšom zmysle je možné morálku chápať jednak ako vnútorné 
presvedčenie, ale aj ako vonkajšie princípy vyžadované spoločnosťou (Hartl 
& Hartlová, 2004).  

     Morálka (z latinského morales – mravy) predstavuje historicky aktuálny 
súbor predstáv o požadovanom správaní sa ľudí voči sebe navzájom, voči 
prírode, voči všetkému, čo nás obklopuje. Najčastejšie nadobúda podobu 
pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať v najrôznejších sférach spoločenského 
života. Jej funkciou je usmerňovať správanie ľudí tak, aby nedochádzalo 
k nežiaducim javom, ktoré narušujú život spoločnosti ako celku, ale aj jej 
súčastí – napr. rodiny, organizovaných spoločenstiev a pod. Morálne zásady 
a ich dodržiavanie sú tmelom, ktorý umožňuje, aby spoločenstvo ľudí trvalo, 
aby sa rozvíjalo ako celok a aby v jeho rámci mohli jednotliví ľudia prežívať 
svoje životy.  

     Zaujímavú súčasnú koncepciu v rámci definovania morálky ponúka 
G.Lind (2004), ktorý popisuje tri základné definície morálky používané, resp. 
použiteľné v psychologickom výskume: 

1. Morálka ako konformita (podrobenie sa pravidlám). Je spojená s 
behavioristickou tradíciou; objektom záujmu je morálne správanie, nie 
morálne usudzovanie. Za morálne sa považuje dodržiavanie pravidiel a 
noriem, charakteristických pre danú spoločnosť či náboženstvo. Morálne 
konanie je merané počtom prípadov, v ktorých osoba prezentuje morálne 
korektné správanie a vyhne sa morálne nevhodnému správaniu. 
2. Morálka ako intencia/e. Indikátorom morálky sú morálne úmysly – 
zámery. Morálne dobré správanie vychádza z morálne dobrých postojov a 
hodnôt, motívov a cieľov. 
3. Morálka ako kompetencia. Morálna kompetencia je schopnosť robiť 
rozhodnutia a súdy, ktoré sú morálne (to znamená založené na vnútorných 
princípoch) a na ich základe konať (Kohlberg, in Lind, 2004). 

     Všeobecné otázky týkajúce sa morálky, morálnych pravidiel, morálneho 
konania, uvažovania, morálneho vývinu a ich súčasné psychologické 
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chápanie, je priamo naviazané na historický vývin psychológie ako vedy a na 
jej korene vychádzajúce z filozofie. Zatiaľ čo filozofov zaujímalo najmä 
morálne konanie v podobe morálnej „povinnosti“, psychológovia sa 
zaoberali najmä morálnym bytím, ktoré by malo priniesť odpovede na 
otázky ako a prečo ľudia konajú tak, ako konajú. Psychológia sa intenzívne 
venuje výskumu morálneho vývinu od 30-tych rokov 20. storočia (Heidbrink, 
1997; Lajčiaková, 2008).  

     Minulé storočie prinieslo najmä dva hlavné psychologické pohľady na 
morálny vývin - psychoanalytický a behavioristický. V optike 
psychoanalytického prístupu si dieťa osvojuje morálne pravidlá 
prostredníctvom identifikácie s vlastným rodičom. Vytvára si tak osobnostnú 
inštanciu, tzv. Superego ako podobu internalizovaných rodičovských hodnôt 
a noriem. Behaviorizmus priniesol odlišný pohľad, ktorý je založený na teórii 
sociálneho učenia. Kľúčovými pojmami sú sociálne učenie a pozitívne 
a negatívne posilňovanie vzorcov správania osvojených v priebehu vývinu. 
Myšlienka morálneho relativizmu je prepojovacím článkom oboch prístupov 
a opiera sa o predstavu, že morálne štandardy sú determinované danou 
kultúrou a spoločnosťou, v ktorej človek žije. To, čo jedinec považuje za 
morálne či amorálne, je výsledkom výchovných prístupov a odzrkadľuje 
vplyv širšieho sociálneho prostredia. Neexistuje teda všeobecne platná 
norma, zastrešujúca rôzne kultúry. Alternatívny pohľad prináša morálny 
konštruktivizmus, ktorý zdôrazňuje, že morálny vývin úzko súvisí s vývinom 
myslenia, čím sme schopní morálne uvažovať a vytvárať si vlastné morálne 
úsudky, ktoré nie sú ovplyvnené kultúrou či spoločnosťou. 

• V súčasnosti je morálny vývin človeka vnímaný ako jeden 
z aspektov celkového sociálneho vývinu jedinca, ktorý sa uskutočňuje 
prostredníctvom mechanizmov sociálneho a kognitívneho učenia. Obsahom 
mravného vývinu je osvojovanie hodnôt, mravných ideí, mravných cieľov a 
noriem, t.j. určitého hodnotového systému a súboru pravidiel konania a 
správania ako súčasti spoločenského vedomia (Nakonečný, 1995). Samotný 
vývin pozostáva z viacerých komponentov, napríklad Shaffer rozlišuje tri 
zložky (Shaffer, in Lajčiaková, 2008): 
• emočná zložka, ktorá zahŕňa pocity, ktoré sa spájajú s morálnym 
usudzovaním a konaním jednotlivca (napr. pocit viny, hanby, spokojnosti); 
• kognitívna zložka, ktorá predstavuje elementárnu rovinu morálneho 
myslenia, nakoľko vypovedá o spôsobe morálneho myslenia jednotlivca 
(rozhodovanie o tom, čo je správne a čo nie je správne); 



 

1  Prínos psychológie pre skúmanie morálky – psychologický uhol pohľadu 

 

 28 

• konatívna zložka, ktorá sa vzťahuje na ľudské správanie v bežných 
situáciách (či jednotlivec podvádza, kradne, zabíja, alebo koná spravodlivo, 
čestne, bezúhonne). 
• Súčasné prístupy k morálnemu vývinu sa zhodujú v predpoklade, že 
v jednotlivých vývinových etapách dosahuje mravný vývin určitú úroveň, 
ktorá je vyjadrená pojmom morálna zrelosť a zahŕňa úroveň morálnej 
orientácie, morálnej regulácie, morálneho prežívania a prejavuje sa 
morálnym správaním a konaním11.  

     Morálne konanie je takým konaním, ktoré priamo, či vo svojich 
následkoch zasahuje iných ľudí, pričom si jedinec následky takéhoto konania 
musí uvedomovať a vnímať ich ako závažné. Z tohto dôvodu môže ísť 
v určitých prípadoch o konanie morálne, avšak v inej situácii môže byť 
označené ako nemorálne (Tyrlík, 2004). 

     Podstatou samotnej morálky sú morálne normy, ktoré reprezentujú 
potrebu spoločnosti zosúladiť a regulovať správanie a konanie ľudí. Morálna 
norma reprezentuje systém hodnôt, vzorov správania vo forme konkrétnych 
imperatívov, zákazov, príkazov a odporúčaní, ktoré upravujú vzťahy medzi 
jedincami, medzi jedincom a sociálnou skupinou, ako aj sociálnymi 
skupinami navzájom. Jedinec si ich, zjednodušene povedané, osvojuje 
prostredníctvom mravov, zvykov, tradícií, pod vplyvom výchovy a verejnej 
mienky spoločenstva. Rešpektovanie týchto hodnôt či noriem je vynucované 
sankciami, prípadne podlieha sociálnej kontrole prostredníctvom morálneho 
kódexu. Morálne normy sú vo väčšine prípadov nekodifikované, nepísané a 
ich dodržiavanie je založené na dobrovoľnosti12.  

     Významový posun nachádzame pri pojme morálne princípy, ktoré sa 
spájajú s problémom morálnej orientácie. Zastrešujú formálne princípy ako 
napr. čestnosť, zodpovednosť, férovosť, korektnosť, rozvážnosť. Ak hľadáme 
vzťah medzi princípom a normou, potom každý princíp je determinovaný 
určitými normami. Istá norma môže však riešiť viacero problémov.  

     Psychológia morálky sa venuje i otázke vzťahov medzi morálnym 
usudzovaním a konaním, vysvetľovaním motivačného pozadia morálneho 
konania či nerešpektovania noriem, problematike morálnych emócií či 

                                                
11 Bližšie sa otázkou morálneho vývinu budeme zaoberať v ďalších 
kapitolách. 
12 Problematike noriem sa venujeme v 4. kapitole. 
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sociálno-psychologickému pozadiu morálneho správania. Týmto a podobným 
otázkam sa budeme venovať v nasledujúcich kapitolách.  
 

1.4.1 Morálka (morálne konanie) v klasických psychologických teóriách 

 
     V tejto kapitole sa budeme stručne venovať výrazným psychologickým 
prúdom a školám, ktoré zohrali svoju úlohu pri formované psychológie 
morálky. 
 

1.4.1.1 Psychoanalytická perspektíva morálky podľa S. Freuda 

 
     Sigmund Freud (1856 – 1939) ako predstaviteľ klasickej psychoanalýzy je 
jednou z hlavných postáv na scéne psychológie morálky. Svojou 
trojkomponentovou teóriou osobnosti priniesol vhľad do problematiky 
morálneho usudzovania, správania a vývinu morálky na báze vnútorného 
konfliktu medzi týmito zložkami: 

     ID – reprezentuje neinhibované impulzy, pôvodný osobnostný systém, 
z ktorého sa tvoria ďalšie dve zložky, sídlo pudov a inštinktov. Obsahuje 
všetko vrodené „psychologické“ s čím sa rodíme. Riadi sa najmä princípom 
sexuálnej túžby a cieľom je dosiahnuť slasť a vyhnúť sa bolesti. Hľadá 
bezprostredné uspokojenie pudu. Je neracionálne, nevedomé. Možno hovoriť 
aj o rezervoári psychickej energie (je v kontakte s telesnými procesmi a 
odvodzuje z nich psychickú energiu). 

     EGO - sa vyvíja na základe ID. Sleduje princíp reality s cieľom rozlišovať 
medzi fantáziou a realitou a tak uspokojovať potreby organizmu. 
Zabezpečuje kontakt s realitou a tiež musí koordinovať požiadavky z ID, zo 
SUPEREGA a vonkajšieho sveta. Cieľom je udržať život a vidieť, že rod sa 
reprodukuje. Odkladá pudové ukojenie, aktivizuje obranné mechanizmy, čím 
kontroluje pudové prejavy, ak hrozí prevaha pudovej zložky nad realitou. Je 
racionálne.  

     SUPEREGO – vyvíja sa na základe EGA a slúži ako morálna zbraň 
osobnosti. Predstavuje internalizované rodičovské hodnoty (spoločenské 
normy ako ich interpretovali rodičia). Delí sa na: 
- svedomie, ktoré sankcionuje nemorálne správanie, ale i myslenie, napr. 
pocitmi viny, výčitkami a 
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- Ego ideál (ideálne ja) - je zložkou osobnosti, ktoré naopak odmeňuje 
morálne správanie, napr. pocitmi hrdosti. Pozostáva zo zvnútornených 
štandardov a hodnôt, ktoré dieťa prijíma od rodiča opačného pohlavia. 
Podobne ako ID nerozlišuje medzi subjektívnym a objektívnym a vzhľadom 
k tomu sa trestajú myšlienky rovnako ako činy. Podstatou tejto osobnostnej 
inštancie je rozlišovať medzi dobrým a zlým a vidieť, že osoba sa podriaďuje 
morálnym súdom. Vyžaduje dokonalosť. Inhibuje pudové konanie a je 
neracionálne. 

     S. Freud v rámci svojej psychoanalytickej teórie predpokladal, že 
historicky boli vzťahy v rodine regulované na základe súperenia medzi 
otcami a synmi. Taktiež predpokladal, že tieto ambivalentné pocity (u synov 
napr. nenávisť a zároveň rešpekt k otcovi, incestné túžby po matke) máme 
uložené na úrovni nevedomia. Pracoval s identifikáciou ako so spôsobom 
získavania obsahov superega a vytvárania morálneho kódexu na základe 
príkazov, zákazov a vzorov správania zo strany rodičov.  

     V kontexte morálky je práve funkcia superega kľúčovou. Vzhľadom 
k tomu Freud rozlišuje tzv. mužskú a ženskú morálku a uvažuje o 
významnom vplyve prežívanie kastračnej úzkosti u žien na formovanie ich 
superega. Tieto predpoklady ho viedli k tvrdeniu, že ženy nemôžu dosiahnuť 
vyššie štádiá mužskej morálky. Ženské superego je Freuda príliš závislé na 
emocionálnom prežívaní a nedisponujú adekvátnym zmyslom pre právo 
a spravodlivosť. 

     Zaujímavý prehľad psychoanalytickým vnímaním morálky ponúka vo 
svojej monografii P. Lajčiaková (2008), kde uvádza, že morálka je podľa 
psychoanalytikov len metódou pohltenia zložky ID a SUPEREGO treťou 
inštanciou Egom. Morálna zrelosť tak spočíva v harmónii inštinktov 
a racionálnej kontroly. Správanie človeka sa preto riadi realitou a odmieta 
princíp slasti. Freud nesúhlasí s morálkou ako takou, z dôvodu popierania 
prirodzených inštinktov, pudov a agresívnych impulzov, ktoré však nebudú 
úplne potlačené. Freud predpokladá, že sa ich sila transformuje na neurózu. 
Považuje však úlohu morálky za nevyhnutnú (z dôvodu predchádzania 
porúch v detstve), i keď nebezpečnú (potlačenie vnútorných dynamizmov 
psychiky).  

     Freud bol v mnohom oslavovaným priekopníkom i zatracovaným 
špekulantom. Najmä pansexualizmus a zdôrazňovanie pudových zložiek ako 
prirodzených formatívnych síl vo vývine osobnosti boli terčom kritiky.  
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1.4.1.2 Sociálny záujem a motivácia konania podľa A.Adlera 

 
     Rakúsky psychiater, neopsychoanalytik a zakladateľ Spoločnosti 
individuálnej psychológie A. Adler (1870 – 1937) považuje, na rozdiel od S. 
Freuda, za motív nášho správania vnímanie toho, čo by sme chceli dosiahnuť 
v budúcnosti a nie toho, čo sme urobili v minulosti, alebo čo sme získali. 
Vytvárame si akési fiktívne konečné ciele, ktoré sú našimi osobnými 
výtvormi, reprezentujú naše myšlienky, ktoré následne ovplyvňujú naše 
správanie. 

     Osoba je sociálne orientovaná, seba si uvedomujúca bytosť, ktorá sa 
aktívne snaží o svoj rozvoj. Za vrodené A.Adler považoval potrebu stať sa 
lepším, silnejším, šikovnejším, dosiahnuť superioritu a prekonanie inferiority.  

     Termín „sociálny záujem“ je definovaný ako starosť a snahu o blaho 
iných, čo je primárnym motívom správania sa človeka počas jeho života. 
Adler tvrdí, že človek sa s istou malou mierou „sociálneho záujmu“ rodí, 
chápe ju ako vrodenú schopnosť, ale nie je schopná rozvinúť sa sama od 
seba. Matka je primárne zodpovedná za to, aby sa u dieťaťa tento potenciál 
rozvinul. Matka vedie k „rozširovaniu svojho záujmu o iných“, inak môže 
dôjsť k rozvinutiu maladaptívneho správania. Iba „sociálny záujem“ – podľa 
Adlera, umožní osobe snažiť sa o superioritu (dokonalosť, perfektnosť) 
zdravým spôsobom. Morálne „zlyhania“ sú vnímané ako zlyhania spôsobené 
nedostatkom sociálneho záujmu (Ansbacher, 1971). Snaha človeka prekonať 
inferioritu (pocity slabosti vzhľadom k úlohám, ktoré máme riešiť) 
v jednotlivých oblastiach nášho života nás vedie k tomu, aby sme bojovali o 
zlepšenie spoločnosti ako celku. Podľa Adlera ten, kto sa snaží o vlastnú 
dokonalosť, pomáha aj iným dosahovať ich ciele a následne pomáha 
spoločnosti ako celku. 

     Predpoklad dosiahnutia zdravej spoločnosti (a zdravých ľudí v nej) vidí 
Adler v konštantnej interakcii medzi starostlivosťou o seba samého a o iných 
ľudí (Adler, in Hall & Lindzey, 1997). A. Adler prenášal zodpovednosť za 
posilňovanie rozvoja sociálneho záujmu u detí na vzdelávací systém, a to 
najmä vtedy, ak rodičovský tréning zlyháva. 
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1.4.1.3 Teória sociálneho charakteru E. Fromma 

 
     Významný a odborne veľmi činný neopsychoanalytik E. Fromm (1818 – 
1883) uznával Freudove objavy (napr. rolu nevedomia v ľudskom správaní a 
jeho význam pre pochopenie osobnosti človeka), ale kritizoval u Freuda jeho 
zdôrazňovanie individualizmu a jeho uľpievanie na sexuálnom pozadí 
správania. Fromm zdôrazňoval, že človek neprestajne bojuje o dôstojnosť a 
slobodu  v kontraste svojej potreby spojenia sa s inými. 

     Pre E. Fromma je charakter ľudskej povahy duálny, sme predstavitelia 
živočíšnej ríše, ale máme psychologické potreby. Od živočíchov nás delí 
sebauvedomenie, rozum a imaginácia. Človek sa podľa Adlera (in Hall & 
Lindzey, 1997) rodí bezmocný a s minimálnymi inštinktami, preto sa musí 
učiť ako sa správať. V kontexte morálky formuluje potrebu rozvíjania 

charakteru, ktorý umožňuje človeku fungovať vo svete stále provokujúcich 
podnetov bez toho, aby ich blokoval a rozmýšľal, čo má robiť. Príkladom 
môže byť napríklad osoba, ktorá žije striedmo, neuvažuje o tom, či má sporiť, 
alebo míňať. Jej charakter ju vedie „inštinktívne“ k tomu, ako sa má správať. 
Charakter sa vyvíja prostredníctvom „sociálneho usporiadania“, v ktorom 
človek žije. V jeho diele sa objavuje termín „produktívna orientácia“ ako sila 
podporujúca život ako protipól neproduktívnosti ako sily život popierajúcej. 
Teóriu sociálneho charakteru založil práve na type orientácie. Autor rozlišuje 
4 dimenzie sociálneho charakteru:  

- akceptujúca-receptívna (pasívne prijímajúca veci, potravu, lásku, 
myšlienky, materiálne veci, pomoc), 
- zachovávajúca-zhromažďujúca (zhromažďovanie, usporadúvanie, 
ukladanie, chránenie vecí), 
- výnosná-vykorisťujúca (brať veci iným, pretože ich chceme, a to buď 
silou alebo úskokmi), 
- výmenná-trhová (neustále prispôsobovanie sa vonkajším požiadavkám a 
preto nedostatok vlastnej identity). 

     Každá z dimenzií sa nachádza na kontinuu produktívnosť verzus 
neproduktívnosť (každý človek sa v istom období môže na tomto kontinuu 
pohybovať).......“na to, aby človek prežil, musí byť schopný prijímať veci od 

iných, brať ich, chrániť a vymieňať... Len ak je tento spôsob nadobúdania 

vecí a vzťahovania sa na iných neproduktívny, zmení sa to na prijímanie, 

zhromažďovanie, vykorisťovanie či trhové konanie“ (Hall & Lindzey, 1997, 
str. 137). 
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     Charakter človeka sa odráža v jeho morálnom či nemorálnom správaní. 
Odpoveďou na otázku ako spoločnosť vytvára charakter je zdôrazňovanie 

úlohy rodičov a vychovávateľov. Vedú deti k tomu, aby konali tak, aby si 
našli miesto v spoločnosti. Spoločnosť však ľudí i frustruje a požaduje 
správanie, ktoré je v rozpore s ich povahou (kritizoval najmä súčasnú 
konzumne orientovanú spoločnosť, ktorá v ľuďoch vytvára stále nové 
potreby). Tvrdil, že ak bude menej materiálnych statkov a menšie pohnútky 
na ich získavanie, ľudia budú mať viac slobody na to, aby sa realizovali 
kreatívnejšími spôsobmi.  
 

1.4.1.4 Interpersonálna teória H. S. Sullivana 

 
     H. S. Sullivan (1892 – 1949) bol neopsychoanalytik, autor významnej 
interpersonálnej teórie osobnosti. Pracoval s pojmami tenzia, uspokojovanie 
potrieb a transformácia energie. Osobnosť považoval za „relatívne trvalý 
vzorec opakujúcich sa interpersonálnych situácií, ktoré charakterizujú ľudský 
život“ a ľudí možno posudzovať len v kontexte ich interpersonálneho 
správania. Zdôrazňoval sociálny kontext ľudského vývinu. Za relatívne 
stabilné v čase považoval len tri z osobnostných charakteristík, ktoré súvisia 
aj s vývinom morálky: 

- dynamizmus - habituálny vzorec správania, typický vzorec správania pre 
danú osobnosť. Dynamizmy charakterizujú naše interpersonálne vzťahy, 
môžu nadobúdať formu pocitov, postojov, alebo vonkajších reakcií. 
Napríklad dieťa, ktoré je zvyčajne kruté ku hračkám, prezentuje dynamizmus 
zlomyseľnosti, dieťa, ktoré sa automaticky schová pred niekým cudzím za 
svoju matku, prezentuje dynamizmus strachu,  a pod. 
- personifikácie  - obraz seba alebo inej osoby, ktorý si vytvárame na 
základe svojich zážitkov uspokojenia potreby alebo zážitku úzkosti. 
Interpersonálne vzťahy, ktoré majú za následok uspokojenie, vytvárajú 
pozitívne obrazy, naopak tie, ktoré majú za následok úzkosť, vytvárajú 
negatívne obrazy. Napríklad prvými personifikáciami, ktoré si dieťa vytvára 
je „dobrá matka“ – na základe zážitkov opatrovania, starostlivosti a nehy a 
„zlá matka“ - na základe zážitku matkinej úzkosti alebo hnevu. Tieto rané 
personifikácie majú tendenciu pretrvávať a ovplyvňovať naše postoje voči 
iným ľuďom. V dobe, keď dieťa rozlišuje seba a iných, vytvára si 
personifikácie „dobré ja“ - na základe zážitkov odmeňovania, súhlasu, 
uspokojenia a „zlé ja“ - na základe zážitkov úzkosti vyvolanej matkinou 
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úzkosťou, trestom, nesúhlasom, nespokojnosťou. Napokon „dobré aj zlé ja“ 
sa spájajú do jedného JA.  
- self systém  - nastupuje za účelom vyhnutia či minimalizácie úzkosti. 
Pozostáva z dvoch aspektov, a to sebaochraňujúceho a aspektu, ktorý 
reprezentuje ucelené personifikované Self vzniknuté spojením  „dobrého a 
zlého ja“. V konečnom dôsledku môže byť self systém kontraproduktívny vo 
vzťahoch k iným ľuďom, ak je úzkosťou zasýtený. Môže človeku brániť 
reálne posúdiť svoje správanie a zakrývať konflikt medzi personifikáciami 
self a tým, ako sa osoba reálne prejavuje. 

     V rámci šiestich vývinových fáz definuje tzv. „veľké zisky“, ktoré učením 
dieťa postupne získava. Dieťa sa učí kooperácii, prekonávať egocentrizmus, 
učí sa milovať iných a pod.. Vo všeobecnosti predpokladá, že človek má 
potenciál pre dobro aj zlo a jeho fungovanie v sociálnom prostredí aktivizuje 
self systém a jeho prejavenie dobra a zla v správaní k iným (Hall & Lindzey, 
1997). 
 
Otázky: 
1. Porovnajte klasické a súčasné vymedzenie morálky. 
2. Aký je hlavný rozdiel medzi filozofickým a psychologickým prístupom 
k morálke? 
3. Popíšte Freudovo chápanie vývinu morálky. 
4. V čom spočíva podstata rozvoja morálky v teórii vývinu osobnosti E. 
Fromma a H. S. Sullivana? 
5. Čo vyjadrujú morálne normy? 
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