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2 MORÁLNE USUDZOVANIE 
 
     Morálne usudzovanie, resp. morálne myslenie podľa P. Lajčiakovej (2005, 
s.17) „ zahŕňa jednak znalosť morálnych noriem, jednak spôsob uvažovania o 
morálnych problémoch – je to spôsob, ako jednotlivec vníma morálne 
problémy a pokúša sa ich riešiť.“ Morálne usudzovanie je podľa mnohých 
autorov vnímané ako proces, ktorý je viazaný na kognitívny a sociálny vývin. 
Morálny vývin odzrkadľuje názor jedinca na to, čo je dobré a čo zlé, ktorý sa 
v závislosti na veku a zrení mení. Vývin morálky má viacero aspektov, 
pričom súčasné teórie, ktoré ho popisujú, sú dôkazom jeho nekonzistentnosti. 
Cieľom výskumov v oblasti morálneho usudzovania je viacero: 

1. Identifikovanie situácií, v ktorých je morálne rozhodovanie (senzitivita) 
obsiahnuté. 
2. Formulovanie morálneho úsudku. 
3. Zručnosti a schopnosti pre morálne konanie. 
 

2.1 Prehľad prístupov ku skúmaniu morálneho usudzovania  

      
     Spôsoby nazerania na formovanie, definovanie a skúmanie morálneho 
usudzovania sa rôznia. Čiastočne môže čitateľovi pomôcť v orientácii 
nasledujúci prehľad, ktorý prístupy kategorizuje do troch oblastí (Klimešová, 
2009) : 

1. Morálne usudzovanie založené na dodržiavaní pravidiel stanovených 
spoločnosťou. 
2. Morálne usudzovanie založené na vnútorných hodnotách.  
3. Morálne uvažovanie ako kompetencia. 

1. Morálne usudzovanie založené na dodržiavaní pravidiel stanovených 
spoločnosťou.  

     Táto myšlienka bola nosnou v teóriách behaviorálne orientovaných 
psychológov, pre ktorých sa kľúčovou témou výskumu stalo správanie. Podľa 
Linda, každá kultúra a náboženstvo disponuje repertoárom správania, ktoré je 
považované za morálne, resp. nemorálne (Lind, 2004, in Klimešová, 2009). 
Morálnosť resp. nemorálnosť človeka je determinovaná mierou priblíženia sa 
tohto správania k spoločenskému ideálu morálneho konania. Tejto teórii 
zodpovedajú aj výskumné metódy. Pittel a Mendelson ich bližšie opisujú ako 
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metódy založené na normatívnych a iných hodnotiacich štandardoch 
„správnosti“ určovanej spoločensky definovanými kritériami. Odpovede, 
ktorými respondenti  súhlasia s normami ustanovenými výskumníkmi sú 
hodnotené ako morálne, kým tie, ktorými nesúhlasia sú považované za 
odpovede s  menšou silou morálneho postoja či svedomia (Pittel & 
Mendelson, in Lind, 1985). Predpokladá sa pritom súvislosť odpovedí 
jedinca a jeho konania, to znamená, že ak sa jedinec vyjadrí napríklad k 
podvádzaniu ako k niečomu nemorálnemu, sám podvádzať nebude. 

     Jedným zo známejších experimentov, venovaných overovaniu tohto 
vzťahu, je výskum Maya a Hartshorna, ktorí skúmali podvádzanie žiakov na 
školách. Napriek tomu, že žiaci uvádzali podvádzanie ako nemorálne 
a nesprávne, pri následných výskumoch sa zistilo, že podvádzali. Zdá sa teda, 
že skúmanie morálky na základe tohto prístupu nie je dostatočné, nakoľko na 
základe testov zostavených metódou preferovanou behaviorálne 
orientovanými psychológmi sa nedá predikovať správanie jedincov, čo je pre 
tento smer psychológie kľúčovým cieľom výskumov. 

2. Morálne usudzovanie založené na vnútorných hodnotách. 

     Tento prístup k morálke a morálnemu uvažovaniu vznikol ako reakcia na 
ignorovanie vedomia a vnútorných motívov pri posudzovaní morálnosti 
behaviorálne orientovanými psychológmi, ktorí zdôrazňujú ako základný a 
jediný ukazovateľ morálnosti dodržiavanie spoločnosťou stanovených 
noriem, ignorujúc pri tom vnútorné hodnoty a princípy jednotlivca, a tým 
redukujúc morálne uvažovanie na morálne správanie. Môžeme teda hovoriť o 
snahe „navrátiť psychológii dušu“, vrátiť výskum späť do vedomia 
jednotlivca. Prístup ku skúmaniu morálky na základe vnútorných hodnôt, 
uvádza ako jediný determinant morálneho správania vnútorné dispozície, 
zatiaľ čo morálne správanie založené na dodržiavaní sociálnych noriem 
nepovažuje za dostatočný indikátor morálnosti jedincov (Lind, 1985). 
Človeka teda možno považovať, podľa tejto definície morálnosti, za 
morálneho, ak sú takými jeho hodnoty, princípy, motívy.  

3. Morálne uvažovanie ako kompetencia.  

     Podľa Linda dva vyššie opísané prístupy ku skúmaniu morálneho 
uvažovania (prístup orientovaný na spoločenské normy a prístup ku 
skúmaniu morálneho uvažovania na základe vnútorných hodnôt človeka) 
vytvorili akúsi priepasť medzi morálnym správaním a morálnymi hodnotami 
tým, že ich skúmali ako navzájom oddelené aspekty a vytvorili tak potrebu 
po novej definícii morálky, ktorá by ju preklenula a tým spojila morálne 
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usudzovanie so správaním (Lind, 2004). Lind považuje Piageta za toho, 
komu sa to podarilo. Piaget totiž zdôraznil odôvodnenie rozhodnutia 
jednotlivca pri riešení morálnych problémov a dal tak morálnemu uvažovaniu 
kognitívny aspekt. K podobnému záveru došiel aj Levy-Suhl (in Lind, 2004), 
a to už v roku 1912. Na základe svojho výskumu zistil, že mladí delikventi 
rovnako ako mladí ľudia bez delikventnej minulosti považujú kradnutie za 
nesprávne. To teda znamená, že rozdiel medzi týmito dvoma skupinami sa 
zdá byť niekde inde ako v ich hodnotách. Levy-Suhl ďalej zistil, že tým, čo 
oddeľuje od seba delikventov od nedelikventov je spôsob, akým 
odôvodňovali svoje rozhodnutie označiť kradnutie ako nesprávne. 
Konkrétnejšie, mladí delikventi kradnutie hodnotili ako nesprávne, lebo 
spôsobuje jednotlivcom škodu, zatiaľ čo druhá skupina mladých ľudí ako 
dôvod nesprávnosti kradnutia uvádzala skôr etické princípy.. 

     Na Piagetovu teóriu nadviazal vo svojich výskumoch L. Kohlberg, ktorý 
začal používať termín morálna kompetencia v súvislosti s morálkou 
a morálnym uvažovaním. V nasledujúcich častiach si stručne priblížime 
viaceré kognitívne prístupy k morálnemu usudzovaniu. 
 

2.2 Kognitívne prístupy k morálnemu usudzovaniu 

 
     Kognitívne teórie morálneho vývinu priamo spájajú rozvoj poznávacích 
procesov s morálnym zrením. J. Piaget považuje intelektuálny rast za  
kľúčový faktor morálneho vývinu. L. Kohlberg nadväzuje a podotýka, že 
kognitívny vývin je nevyhnutnou, avšak nie postačujúcou podmienkou 
morálneho zrenia.  

Kognitivisti (a to nielen klasici ako Piaget, Kohlberg, ale aj Gilliganová, 
Eisenbergová, Lind a iní) zdôrazňujú vo vzťahu k vývinu morálky 
transformácie, ktoré prebiehajú v procese interiorizácie externých morálnych 
noriem. Kľúčové sú teda vnútorné mechanizmy, a to na úrovni percepcie 
a kognitívnych vstupov.  

 

2.2.1 Piagetova kognitívno-vývinová teória morálneho myslenia 

 
     Švajčiarsky psychológ Jean Piaget (1896-1980) patrí k významným 
priekopníkom kognitívneho prístupu k chápaniu morálky a objasňovaniu 
morálneho vývinu. Dnes je vnímaný ako jeden z významných predchodcov 
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vývinovej psychológie, je oslavovaný ako veľký mysliteľ 20.storočia a jeho 
úctyhodnému množstvu štúdií je venovaná nemalá pozornosť. Piaget sa vo 
svojom prístupe ku kognitívnemu vývinu dieťaťa zameral najmä na 
interakciu zrenia a vplyvu prostredia. Mnohí odborníci zdieľajú jeho pohľad 
na dieťa ako na aktívneho výskumníka, ktorý prostredníctvom každodenných 
experimentov získava cenné informácie o fungovaní okolitého sveta. Piaget 
bol presvedčený, že kognitívny vývin neovplyvňuje len spôsob, akým dieťa 
porozumie svojmu okoliu, ale aj to, ako si vysvetlí morálne normy a 
spoločenské konvencie.  

     Východiskom pre vytvorenie Piagetovho diela o morálke bolo 
pozorovanie hry a pološtrukturované rozhovory s približne stovkou detí 
v predškolskom a školskom veku. Autor sa venoval vzťahu medzi 
„uvedomovaním pravidiel“ hry a „praxou v hre“, čo sa dá dnes chápať ako 
vzťah medzi myslením a konaním (Heidbrink, 1997). Piaget na základe 
podrobnej analýzy hry detí sformuloval základné štádiá používania pravidiel, 
pričom upozorňuje na opatrnosť pri vymedzovaní vekových hraníc:  

1. Motorické a individuálne štádium (do 3 rokov) – hra dieťaťa je 
individuálna, dieťa sa pravidlami neriadi, pri hre postupuje podľa vlastnej 
vôle a motorických zvyklostí.  
2. Egocentrické štádium (od 3 do 6 rokov) – v hre sa dieťa snaží pravidlá 
napodobniť, ale interpretuje ich sebe vlastným spôsobom často ako súčasť 
paralelnej hry, teda hry „popri iných“, nie s inými deťmi.  
3. Počiatky spolupráce (od 7 do 10 rokov) – deti majú potrebu zjednotiť 
pravidlá s cieľom vyhrať v hre nad inými, ale s možnými chybami pri 
výklade a pochopení pravidiel. 
4. Kodifikovanie pravidiel (od 11 rokov) – relatívne presné pochopenie a 
interpretovanie pravidiel všetkými hráčmi do najmenších podrobností.  

     Podľa Piageta je však uvedomovanie pravidiel v časovom posune vo 
vzťahu k používaniu pravidiel, pričom hovorí o: 

1. individuálnych rituáloch (inak sa nazývajú aj ako motorické schémy) – 
etapa prebieha v súčinnosti s motorickou fázou používania pravidiel, 
2. heteronómnom štádiu – v priebehu ktorého dieťa prísne uľpieva na 
nemenných pravidlách stanovených vnímanou autoritou, pričom sa však nimi 
pri hre vždy striktne neriadi. Časovo korešponduje čiastočne s druhou 
(egocentrické štádium) a treťou fázou (počiatky spolupráce) používania 
pravidiel a  
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3. autonómnom štádiu – posun v chápaní vzniku pravidiel, ktoré už pre dieťa 
nie sú direktívne stanovené autoritou, ale sú výsledkom vzájomnej dohody. 
V tomto štádiu uvedomovania pravidiel si dieťa uvedomuje možnosť zmeny 
pravidiel, avšak po predchádzajúcej dohode a samotná hra je vnímaná 
realisticky. Z tohto pohľadu sa dá hovoriť o istej forme demokracie pri 
vytváraní pravidiel. 

     Ďalšou z metód, ktorú Piaget používal pri objasňovaní morálneho 
uvažovania okrem pozorovania hry detí bol rozhovor. Autor využil metódu 
„morálnych príbehov“. Zaujímali ho odpovede na priamo kladené otázky, 
týkajúce sa klamania, trestu, spravodlivosti, rovnosti a autority (pozri 
kapitolu o možnostiach merania morálneho usudzovania). Výsledkom bol 
autorov viacúrovňový model vývinu morálky (Piaget, 1968), pričom dospel 
k dvom základným typom morálky: heteronómnej a autonómnej a 
k medzištádiu, týkajúceho sa motívu konania (stručný prehľad uvádzame na 
obrázku č.1).  

     1. Heteronómna morálka (4. – 10. r.) – morálka obmedzení, je 
charakteristická tým, že konanie dieťaťa je určované normami prevzatými od 
externých autorít (najčastejšie rodičov). Ide teda o viac-menej pasívne 
preberanie mravných noriem. Emocionálnu bázu tohto štádia predstavuje 
rešpekt, ktorý je sýtený ambivalentnými citmi náklonnosti a strachu z autorít 
(predškolský vek je obdobie tvorby základov budúcej morálky, dieťa ešte 
nemá vytvorené morálne vlastnosti, podstata tkvie v schopnosti diferencovať 
„dobré“ a “zlé“, a to na základe sociálneho učenia, posilnenia reakcií 
a hodnotenia, pričom mravné hodnotenie u dieťaťa závisí na autorite 
dospelého). Teda jadro heteronómnej morálky spočíva na nátlaku autorít, 
ktoré v dieťati formujú morálny realizmus – povinnosti a hodnoty sú akoby 
objektívne dané a priestor pre vlastnú interpretáciu je obmedzený.  

     2. Medzištádium - motív konania (11. – 12. r.) – obdobie, v ktorom dieťa 
prihliada pri hodnotení prečinu na situáciu, podmienky a pohnútky, ktoré ku 
konaniu viedli, neočakáva za rovnaké správanie rovnaký trest. Dieťa sa 
v tomto štádiu neorientuje výlučne na dospelú autoritu, ale na autonómiu 
pozerá ako na niečo „zvonku“ a preberá najmä všeobecné pravidlá. 

     3. Autonómna morálka (10. – 20. r.) – morálka kooperácie. Jedinec chápe 
normy skôr ako prejav dohody, ktorú dobrovoľne akceptuje. Objavuje sa cit 
spravodlivosti, ktorý postupne dominuje nad poslušnosťou a rešpektom. 
Jedinec sa stáva nezávislý na hodnotení dospelých, uvažuje o viacerých 
možnostiach, resp. perspektívach pohľadu na realitu. Predpokladaným 
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determinantom konania jedinca sú po dosiahnutí štádia autonómnej morálky 
interiorizované normy, ktoré sa včleňujú do jeho osobnostnej štruktúry. 
Autonómia sa rozvíja predovšetkým medzi seberovnými a prítomnosť 
„autorít“ je skôr brzdou ďalšieho vývinu.  

Heteronómna morálka  Autonómna morálka: 

- založená na vzťahoch  nátlaku 
(vonkajší tlak autorít) 

- založená na vzťahoch kooperácie, 
vzájomného porozumenia, rovného 
práva 

- pravidlá sú vnímané ako nemenné 
požiadavky prichádzajúce zvonku 
od autority a majú byť plnené 
doslovne 

- na pravidlá je nazerané ako na 
produkty vzájomnej dohody, sú 
otvorené na diskusiu 
(„vyjednávanie“) 

- nesprávne konanie je 
posudzované podľa vonkajších 
znakov a následkov správania 
(„stupne škody“) 

- nesprávne konanie je posudzované 
vo vzťahu k pôvodnému zámeru 
konajúcej osoby 

- tresty sú chápané ako správne a sú 
záležitosťou rozhodnutia autority, 
sú automatickými následkami 
priestupkov, trest je imanentnou 
súčasťou  spravodlivosti (práva) 

- trest je definovaný primerane 
s ohľadom na priestupok a pôvodný 
zámer, je chápaný ako prostriedok k 
naplneniu zámerov (ideálov) 
humanity 

Obr. 1 Prehľad znakov heteronómnej a autonómnej morálky (Hogan & 
Emler, in Vacek, 2008) 
 
     Ďalšou problematikou, ktorou sa Piaget zaoberal, bolo vnímanie 
spravodlivosti. Na otázky čo je a čo nie je spravodlivé nie je možné 
odpovedať s definitívnou platnosťou. Individuálne ponímanie spravodlivosti 
je dôležitou podmienkou pri formovaní akýchkoľvek teórií. Formatívnu silu 
majú sociálne skúsenosti dieťaťa v rovesníckom prostredí. Piaget rozlišuje 
tieto periódy (Piaget, in Heidbrink, 1997): 

1. Spravodlivé a správne je to, čo očakávajú dospelí, 3. - 8. rok – správanie 
dieťaťa podlieha pravidlám určeným autoritami, ktoré sú preň 
nespochybniteľné. Spravodlivé je to, čo je dané dospelým. Prioritou je 
poslušnosť. Zodpovedá heteronómnemu štádiu vývinu morálky. 
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2. Rovnosť voči autorite, 8. – 11. rok – dieťa je nadmieru citlivé na krivdu. 
Túži po rovnosti s autoritami. Rozvíjajúci sa kritický realizmus v myslení 
dieťaťa spôsobuje, že začína pochybovať o všeobecnej platnosti pravidiel 
a spravodlivosti. Zodpovedá Piagetovmu medzištádiu. 

3. Cit pre spravodlivosť, od 12 rokov – relativizácia rovnosti. Etapa, v ktorej 
jedinec zvažuje motívy konania a spravodlivosť musí zohľadňovať situačné 
špecifiká. Zodpovedá štádiu autonómie.  

     Piagetove dielo inšpirovalo mnohých nielen k empirickému overovaniu 
jeho predpokladov, ale vyvolalo aj sprievodnú vlnu kritických ohlasov. 
Kritika Piagetovej teórie spočívala najmä v pochybovaní o platnosti 
výsledkov získaných použitým metodologickým postupom a vo vzťahu 
k prísnemu oddeľovaniu obsahu a štruktúry morálneho vývinu (Heidbrink, 
1997). Diskutabilné sa stali aj dva z Piagetových predpokladov o tom, že 
dieťa v 11. rokoch dosiahne úroveň morálneho myslenia porovnateľnú 
s úrovňou dospelého človeka, resp. že dieťa v predoperačnej fáze 
kognitívneho vývinu chápe pravidlá hry a sociálne konvencie ako absolútne 
a nemenné morálne príkazy. Neskoršie výskumy totiž ukázali, že dieťa v 
tomto období dokáže medzi týmito kategóriami diferencovať (Epstein; 
Ruffyová, in Heidbrink, 1997).  
 

2.2.2 Kohlbergova štadiálna teória  

  
     V životopise Lawrenca Kohlberga (1927-1987) sa dočítame, že koncom 
50-tych rokov 20. storočia absolvoval doktorandské štúdium na Chicagskej 
Univerzite. Počas tohto obdobia bol Kohlberg priam fascinovaný Piagetovym 
dielom, čo bolo i jeho motívom k rozpracovaniu Piagetovych myšlienok. 
Kohberg rozšíril pôvodnú teóriu troch základných úrovní vývinu morálneho 
myslenia o ďalšie tri štádiá. Snažil sa odpovedať nie len na otázku ako sa 
človek v konfliktných situáciách rozhoduje, ale aj čo ho k tomu vedie.  

     Cesta, ktorou sa Kohlberg vydal pri hľadaní odpovedí, bola poeticky 
povedané „dláždená“ morálnymi dilemami. Známa „Heinzova dilema“ (pozri 
str. 114, kap.5.2) je prototypom konfliktných situácií, ktoré vyvolávajú 
u človeka úzkosť a nútia ho vybrať si z dvoch možností, avšak obe 
alternatívy obsahujú aj negatívny komponent. Argumenty, ktoré jedinec pri 
obhájení svojho konania využíva, podľa Kohlberga priamo súvisia 
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s morálnymi stupňami. Východiskom pre koncipovanie teórie morálnych 
stupňov je už vyššie spomínaná Piagetova pôvodná práca. 

     Kohlbergov výskum bol konkrétne realizovaný na chlapcoch vo veku 10, 
13 a 16 rokov, pričom úlohou respondentov bolo riešiť morálne dilemy 
v podobe príbehov. Dilemy sa obsahovo týkali univerzálnych morálnych 
problémov ako napr. etika trestu, sloboda a pravda, a spôsob myslenia 
respondentov, ktorým zdôvodňovali svoje riešenia viedol autora 
k identifikácii úrovne morálneho usudzovania, a teda morálneho vývinu. 
Uvádza tri hlavné úrovne mravného vývinu: predkonvenčnú, konvenčnú 
a postkonvenčnú úroveň a každá z nich pozostáva z ďalších  dvoch fáz 
(Kohlberg, 1976).  

I. Predkonvenčná úroveň (4 – 10 rokov) – dieťa nechápe skutočný zmysel 
pravidiel správania a morálnych noriem. Rovina morálky, ktorá predstavuje 
morálne hodnotenie založené na fyzických udalostiach, nesprávnom konaní 
alebo fyzických potrebách, nehodnotí sa na základe noriem či osôb. Delí sa 
na: 

1. Štádium - heteronómne štádium. 
„Dobré je to, za čo ma pochvália, čo ostatných pobaví, dobré je to, za čo 
nenasleduje trest. Zlé je to, za čo ma potrestajú, nesmie sa to.“ 
Pre toto štádium je charakteristické úplné zameranie dieťaťa na poslúchnutie 
alebo neposlúchnutie dospelého s očakávaním nasledujúceho trestu alebo 
odmeny, dieťa sa orientuje na vyhýbanie sa trestu. Pri posudzovaní činov 
ignoruje motív, sústreďuje sa iba na fyzický prejav. Či je niečo pre dieťa 
správne alebo nesprávne závisí na hmotných dôsledkoch činu, sociálne 
hodnotenie nie je prítomné. Vyhnutie sa trestu a nekritické podriadenie sa 
autorite platia ako hodnoty samy osebe. 

2. Štádium - štádium naivného inštrumentálneho hedonizmu. 
„Dieťa sa správa tak, aby za to niečo dostalo.“ 
Dieťa koná v zhode s určitými príkazmi a zákazmi a očakáva určité výhody, 
alebo sa snaží vyhnúť nepríjemnostiam. Teda správanie je inštrumentálne - je 
nástrojom k dosiahnutiu cieľa. Dieťa zachová pravidlá za predpokladu, že iní 
mu to môžu vrátiť. Pozerá sa na činy ako na uspokojenie vlastných potrieb a 
oddeľuje hodnoty od fyzickej podoby činov a ich dôsledkov. Medziľudské 
vzťahy majú akoby „trhový“ charakter a slušnosť, zmysel pre spravodlivosť 
sú interpretované hmotne a účelovo. 

II. Konvenčná úroveň (10 – 13 r.) – morálka dohody. Dieťa už pochopí 
normy a pravidlá ako určené externou autoritou. Dodržiava ich v závislosti na 
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miere, v akej túto autoritu uznáva. Preberanie platných noriem ako 
vnútorného regulátora má spočiatku charakter, ktorý zodpovedá tretiemu 
štádiu: 

3. Štádium – „morálka dobrého dieťaťa“.  
Dieťa koná tak, ako sa od „dobrého“ dieťaťa očakáva, čo mu slúži na 
udržiavanie dobrých vzťahov s autoritou/ami, ktorú/é uznáva. Prejavuje sa 
vysoká konformita ku stereotypom „správneho“ správania sa – jedinec hrá 
rolu dobrého chlapca/dievčaťa. Posudzovanie konania druhých sa realizuje 
najmä na základe názoru „myslí to dobre“. 

4. Štádium – „morálky svedomia a autority“. 
Prehlbuje sa interiorizácia noriem v záujme zákona a poriadku. Jedinec koná 
tak, aby predišiel vlastnému pocitu viny, na ktorý by ho odsúdilo vlastné 
svedomie. Vnútorné zásady sú formulované len všeobecne (je správne byť 
poslušný) a bez ohľadu na okolnosti.  

III. Postkonvenčná úroveň (nad 13 r. až do dospelosti) – dospievajúci 
postupne pochopí relativitu zákonov a pravidiel (že nie sú večné a raz navždy 
dané, ani nie sú každým bezvýhradne prijaté). Delí sa na štádiá: 

5. Štádium – „morálka ako forma spoločenskej dohody“. 
„Nerobím to, čo nechcem, aby iní robili mne.“ 
Dospievajúci vníma narušenie noriem inými ako stratu ich platnosti a 
ospravedlnenie toho, že aj on ich poruší. Začína zvažovať rozpor medzi 
spoločenskými a individuálnymi potrebami. Konanie sa teda orientuje na 
všeobecné individuálne práva a štandardy, ktoré prijíma celá spoločnosť. 
Jedinec si je vedomý relativity osobných názorov a postojov a preto kladie 
dôraz na dosiahnutie konsenzu. Právo je otázkou osobného meradla hodnôt 
a názorov. 

6. Štádium - morálka orientovaná na univerzálne etické princípy. 
Jedinec pochopil a dobrovoľne prijal tieto princípy ako nezávislé na 
vonkajšej kontrole a na ich dodržiavaní inými. Ich dodržiavanie spája so 
sebaúctou a od toho závisí jeho pozitívne sebahodnotenie. Správa sa podľa 
zvnútornených noriem preto, aby sám seba nemusel odsudzovať. Orientácia 
konania smeruje ku všeobecným etickým princípom v abstraktnej forme, 
odvolávajúc sa pri tom na ich logickú extenzitu, univerzalitu a konzistenciu. 
Nejde o konkrétne pravidlá ako napr. Desatoro. Jadro predstavujú princípy 
spravodlivosti, vzájomnosti a rovnosti a rešpektovanie dôstojnosti jedinca 
(Heidbrink, 1997). 
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     Rozdiely medzi jednotlivými úrovňami morálneho usudzovania sú tvorené 
najmä kvalitatívne odlišným spôsobom uvažovania o morálnych otázkach, 
narastajúce vedomie morálnych noriem zohráva menšiu úlohu. Dôležitým 
znakom tejto teórie aj univerzálnosť jednotlivých štádií. Jednotlivé štádiá 
morálneho vývoja sú, podľa tejto koncepcie, prechádzané v nemennom 
poradí a žiadne zo štádií nemôže byť vynechané (Vacek, 2008). 

     Nemožno tiež prehliadnuť, že pri dosahovaní rôzneho stupňa morálnej 
úrovne existujú významné interindividuálne a rodové rozdiely, resp. u 
niekoho môže ísť o prekrývanie všetkých troch úrovní a len časť populácie 
dosiahne postkonvenčné štádium mravného vývinu. Finálnym výsledkom 
mravného vývinu sú podľa Kohberga jedincom interiorizované hodnoty, 
zvnútornené mravné normy. Termín interiorizácia predstavuje proces 
pochopenia, akceptácie a zažitia, v dôsledku ktorého získava vnútorná 
kontrola trvalú prevahu nad vonkajšou - napríklad zo strany autorít, 
sociálnych skupín a podobne (Nakonečný, 1995). V prípade nenarušeného 
mravného vývinu si jedinec postupne vytvára vlastné mravné ideály, ktoré 
predstavujú súhrnný obraz o tom, aký by človek mal byť. Tieto všeobecné 
ideály a formálne princípy sa individualizujú a formujú do uceleného obrazu 
vlastného morálneho JA. Jedinec zvažuje rozpor medzi spoločenskými 
a individuálnymi potrebami a postupne sa jeho morálka stáva vnútornou 
a autonómnou, t.j. dochádza k zvnútorneniu etických a morálnych noriem. 
Zvnútornený systém etických noriem vytvára osobnú morálku jedinca, ktorá 
sa stáva integrálnou súčasťou vývinovo vyšších foriem regulácie správania. 
Avšak túto vrcholnú etapu mravného vývinu dosiahne len určitá časť 
populácie (v súčasnosti sa uvádza cca 15% až 18% populácie), a to  jednak v 
dôsledku ustrnutia na niektorej z nižších úrovní mravného vývinu, alebo 
v dôsledku porúch, ktoré sa vyskytnú v jednotlivých etapách vývinu morálky.  

     Podľa Kohlberga je teoreticky možné, aby morálny vývin ustrnul na 
určitom stupni. To, v ktorom štádiu sa morálny vývoj zastaví, závisí na 
individualite každého jednotlivca. Zároveň autor uvádza dva faktory, ktoré sú 
zodpovedné za morálny rozvoj jedinca. Ide o rozvoj kognitívnych schopností, 
ktoré umožňujú zlepšovať morálne dedukcie a následne morálne správanie 
a proces sociálnych interakcií jedinca (Colby & Kohlberg, in Matarazzo, 
Abbamonte, & Nigro, 2008). 

Podporné i kritické ohlasy na Kohlbergovo dielo. 

     Kohlbergova teória sa formovala dlhých 30 rokov. Proti Kohbergovým 
záverom sa spočiatku zdvihla vlna interkultúrnej kritiky, avšak Kohlberg 
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s kolektívom (Colby, Kohlberg, Gibbs, & Libereman) v roku 1983 priniesli 
štúdie vývinu morálneho usudzovania získané na vzorke z rôznych kultúr a 
potvrdili platnosť predpokladu o existencii hlavných štádií vývinu morálnych 
úsudkov. Eisenbergová (1982) skúmala prosociálne orientované dilemy, 
pričom dospela k paralelám s Kohlbergovými štádiami v dilemách. 

Snáď za najzávažnejšie obmedzenie je možné považovať kritiku univerzality 
Kohlbergových stupňov morálneho vývinu. Napr. D. Williams ( in Vacek, 
2008) vyslovil domnienku, že sa na niektorých úrovniach môžu štádiá 
morálneho usudzovania u jedinca rozvíjať vedľa seba a nie za sebou. Taktiež 
Kurtines a Gerwitz (1984) priniesli dôkaz o tom, že ľudia v rôznych 
situáciách používajú rôzne stratégie a taktiež, že jednotlivé stupne 
nenasledujú tak striktne za sebou. Gilliganovej kritika spočívala v kritizovaní 
„mužského“ prístupu, pretože stavia na morálnom rebríčku maskulínny 
spôsob abstrakcie, založený na práve a spravodlivosti, vyššie ako feminínny 
spôsob uvažovania, založený na senzitivite ku starostlivosti o druhých.  

     Kohlbergove morálne dilemy boli kritizované napríklad z dôvodov 
prílišnej zložitosti, pričom si deti len s ťažkosťami dokážu situácie vztiahnuť 
k reálnemu životu, dilemy boli považované za príliš hypotetické a kultúrne 
podmienené a zamerané na mužské aspekty morálky (Gilliganová, 2001). 
Podobne Conley, Jadack a Hyde (1997) kritizovali vysokú mieru abstrakcie 
morálnych dilem, ktoré Kohlberg používal vo svojich výskumoch. Ukázalo 
sa totiž, že mnohé Kohlbergove dilemy, ktoré boli predkladané 
respondentom, boli výrazne vzdialené od skúseností väčšiny ľudí, a preto boli 
Kohlbergove závery považované za umelé a nerealistické. 

     Podľa viacerých autorov prehliadali tak Piaget ako aj Kohlberg vzťah 
medzi mravným myslením a správaním. Bandura a McDonald (in Krebs, 
2005) priniesli dôkazy o napodobovaní nemorálneho vzoru deťmi bez ohľadu 
na aktuálnu úroveň mravného vývinu. 

     Diskusiu vyvolal aj Kohlbergov predpoklad o racionálnych vstupoch 
jedinca do procesu morálneho rozhodovania, čo často neodzrkadľuje konanie 
v reálnom živote. 

     Napriek tomu, že je Kohlbergov úrovňový model morálneho vývinu vo 
viacerých aspektoch limitovaný (napr. Gilligan, 1984; Krebs, 2005), podľa 
mnohých ponúka silnú a konzistentnú podporu pre jeho tvrdenie, že väčšina 
ľudí posudzuje morálku ním popísanými spôsobmi. 
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2.2.3 Gilliganovej teória morálneho vývinu v kontexte rodových 

diferencií 

    
     Carol Gilliganová (narodená v r. 1936)  - psychologička, vysokoškolská 
profesorka a feministka, bola Kohlbergovou spolupracovníčkou. V roku 1982 
publikovala na Harvardskej univerzite svoje prelomové dielo Iným hlasom 
(2001). Na základe svojho dlhoročného výskumu v diele zdôrazňuje odlišnú 
psychickú štruktúru, hodnoty a postoje žien a mužov. Inakosť žien nadobúda 
rôzne podoby. Podľa Gilliganovej sa prejavuje napríklad vo sfére morálnej 
skúsenosti, vo formovaní identity, sebachápania a morálneho usudzovania. 
Jej dielo má aj napriek kritike, významné miesto v odtabuizovaní témy 
ženského princípu v mužskom svete. 

     Gilliganovej výskum je založený na analýze rozhovorov s bývalými 
obyvateľkami ženského domova. Kľúčom k vyhodnoteniu týchto rozhovorov 
sa stal autorkin model morálneho vývinu. Gilliganová kritizuje Piagetov a 
Kohlbergov prístup, na základe ktorého vytvorili „teórie spravodlivosti“, 
ktoré rekonštruujú morálne uvažovanie mužov. Podľa autorky práve tieto 
prístupy nezohľadňujú špecificky ženské prvky morálneho myslenia. 

     Autorka teda vo svojej monografii spochybňuje niektoré predpoklady 
tradičnej etiky i psychológie, ktoré popierali schopnosť žien byť 
autonómnymi morálnymi bytosťami. Takéto názory obmedzujúce morálnu 
kompetenciu žien sú podľa nej vyjadrením mužskej perspektívy. Výsledky 
výskumu žien priviedli Gilliganovú k formulovaniu koncepcie morálky 
starostlivosti, podľa ktorej na rozdiel od mužov, ktorých morálny vývin sa 
riadi princípom spravodlivosti, morálne usudzovanie a morálna skúsenosť 
žien sleduje perspektívu starostlivosti. Morálne vnímanie žien sa vyznačuje 
väčšou senzitivitou voči konkrétnej situácii morálnej dilemy, všíma si skôr 
medziľudské vzťahy, dôležitá je spolupatričnosť a riadi sa skôr citmi než 
racionalitou.  

     V porovnaní s tým je morálka spravodlivosti, zrkadliaca mužský princíp, 
na situačných faktoroch nezávislá a prejavuje sa ako rigidná. Je viazaná na 
Self, ktoré je vnímané ako autonómne. Muži sú orientovaní vo svojom 
morálnom uvažovaní na všeobecné práva a povinnosti a sú pri rozhodovaní 
viac racionálni (Karsten, 2006). 

     Podľa Gilliganovej sú obe morálky (resp. perspektívy) štruktúrou 
rovnocenné, nie sú si nadradené. Na základe viacerých štúdií odvodzuje 
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alternatívne vývinové etapy vývinu „ženskej morálky starostlivosti“ (in 
Heidbrink, 1997): 

A) Predkonvenčná úroveň......orientácia na individuálne prežitie. 
Táto orientácia svedčí o egocentrickej perspektíve tohoto štádia. Moje Ja je 
jediným objektom starostlivosti. 

1. Prechodná fáza...........od egoizmu k zodpovednosti. 
Vzniká rozpor medzi egoizmom a zodpovednosťou, dominantnou sa stáva 
príslušnosť a spojenie s druhými. Aby došlo k zosilneniu vedomia vlastnej 
hodnoty, musí mať jedinec schopnosť vidieť seba samu ako sociálne 
akceptovanú.  

B) Konvenčná úroveň.........zrieknutie sa dobrého. 
Osoba zaujíma altruistické stanovisko a akceptuje spoločenskú konvenciu 
chápania ženskosti, že jadrom Ja sa stáva zodpovednosť za druhých. Z toho 
vyplýva materská morálka, ktorá obsahuje starostlivosť o slabších, ale 
neberie ohľad na vlastné potreby a záujmy. Presadzovanie vlastného Ja sa 
považuje za nemorálne, pretože „dobro“ sa stavia na úroveň starostlivosti o 
druhých.  

2. prechodná fáza.............od dobroty k pravde. 
Vzniká rozpor medzi altruizmom a egoizmom, už nie je hodnotený podľa 
kritérií konvenčného dobra, ale podľa kritérií pravdy. Žena sa pýta, či je 
možné byť súčasne zodpovednou za seba a za druhých, a tak vyriešiť rozpor 
medzi zraňovaním a staraním sa o seba. Morálnosť konania nie je určovaná 
tým, čo by na to hovorili iní, ale podľa toho, ako sa dá reálne zlúčiť zámer a 
dôsledky. 

C) Postkonvenčná úroveň............morálka nenásilia. 
Spoločenské normy a hodnoty sú z tejto perspektívy presiahnuté. Dochádza 
k syntéze altruizmu a egoizmu vďaka názoru, že Ja a tí druhí sme na sebe 
vzájomne závislí. Vlastná účasť (v zmysle byť účastná na starostlivosti o 
druhých) je slobodne zvolený morálny princíp, ktorý zahŕňa aj starostlivosť o 
vlastnú osobu. Súčasťou sa stáva aj zodpovednosť za seba a úprimnosť a 
akceptácia aj vlastných požiadaviek. 

Prínosy a obmedzenia teórie. 

     Autorka sama, ale aj súčasné výskumy poukazujú na to, že tak muži ako aj 
ženy využívajú obidva typy uvažovania, teda aj perspektívu morálky 
starostlivosti spolu s perspektívou morálky spravodlivosti, pričom upriamenie 
sa na jednu z nich je u mužov a žien skôr špecifický gender trend. Napríklad 
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Walker (in Baumrind, 1986) zistil, že ženy nie sú pri používaní 
Kohlbergových dilem hodnotené odlišne.  

     Práca C. Gilliganovej bola kritizovaná kvôli spornému spôsobu získavania 
údajov. Analýza rozhovorov prebiehala skôr výberovo, zohľadňujúc 
autorkine hypotézy (Nails, in Heidbrink, 1997). Otáznou zostáva pojmová 
neostrosť a nízka empirická verifikovateľnosť.  

     Napriek zrejme oprávnenej kritike je dôležité, že Gilliganovej hodnotenie 
odlišnosti ženského morálneho vývinu spochybnilo tradičné vnímanie 
inakosti ženy ako nedostatku a záporu, ktoré je typické pre viaceré vplyvné 
filozofické, etické, ale aj psychologické koncepcie človeka a morálky. Jej 
dielo vyvolalo potrebnú diskusiu a inšpirovalo k ďalšiemu výskumu. 
 

2.2.4 Eisenbergovej teória prosociálneho mravného usudzovania 

 
     N. Eisenbergová (1982), americká profesorka psychológie sa venovala 
výskumu morálneho usudzovania v oblasti prosociálneho správania sa. 
Autori využili podobnú metódu ako L.Kohlberg, pri ktorej boli detským 
respondentom predkladané dilemy ako konfliktné situácie. Podstatou bolo 
rozhodnúť sa, či druhej osobe, ktorá potrebuje pomoc pomôžem, pričom 
alternatívou k pomoci bolo uspokojenie vlastných potrieb, avšak bez 
porušenia zákona (uspokojenie potrieb bez ohľadu na porušenie zákona sa 
naopak objavilo v Kohlbegových dilemách).  

     Autori sa domnievali, že spôsob, akým dieťa usudzuje o prosociálnom 
správaní, sa mení vo vzťahu k úrovni kognitívneho vývinu dieťaťa. Ten 
umožňuje dieťaťu hodnotiť situáciu z perspektívy iných ľudí, empaticky sa 
do iných vcítiť a získavať tak vhľad do ich motívov ku konaniu. Výsledky 
ukázali, že vytváranie morálnych úsudkov nie je v každom ohľade dôsledné 
a rozvoj takéhoto uvažovania prechádza všeobecne piatimi úrovňami 
(Eisenberg, & Lennon, 1983): 

• Úroveň hedonistická (predškolský vek a začiatok mladšieho 
školského veku) – zameraná na vlastnú osobu. Pomáhanie musí spĺňať 
kritérium osobného prospechu. 

• Úroveň orientovaná na potreby iných (predškolský vek a mladší 
školský vek). Pomáhanie je založené na potrebe pomôcť iným, ale bez 
prílišných prejavov sympatií či viny. 
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• Úroveň orientovaná na schválenie konania (mladší a starší 
školský vek). Dieťa sa bude prosociálne správať vtedy, ak jeho konanie bude 
schválené sociálnym okolím. 

• Empatická úroveň, resp. prechodná fáza (starší školský vek). 
V procese usudzovania sa objavujú vnútorné motívy (sympatia, pocit viny). 
Dieťa si osvojuje rôzne role a diferencované perspektívy a pokúša sa 
uvažovať o abstraktných princípoch a hodnotách. 

• Úroveň internalizácie (malá časť žiakov vyšších stupňov školy). 
Uvažovanie je riadené zvnútornenými princípmi a normami za účelom 
udržania sebaúcty.  

     Prínosom teórie N. Eisenbergovej je napriek podobnosti s Kohlbergovými 
výskumami najmä dôraz kladený na odlišné aspekty morálneho usudzovania 
a úlohu emócií, ktoré uvažovanie ovplyvňujú. V kontraste s Kohlbergovou 
teóriou je podľa autorky u dieťaťa možný regres na predošlú úroveň 
morálneho uvažovania. 
 

2.2.5 Sociálna perspektíva morálneho usudzovania  R. L. Selmana 

 
     Nie je náhodné, že sa v rámci kognitívnych prístupov k morálke objavuje 
aj teória sociálnych perspektív R.L.Selmana. Korene skúmania tejto 
koncepcie siahajú na začiatok 20.storočia a spájajú sa s menami Baldwina 
(1969, in Lajčiaková, 2008) a Meada (1934, in Lajčiaková, 2008). Svoje 
miesto našla táto teória nielen v rámci vývinovej, ale aj sociálnej 
psychológie. Štádiá morálneho usudzovania, tak ako ich uvádza Kohlberg, či 
Piaget, zďaleka nekorešpondujú s tým, ako vnímame sociálne prostredie. Do 
popredia sa dostáva schopnosť zaujať perspektívu druhého. Opiera sa 
o poznanie vlastnej subjektivity a schopnosť vnímať subjektivitu iných, čo je 
základom sociálneho porozumenia. Piagetova teória je tak rozvíjaná 
sociálnym smerom s dôrazom na schopnosť empatie, preberania rolí a pod. 
Tieto schopnosti je potrebné cielene rozvíjať. 

     R. L. Selman (in Heidbrink, 1997) vytvoril štádia morálneho vývinu na 
základe schopnosti prebrať perspektívu druhého. Ide o postup od 
jednosmerného pohľadu až k štádiu, v ktorom jedinec zohľadňuje 
perspektívu druhej osoby vo vzťahu k sebe. Jeho štadiálny prístup zodpovedá 
Piagetovej teórii morálneho myslenia a Kohlbergovej teórii morálneho 
usudzovania.  
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     Snahou R.L. Selmana bolo objasniť svojou koncepciou vzťah medzi 
vlastným pohľadom a pohľadmi iných. Uvádza nasledujúce úrovne 
preberania sociálnej perspektívy (perspective taking) (in Heidbrink, 1997):  

Úroveň 0 – (3 – 5 rokov) egoistická, resp. nediferencovaná perspektíva – 
dieťa perspektívy nedokáže rozlíšiť. Ak aj vie rozoznať subjektívny pohľad, 
teda myšlienky a pocity, u seba aj iných, nevie posúdiť, či druhý môže 
interpretovať sociálne skúsenosti inak než ono. Spája napríklad pocity a činy, 
zámerné a nezámerné správanie. 

Úroveň 1 – (6 – 8 r.) subjektívne – diferencované perspektívy – dieťa 
perspektívy rozlíši, ale je schopné nanajvýš vnímať subjektivitu druhej 
osoby. Dieťa chápe, že napriek rovnakým okolnostiam sa môžu subjektívne 
pohľady ľudí odlišovať alebo zhodovať. Prihliada a chápe význam odlišných 
motívov konania. Dokáže sa zaoberať jedinečnosťou vnútorného sveta každej 
osoby. 

Úroveň 2 – (8 – 10 r.) sebareflektujúce, recipročné perspektívy – predstavuje 
snahu vidieť seba na mieste iných s cieľom posúdiť ich pohnútky ku konaniu, 
počiatky schopnosti vcítiť sa. Dieťa dokáže vnímať svoje pocity, myšlienky 
z perspektívy druhej osoby. 

Úroveň 3 – (10 – 12 r.) vzájomné perspektívy – zaujatie perspektívy 3.osoby 
vo forme nezaujatého pozorovateľa. Dieťa chápe, že môže existovať mnoho 
recipročných perspektív, vzájomne prepojených, a tým prechádza na 
kvalitatívne vyššiu úroveň.. 

Úroveň 4 – (12 – 15 r.) spoločenské – hlbinné perspektívy. Nestačí len 
zaujatie danej perspektívy, ale nevyhnutnosťou je poznanie sociálnych 
konvencií. Schopnosť vnímať sociálne perspektívy ako systém. Človek si 
teda uvedomuje, že subjektívne perspektívy sú voči sebe vo vzťahu nie len na 
úrovni spoločného očakávania, ale aj na hlbších úrovniach komunikácie 
(vzťahy generalizované na mravnej, právnej či spoločenskej úrovni). 

     Podľa Selmana je možné na vývin sociálnej perspektívy hľadieť ako na 
nutný predpoklad príslušného morálneho stupňa. Konflikt vzniká napríklad 
vtedy, ak sa pozeráme na morálny problém z neprimeranej perspektívy 
(napríklad ak na osobný problém nazeráme zo spoločenskej perspektívy, 
alebo na spoločenský problém pozeráme z egocentrickej perspektívy). 
Príkladom môže byť spor o odlišnej mužskej a ženskej morálke 
C.Gilliganovej, ktorá sa opiera o odlišný  spôsob nazerania na morálne 
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problémy. Muži sa pozerajú na problémy zo spoločenskej perspektívy 
(4.úroveň) a ženy naopak zo skupinovej, rodinnej perspektívy (3.úroveň). 

     Vývin sociálnych perspektív neprebieha len do šírky, ale aj do hĺbky. 
Jednotlivé stupne sú hierarchicky integrované, čo znamená, že každá vyššia 
úroveň v sebe zahŕňa prvky predošlej úrovne (ten, kto disponuje najvyššou 
úrovňou sociálnej perspektívy, dokáže vnímať problém tak z najširšieho 
sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska jednotlivca).  
 

2.2.6 Dvojaspektová teória morálky G. Linda 

 
     George Lind (nar. 1947) v súčasnosti pôsobí ako profesor psychológie na 
Univerzite v Konstanz v Nemecku. Je uznávaným odborníkom v oblasti 
psychológie morálky a jeho meno sa spája s dvojaspektovou teóriou 
morálneho vývinu, v ktorej prepojil dve základné zložky (aspekty) morálneho 
správania, a to kognitívnu a emočnú.  

     Pri koncipovaní svojej teórie vychádzal z už vyššie spomínaných 
štadiálnych prístupov morálneho vývinu J. Piageta a najmä L. Kohlberga, 
ktorý medzi prvými vymedzil morálnosť ako kompetenciu, ktorá sa rozvíja 
v kontexte tak vonkajších štandardov ako aj vnútorných noriem 
a v neposlednom rade priniesol posun v chápaní morálneho úsudku ako 
prepojovacieho článku troch vzájomne závislých zložiek morálnosti – 
kognitívnej, emočnej a konatívnej (Kohlberg, in Lajčiaková, 2008).  

     Prínosom Lindovej teórie je najmä prepojenie morálneho usudzovania a 
morálneho správania sa (Lind, 2002). G. Lind (2008) diferencuje dva aspekty 
morálneho správania sa. Ide o mravné princípy, ideály a preferencie na jednej 
strane a morálne kompetencie na strane druhej. Dvojaspektový model 
zdôrazňuje závislosť morálneho rozhodovania na kognitívnych procesoch. 
Podľa Lindovej teórie je morálne správanie výsledkom prepojenia obidvoch 
zložiek. Pilierom tejto teórie sú štyri hlavné tézy. 

Prvá téza poukazuje na to, že na opis morálnosti je potrebné predovšetkým 
poznať vnútorné stavy jednotlivca a až potom môžeme opisovať jeho 
vonkajšie správanie. Tento opis morálnosti musí taktiež obsahovať už 
spomínané dva základné aspekty, a to emočný a kognitívny (Lind, in 
Lajčiaková, 2008; Ráczová & Pinková, v tlači; Lind, 2002):  
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• Emočný aspekt morálneho správania obsahuje morálne ideály, 
hodnoty a postoje, motívy a návyky jednotlivca. G. Lind pre opis základných 
znakov emočnej zložky morálneho myslenia a správania využíva šesť štádií 
morálneho usudzovania popísaných L. Kohlbergom. 

• Kognitívny aspekt G. Lind charakterizuje ako morálnu kompetenciu 
vychádzajúcu z Piagetovej teórie a jeho štyroch stupňov morálneho vývinu. 
Tento aspekt obsahuje schopnosť jedinca odôvodniť správanie založené na 
týchto princípoch. Ide o amorálnosť, imitáciu, heteronómiu, autonómiu.  

     K morálnym kompetenciám P. Lajčiaková uvádza, že predstavujú 
u jedinca mieru „nakoľko je schopný morálne ideály a princípy (emočná 
zložka morálneho správania) zohľadniť v rámci svojich rozhodovacích 
procesov“ (Lajčiaková, 2008, s.67).  

     V ďalších dvoch tézach Lindovej teórie je zdôraznená neoddeliteľnosť, 
vzájomná spätosť a závislosť obidvoch zložiek. Kognitívny a afektívny 
aspekt morálnej kompetencie tvoria jeden celok a môžu byť jasne odlíšené 
iba teoreticky. Taktiež vývin týchto dvoch zložiek je charakterizovaný ako: 

- paralelný, čo znamená, že vyššej morálnej kompetencii jednotlivca bude 
zodpovedať vyššia úroveň morálneho usudzovania podľa Kohlbergovej 
koncepcie;  

- a časovo asynchrónny, čo znamená, že morálne perspektívy sú hlavnými 
cieľmi pre vývin morálnych kompetencií. Zmeniť morálne postoje je možné 
prostredníctvom odovzdávania morálnych hodnôt. Morálne kompetencie sa 
zase rozvíjajú na základe riešenia morálnych dilem (Lind, 2002; Lind, in 
Lajčiaková, 2008).  

     Štvrtá téza sa dotýka spôsobu formovania morálnych postojov 
a morálnych kompetencií ako základných zložiek morálneho správania. 
Osvojovanie a preberanie morálnych hodnôt v priebehu individuálneho 
vývinu priamo ovplyvňuje formovanie morálnych postojov, avšak v prípade 
rozvoja morálnych kompetencií sa javí ako efektívna skôr metóda riešenia 
morálnych dilem, ktorá je súlade s Kohlbergovou metódou. 

V súlade s dvojaspektovou teóriu sa objavuje dôležitý moment v otázke 
morálneho konania, a to rozdiel medzi tým, čo je v určitých situáciách 
hodnotené ako správne a čo ako nesprávne. P. Lajčiaková zdôrazňuje, že: 
„kľúčovou otázkou morálky je otázka „dobra“ a „zla“, „správnosti“ a 
„nesprávnosti“, otázka riešenia morálnych dilem“ (Lajčiaková, 2005, s.6). 
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Podobne L. Gajdošová (2000) poukazuje na to, že podstatou mravného 
správania sa je rozhodovanie medzi dvoma a viacerými alternatívami, čím sa 
dostávame opäť k morálnym dilemám13 (pozri tiež kapitolu 2.5.2). Za 
kritérium morálnosti (správnosti) mnohí považujú dôsledky zvoleného 
správania spojené s množstvom ziskov alebo strát pre konajúceho človeka a 
spoločnosť. Podľa V. Gluchmana (2008) môže dôjsť v reálnom živote 
človeka k situáciám, v ktorých sme jeho konanie charakterizovali ako 
nesprávne, ale jeho motívy a úmysly boli dobré, no v dôsledku vonkajších 
okolností spôsobilo jeho konanie určitú prevahu negatívnych 
a neprimeraných dôsledkov nad pozitívnymi. A práve v týchto dôsledkoch 
tkvie základný problém riešenia morálnych konfliktov. 
 

2.3 Morálne usudzovanie vo vzťahu k morálnemu konaniu 

 
     Morálne konanie je podľa klasickej Kohlbergovej definície percipované 
dvojakým spôsobom (Kohlberg, 1984): 

- morálne konanie je také konanie, ktoré korešponduje s mravným 
presvedčením jedinca a súčasne vykazuje vnútornú konzistenciu (interné, 
resp. individuálne hľadisko), 

- morálne konanie je morálnym, ak korešponduje s všeobecne platnými 
morálnymi štandardami a súčasne s osobným morálnym presvedčením 
jedinca (externé hľadisko). 

     Táto definícia však v reálnom živote naráža na problémy. Morálne 
presvedčenie smeruje k mravnému konaniu, iba ak má podporu v adekvátne 
rozvinutých vôľových a charakterových vlastnostiach (čestnosť, zásadovosť, 
cieľavedomosť..) (in Vacek, 2008). Morálne konanie je následne výsledkom 

                                                
13 Morálnou dilemou pritom môžeme nazvať určitú napätú situáciu, v ktorej 
sa jej aktér rozhoduje medzi dvoma alternatívami v kategóriách dobra a zla, 
pričom obe tieto alternatívy charakterizuje negatívny náboj. Rozhodovanie 
jedinca tu prebieha na základe stotožnenia sa s určitými morálnymi normami 
(Lajčiaková, 2005). Za morálne dobré správanie sa preto dá označiť to 
správanie, ktoré sa opiera o morálne dobré úmysly, a teda vychádza 
z morálnych motívov, hodnôt či princípov. Naproti tomu je morálne zlé 
správanie založené na morálne zlých myšlienkach (Lajčiaková, 2008). 
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procesu morálneho rozhodovania, do ktorého vstupujú aj situačné premenné, 
ktoré vytvárajú reálne životné dilemy14. 

     Lickona (in Vacek 2008) uvádza tri zložky, ktoré podmieňujú morálne 
konanie (podľa modelu „dobrého charakteru): 

1. Kompetencie - sú považované za priame prepojenie medzi morálnymi 
postojmi ako zložkou morálneho usudzovania a schopnosťou morálne konať. 
Morálne kompetencie sú definované ako „spôsobilosť jednotlivca dospievať 
na základe svojich vnútorných zásad k morálnym úsudkom a následne konať 
v súlade s týmito úsudkami“ (Lajčiaková, 2008, s.17). Podobnej definície, 
ako vyslovil L.Kohlberg, sa pridržiava aj G. Lind (2008). Morálna 
kompetencia je podľa neho schopnosť prijímať rozhodnutia a rozsudky, ktoré 
sú morálne a konať podľa týchto rozhodnutí (Kohlberg, in Lind, 2008). 
Znamená to teda, že morálne správanie odráža najmä vnútorné presvedčenia 
jedinca. Pri morálnych kompetenciách preto pôjde najmä o kvalitné 
a precízne presadzovanie a uplatňovanie morálnych zásad, ktoré by v danej 
oblasti reprezentovali humánny a etický prístup.  

2. Vôľa – pre správne rozhodovanie a konanie je potrebná istá miera 
sebakontroly v oblasti vlastných emócií, schopnosť potlačiť uspokojovanie 
aktuálnych potrieb pred povinnosťou, schopnosť odolávať sociálnemu tlaku.  

3. Zvyk – morálne konanie je čiastočne založené na vhodných návykoch, 
získaných v priebehu života. Ochota morálne konať závisí častokrát na 
„dobrých“ zvykoch. 

Vacek (2008) uvádza dva typy správania sa z hľadiska vzťahu 
k sociálnym, resp. morálnym normám: 

1. Správanie v súlade s morálnymi normami. Patrí sem napr. zvykové 
morálne konanie, vedomé morálne správanie (založené na morálnom 
presvedčení prostredníctvom zvnútornenia noriem), intuitívne morálne 
konanie (založené na morálnych emóciách), vypočítavé morálne konanie 
(založené na tendencii vyhnúť sa sankciám, stratám).   

2. Správanie, ktoré nie je v súlade s morálnymi normami. Vysvetlenie 
vzniku tohto typu správania je dvojaké: 

- dôvodom je nízka úroveň morálneho vedomia a cítenia, 

                                                
14 Podrobne sa takýmito dilemami zaoberáme v kapitole 2.5.1., kde 
rozoberáme koncepciu každodennej morálky D.Krebsa. 
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- morálne vedomie a cítenie sú na adekvátnej úrovni, ale príčinou môžu byť 
vnútorné (vekové špecifiká, nízka úroveň vôľových a charakterových 
vlastností, individuálne špecifiká, pocit nekompetentnosti) a vonkajšie 
faktory (podľahnutie tlaku situácie, alebo skupiny, tlak sociálnym modelov, 
neschopnosť orientovať sa v zložitej situácii). 

Napriek tomu, že existuje mnoho výskumov týkajúcich sa vzťahu 
morálneho usudzovania a morálneho správania (napr. Lickona, 1996, Vacek, 
2008 a iní...), nie je možné jednoznačne tvrdiť, že vyššia úroveň morálneho 
úsudku je zárukou morálneho správania. Možné vysvetlenia ponúkajú aj 
sociálnopsychologické teórie, ktorým sa venujeme vo 4.kapitole učebnice. 
 

2.4 Morálny vývin z pohľadu teórií učenia  

      
     Klasické teórie učenia15, vysvetľujú motívy morálneho správania jedinca 
na základe kľúčového princípu, a to ako jeho tendenciu zvýšiť zisk 
a minimalizovať straty. Zisk v tomto prípade nadobúda rôzne formy od 
materiálnej, cez emocionálnu až spoločenskú.  

1. Teória klasického podmieňovania vysvetľuje mravné konanie v kontexte 
k podmieneným emocionálnym reakciám, ktoré sa vytvárajú na základe 
princípu klasického podmieňovania.  

Príklad:  
nepodmienený podnet → nepodmienená reakcia 
(okríknutie/plesnutie) → úzkosť 
 
podmienený podnet  + nepodmienený stimul  →   nepodmienená reakcia  
nemorálny čin          okríknutie/plesnutie           úzkosť 

     Opakované striedanie podmieneného stimulu s nepodmieneným vedie 
k automatickému prežívaniu úzkosti už len pri pomyslení na nemorálny čin. 
Podľa Eysencka (1996) vytvára časový faktor pri združovaní stimulu 
a reakcie rôzne etické účinky. Trest pred nemorálnym činom vytvára 
svedomie a upevňuje odolávanie voči pokušeniu. Trest po čine vytvára pocit 
viny a výčitky svedomia.  

                                                
15 Princípy klasického podmieňovania prvýkrát opísal I.P.Pavlov (ruský 
fyziológ; 1849-1936). Pri klasickom podmieňovaní správanie vyvolané 
špecifickým podnetom sa začína vyvolávať často úplne odlišným podnetom. 
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2. Teória operačného podmieňovania ako základ operačného učenia 
vysvetľuje vývin mravného správania prostredníctvom posilnenia následkov 
správania16. Prejavené správanie, považované v spoločnosti za morálne, je 
pozitívne posilnené a odmenené napr. pozornosťou, chválou a jedinec 
nadobúda emocionálny zisk. Nemorálne správanie je zväčša trestané, čo 
predstavuje negatívne posilnenie prejavené vyhnutím sa trestu.  

      Pozitívne posilnenie je považované za efektívnejšie v porovnaní s trestom 
a to z dvoch dôvodov: odmeny poskytujú informácie o žiaducom správaní, 
vyvolávajú pocity hrdosti a motivujú k opakovaniu žiaduceho správania. 
Druhým dôvodom je fakt, že tresty vyvolávajú obranné mechanizmy, odpor 
a hostilitu a frekvencia nežiaduceho správania sa dokonca môže zvýšiť, 
pokiaľ ním chce jedinec získať pozornosť (Hall & Lindzey, 1997). 

3. Teória sociálneho učenia17 vysvetľuje morálku ako podobu 
interiorizovanej kontroly správania. Zdôrazňuje vplyv sociálneho prostredia a 
kultúry, ako nositeľov noriem, hodnôt, modelov a pravidiel. Špecifikuje 
proces, akým sa tieto štandardy prenášajú v interpersonálnom kontakte 
a prostredníctvom mediálnej komunikácie na úroveň sociálnych skupín 
a úroveň jednotlivcov. Významnú úlohu v individuálnom procese 
zvnútorňovania morálnych štandardov zohľadňujúcich sociálny a kultúrny 
kontext zohrávajú mechanizmy sociálneho učenia.  

     Podľa teórie sociálneho učenia si dieťa osvojuje mravné správanie na 
základe pozorovania a imitovania modelového správania. Podmienkou však 
je, že správanie vzoru musí byť morálne a pozitívne posilnené a jedinec 
podobné odmeny musí očakávať. Pozorovanie trestu za nemorálne správanie 
vyvolá v dieťati pocit nepriameho trestu, čo môže viesť k vyhnutiu sa 
neželanému správaniu a tým aj trestu. 

                                                
16 Princípy operačného, resp. inštrumentálneho učenia rozpracoval americký 
psychológ  B.F. Skinner (1904-1990). Na rozdiel od klasického 
podmieňovania pri operačnom podmieňovaní správanie, ktoré organizmus 
emituje spontánne, je povzbudzované, resp. posilňované, aby sa opäť 
objavilo, prípadne sa eliminuje pozitívnym alebo negatívnym posilnením. 
Tým je možné vyvolať nové, spontánne odpovede. 
17 Predstaviteľom teórie sociálneho učenia je Albert Bandura (nar. 1925). 
Zaviedol pojem recipročný determinizmus, ktorý predstavuje vzájomnú 
interakciu medzi správaním, prostredím, myslením a ostatnými vnútornými 
procesmi človeka. 
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     Zovšeobecnenie princípu osvojovania si morálneho správania na základe 
sociálneho učenia môže vysvetliť osvojovanie si princípov rodičovskej 
morálky lepšie než princíp freudovskej identifikácie. 

Prínosy a obmedzenia teórií učenia 

     Uvedené teórie klasického podmieňovania a operačného učenia boli 
empiricky overené prostredníctvom viacerých experimentov, napr. Aronfreed 
(in Hall & Lindzey, 1997) zistil, že chlapci, ktorí sú potrestaní verbálne ešte 
pred zakázaným činom, majú väčšiu schopnosť odolať pokušeniu čin 
vykonať, aj keď sú sami v miestnosti, na rozdiel od chlapcov potrestaných až 
po čine. 

     Solomon a kol. (in Hall & Lindzey, 1997) experimentom so psami získal 
podobné výsledky. Vzhľadom k faktu, že viaceré experimenty boli 
realizované na zvieratách, je zovšeobecniteľnosť výsledkov na ľudskú 
populáciu nízka. Otázna ostáva aj zovšeobecniteľnosť výsledkov 
laboratórnych experimentov.  

     Prehľadné hodnotenie teórie sociálneho učenia ponúka M. Eysenck 
(1996). Za prínosný považuje fakt, že sa vplyv odmien, trestov a operačného 
učenia na morálne správanie preukázal. Potvrdila sa i transsituačná nestabilita 
morálneho správania, najmä u detí. Limity týchto teórií v kontexte morálky 
sa ukazujú podľa Eysencka najmä v tom, že u dospelých nerátajú práve 
s primeranou situačnou konzistentnosťou ich morálneho konania. Je taktiež 
komplikované na báze týchto teórií vysvetliť proces, akým si ľudia osvojujú 
všeobecné morálne princípy (napr. spravodlivosť, čestnosť a pod.) a nemožno 
nimi legitímne zdôvodniť prečo mnohí ľudia prechádzajú rovnakými etapami 
morálneho vývinu. Otázne ostáva, ako vlastne samotný vývin morálky 
prebieha. Nevýhodou spomínaných teórií ostáva i fakt, že neberú do úvahy 
akýkoľvek kvalitatívny pokrok vo vývine morálky, iba naznačujú, že si dieťa 
s vekom osvojuje viac morálneho alebo nemorálneho správania. 

     Podľa Leppera (Lepper, & Hodell, 1989) teórie sociálneho učenia 
podceňujú vplyv kognitívnych faktorov v mravnom vývine. Na jednej strane 
berú do úvahy kognitívne aspekty v podobe očakávaní a vnútorných odmien 
a trestov, avšak prehliadajú zložitosť a vplyv morálneho myslenia na 
správanie. Príkladom môže byť výskum, ktorý dokázal, že výskyt 
nemorálneho správania sa môže zvýšiť vplyvom trestu, ak ide o snahu získať 
pozornosť a vonkajšia odmena môže viesť k zníženiu mravného správania, 
pokiaľ je častejšia ako vnútorné odmeny. 



 
2  Morálne usudzovanie 

 

 60 

     Ako efektívnejší spôsob vysvetľovania morálneho konania sa, v porovnaní 
s princípmi mechanického učenia, ukazuje snaha vysvetliť, ako sa dieťa snaží 
normám dospelých vyhovieť, resp. ako je voči nim konformné. Napr. 
kolektív autorov Kochanska, Aksan a Koenig (1995) zistili rozdiel medzi 
situačným a vopred premysleným rešpektovaním noriem. V prípade 
situačných vplyvov na konanie je potrebná neustála stimulácia k žiaducemu 
správaniu zo strany autority (povzbudzovanie..).  
 

2.5 Koncepcia morálky každodenného života Dennisa Krebsa 

 
     Chápanie morálky založenej na kognitivistickej teórii morálneho vývinu 
L.Kohlberga získalo veľkú obľubu, dodnes je táto teória citovaná 
v publikáciách a učebniciach vývinovej psychológie a psychológie morálky. 
Napriek tomu má viacero sporných bodov. Väčšina jej kritiky nie je 
zameraná na nedostatky teórie – konceptu - ako celku. Kritika je zameraná na 
to, že teória nedostatočne zodpovedá tomu, ako ľudia riešia morálne 
problémy v reálnom, každodennom živote.   

     Kohlbergova teória vychádza z morálnych kognícií a morálnu zložku 
osobnosti chápe cez štruktúry morálneho usudzovania. Povahu takéhoto 
usudzovania Kohlberg zisťuje prostredníctvom odpovedí osoby na 
filozofické morálne dilemy (pozri kap 5.2). Predpokladá, že dosiahnutý 
stupeň morálneho usudzovania ovplyvňuje to, ako osoba chápe dilemu, rieši 
ju a aké argumenty uvádza v prospech zvoleného riešenia. Zároveň 
predpokladá, že práve morálne usudzovanie je primárnym faktorom stojacim 
za morálnym správaním. Kritici však uvádzajú (Krebs, Denton, & Wark, 
1997), že pri riešení rôznych morálnych dilem uvádzajú tie isté osoby 
argumenty zodpovedajúce rôznym stupňom morálneho usudzovania (podľa 
Kohlberga by mali uvažovať konzistentne podľa svojho morálneho stupňa), 
prípadne ľudia na rôznych stupňoch vývinu morálneho usudzovania uvádzajú 
rovnaké argumenty pri riešení morálnych dilem (podľa Kohlberga by mali 
uvádzať rôzne argumenty v závislosti od dosiahnutého stupňa). Krebs 
a Denton (2005) predpokladajú, že rôzne typy dilem sa líšia v sile, v akej sú 
schopné vyvolávať odlišné formy morálnych úsudkov. Azda najzásadnejším 
aspektom kritiky je pochybnosť ako (a či vôbec) zodpovedá uvažovanie 
o hypotetických Kohlbergových dilemách uvažovaniu o dilemách reálneho, 
každodenného života. 
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2.5.1 Odlišnosti riešenia hypotetických dilem a dilem z reálneho života 

 
     Krebs so spolupracovníkmi (Krebs, & Denton, 2005; Krebs, Denton, & 
Wark, 1997; Wark, & Krebs, 2000) uvádzajú viacero aspektov, v ktorých sa 
odlišuje riešenie hypotetických a reálnych morálnych dilem. Rozdiely možno 
zhrnúť niekoľkých oblastí:  

• Typ dilemy 
• Perspektíva nazerania na morálnu dilemu 
• Sociálne konvencie 
• Zvažovanie následkov 
• Publikum ako adresát zdôvodňovania 
• Kontext morálnych dilem 
• Úloha emócií (podrobnejšie v kapitole Morálne emócie) 
• Význam predchádzajúcich rozhodnutí 
• Interindividuálne rozdiely 

 

2.5.2 Typológia morálnych dilem  

 
     „Morálna“ dilema je napätie vyvolávajúca situácia, kedy sa musíme 
rozhodnúť medzi dvoma možnosťami v kategóriách dobra a zla. Obe 
možnosti majú negatívne stránky. Dilemou môže byť len taká situácia, 
v ktorej osoba môže aktívne pôsobiť. Dilemou sa tiež môže stať situácia 
rozhodovania medzi prevzatím zodpovednosti – aktívnym konaním 
a rezignáciou – pasivitou. Miera dilematičnosti je pre každú osobu 
individuálna v závislosti od významnosti situácie pre osobu (Heidbrink, 
1997). 

     Väčšinu morálnych dilem, o ktorých ľudia uvažujú, možno zaradiť do 
jednej zo štyroch kategórií (Kebs, Denton, & Wark, 1997; Krebs, & Denton, 
2005):  

1. Filozofické morálne dilemy 

Sú to abstraktné, filozofické dilemy, ktoré priamo nezahŕňajú rodinu, 
priateľov či známych, ale osoba o nich uvažuje a diskutuje vo svojom 
bežnom živote (interrupcia, trest smrti, eutanázia a pod.). 
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2. Antisociálne morálne dilemy 

A) Reakcia na priestupok – dilemy požadujúce rozhodnutie, ako reagovať na 
priestupok, nespravodlivosť, zločin či porušenie pravidiel, ktoré nastalo 
(kamarát podvádza na skúške, otec má ľúbostný pomer, ...). 

B) Reakcia na pokušenie – dilemy, v ktorých sa vyskytuje pokušenie splniť si 
svoje potreby a túžby, zhromaždiť zdroje, zvýšiť zisky nečestným spôsobom, 
nemorálne, neférovo, bezohľadne (stretávať sa s priateľovým dievčaťom, 
klamať rodičom aby som sa vyhol problémom,...). 

3. Dilemy sociálneho tlaku 

Sú to dilemy, kedy sa osoba cíti byť pod tlakom, zjavným alebo skrytým, inej 
osoby alebo skupiny osôb, aby konala v nesúlade so svojimi hodnotami 
a identitou (požiadavky na konzumáciu alkoholu v skupine kamarátov, 
očakávania „nelegitímnej“ pomoci na skúške od spolužiakov, ...). 

4. Prosociálne morálne dilemy 

A) Reakcia na konfliktné požiadavky – dilemy vyžadujúce rozhodnutie čo 
robiť, ak osoba čelí nerovnakým požiadavkám dvoch alebo viacerých ľudí, 
zvyčajne s dôsledkom na vzťah k týmto ľuďom (matka očakáva 
pravdovravnosť ale súrodenec zachovanie tajomstva, očakávanie podpory od 
rozvedených rodičov, ...). 

B) Reakcia na potreby iných – dilemy vyžadujúce rozhodnutie, či sa má 
osoba angažovať v proaktívnom správaní voči iným a v tom, aké sú jej 
povinnosti a zodpovednosť voči nim (vziať kľúče od auta opitému známemu, 
pomôcť priateľovi kriminálnikovi, ...). 

     Kohlbergove dilemy sú konštruované tak, aby vyvolávali najvyššie stupne 
morálneho usudzovania. Výskumy potvrdzujú, že v reálnom živote môžu tie 
isté osoby na rôzne typy dilem formulovať úsudky rôznych štádií morálneho 
usudzovania. Wark a Krebs (in Krebs, Denton, & Wark, 1997) uvádzajú, že 
univerzitní študenti najčastejšie vykazujú stupeň 3/4 morálneho usudzovania 
v prípade filozofických dilem, stupeň 3 pri prosociálnych dilemách a stupeň 
2/3 pri riešení antisociálnych morálnych dilem.  
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2.5.3 Perspektíva nazerania na morálnu dilemu 

 
     Kohlberg predpokladal, že ľudia tvárou v tvár dilemám života uvažujú 
obdobne, ako napríklad pri Hainzovej dileme (ukážka tejto známej dilemy je 
na str.114, kap.5.2). V tejto hypotetickej dileme však riešia problém 
z perspektívy tretej osoby. V reálnom živote to tak zvyčajne nie je. Smetana 
(in Krebs, Denton, & Wark, 1997) zaznamenal odlišné formy morálnych 
úsudkov u žien, ktoré sa aktuálne rozhodovali o interrupcii v porovnaní 
so ženami, ktoré o nej uvažovali hypoteticky. Zároveň je rozdiel v spôsoboch 
posudzovania osobných a neosobných morálnych dilem.  
 

2.5.4 Sociálne konvencie 

 
     Veľká časť sociálneho života a rozhodovania sa nad každodennými 
problémami predstavuje podriaďovanie sa ustáleným zvykom bez potreby 
hodnotiť takéto správanie ako morálne či nemorálne. Rozlišovanie medzi 
morálnym a konvenčným je centrálnou témou teórie sociálnych domén 
Turiela a Nucciho (in Vacek, 2008, str.46-47). Podľa týchto autorov je 
potrebné rozlišovať medzi morálnou oblasťou-doménou, oblasťou sociálnych 
konvencií a oblasťou osobných preferencií.  

     Pod morálnu oblasť patria všeobecne platné požiadavky, príkazy 
a záväzky odvodené z historickej skúsenosti. Tieto normy sú univerzálne 
a nemenné, nezávisia na sociálnom kontexte. Vražda alebo zabitie druhej 
osoby je bez ohľadu na kultúru či sociálnu skupinu zlé (i keď niekedy je 
ospravedlniteľné ako menšie zlo), žiadna autorita ho nemôže učiniť morálne 
akceptovateľným.  

     Oblasť sociálnych konvencií sa týka pravidiel zakladajúcich sa na 
sociálnej dohode. Ich platnosť je obmedzená sociálnou skupinou a autorita 
ich môže meniť. Je to vlastne pravidelnosť v správaní, ktorá koordinuje 
interakcie osôb v sociálnej skupine. Objímanie sa dvoch mužov na verejnosti 
je v niektorých kultúrach neprípustné, inde akceptovateľné a napríklad na 
futbalových trávnikoch úplne bežné a akceptovateľné.  

     Poslednou doménou sociálneho života je oblasť osobných preferencií 
alebo vkusu osoby. Tá by nemala byť regulovaná sociálnym súhlasom, 
napríklad nik by nemal osobe diktovať, aká farba sa jej má páčiť. 
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     Konvencie sú teda záležitosťou dohôd a sú základom toho, čo označujeme 
ako slušné a vhodné správanie.  
 

2.5.5 Zvažovanie následkov 

 
     Ďalším rozdielom hypotetických a reálnych dilem je ich predpokladaný 
dopad na osobu. Riešenia hypotetických dilem neprinášajú osobe zvyčajne 
žiadne väčšie dôsledky pre ďalší život, v reálnych dilemách sú však dôsledky 
priamo prítomné a osoba o nich uvažuje („Čo sa stane, ak...“), keď rieši 
morálny problém. Angažovanie sa v konflikte, kde osoba môže prísť k ujme 
na zdraví alebo pokušenie beztrestne prísť k nečestnému zisku predstavujú 
reálne dôsledky pre život osoby a táto ich zahŕňa do svojho uvažovania 
pri riešení morálnej dilemy. Očakávané dôsledky možno kategorizovať do 
štyroch skupín. 

A ) Predpokladané materiálne a fyzické následky 

Aj keď mnoho ľudí by uprednostnilo ukradnutie lieku pri riešení Hanzovej 
dilemy, v skutočnosti by také niečo nedokázali urobiť. Je rozdiel zvažovať 
následky pre hypotetickú osobu alebo pre seba či blízke osoby. Ľudia 
v skutočnosti preferujú morálne voľby a rozhodnutia, ktoré maximalizujú 
vlastný zisk. Vznikajúci rozpor medzi „mal by som“ a „čo reálne môžem“ 
vytvára kognitívnu disonanciu a jedinec je motivovaný redukovať tento 
nesúlad. V kontraste s Kohlbergovou koncepciou často slúži morálne 
usudzovanie na ospravedlnenie konania na základe materiálnych následkov 
pre osobu.  

B) Predpokladané sociálne následky (...čo si o mne pomyslia iní...) 

V Kohlbergovom modeli je schopnosť dívať sa na svet očami iných 
(preberanie sociálnej perspektívy) priamou súčasťou morálneho usudzovania 
a slúži k zvažovaniu záujmov rôznych  účastníkov problému. V reálnom 
živote má schopnosť sociálnej perspektívy inú úlohu. Osoba sa pokúša dívať 
sa očami iných kvôli tomu, aby vedela predpokladať, ako budú ostatní 
reagovať na jej správanie. Sociálna perspektíva v tomto prípade slúži na 
vyhýbanie sociálnemu nesúhlasu a vytváraniu vlastného sociálneho image 
v očiach iných.  
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C) Predpokladané psychologické následky pre osobu 

Denton a Krebs (in Krebs, Denton, & Wark, 1997) zaznamenali zaujímavý 
fenomén akejsi dvojitej morálky, zvyčajne máme tendenciu pokladať sa za 
morálnejších, než sú tí ostatní. Takmer každý z respondentov výskumu 
predpokladal, že uňho je menej pravdepodobné, aby sadol za volant pod 
vplyvom alkoholu, ako je to u ostatných ľudí. Ľudia sa považujú za morálne 
bytosti a majú potrebu investovať do svojej morálnej identity. Ak by mali 
konať v nesúlade s touto identitou (napr. ak porušujú zákon) a zažívajú vinu 
či nesúhlas od ostatných, sú motivovaní tento nesúlad redukovať. Naopak, ak 
konajú v súlade so svojou morálnou identitou, majú tendenciu zažívať 
príjemné emócie, čo posilňuje ich predstavu o sebe ako morálnej osobe. 

D) Predpokladané následky pre iných 

Predpokladané následky vlastných rozhodnutí na iné osoby v reálnych 
situáciách ovplyvňujú morálne úsudky iným spôsobom, ako je to pri 
hypotetických dilemách. Carpendale a Krebs (in Krebs, Denton, & Wark, 
1997) napríklad zistili, že je významný rozdiel medzi množstvom 
predávajúcich, ktorí sa rozhodli prezradiť potencionálnemu zákazníkovi 
skryté vady tovaru, ak sa jednalo o skutočné osoby na rozdiel od hypotetickej 
situácie. Prekvapivým výsledkom bolo, že viac predávajúcich ochotných 
odhaliť závady bolo v reálnych situáciách (kedy týmto rozhodnutím prišli 
o zisk). Predpokladané následky pre iné osoby dávajú priestor pre realizáciu 
altruistického správania.  
 

2.5.6 Publikum 

 
     Hypotetické dilemy sú zvyčajne riešené v kontexte diskusie s inými 
ľuďmi. Osoba diskutujúca o takejto dileme adresuje svoje úsudky istému 
auditóriu – publiku. Charakter morálneho úsudku závisí potom od toho, 
komu je morálne zdôvodňovanie adresované. Carpendale a Krebs (in Krebs,  
& Denton, 2005) zistili, že osoby uvádzali morálne úsudky vyššieho stupňa, 
ak boli presvedčené, že ich eseje bude čítať profesor filozofie, ako keď to mal 
byť profesor úplne iného odboru. Ľudia sú citliví na publikum, či už je 
prítomné, anticipované (očakávané, predpokladané) alebo vnútorné, keďže je 
to investícia do ich verejného image. Vnútorné publikum býva podobné 
Freudovmu supergegu (internalizované rodičovské normy a hodnoty; 
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svedomie a ego-ideál) a predpokladá sa, že má veľkú úlohu pri každodenných 
dilemách. 
 

2.5.7 Kontext 

 
     Aj prostredie, v ktorom sa osoba nachádza môže ovplyvňovať stupeň 
morálneho úsudku osoby. Napríklad špecifické prostredia, ako väznice alebo 
miesta, kde sa schádzajú antisociálne skupiny mládeže, podporujú u osôb 
nižšie stupne morálnych úsudkov. Denton a Krebs (in Krebs, & Denton, 
2005) zistili, že v kontexte barov, krčiem a nočných klubov, špeciálne ak tam 
boli prítomné osoby pod vplyvom drog, produkovali účastníci výskumu 
úsudky signifikantne nižšieho stupňa ako v akademickom prostredí. Diener 
(in Krebs, & Denton, 2005) uvádza, že prostredie rockových koncertov alebo 
rušných párty podfarbených alkoholom môžu ovplyvniť ľudí k strate seba-
uvedomenia, čo môže zúčastneným zabrániť prístup k ich morálnym 
štandardom. Zároveň celkový kontext riešenia dilemy je dôležitý. 
Hypotetické dilemy sa riešia zvyčajne v pokojnom prostredí, osoba má 
priestor na zvažovanie možností. V reálnom živote sa však morálne dilemy 
riešia pod tlakom, v časovom strese, v určitom emocionálnom rozpoložení. 
O riešeniach sa často vyjednáva.  
 

2.5.8 Význam predchádzajúcich rozhodnutí 

 
     Nielen morálne usudzovanie má vplyv na úsudky a rozhodnutia 
v morálnej oblasti, veľkú úlohu pre ďalší spôsob morálneho usudzovania 
majú aj predchádzajúce rozhodnutia. Ľudia sa snažia udržať súlad medzi 
uvažovaním a konaním. Ak sú predchádzajúce rozhodnutia a konanie 
v nesúlade s hodnotami a morálnym usudzovaním osoby, je táto motivovaná 
nesúlad odstrániť. Nesúlad možno redukovať racionalizáciou, 
ospravedlňovaním a zľahčovaním predchádzajúcich nemorálnych rozhodnutí, 
nadhodnocovaním pozitívnych stránok uskutočnenej voľby a podobne.  
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2.5.9 Interindividuálne rozdiely 

 
     Napriek Kohlbergovmu presvedčeniu o jedinečnosti morálneho 
usudzovania pre morálne rozhodovanie a správanie, do procesu 
predchádzajúcemu tvorbe morálneho úsudku vstupuje ešte mnoho 
premenných na strane osoby. Sú to osobnostné vlastnosti, morálna orientácia, 
morálna senzitivita osoby, orientácia na internalizáciu/externalizáciu, 
politické a svetonázorové hodnoty, kopingové stratégie, empatia a podobne 
(Krebs, & Denton, 2005). 

     Je možné nájsť viacero ďalších rozdielov, ktoré odlišujú riešenie 
morálnych otázok v Kohlbergových dilemách oproti bežnému životu. Ako 
uvádzajú Krebs a Denton (2005), v bežnom živote jedinci robiaci morálne 
rozhodnutie zvyčajne poznajú toho, koho sa ich rozhodnutie týka, 
prechovávajú voči nemu určité pocity, majú spoločnú minulosť, očakávajú 
určité interakcie aj v budúcnosti a teda musia rátať s tým, že ich rozhodnutie 
ovplyvní tento vzťah v budúcnosti. Jedinci postavení pred morálne 
rozhodnutie sú zvyčajne zainteresovaní v morálnom konflikte, preto keďže 
ide konkrétne o ich osobu sa ich usudzovanie môže líšiť od usudzovania o 
inom človeku. Konflikty bežného života často vyvolávajú silné emócie, ktoré 
môžu ovplyvniť morálne rozhodovanie. Dilemy bežného života zvyčajne 
vyžadujú aj osobné zainteresovanie sa jedinca, ktorý rozhodnutie robí a 
vykonanie nejakého činu. 

     Záverom možno dodať, že Kohlbergov model morálneho usudzovania je 
platný v prípade „ideálnych podmienok“, ktoré nie sú skreslené ďalšími 
faktormi, ktoré bežný život zvyčajne prináša. Takto vypovedá 
o potencionálnej kapacite morálneho usudzovania, najvyššom 
dosiahnuteľnom stupni, nie o forme úsudkov, ktoré budú osoby zvyčajne 
používať a ktoré môžu zodpovedať nižším štádiám morálneho usudzovania.  

 
Otázky k 2. kapitole učebných textov: 
1. Porovnajte Piagetovu a Kohlbergovu štadiálnu teóriu. 
2. Vysvetlite ako chápe morálne perspektívy Carol Gilliganová. 
3. Ako vysvetľuje morálny vývin teória operačného podmieňovania? 
4. Aký je vzťah medzi stupňom preberania sociálnej perspektívy a štádiom 
vývinu morálneho usudzovania? 
5. Čím sa odlišuje riešenie hypotetických dilem od riešenia morálnych dilem 
v bežnom – reálnom živote? 
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6. Ktorý autor obrátil pozornosť pri morálnom vývine od antisociálneho 
k prosociálnemu morálnemu usudzovaniu? 
7. Pokúste sa spomenúť si na niektorú z morálnych dilem, ktorú Ste 
v poslednom čase riešili.  
- Pod ktorý z typov morálnych dilem Krebsovho delenia by Ste ju zaradili? 
- Aké typy následkov Ste pri jej riešení zvažovali?  
- Ako by na Vašom mieste uvažovali v tejto dileme osoby na jednotlivých 
štádiách morálneho vývinu podľa Kohlberga? 
- Čím by sa líšili úsudky zodpovedajúce mužskej a ženskej morálke podľa 
Gilliganovej pri riešení tohto problému?    
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