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3 MORÁLNE EMÓCIE 
 
     Je príliš zjednodušujúce zamerať sa pri vysvetľovaní morálneho správania 
len na kognitívne aspekty morálneho usudzovania. Uvažovanie o morálnych 
problémoch, rozhodovanie sa i samotné správanie býva často doprevádzané 
špecifickými emóciami ako sú napríklad vina či hanba. Tieto zvykneme 
nazývať morálne emócie. Zároveň na morálne správanie majú vplyv i iné 
„nie-morálne“ emócie, korigujúce konanie ľudí v situáciách v morálnom 
kontexte. Emócie teda môžu byť jedným z faktorov stojacich za morálnym 
rozhodovaním a konaním, sprievodným javom i výsledkom tohto procesu. 

     Klasické teórie morálneho vývinu (zastúpené Piagetom, Kohlbergom či 
Gilliganovou) vychádzajú z racionalistického princípu, ktorý predpokladá, že 
morálne úsudky (moral judgment) o tom, čo je správne, sú tvorené 
predovšetkým procesom morálneho usudzovania18 (moral reasoning), pričom 
tieto úsudky by mali byť kauzálne spojené s rozhodovaním a správaním 
v morálnom kontexte. Racionalistická schéma je bližšie popísaná na obr. 2. 

 

 
Obr. 2  Racionalistický model tvorby morálneho úsudku. Morálne emócie 
ako napríklad sympatia môžu niekedy vstupovať do procesu morálneho 
usudzovania (podľa Haidt, 2001, s.35) 
 
     Naproti racionalistickej teórii stojí prístup, ktorý je založený na intuíciách. 
Intuicionistický model možno jednoducho popísať tak, že pri hodnotení 
situácie najprv osoba na základe intuície vytvorí úsudok, a až potom 
procesom morálneho usudzovania argumentuje svoje rozhodnutie. Táto 
schéma je znázornená na obr. 3. 

                                                
18 Morálnym úsudkom sa myslí rozhodnutie o tom, čo je v problémovej 
situácii správne; usudzovaním sa myslia kognitívne procesy uvažovania 
o danom probléme. Napriek slovnej podobnosti v slovenskom preklade 
nemusí byť morálny úsudok výsledkom morálneho usudzovania. 
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Obr. 3 Na sociálnych intuíciách založený model morálneho úsudku. Úsudok 
osoby A je založený na intuícii (1) a je post-hoc zdôvodňovaný (2). 
Postupnosť zodpovedajúca racionalistickému modelu (5, 6) je zriedkavá. 
Keďže tento model chápe tvorbu morálnych úsudkov ako interpersonálny 
proces,  prerušovanou čiarou je znázornené ovplyvňovanie intuícií druhých 
osôb, a to na základe zdôvodňovania osoby (3) a sociálnou persuáziou (4) na 
základe rozhodnutia osoby A (podľa Haidt, 2001, s.36).  
      
     Keď Haidt (2001) argumentuje v prospech intuicionistickej teórie, uvádza 
názorný príklad: 

     Julie a Mark sú súrodenci. Počas letných prázdnin spolu cestovali po 

Francúzsku. V jednu noc zostali sami ubytovaní blízko pláže. Rozhodli sa, že 

by mohlo byť zaujímavé a zábavné, ak by sa spolu pomilovali. Minimálne to 

bude nová skúsenosť pre nich oboch. Julie brala antikoncepciu a Mark použil 

kondóm. Milovanie si užili, ale zhodli sa, že už to nikdy nebudú opakovať. 

Nechali si túto noc ako špeciálne tajomstvo, ktoré ich robí bližších jeden 

druhému. Čo si o tom myslíte, bolo to, že sa spolu milovali z ich pohľadu 

správne?  

     Väčšina ľudí zvykne zareagovať, že to bolo nesprávne, a potom začnú 
hľadať príčiny (Haidt, Bjorklund, & Murphy, in Haidt, 2001). 
Racionalistický prístup teda vychádza z toho, že morálne úsudky a vedomosti 
sú získané predovšetkým procesom usudzovania. Morálne emócie, ako sú 
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napríklad sympatia, môžu vstupovať do procesu usudzovania, ale priamo 
neovplyvňujú - nezapríčiňujú morálne úsudky. Podľa racionalistov sa osoba v 
rýchlosti stáva najprv sudcom, zhodnocujúcim mieru škody, práva, 
spravodlivosti a slušnosti pred tým, ako vysloví úsudok o Julii a Markovi. Ak 
nenájde žiaden dôvod pre odsúdenie, nevysloví žiadne odsudzujúce 
stanovisko. Naproti tomu intuicionistický prístup v morálnej psychológii 
tvrdí, že morálne intuície (zahŕňajúce i morálne emócie) prichádzajú ako prvé 
a priamo zapríčiňujú morálne úsudky. Takto chápaná morálna intuícia je druh 
kognície, ale nie je to spôsob usudzovania. Morálne usudzovanie je zvyčajne 
ex-post-facto proces používaný k ovplyvňovaniu intuícií (a takto aj úsudkov) 
druhých ľudí. Podľa tohto modelu osobe prebleskne hlavou odmietnutie 
incestu a intuitívne vie, že niečo nie je v poriadku. Ak je potom 
konfrontovaná s požiadavkou na vysvetlenie, osoba sa stáva obhajcom 
vlastného stanoviska radšej, ako by mala ako sudca hľadať pravdu. 
Produkuje argument  za argumentom bez zaváhania o verdikte, že Julie a 
Mark konajú nesprávne napriek tomu, že argumenty nie sú dostatočné (Haidt, 
2001). 

     Tiež Shaffer (in Lajčiaková, 2008) dopĺňa zjednodušujúci kognitivistický 
prístup k chápaniu morálneho vývinu. Rozlišuje tri zložky morálneho vývinu, 
mimo kognitívnej zložky i emočnú a konatívnu. Veľkú dôležitosť má emočná 
zložka najmä pre zástancov psychoanalytickej teórie. Má najvýznamnejšiu 
úlohu v procese morálneho vývinu a je pod kontrolou superega. Síce 
neveľkú, ale nezanedbateľnú úlohu prisudzuje emóciám aj teória sociálneho 
učenia. Podľa nej sú emócie pozadím, kontextovou premennou, ktorá pomáha 
dieťaťu orientovať sa, robí ho vnímavejším voči modelom správania 
dospelých a uľahčuje zvnútorňovanie rodičovských zákazov (Lajčiaková, 
2008).   
 

3.1 Typológia morálnych emócií 

 
     Spoločným znakom pre identifikáciou emócií, ktoré sú považované za 
morálne emócie sú dva faktory (Koukolík, 2006; Haidt, 2003): 
- osobná nezúčastnenosť, neangažovanosť (spúšťajúce udalosti, ktoré ich 
vyvolávajú, sa osoby priamo netýkajú; niektorým ľuďom stačí, aby počuli 
o trpiacej osobe alebo na fotografii videli utrpenie, aby to v nich vyvolalo 
hnev či súcit); 
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- tendencia k prosociálnemu správaniu (dobrým príkladom je súcit 
s človekom v núdzi, ktorý môže byť motívom k pomoci danej osobe). 

     Na základe týchto dvoch komponentov možno morálne emócie usporiadať 
(obr. 4). 
 

 

Obr. 4 Usporiadané morálne emócie. Najtypickejšie morálne emócie sú 
blízko pravého horného rohu. DAAD = distres z distresu druhej osoby 
(Haidt, 2003, s.854). 
 
     Haidt (2003; podobne Koukolík, 2006) delí morálne emócie na základe 
podobnosti do dvoch veľkých a dvoch malých skupín, ktoré nazýva rodinami. 
Takéto skupiny/rodiny emócií možno nájsť vo všetkých kultúrach s malými 
odlišnosťami v jednotlivých emóciách. 
1. Emócie odsudzujúce iných – hnev, hnus, pohŕdanie. 
2. Emócie slúžiace sebauvedomeniu – hanba, vina, znepokojenie/rozpaky. 
3. Emócia, ktorá je odpoveďou na utrpenie iných – súcit.  
4. Emócie vyzdvihujúce druhých – vďačnosť, úžas, pocit vznešenosti. 
 

3.1.1 Emócie odsudzujúce iných  

 
Hnev 

     V literatúre býva zvyčajne popisovaný ako amorálna (non-moral, 
immoral) emócia, ktorú je potrebné tlmiť. Hnev je najčastejšie reakciou na 
frustráciu, v tejto podobe je hnev prítomný nie len u človeka, ale i u zvierat. 
Ďalším motívom, ktorý ľudia uvádzajú ako príčinu hnevu, je vnímaná 



 

Základy psychológie morálky 

 

 75 

nespravodlivosť, nemorálnosť alebo antisociálne správanie. Sám o sebe môže 
byť motiváciou k útoku, odplate, náprave nespravodlivosti (Haidt, 2003).  

Hnus, zhnusenie 

     Podnety, ktorú spúšťajú hnus môžu byť fyzikálne objekty, ale tiež podnety 
sociálne a morálne. Pohľad na amputovanú končatinu, rozpoznané 
pokrytectvo u iných alebo incest, všetko to sú rôznorodé podnety 
vyvolávajúce ten istý pocit (Koukolík, 2006). Hnus môže byť podnetom k 
„morálnemu vegetariánstvu“ (predstavuje iný druhy stravovacieho návyku 
ako vegetariánstvo zo zdravotných dôvodov), kontakt s osobou nižšej  kasty 
(vykonávajúcej podradné práce a aktivity) a vyvolané pocity hnusu (tzv. 
interpersonálny hnus) podporujú udržiavanie rasovej segregácie v južnej 
Afrike a kastovnícky systém v Indii. Všetky formy hnusu vyvolávajú 
špecifické tendencie ku konaniu vo forme vyhýbania, úniku, očistných 
aktivít, ale i vyhostenia osoby, prerušenia kontaktu... Tendencie k aktivitám 
vyvolaným zhnusením môžu byť chápané tiež ako prosociálne. Prosociálne 
správanie nemusí byť totiž chápané schematicky len ako milé a láskavé 
konanie. Vyhýbanie osobám, ktoré sú zdrojom morálneho hnusu môžu slúžiť 
spoločnosti a štruktúre pravidiel, ktoré daná spoločnosť vyznáva. Hnus je 
napríklad jedným z faktorov odmietania homosexuálov. Bez ohľadu na to, či 
je vylučovanie homosexuálov z rôznych foriem verejného života považované 
za morálne alebo nemorálne, motívy vedúce ľudí k takémuto správaniu majú 
morálnu povahu (Haidt, 2003). 

Pohŕdanie 

     Môže byť kombináciou hnevu a hnusu, súčasťou hnevu alebo 
i samostatnou emóciou. Jeho súčasťou je pocit morálnej nadradenosti, 
napríklad voči osobám na nižšom stupni sociálneho rebríčka, ale tiež naopak 
voči vyšším vrstvám. Na rozdiel od hnevu nezvykne pohŕdanie vyvolávať 
tendencie k útoku. Pocit zhnusenia, pohŕdanie i hnev sú skupinou emócií 
zodpovedajúcich porušeniu morálneho poriadku (Koukolík, 2006). 
 

3.1.2 Emócie slúžiace sebauvedomeniu - vina, hanba, rozpaky 

 
     Sú to emócie, ktoré sú nazývané tiež ako úmyselné, vedomé či 
uvedomované, pretože porozumenie a hodnotenie seba je podstatou týchto 
emócií (Eisenberg, 2000). Pomáhajú monitorovať a kontrolovať vlastné 
správanie, či zamedzovať mu (Haidt, 2003).  
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Rozpaky 

     Odlišujú sa od viny a hanby, pretože zahŕňajú predpoklady, zážitok a 
neverbálny zjav, ktorý je odlišný od týchto emócií. Rozpaky sú menej 
negatívna, menej závažná a veľmi prchavá emócia. Skôr aby mali dôležitú 
úlohu v morálke, slúžia na uspokojenie druhých pri priestupku osoby v 
sociálnej konvencii vyvolaním veselej emócie alebo ochraňujú pred stratou 
tváre a uisťujú  o oddanosti k dôležitým sociálnym normám. Rozpaky majú 
nevýznamnú úlohu v morálnom správaní (Eisenberg, 2000). Rozpaky 
zahŕňajú reakcie na náhodné a prekvapivé udalosti, za ktoré osoba cítia len 
malú mieru zodpovednosti.  

Vina 

     V klasickej psychoanalytickej teórii je predstavovaná ako odpoveď 
superega na vlastné neakceptovateľné impulzy, zvyčajne zapríčinené 
konfliktami v detstve. Takto chápaná vina nehrá veľkú úlohu pre pochopenie 
morálneho správania. Vo vývinovej a sociálnej psychológii vina vypovedá o 
ľútosti nad previnením. Je to znepokojivá emócia alebo bolestivý pocit 
ľútosti, ktorý nastáva vtedy, keď osoba aktuálne spôsobí nepríjemnú 
(averzívnu) udalosť, predpokladá jej zapríčinenie alebo je touto udalosťou 
priamo spojená. Nositeľ viny akceptuje zodpovednosť za správanie a túži sa 
polepšiť, vykonať nápravu alebo potrestať sa (Eisenberg, 2000). 

Hanba 

     Hanba často bývala používaná ako synonymum pre vinu, je definovaná 
ako „na skľúčenosti založená“, bezbranná, pasívna emócia vyvolaná 
nepríjemnou (averzívnou) udalosťou vzťahujúcou sa na osobu. Zahanbená 
osoba je zameraná viac na devalvovanie vlastnej hodnoty alebo odsudzovanie 
sa, má zo seba celkovo zlý dojem, cíti sa byť vedomá zrejmosti/viditeľnosti 
vlastného konania, obáva sa posmechu/pohŕdania a vyhýba sa a skrýva pred 
inými (Eisenberg, 2000). 

Odlišnosti medzi vinou a hanbou 

     Dve vyššie popísané emócie možno považovať za rozdielne, pričom 
odlišnosť spočíva v stupni zamerania na seba. Keď osoba zažíva hanbu, cíti 
sa akoby obnažená, inferiórna a degradovaná. Zážitok hanby u dospelých je 
viac bolestivý a intenzívny ako zážitok viny a je spojený so zaujatosťou k 
názoru druhých. Vina je celkovo menej bolestivá a degradujúca ako hanba, 
pretože keď zažívame vinu, záujem je obrátený na príslušné správanie, nie na 
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seba. Vina zahŕňa pocity tenzie, výčitky a ľútosť, ale nevplýva na identitu 
osoby tak ako hanba.   

     Vina i hanba sú veľmi podobné emócie. Obe môžu byť reakciou na tú istú 
situáciu, obe vyvolávajú pocit zodpovednosti a osoba cíti, že narušila isté 
morálne štandardy. Vina je však viac morálnou emóciou. Je to tým, že vina je 
viac zameraná na priestupok, hanba je viac zameraná na seba, na osobu, ktorá 
sa hanbí. Vina motivuje k náprave, priznaniu, ospravedlneniu (je to 
kompenzačná - opravná reakcia). Vina je spojená s empatickými reakciami, 
zahŕňa záujem o prežívanie iných ľudí. Hanba nie je tak zameraná na nápravu 
priestupku. Často je s hanbou spojený výskyt agresívneho správania, je 
asociovaná so zlosťou, anxietou. S empatiou je hanba spojená skôr negatívne, 
osoba sa nezaujíma o prežívanie druhých ľudí, ale reaguje osobným 
distresom19 (in Eisenberg, 2000). 

Vývin viny a hanby 

     Podľa Eisenbergovej (2000) možno prekurzory (predchodcov) viny a 
hanby pozorovať približne od druhého a tretieho roku veku. Rodičia 
popisujú, že vina sa objavuje medzi 14. a 24. mesiacom, ľútosť narastá od 
14.-18. do 30.-40. mesiaca a diskomfort po previnení, ospravedlňovanie, 
podriaďovanie sa štandardom správania a záujem o previnenia iných stúpa od 
21.-33. do 34.-46. mesiaca. Aj odlišnosti medzi vinou a hanbou sú 
pozorovateľné už v rannom veku. Barrett (in Eisenberg, 2000) opisuje 
reakcie dojčiat pri hre s experimentálnou handrovou bábikou po tom, čo jej 
odtrhli nohu. Niektoré vykazovali hanbe podobný vzorec správania, vyhýbali 
sa experimentátorovi a odďaľovali hovorenie mu o priestupku. Iné 
vykazovali vine podobný vzorec správania, opravili rýchlo bábiku a hneď 
povedali experimentátorovi o priestupku po tom, ako sa vrátil a nevyhýbali sa 
mu. Aj rodičia detí, ktoré opravili bábiku, potvrdili v domácom prostredí viac 
viny oproti hanbe, ako to bolo u detí, ktoré sa vyhýbali referovaniu o svojom 
priestupku.  
 
 
 

                                                
19 Distress – emocionálne negatívny stres  
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3.1.3 Emócia odpovedajúce na utrpenie druhých ľudí – súcit, sympatia, 

empatia 

 
     Už od 1. roku veku sa u detí objavujú emocionálne reakcie pri utrpení 
druhých a od druhého roku sa deti pokúšajú pomôcť trpiacim. Zažívané 
nepríjemné pocity pri utrpení iných často motivujú ľudí pomáhať. Takéto 
emocionálne prežívanie zodpovedá emócii súcitu; Heidt (2003; pojem súcit 
používa Koukolík, 2006) túto emóciu nazýva sympatiou. Viacerí autori 
(medzi nimi napríklad aj Piaget) emóciu súcitu – sympatie považujú za 
základ morálky. Distres, ktorý prežívajú deti pri distrese iných (DAAD – 
distress at another´s distress) ešte nie je pravou emóciou, je predchodcom 
súcitu. Skutočnou komplikovanou emóciou, ktorú do tejto oblasti možno 
zahrnúť je empatia (Haidt, 2003).  

Empatia 

     Podľa Eisenbergovej (2000) empatia predstavuje afektívnu odpoveď 
prameniacu z pochopenia emocionálneho stavu alebo podmienok iných a je 
podobná tomu, čo iná osoba cíti, alebo čo by sa dalo predpokladať, že cíti. 
Keď teda dieťa vidí smutnú osobu a v dôsledku toho sa cíti smutné, zažíva 
empatiu. Čistá forma empatie nie je orientovaná na druhých. Empatická 
odpoveď má zvyčajne podobu sympatie alebo personálneho distresu.  

     Sympatia predstavuje emocionálnu reakciu založenú na pochopení 
emocionálneho stavu druhej osoby, čo nie je to isté, ako to druhá osoba cíti... 
Ak dievča vidí smutnú kamarátku a cíti záujem o ňu, zažíva sympatiu. 
Personálny distres je na seba zameraná afektívna averzívna reakcia. Môžu to 
byť nepríjemné pocity úzkosti, keď vidíme smutnú osobu. Sympatia sa 
pokladaná za morálnu emóciu orientovanú na druhých a posilňujúcu 
altruizmus. Naopak personálny distres  vedie k prosociálnemu správaniu iba 
vtedy, ak je to jednoduchšia cesta k redukovaniu vlastného averzívneho 
emocionálneho stavu. Teda sympatia je morálna emócia, kým personálny 
distres je výsledok egoisticky motivovaného správania. Viaceré štúdie 
demonštrovali pozitívny vzťah medzi sympatiou a prosociálnym správaním  a 
negatívny až žiaden vzťah medzi  personálnym distresom a prosociálnym 
správaním (Eisenberg, 2000). 

     Vývoj sympatie u detí je spojený s tým, že : A) samotní rodičia vykazujú 
vysoké hodnoty sympatie,  B) rodičia umožňujú svojim deťom vyjadriť 
negatívne emócie, ktoré nepoškodzujú iných, C) v domácom prostredí je 
prítomná nízka úroveň hostilných emócií,  D) možno spozorovať také 
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rodičovské zvyklosti/postupy, ktoré pomáhajú deťom zvládať negatívne 
emócie, a E) také rodičovské postupy, ktoré pomáhajú deťom pochopiť 
emócie iných (Eisenberg, 2000). 
 

3.1.4 Emócie vyzdvihujúce druhých – vďačnosť, úžas, pocit vznešenosti 

 
     Vďačnosť (ako aj ďalšie jej podobné) je emócia, ktorej nebola doposiaľ 
venovaná veľká pozornosť. Je to vrelý a priateľský cit voči osobe, ktorá 
preukázala nejaký druh priazne. Jej súčasťou je potreba určitej formy odplaty 
(Koukolík, 2006). Úžas a pocit vznešenosti sú ešte zvláštnejšie emócie 
a často sú súčasťou náboženských praktík, ale i estetických či morálnych 
skúseností. Keltner a Haidt (in Koukolík, 2006) popisujú úžas ako morálny, 
spirituálny a estetický zážitok nekonečnosti, sprevádzaný pocitom 
neschopnosti túto skúsenosť vstrebať. Úžas môže zahŕňať pocity ohrozenia, 
krásy, mimoriadnych schopností, cnosti, zážitok nadprirodzeného... 
 

3.2 Vzťahy „nie-morálnych“ emócií k morálnemu správaniu 

 
     Mnoho emócií, ako napríklad šťastie, smútok, či hnev môžu slúžiť ako 
spúšťače alebo koreláty morálneho správania. V 70-tych a 80-tych rokoch 
boli populárne výskumy, kde sa experimentálne navodili prechodné 
emocionálne stavy – „nálady“ a sledovali sa vplyvy na morálne relevantné 
správanie, ako sú prosociálne správanie a agresia. Zistilo sa, že pozitívna 
nálada je spojená so zvýšeným výskytom prosociálneho správania. Aktuálny 
výskum je zameraný na procesy, ktoré sú základom pozitívnej a negatívnej 
nálady. Uvádzame niekoľko príkladov výskumných zistení: 
- Ľudia v pozitívnej nálade často pomáhajú, aby si udržali svoju pozitívnu 
náladu (vyberajú si aktivity zamerané na afektívne následky).  
- Ľudia, ktorí zažívajú negatívne emocionálne stavy vyvolané ohrozujúcimi 
stimulmi (zmrzačenie, hladovanie, týranie u žien) a udalosťami (stres z 
nastávajúcej skúšky), uprednostňujú rozhodnutia, založené na krátkodobých 
výsledkoch radšej, ako na možných dlhodobých následkoch.  
- Hnev a ostatné negatívne emócie majú tendenciu byť spojené s percepciou 
nespravodlivosti a nemorálnosti (podľa Eisenberg, 2000). 
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Otázky : 
1. Ako ovplyvňujú emócie morálne konanie? 
2. V čom spočíva rozdiel medzi vinou a hanbou? 
3. Porovnajte intuicionistický a kognitivistický model vzniku morálnych 
rozhodnutí. 
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