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4 MORÁLNE KONANIE – SOCIÁLNE NORMY 
A MORÁLKA  

 
     Naše životy plynú a napĺňajú sa z veľkej časti v sociálnom prostredí. 
Spôsob akým fungujeme v danom spoločenskom priestore úzko súvisí so 
systémom v ňom platiacich pravidiel. V každom “sociálnom momente” sme 
pod ich vplyvom. Regulujú naše správanie, ovplyvňujú naše vzťahy k iným, 
určujú naše práva a povinnosti v sociálnych interakciách, a to v rozmanitých 
podobách a formách. Verbalizované (explicitné) či neverbalizované 
(implicitné), ako formálne kodifikované zákony, či v podobe rôznych typov 
sociálnych noriem. 

     Psychológovia v tejto oblasti svoju pozornosť venujú najmä 
zákonitostiam a mechanizmom pôsobenia noriem na úrovni správania sa 
jedinca, na úrovni jeho vedomia, vnútorných mechanizmov regulácie 
správania a aj na úrovni kognitívneho spracovania noriem. Za dôležité 
považujeme ako normy samé o sebe vníma a chápe jednotlivec a akými 
mechanizmami je možné vysvetliť vplyv noriem na jeho správanie. Termín 
„vnímanie“ chápeme v zmysle kognitívnej terminológie, ale zároveň ho 
rešpektujeme aj ako termín, ktorý sa v sociálnej psychológii používa na 
označenie „interpretácie“ či „hodnotenia“ (je to teda otázka kognitívnych 
reprezentácií noriem).  

     Ponúka sa otázka - čo sa vlastne rozumie pod týmto pojmom? Percepcia 
noriem je voľnejším označením problematiky, pričom zámerom je sledovať 
vzťah človeka - jednotlivca k normám. Existuje však viacero termínov, ktoré 
sa v tejto súvislosti používajú ako alternatívy pojmu normy, napríklad osobné 
zásady správania sa, morálne štandardy jedinca či normatívne očakávania. 
Jedným z nich je i termín normatívne presvedčenia. Vplyv presvedčení 
jednotlivca na jeho správanie vysvetľovali už v 70-tych rokoch M. Fishbein a 
I. Ajzen (in Výrost, 1997) tým, že predstavujú informácie, ktoré jedinec 
o správaní v sociálnom svete má (či už správne alebo nesprávne) a jeho 
konanie je istým spôsobom týmito informáciami determinované. Pojem 
normatívne presvedčenia je v súčasnosti definovaný ako suma vlastných 
regulačných presvedčení jedinca o primeranosti sociálneho správania 
(Huesmann, & Guerra, 1997). Z tohto hľadiska tento pojem v sebe spätne 
obsahuje termín vnímanie, keďže sa normou - t.j. presvedčením o vhodnosti 
vlastného správania - pre človeka stáva to, čo on sám vníma ako primerané 
a náležité v danej situácii. Dôkazom sú viaceré štúdie, ktoré sú venované 
identifikácii a formovaniu normatívnych presvedčení najmä v oblasti agresie. 
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Týkajú sa napríklad hľadania hraníc, ktoré hypoteticky oddeľujú úroveň 
vnímania agresívneho správania jedincom. Zjednodušene povedané, čo už je 
a čo ešte nie je jednotlivcom vnímané ako agresívne správanie (Crick, 
Bigbee, & Howes, 1996; Huesmann, & Guerra, 1997).  

     Pri vymedzení morálnych presvedčení je zdôrazňovaný fakt, že obsahujú 
popri vedomí normy (poznanie normy) aj vnútorný emocionálny náboj 
(Vacek, 2008). Podstatou vytvárania morálnych presvedčení je proces 
internalizácie vonkajších noriem, resp. proces prevahy vnútornej kontroly 
nad vonkajšou (Kotásková, 1987; Vacek, 2000). Proces interiorizácie sa 
viaže na morálny vývin a je teda ovplyvnený mnohými faktormi. 

      Problematika vnímania noriem v sebe nepriamo obsahuje i otázky 
týkajúce sa ich dodržiavania, resp. nedodržiavania. Hľadanie príčin, prečo 
človek za istých podmienok normy porušuje, keď inak tie isté normy naopak 
rešpektuje, či odpoveď na otázku, v súlade s akými normami vlastne koná 
ten/tá, ktorému/-ej spoločnosť za porušovanie platných noriem udelila 
sankcie – to sú len niektoré z problémov, ktoré doposiaľ unikali pozornosti 
odborníkov. Pri ich objasňovaní sa pohybujeme v oblasti skúmania 
kognitívnych reprezentácií noriem ako aj motivačného pozadia normatívnych 
presvedčení.  
 

4.1 Vhľad do problematiky sociálnych a morálnych noriem a ich vplyvu 

na správanie 

 
     Pomerne silným motívom ich skúmania je sledovanie pôsobenia noriem 
na ľudské správanie a možnosť prostredníctvom vplyvu noriem objasniť 
rôzne formy sociálneho správania. Na to, aby sme mohli rozvinúť tému 
pôsobenia noriem, musíme v úvode stručne načrtnúť, čo vlastne sociálne 
a morálne normy sú a ako sú ponímané.  

     Terminológii noriem sme sa letmo dotkli v 1. kapitole učebnice. Na tomto 
mieste sa k definovaniu pojmov vrátime podrobnejšie. K pojmu norma (z gr. 
nomos - zákon daný ľuďmi) nájdeme v bežnom slovníku ekvivalenty ako 
smernica, pravidlo, ktorého zachovávanie je naviac záväzné (napríklad norma 
právna, technická, zdravotnícka, mravná, etická, psychologická, sociálna či 
štatistická). 

     V jednej zo starších definícií sa o normách vo všeobecnosti hovorí ako 
predpisoch, ktoré treba splniť, aby sa dosiahol cieľ, ktorý autorita, ktorá tieto 
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normy stanovila, uznáva za vhodný alebo správny (Popelová, 1976). Podobne 
vymedzuje jedna z novších definícií sociálne normy ako všeobecne zdieľané 
vodítka vhodného správania sa v sociálnom kontexte (Hewstone, & Stroebe, 
2006). 

     Taktiež A. Zeľová (1987) uvádza, že sociálne normy vznikajú, realizujú 
a modifikujú sa v ľudskej spoločnosti, pričom túto činnosť regulujú, 
stabilizujú a inštitucionálne ju zabezpečujú. Tento pojem je bežnou súčasťou 
terminológie humanistických a sociálnych vied. V rámci sociálnej 
psychológie sa používa v mnohých oblastiach. Už tradične napríklad vo 
vzťahu k psychológii skupín, socializácii, sociálnej motivácii, konformite, 
makrosociálnym javom, či vo vzťahu k teóriám sociálneho vplyvu 
a podobne. 

     Krátke nahliadnutie do prác starších autorov nám čosi napovie aj 
o rôznorodosti chápania tohto termínu. Napríklad podľa M. Fishbeina 
a I. Ajzena (1975) je pojem sociálna norma jeden z bazálnych 
sociálnopsychologických pojmov, ktorý súvisí s problematikou skupín 
a spoločenstiev. Správanie jednotlivca súvisí podľa autorov najmä s pojmom 
postoj. Klasici sociálnej psychológie, napr. D. Krech, R. Crutchfield a  
E. L. Ballachey (1968) uvádzajú ako špecifický znak sociálnych noriem to, 
že regulujú také správanie ľudí, ktoré má sociálnu podstatu (správanie 
vzťahujúce sa k interpersonálnym vzťahom, vzťahom medzi sociálnymi 
skupinami a spoločnosťou), pričom sa táto regulácia týka aj postojov, 
názorov a spôsobov uvažovania.  

     Sociálne normy, ako jeden zo “stavebných” prvkov, dominujú v teóriách 
sociálneho správania. Napríklad C. G. Homans (in Collins, & Raven, 1969) 
chápe normy ako štandardy vytvorené skupinou a považuje ich za základné 
elementy sociálneho správania. V ďalšej z podobných teórií T. Parsons (in 
Milgram, & Toch, 1969) vysvetľuje normy ako špecifické pravidlá správania, 
ktoré sú zamerané na dosiahnutie všeobecných hodnôt. Autor ich súčasne 
zahŕňa medzi štyri komponenty sociálneho vplyvu.  

     Paradoxom však je, že i napriek frekventovanému výskytu tohto pojmu 
v sociálnopsychologických koncepciách samých a všeobecnej akceptácii 
vplyvu noriem na správanie, sociálne normy ako také sa systematicky 
neskúmali (Shaffer, 1983). Absentuje ich jednotná definícia a napriek ich 
značnému významu nejestvuje ani univerzálna koncepcia noriem. V ich 
ponímaní existuje nejednotnosť a nemalé problémy. Autorom jednej 
z klasifikácií rozdielov v chápaní sociálnych noriem je L. S. Shaffer (1983). 
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Podstatné zdroje rozdielov v definovaní sociálnych noriem zhrnul do 
nasledujúcich šiestich základných dimenzií: 

1. Funkcia sociálnych noriem - môže spočívať v informačnom 
(rešpektovanie informácie od iných ako dôkaz o realite) alebo sociálnom 
normatívnom vplyve (snaha o to, aby správanie korešpondovalo 
s pozitívnymi očakávaniami iných). 

2. Teoretická orientácia vo vysvetľovaní podstaty noriem - normy ako 
sociálny konsenzus (štandardy správania spoločné pre všetkých členov 
skupiny) alebo individuálna percepcia správneho (presvedčenie jedinca, že 
istá forma správania je primeraná a vhodná).  

3. Sféra správania regulovaná sociálnymi normami - niektoré normy 
vymedzujú akceptované správanie (to, čo je vhodné) a niektoré vymedzujú 
problematické správanie (to, čo je nevhodné).  

4. Problém špecifikácie správania, ktoré je normami regulované – normy 
môžu reprezentovať všeobecné usmernenie (všeobecné hodnoty, princípy) 
alebo konkrétne postupy konania (návody na konanie). 

5. Vyjadrenie noriem - neverbalizované (implicitné) dohody 
a verbalizované (explicitné) štandardy.  

6. Spôsoby vynucovania dodržiavania sociálnych noriem - 
prostredníctvom špecifikovaných odmien a sankcií alebo majú odmeny a 
sankcie podobu nešpecifikovaných očakávaní (Shaffer, 1983; Zeľová, 1998, 
1998; Lovaš, 1998a). 

     Uvedené odchýlky v spôsoboch vysvetľovania sociálnych noriem sú 
podľa L. S. Shaffera (1983) výsledkom absencie prepojenia medzi tou časťou 
sociálnej psychológie, ktorá sa zameriava na charakteristiky pôsobenia 
sociálnych skupín (“sociologická” úroveň sociálnej psychológie) a inou jej 
časťou (“psychologická” úroveň), ktorá sleduje správanie indivídua. 
Napríklad A. C. Elms (1975) videl problém skôr v oblasti metodológie 
a v hlavnom zameraní výskumov. Naopak A. Pepitone (1976) situoval zdroj 
problémov vo vysvetľovaní sociálnych noriem, najmä v oblasti teoretickej 
analýzy, ktorú považoval za nedostatočnú. 
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4.1.1 Vymedzenie vzťahu normy – morálka, normy a ich vplyv na 

správanie 

 
     Vzťah sociálnych a morálnych noriem častokrát nie je priamo definovaný, 
skôr tušený a druhotne odvodzovaný od charakteru oboch konštruktov. 
Vysvetlenia sú nejednoznačné a rozporuplné. Isté vzťahy naznačil vo svojej 
koncepcii morálneho usudzovania napríklad G. Lind (2003). Morálne 
usudzovanie je podľa autora založené na vnútorných hodnotách človeka 
(pozri kapitolu 2.1). Pristupuje k morálke jedinca ako k systému vnútorných 
hodnôt a princípov človeka a kritizuje zjednodušené vnímanie morálky ako 
správania rešpektujúceho iba sociálne normy. Človek je podľa Linda 
morálny, ak sú zároveň takými jeho hodnoty a motívy. Dodržiavanie 
sociálnych noriem nie je podľa neho adekvátnym ukazovateľom morálky 
jedinca. 

     Na strane druhej, morálne normy nie je možné vnímať bez kontextu 
sociálnych noriem. Morálka reprezentuje sociálny svet človeka 
prostredníctvom noriem, hodnôt, príkazov, zákazov. Svojou bipolaritou je - 
má byť  je založená na hodnotení. Morálna dimenzia má byť odhaľuje pred 
človekom svet hodnôt. Morálne a sociálne normy predstavujú regulátory 
správania sa ľudí. Morálne normy sú regulátormi najmä z aspektu morálnej 
dimenzie dobra - zla, spravodlivosti - nespravodlivosti, čestnosti - 
nečestnosti. Morálne normy regulujú interpersonálne vzťahy, vzťahy medzi 
jedincom a skupinou, ale v konečnom dôsledku regulujú aj vzťahy medzi 
jedincom, skupinou a spoločnosťou či dokonca ľudstvom a pod. (Vajda, 
2004). Morálne normy majú tak ako sociálne normy regulatívny a motivačný 
charakter a naviac napĺňajú aj hodnotovo - orientačnú funkciu. Morálna 
norma iniciuje svedomie, sociálna norma sa aktivuje na báze vonkajších 
tlakov.  

     Ak siahneme po starších koncepciách, už E. Durkheim (1858 – 1902) - 
francúzsky filozof, sociológ a tvorca francúzskej sociologickej školy, ktorý 
sa venoval tzv. sociológii morálky, považoval morálku za súčasť „fyziológie 
spoločnosti“. Morálke pripisuje výnimočný sociálny status: podľa Durkheima 
začína morálka tam, kde sa utvára vzťah medzi jedincom a spoločnosťou. 
Človek ako sociálna bytosť je súčasne definovaná aj ako bytosť morálna. 
Spoločnosť je pre E. Durkheima zdrojom, cieľom i médiom morálky. 
Morálka sa v spoločnosti prejavuje ako tlak, ktorý má podobu sankcií, 
rôznych foriem sociálnej kontroly a spoločnosťou určovaných pravidiel 
morálneho konania (Durkheim, 2002). Výskum morálky má byť podľa 
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Durkheima orientovaný sociologicky a nie psychologicky, lebo len tak sa dá 
princíp fungovania morálky vysvetliť. Zdôrazňuje, že morálne fakty musia 
byť skúmané diferencovane od ich individuálnych prejavov, ktoré sú 
doménou psychologického prístupu. Morálne pravidlá majú podľa autora 
svoj zdroj v spoločnosti a až druhotne sú jedincovi vnútené. Prepája teda 
sociálne a morálne normy a stiera hranice medzi nimi. 

     V rámci iných sociologických teórií napríklad D. B. Brinkerdorf a L. K. 
White (in Lovaš, 1998a) rozlišujú viacero druhov sociálnych noriem, medzi 
ktoré patria aj morálne normy. Konkrétne ide o:  

Zákony ako pravidlá určované a ich nedodržiavanie sankcionované autoritou 
vlády. Sú chápané ako formálne štandardy správania, ktoré sú presadzované 
a uplatňované prostredníctvom verejných zástupcov. 

Obyčaje ako normy obsahujú obvyklé spôsoby, akými sa skupina realizuje. 
Podľa D. Krecha, R. S. Crutchfielda a E. L. Ballacheae (1968) musia spĺňať 
podmienku nedirektívnosti, ich plnenie nie je pre jedinca či skupinu životne 
dôležité a sankcie za ich nedodržiavaní nie sú jasne určené. 

Mravy (obsahujúce i morálne normy) sú normy so značným akcentom 
prežívania dobra a zla. Špecifikujú správanie výraznej sociálnej významnosti 
a obsahujú zároveň morálnu konotáciu. Ich podstatou sú základné morálne 
hodnoty spoločnosti.  

     Môžeme teda konštatovať, že normy ako také vytvárajú vzťahový rámec, 
ktorý určuje, ako je konanie a správanie percipované a ako je na tomto 
základe následne posudzované a hodnotené (Brandtová, & Kohler, in 
Nákonečný, 1995). Pri rekonštrukcii vzťahov medzi sociálnymi a morálnymi 
normami je nesporné, že existujú normy, ktoré sú všeobecne záväzné vo 
všetkých formách spolužitia, v tomto prípade máme na mysli predovšetkým 
morálne normy, ale platia aj normy, ktoré sú špecifické pre ten-ktorý sociálny 
útvar. Bez ohľadu na šírku uplatnenia sociálnych noriem sú považované za 
morálne záväzné pre jednotlivých členov. Podľa Crick a kol. (1996) môže v 
dôsledku toho vzniknúť dilema medzi povinnosťou a túžbou u jedinca, čo 
býva často zdrojom konfliktov medzi ľuďmi, ale aj zdrojom rozporov vo 
vzťahu človek - spoločnosť. 

Utváranie noriem a vysvetlenie ich vplyvu na správanie 

     Podobná „rozporov-plná“ situácia ako v terminológii vládla v minulosti aj 
vo vysvetľovaní procesov utvárania a následného pôsobenia noriem na 
správanie človeka. Táto téma bola v minulosti predmetom viacerých štúdií a 
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skúmala sa v zaujímavých kontextoch. Napríklad už v roku 1935 M. Sheriff 
skúmal sociálne normy v spojení s vizuálnymi efektami (konkrétne 
autokinetickým efektom). Autor popisoval formovanie sociálnych noriem 
ako proces, pri ktorom na základe vzájomnej komunikácie v skupine 
dochádza k zbližovaniu až k vzájomnému preberaniu názorov u ľudí, ktorí 
pôvodne hodnotili situáciu inak (Sheriff, in Hayesová, 1998). Výsledky 
podobných výskumov (napríklad Asch, 1951; Kelman, 1953) dokumentujú, 
že sociálna norma bola takto chápaná ako sociálny determinant, ktorý 
v určitej situácii reguluje správanie ľudí istým spôsobom. 

     Zaujímavý prístup ponúkol S. Moscovici (Moscovici & Faucheux, 1972), 
podľa ktorého je vytváranie sociálnych noriem založené na predpoklade, že 
jedinci, ktorí pozorujú zmenu, majú sklon stabilizovať svoje názory okolo 
určitých modálnych hodnôt alebo čŕt. Takéto ponímanie noriem patrí k 
prístupom, ktoré za normu považujú to, čo sa zo štatistického hľadiska 
vyskytuje najčastejšie. 

     Za klasickú schému vysvetľovania vplyvu noriem na správanie jedinca 
je považovaná teória interiorizácie sociálnych noriem (Kohlberg, 1976; 
Heidbrink, 1997). Princíp spočíva v osvojovaní a zvnútorňovaní 
(interiorizácii či internalizácii) sociálnych noriem, ktoré sa uskutočňuje v 
rámci vývinu mravných noriem. Formovanie mravných noriem prebieha 
v interakcii s celoživotným procesom socializácie a je základom právneho 
vedomia dospelého človeka, pričom stupeň mravného vývinu jedinca je 
určovaný mierou zvnútornenia mravných pravidiel a zásad. Podľa 
Kohlbergovej teórie tieto pravidlá najprv pôsobia ako vonkajšie 
sankcionované tlaky, neskôr sú však už obsiahnuté vo vlastnej vôli jedinca. 
Za určitých podmienok sa teda u jedinca pri rozhodovaní o spôsobe jeho 
konania a správania uplatňujú práve normy, ktoré sú interiorizované v takom 
rozsahu, že sa stávajú súčasťou motivačnej štruktúry osobnosti. Podľa autora 
však túto vrcholnú etapu mravného vývinu dosiahne len určitá časť 
populácie, ostatní ju nedosahujú jednak v dôsledku ustrnutia na niektorej 
z nižších úrovní mravného vývinu, alebo v dôsledku porúch, ktoré sa 
vyskytnú v jednotlivých etapách vývinu morálky (Mihinová, 1998a).  

     V kontexte tohto vysvetlenia je namieste uviesť, že nie všetky normy sú 
jedincom zvnútornené až do takej miery, aby sa stali súčasťou jeho 
motivačnej štruktúry. Časť z nich ostáva iba na úrovni poznania. V týchto 
prípadoch nie je nedodržanie normy spojené s negatívnym prežívaním 
(Malamuth, in Výrost, & Slaměník, 1997). Otázke miery zvnútornenia 
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sociálnych noriem sa venujú výskumy v oblasti morálneho vývinu a vývinu 
osobnosti ( u nás napr. Nákonečný, 1995; Kotásková, 1987).  

     Rôznorodosť týchto a podobných názorov odborníkov (Gergen, 1973; 
Secord, 1990) neilustrujú len situáciu vo výskume noriem v nedávnej 
minulosti, ale aj dotvárajú celkový obraz krízy sociálnej psychológie 
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.  
 

4.2 Súčasné pohľady na problematiku sociálnych a morálnych noriem 

a ich regulatívnu funkciu 

 
     V záujme prehľadnosti našich zámerov a zrozumiteľnosti myšlienkových 
postupov je potrebné vrátiť sa k súčasnému chápaniu pojmu sociálne 
normy. Napriek vyššie spomínaným rozdielom (Shaffer, 1983), ktoré sú skôr 
podnetom pre výskum noriem v ich rôznorodosti ako nedostatkom, sociálne 
normy sú všeobecne ponímané ako pravidlá, predpisy či sociálne 
očakávania, ktoré determinujú spôsoby správania požadované spoločnosťou.  

     Odvolávajúc sa na klasickú schému prijímania sociálnych noriem a 
koncepciu vysvetľujúcu vplyv noriem na správanie (ktorú sme priblížili 
vyššie) je možné tvrdiť, že sociálna norma sa stáva súčasne aj normou 
morálnou, ak je interiorizovaná v takej miere, že sa stane vnútorným 
motivačným faktorom správania. Samotné poznanie, čo sa má a nemá, ešte 
neznamená, že sa tak jedinec bude i správať. Vzhľadom k tomuto chápaniu 
vzťahu medzi sociálnymi a morálnymi normami budeme v nasledujúcom 
texte používať univerzálny pojem normy, resp. sociálne normy, v určitých 
prípadoch aj vo vzťahu k morálnym normám. 

     Pomocou sociálnych noriem sú teda vysvetľované mnohé mechanizmy 
a procesy sociálneho správania. Dôležitosť sociálnych noriem je 
determinovaná ich povahou a funkciami, pričom ich zásadnou funkciou je 
regulácia správania ľudí v sociálnych situáciách (Lovaš, 1998a, 1998b). 
Vplyv sociálnych noriem sa stal do takej miery súčasťou nášho sociálneho 
diania, že si ich pôsobenie zväčša neuvedomujeme. Avšak až do momentu, 
kým sa ocitneme v novom sociálnom prostredí. Poznanie sociálnych noriem 
uľahčuje sociálny pohyb jednotlivca v skupine, zabezpečuje stabilitu 
fungovania skupiny ako takej, resp. umožňuje viac-menej bezproblémový 
chod spoločenstva. Inak povedané, pre človeka sú návodom na správanie 
v určitých situáciách a jeho orientačným vektorom. 
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     Jedným zo “slabých miest“ súčasného chápania sociálnych noriem 
v psychológii je presné určenie ich charakteru a funkcií. Už vyššie spomenutá 
Shafferova klasifikácia je dôkazom toho, že k sociálnym normám je nutné 
pristupovať z rôznych hľadísk, čím poznávanie noriem ostáva otvoreným 
výskumným problémom. 

     Situácia sa zlepšila v posledných rokoch, kedy opäť vzrástol záujem o túto 
problematiku. Klasické výskumné prístupy, ktoré reprezentujú napríklad 
kultúrno-komparatívne štúdie (sociálna norma ako činiteľ integračný 
a diferenciačný - Zeľová, 1988; normatívne, kultúrne a individuálne rozdiely 
v oblasti morálneho správania - Hamilton et al., 1990), sú dopĺňané novšími 
pohľadmi, čo sa odráža aj v zameraní výskumov – napríklad štúdie týkajúce 
sa agresie (normatívny prístup k agresii - Crick, Bigbee, & Howes, 1996; 
Huesmann, & Guerra, 1997; Lovaš, 1997b, Souweidane, & Huesmann, 
1999), malých sociálnych skupín (skupinové normy - Lovaš, 1997a), 
postojov (subjektívne normy - Fishbein, & Ajzen, 1975; Výrost, 1997, 
1998a), prosociálneho správania (Výrost, & Slaměník, 1997; Greener, & 
Crick, 1999) či emocionálneho správania (vplyv noriem na emocionálne 
reakcie - Baron, 1992). Perspektívne sú najmä teórie týkajúce sa vo svojej 
podstate normatívnej regulácie správania ľudí - selfdeterminačná teória 
(Deci, & Ryan, 1985), teória morálnych výpadkov (Bandura, Barbaranelli, 
Caprara, & Pastorelli, 1996), Norm Focus Theory (Cialdini, Reno, & 
Kallgren, 1990; Reno et al., 1993), teória kognitívnych reprezentácii noriem 
(Lovaš, 1998a). 

Percepcia noriem – kognitívne hľadisko 

     Ďalším z priaznivých momentov, ktoré súčasné teórie prinášajú, je 
akceptácia kognitívneho ako i motivačného aspektu pri vysvetľovaní 
fungovania sociálnych noriem. Vyššie spomínané klasické teórie boli 
poznamenané istou jednostrannosťou - svoje zastúpenie si v nich našla najmä 
kognitívna sféra sociálnych noriem.  

     Kognitívne hľadisko odráža problém percepcie noriem. Už v úvode sme 
sa venovali vysvetleniu nami používaného pojmu normatívne presvedčenia, 
ktorý sa priamo týka kognitívnej zložky noriem (keďže sú chápané ako 
presvedčenia o primeranosti vlastného správania, t. j. v súlade s nimi má na 
človeka regulačný vplyv najmä to, čo on sám vníma ako primerané v danej 
chvíli). 

     Iné vysvetlenie toho, čo sa pod percepciou noriem skrýva, môžeme nájsť 
napríklad aj v jednej zo Shafferových dimenzií (1983). Týka sa dvojakého 
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prístupu k výskumu sociálnych noriem vzhľadom na subjekt (teoretická 
orientácia vo vysvetľovaní noriem). Tým je buď skupina alebo jednotlivec. 
Chápanie noriem ako sociálneho konsenzu (spoločenstvom prijaté 
a rešpektované pravidlo) znamená ich analyzovanie z hľadiska skupiny. 
Naopak, chápanie noriem ako percepcie znamená ich analýzu z hľadiska 
jedinca. Ak hovoríme o percepcii noriem, hovoríme o normách na úrovni 
jednotlivca, o jeho normatívnych presvedčeniach (Schwartz, 1977; Lovaš, 
1998a, 1998b). 

     Tradičné chápanie noriem sa odvíja od ich akceptácie a rešpektovania 
skupinou (subjekt). Nositeľmi sú všetci členovia skupiny, resp. tí, ktorých sa 
norma týka, pričom typickým znakom skupiny je sankcionovanie ich 
nedodržiavania (Lovaš, 1997a). Jedinec rešpektuje tieto pravidlá o vhodnom, 
resp. nevhodnom správaní ako zásady, ktoré sa týkajú celého spoločenstva a 
keďže je jeho členom, tak i jeho samého.  

     Iná situácia však nastáva, ak svoju pozornosť zameriame na jednotlivca. 
Každý z nás má vlastný pohľad nielen na konkrétne normy, ale aj všeobecne 
na to, čo sa má alebo nemá. Máme vlastné spôsoby hodnotenia významu toho 
ktorého pravidla, jeho dôležitosti pre nás samých. Normou pre jedinca teda 
nie je to, čo platí v jeho skupine, ale to, čo on skutočne ako normu skupiny 
vníma, resp. čo on považuje za pravidlo, ktoré rešpektuje. Z toho vyplýva, že 
normy majú skutočne dvojaký charakter, pričom interindividuálne rozdiely, 
ktoré na základe toho vznikajú, sú zaujímavým podnetom pre oblasť 
výskumu.  

Regulácia správania - motivačné hľadisko 

     Na druhej strane, ak hovoríme o motivačnom aspekte noriem, hovoríme o 
ich regulačnom vplyve na správanie sa jedinca. Z tohto hľadiska musíme 
pripomenúť niektoré základné súvislosti. Prvým krokom pri analýze 
sociálnych noriem a ich pôsobenia je vyriešenie problému ich formovania 
a určenie ich základných funkcií. Najdôležitejším faktom ostáva, že 
ktorýkoľvek z druhov normatívnych presvedčení sa pre človeka stáva 
prototypom porovnávania vlastného správania sa. 

     Primárnou funkciou, ktorú plnia normy na úrovni spoločnosti, je kontrola 
a regulácia vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, ktorí sú predstaviteľmi 
rôznych sociálnych skupín. V rámci systému sociálnej kontroly sa takto 
v spoločnosti utvára inštitucionálny systém noriem, ktorý odráža reálne 
vzťahy vplyvu, pričom sociálne normy sú jedným z najefektívnejších 
prostriedkov vplyvu. 
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     Avšak sociálne normy sa utvárajú a pôsobia aj na úrovni konkrétneho 
jedinca - ako normatívne presvedčenia, čím sa dá vysvetliť kvalitatívna 
mnohorakosť foriem sociálneho kontaktu. Pôsobenie noriem na obidvoch 
úrovniach (na úrovni spoločnosti a na úrovni konkrétnej osobnosti) stavia 
normy do pozície najdôležitejších prostriedkov sociálnej regulácie správania. 

     V kontexte s reprezentáciou sociálnych noriem vo vedomí jednotlivca je 
potrebné pripomenúť, že skutočná regulatívna funkcia normatívnych 
presvedčení sa manifestuje až v situácii, keď sa včlení do motivačného 
systému osobnosti, resp. až vtedy, keď si subjekt k pravidlu vytvorí osobný 
vzťah. Tieto vysvetlenia korešpondujú s myšlienkami iných autorov o tom, 
že motivačná sila sociálnych noriem úzko súvisí s individuálnou percepciou 
noriem (toho, čo sa smie) a s tým, čo jedinec prijíma ako vlastnú zásadu, 
pravidlo (Rogers,  & Tisak, 1996).  

     Možno teda konštatovať, že špecifikum regulatívneho pôsobenia 
normatívnych presvedčení spočíva, okrem iných faktorov, aj v ich 
zabudovaní do motivačného systému jedinca. Práve odhaľovanie zákonitostí 
procesu osvojovania sociálnych noriem jedincom a súčasne objasnenie ich 
selektívneho motivačného vplyvu na jeho správanie je jednou z výskumných 
úloh sociálnej psychológie, ktorou by práve ona mala prispieť k skúmaniu 
noriem.  
 

4.2.1 Teória ohniska noriem 

 
     Problém pôsobenia normatívnych presvedčení na správanie človeka 
možno chápať z dvoch hľadísk. Prvé z nich predstavuje objasnenie 
a rozlíšenie normatívneho a informačného vplyvu noriem a druhé sa týka 
vysvetlenia „trvácnosti“ či stability vplyvu noriem (permanentný verzus 
selektívny vplyv).  

     Najskôr sa budeme venovať prvému problému, a to bližšiemu určeniu 
normatívneho pôsobenia noriem. Vráťme sa teda k všeobecnému ponímaniu 
noriem ako pravidiel, ktoré určujú formy správania požadované 
spoločnosťou. Ich základnou funkciou vo vzťahu k sociálnemu správaniu 
jedinca je ich regulačný vplyv, ktorý priamo súvisí so sankciami za 
porušovanie týchto pravidiel. V kontexte prepojenia noriem a sankcií je 
podstatné rozlišovať dva druhy sociálneho vplyvu, a to normatívny a 
informačný (Deutsch, & Gerard, 1955).  
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     Pôvodne, napr. podľa M. Deutscha a H. B. Gerarda (1955), predstavoval 
normatívny sociálny vplyv tendenciu k splneniu očakávaní iných ľudí (či 
vlastných anticipácií), čím jedinec dosiahol pozitívne posilnenie, na rozdiel 
od informačného vplyvu noriem, ktorý bol spájaný len s prijatím informácie 
získanej od iných ľudí (napríklad odpozorovaním), pričom ju jednotlivec 
považuje za odraz reality. Podľa L. S. Shaffera (1983) tradične chápané 
normy disponujú výlučne len normatívnym vplyvom.  

     K súčasným trendom, ktoré poskytujú iné riešenia týchto otázok, patrí 
teória ohniska noriem (Norm Focus Theory) autorov R.R. Reno, 
R. B. Cialdini a C.A. Kallgren (1993). Vzhľadom k odlišnej motivácii 
správania jedinca autori uvádzajú nutnosť rozlišovať rôzne typy sociálneho 
vplyvu noriem, avšak na tomto základe vytvorili koncept dvoch rôznych 
typov sociálnych noriem – injunktívnych a deskriptívnych. 

     Prvým typom je injunktívna norma (injunkcia znamená príkaz 
dodržiavať zmluvu a vyhnúť sa krokom, ktoré ju porušujú). Je “prototypom” 
imperatívnej normy v klasickom chápaní sociálnych noriem. Determinuje, čo 
sa má a čo sa nemá robiť (typ normy “má byť”). Ide o popisy požadovaného 
správania, ktoré špecifikujú, čo ľudia považujú v danej kultúre za vhodné a 
čo za nevhodné. Injunktívne normy nás informujú nielen o vhodnom 
správaní, ale navyše motivujú konanie hrozbou sociálnych sankcií za 
kontranormatívne správanie. Systém sankcií, či už ide o formálne, resp. 
neformálne sankcie, je dôležitou súčasťou fungovania sociálnych noriem, ich 
uplatňovania a pôsobenia na správanie skupiny alebo jedinca.  

     Jedným z nových prvkov, ktoré priniesla ohnisková teória, je priznanie 
pozície noriem pravidlám, ktorých motivačný zdroj je reprezentovaný 
informačným sociálnym vplyvom. Ide o deskriptívne normy, ktoré hovoria 
o tom, ako väčšina ľudí koná v určitých situáciách (”ako to v skutočnosti je”, 
čo je bežné, „zažité“). Poskytujú informácie o tom, aké správanie je efektívne 
v istej sociálnej situácii, pričom aj nedodržiavanie deskriptívnych noriem 
môže do istej miery vyvolať sociálne sankcie, napríklad v podobe 
neformálnych negatívnych prejavov zo strany skupiny či spoločnosti vôbec. 
Tieto charakteristiky naznačujú, že deskriptívne normy majú isté spoločné 
prvky so subjektívnymi normami, ktoré M. Fishbein a I. Ajzen (1975) 
definovali v rámci výskumu postojov (Výrost, 1998a). 

     Otázku sociálneho vplyvu noriem môžeme uzavrieť konštatovaním, že 
z hľadiska motivácie ľudského správania a konania je dôležité nielen 
normatívne pôsobenie injunktívnych noriem (vplyv oficiálnych sankcií), ale 
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aj informatívna stránka deskriptívnych noriem (vplyv možných neformálnych 
sankcií).  

     Druhým problémom, ktorý sme v úvode tejto kapitoly načrtli, je 
stabilita pôsobenia noriem na správanie jednotlivca. Chápanie noriem ako 
pravidiel, ktorých dodržiavanie je požadované spoločnosťou, sa spolieha na 
tradičný predpoklad, podľa ktorého je správanie človeka ovplyvňované 
normami neustále, v každej situácii. To však nevysvetľuje bežný jav, kedy sú 
bežne rešpektované normy v istých situáciách porušované.  

     Túto otázku sa pokúsili riešiť práve autori Norm Focus Theory (Cialdini et 
al., 1990; Reno et al., 1993), ktorí považujú aktiváciu normy za podmienku 
jej vplyvu na správanie jednotlivca. Akékoľvek správanie človeka (aj to, 
ktoré porušuje deklarované normy) je podľa autorov vždy ovplyvnené 
normou, ale podstatné je, ktorá norma je práve v centre pozornosti jedinca. 
V konkrétnej situácii môže byť aktivovaný iba jeden typ normatívneho 
presvedčenia, pričom to, ktorý z nich to bude, ovplyvňujú tak dispozičné 
činitele ako aj situačné faktory.  

     Práve tieto úvahy sú kľúčovým bodom ohniskovej teórie. Pripomíname, 
že obidva hlavné predpoklady tejto koncepcie, t. j. existencia rôznych typov 
sociálnych noriem ako aj ich vplyv na správanie boli empiricky overené a 
potvrdené (Cialdini et al., 1990; Reno et al., 1993). 
 

4.2.2 Koncepcia morálnych výpadkov A. Banduru 

 
     Ďalšiu zo zaujímavých koncepcií, ktorá sa dotýka tak kognitívnych ako 
i motivačných zdrojov správania človeka, predstavuje sociálno-kognitívna 
teória morálneho myslenia a konania (Bandura, 1991; Bandura et al, 1996). 
Ide o medzinárodne uznávaný teoretický prístup, ktorý sa uplatňuje pri 
riešení mnohých parciálnych psychologických problémov. Vzhľadom 
k psychológii morálky sa budeme venovať najmä koncepcii morálnych 
výpadkov (Bandura et al, 1996), ktorá je dôležitou súčasťou rozsiahlej 
Bandurovej teórie (k tomu pozri napríklad Janoušek, 1992). Kľúčovým 
problémom sociálno - kognitívnej teórie je problém morálneho správania. 
Podľa Banduru je morálne konanie motivované najmä autoregulačným 
mechanizmom, ktorý sa uplatňuje v troch funkciách. Tieto funkcie 
predstavujú kroky nutné k tomu, aby človek dokázal ovplyvniť svoje 
správanie. 
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     Prvým krokom je automonitorovanie. Táto funkcia je ovplyvňovaná a 
usmerňovaná emocionálnymi stavmi jedinca, ktoré vlastnému konaniu 
predchádzajú, preto teda nejde len o jednoduché sledovanie úkonov a 
sociálnych katalyzátorov správania.  

     Druhou funkciou je porovnanie vlastného správania s morálnymi 
štandardami a okolnosťami v prostredí, čo vytvára kognitívne predpoklady 
pre seba-ovplyvňovanie. Hlavný mechanizmus regulácie konania 
prostredníctvom morálnych štandardov tkvie v afektívnej autoreakcii 
(konkrétne v anticipačnej sebaúcte a autocenzúre).  

     Princíp fungovania autoregulačného mechanizmu spočíva v tom, že 
správanie jedinca je udržiavané zhodou s jeho vnútornými štandardami. 
Človek koná tak, aby mu jeho správanie prinášalo sebaúctu 
a sebauspokojenie, pričom sa odmieta správať tak, aby vyvolal sankcie voči 
sebe samému. Samotné autoregulačné mechanizmy sa vytvárajú v priebehu 
socializácie, vplyvom výchovy, vzdelania či informačných vplyvov 
prostredia.  

     Avšak aj pôsobenie regulujúcich morálnych štandardov na správanie je 
ovplyvňované sériou faktorov. Týmto sa dostávame k myšlienkovej podstate 
koncepcie morálnych výpadkov. Na rozdiel od skôr spomínanej klasickej 
teórie interiorizácie, podľa ktorej je konanie človeka neustále regulované 
systémom zvnútornených morálnych pravidiel, vychádza A. Bandura 
z predpokladu, že autoregulačné mechanizmy u jedinca pôsobia len ak sú 
aktivované. Odklon od vnútornej kontroly správania porušujúceho normy 
(inak výpadok spod vplyvu noriem, tzv. morálny výpadok) súvisí priamo so 
selektívnou aktiváciou autoreaktívnych vplyvov. Ide o tzv. morálne 
zdôvodnenia – sú to kvázi ospravedlňujúce mechanizmy, ktoré priamo 
ovplyvňujú pôsobenie morálnych štandardov pri regulácii konania jedinca, a 
to tým, že umožňujú rôzne formy správania pri pôsobení rovnakých 
štandardov. 

     A. Bandura a jeho spolupracovníci ponúkajú prehľad morálnych 
zdôvodnení, ktorý sa stal základom pre vytvorenie dotazníka snímajúceho 
mechanizmus morálnych výpadkov (Bandura, 1991; Bandura et al., 1996). 
Patrí sem týchto osem typov:  

- morálne ospravedlnenia (môžeš niekomu ublížiť, ak ohovára tvoju rodinu, 
ak brániš svojich priateľov...),  
- zjemnené vyjadrenia (napríklad zbiť niekoho je len malou lekciou...),  
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- porovnávanie (vlastné priestupky sú v snahe minimalizovať ich veľkosť 
porovnávané s nespravodlivosťou až s neľudskými činmi iných),  
- rozptýlenie zodpovednosti (za čin, ktorý vykonala skupina, nemá byť 
zodpovedný len jednotlivec), 
- presun zodpovednosti (jednotlivec nie je zodpovedný za niečo, čo videl u 
kamarátov, alebo ho niekto prinútil, alebo žije v nevhodných 
podmienkach...), 
- skreslenie následkov (bagatelizácia priestupku, napríklad doberanie si 
niekoho, urážky nikomu vážne neublížia...), 
- pripísanie viny iným (napríklad za nedisciplinovanosť žiakov je vinný 
učiteľ, deti, s ktorými sa zle zaobchádza, si to väčšinou zaslúžia...), 
- dehumanizácia (s niektorými sa musí zaobchádzať ako so „zvieratami“, 
niekto si nezaslúži, aby sa s k nemu správali ako k ľudskej bytosti...). 

     Autorom doteraz analyzovaných teórií - ohniskovej teórie a koncepcie 
morálnych výpadkov – sa podarilo posunúť hranice chápania neustáleho 
vplyvu noriem na správanie jedinca do novej roviny, a to pri riešení jedného 
zo spoločných problémov, prečo sa ľudia, ktorí inak normy dodržiavajú, 
rozhodnú za istých okolností tieto normy porušiť. Obidve teórie zhodne 
operujú procesmi aktivácie. Avšak v koncepcii morálnych výpadkov sa ako o 
príčine tohto javu uvažuje o procesoch, ktoré svojou výberovou aktiváciou 
umožňujú človeku vymaniť sa spod vplyvu noriem bez pocitu, že by ich 
skutočne nerešpektoval. Obr. č. 5 ilustruje hlavné mechanizmy selektívnej 
aktivácie a uvoľňovania vnútornej morálnej kontroly priestupkového konania 
na rôznych úrovniach sebaregulačného procesu.  
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Obr. 5 Mechanizmy uvoľňovania vnútornej morálnej kontroly 
priestupkového konania na rôznych úrovniach sebaregulačného procesu (in 
Bandura, 1986, s. 376).  

     V hraniciach ohniskovej teórie sa tento jav vysvetľuje aktivizáciou iného 
typu normy (deskriptívnej normy) ako je spoločnosťou deklarovaná norma 
(injunktívna norma). Z toho vyplýva, že vysvetlenie procesov aktivácie sa 
orientuje u obidvoch teórií iným smerom, pričom teória morálnych výpadkov 
sa sústreďuje skôr na vysvetlenie príčin porušovania noriem (výpadok 
kontroly) a ohnisková teória je zameraná viac na objasnenie dodržiavania 
noriem (aktivizácia inej normy).  
 

4.2.3 Sebadeterminačná teória 

 
     K príťažlivým témam v oblasti výskumov sociálnych noriem patrí aj 
problematika procesu internalizácie. Pojem internalizácia (v našej literatúre 
je používaný aj termín interiorizácia, zvnútorňovanie) je vysvetľovaný ako 
proces pochopenia, akceptácie a zažitia, v dôsledku ktorého získava vnútorná 
kontrola trvalú prevahu nad vonkajšou (napríklad zo strany autorít, 
sociálnych skupín a podobne). Z hľadiska kognitívnych a motivačných 
zdrojov správania a konania človeka považujeme proces internalizácie 
sociálnych noriem za kľúčový.  
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     V nasledujúcej časti sa zameriavame na jednu z najzaujímavejších 
motivačných teórií vo vzťahu k fungovaniu normatívnych presvedčení 
u jednotlivca – na teóriu sebadeterminácie (Self-Determination Theory; 
Deci, & Ryan, 1985). Ide o teóriu, ktorá predstavuje novšie koncipovanie 
internalizačných procesov. Podľa autorov tejto teórie zachytáva proces 
internalizácie spontánne tendencie človeka prijať a integrovať vonkajšie 
pravidlá. Jedinec tak prechádza od vonkajšej kontrolovanosti k vnútornej, 
k sebadeterminácii (heteronómna kontrola sa mení na autonómnu). Princíp 
modelu je v tom, že čím väčšmi je internalizované určité pravidlo, tým viac 
je správanie spojené s percepciou vnútornej lokalizácie kauzality a tým viac 
je prežívané ako slobodné, resp. sebadeterminované (pozri napríklad 
Baumgartner, 1998).  

     V intenciách „self-determinačnej“ teórie sa rozlišujú dva základné typy 
motivovaného správania, a to podľa miery v akej je správanie autonómne 
(sebaurčené) verzus kontrolované (Deci, & Ryan, 1985; Deci, 1994) - 
vnútorne a zvonku motivované správanie.  

     Vnútorne motivované správanie (Intrinsic Motivation) sa realizuje pre 
zážitok radosti a uspokojenia. Možno povedať, že reprezentuje prototyp 
sebadeterminovaného správania. 

     Cieľom zvonku motivovaného správania (Extrinsic Motivation) môže 
byť získanie odmeny, výhod alebo vyhnutie sa sankciám a pod. V rámci 
základného rozlíšenia autori diferencujú viaceré typy zvonku motivovaného 
správania. Kritériom je miera sebadeterminácie. Štyri typy externej 
motivácie sú prejavom rôzneho stupňa internalizácie externej regulácie. 
Konkrétne rozoznávame integratívnu reguláciu, identifikačnú reguláciu, 
introjektívnu reguláciu a amotiváciu. 

     Podstatou integratívnej regulácie je správanie korešpondujúce s osobnou 
identitou. V prípade identifikačnej regulácie subjekt koná v súlade hodnotami 
a cieľmi, s ktorým má snahu sa identifikovať. Introjektívna regulácia 
reprezentuje úroveň, kedy jedinec koná spôsobom, ktorým sa vyhne 
negatívnym emóciám. Externé pravidlá sú čiastočne internalizované, 
predstavujú prechod medzi vonkajšou kontrolou a spontánnym prijatím 
pravidiel. Spôsob správania subjektu je podmienený vnútorným tlakom 
prameniacim z negatívnych emócií, ktoré by mohli vzniknúť v prípade 
nerešpektovania pravidiel. Poslednou, najnižšou úrovňou sebadeterminácie je 
amotivácia spájaná s pocitom chýbajúcej kontroly, pričom jedinec nevníma 
vzťah medzi správaním a jeho následkami. 
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     Jednotlivé motivačné typy tak tvoria šesťúrovňové kontinuum ohraničené 
na jednom póle vnútornou motiváciou a na druhom póle amotiváciou (pozri 
obr. 6). Medzi nimi sa nachádzajú jednotlivé typy vonkajšej motivácie.  

 

 

Obr. 6 Kontinuum sebadeterminácie (in Deci, & Ryan,1985). 
 
     Tieto fakty poukazujú na existenciu troch mechanizmov internalizácie: 
introjekcie, identifikácie a integrácie. Vo viacerých empirických výskumoch 
(Ryan, Rigby, & King, 1993; Deci, 1994) sa však stretávame s tým, že nie je 
potrebné (z hľadiska nevýznamných rozdielov v stupni sebadeterminácie) 
rozlišovať identifikáciu a integráciu. (Identifikácia, resp. integrácia 
reprezentujú akceptáciu pravidiel ako osobných noriem. Obe tak súvisia s 
pocitmi nezávislosti a slobodnej voľby spôsobov správania. Význam má teda 
hovoriť iba o dvoch mechanizmoch internalizácie: introjekcii a identifikácii 
(resp. integrácii)). 

 

     E. L. Deci a R. M. Ryan (1985) v rámci self-determinačnej teórie 
špecifikujú tri psychologické potreby, ktoré sú relevantné vnútornej 
a vonkajšej motivácii, a to potreby kompetencie, autonómie a začlenenosti. 
Špecifikácia týchto vrodených ľudských potrieb je dôležitá. Umožňuje totiž 
predikovať činitele sociálneho prostredia, ktoré sa môžu podieľať na vývine 
„intrinsic“ aj „extrinsic“ motivácie u jednotlivca. Medzi takéto činitele patria 
napríklad sociálne situácie, ktoré jedinec vníma ako kontrolované (prežíva 
pocit, že je donútený k určitému správaniu), pričom majú inhibičný vplyv na 
vnútornú motiváciu. V opačnom prípade, situácie, v ktorých má jedinec 
pocit, že môže slobodne rozhodovať o svojom konaní (prežíva pocit väčšej 
autonómie), majú pozitívny vplyv na rozvoj internej motivácie. V celkovom 
sociálnom kontexte vytvárajú tieto faktory podmienky pre saturáciu 
uvedených psychologických potrieb, pričom súčasne stimulujú vnútornú 
motiváciu, resp. vedú k internalizácii vonkajšej motivácie. Efekt pôsobenia 
týchto faktorov sociálneho prostredia na motivačné procesy je popísaný v 
rámci viacerých empirických výskumov (Deci, & Ryan, 1985; Deci, 1994; 
Pelletier, Tuson, & Haddad, 1997). Sociálne situácie môžu byť jedincom 
prežívané ako kontrolované alebo sebadeterminujúce. Kontrolované situácie, 
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t. j. tie, v ktorých je človek prinútený správať sa určitým spôsobom, vplývajú 
na jeho vnútornú motiváciu inhibične. V situáciách prežívaných ako 
sebadeterminujúce, t. j. v ktorých človek cíti možnosť slobodne sa rozhodnúť 
o svojom správaní, stimulujú vývin vnútornej motivácie. 

     Podľa autorov self-determinačnej teórie má človek vrodený sklon 
k „zvnútorňovaniu“ vonkajšej kontroly. Tento proces vedie človeka 
k uspokojeniu jeho základných psychologických potrieb (potreby 
kompetencie, autonómie a začlenenosti), a tým mu umožňuje prežívať vzťah 
spolupatričnosti k iným pri zachovaní vlastnej nezávislosti a súčasne prežívať 
pocit kompetencie v sociálnom prostredí. Tak sa význam rozvoja vnútornej 
motivácie a procesu internalizácie črtá v orientácii jedinca smerom 
k efektívnemu fungovaniu v sociálnom svete. 

Prehľad výskumov v oblasti internej a externej motivácie 

     Psychologická teória v snahe vysvetliť správanie človeka ako exploráciu 
či ako výzvu k snaženiu, ktorá nemá žiadne jasné externé posilnenie, sa 
tradične zaoberala viac internou než externou motiváciou (napríklad Harlow, 
Harlow & Meyer, 1950). Aj preto sa pri akceptácii alebo odmietaní 
sociálnych noriem do popredia záujmu dostala najmä úloha internej 
motivácie.  

     Súčasné pohľady na internú motiváciu zahŕňajú, ako už bolo 
povedané, zároveň kognitívne aj snahové komponenty. Podľa kognitívnej 
teórie E. L. Deciho a R. Ryana (1985) sebaurčenie a kompetencia sú 
výrazným znakom internej motivácie. Dokumentujú to tvrdením, že každý 
človek má spontánnu snahu internalizovať vonkajšiu kontrolu, disponuje 
vrodenou tendenciou k sebaurčeniu (rozvíjanie vlastných kapacít, 
disponovanie vlastnými silami a vôľou). Táto snaha je reprezentovaná 
internou motiváciou. 

     Iní autori považujú za pôsobiace komponenty internej motivácie záujem, 
excitáciu (Izard, 1977), emócie šťastia, radosti, prekvapenia (Pretty & 
Seligman, 1983) a tzv. “príval zážitkov“ (Csikszentmihalyi, in Ruisel, 1998). 

     Novšie prístupy k externej motivácii sú menej prepracované. Interná 
a externá motivácia boli skúmané najmä ako následky sociálnych situácií. 
Súčasné teoretické prístupy poukazujú na fakt, že môžu existovať aj ako 
relatívne stabilné individuálne diferencie (Amabile, Hennessey, & Tighe 
1994).  
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     Predpoklady Deciho a Ryana (1985) týkajúce sa významu internej 
motivácie vo vzťahu k sebaurčovaniu boli overované mnohými empirickými 
výskumami. Známe sú najmä výskumy v oblasti edukácie (Grolnick, & 
Ryan, 1987; Ryan, & Connell, 1989), ktoré potvrdzujú pozitívnu koreláciu 
školskej úspešnosti s vyšším stupňom sebadeterminácie a pozitívnym 
prežívaním situácie. Deci (1994) zdôrazňuje negatívny vplyv externej 
sociálnej kontroly pri plnení úloh (napríklad časová tieseň, hodnotenie) na 
úroveň vnútornej motivácie. Zistil, že nátlakové prístupy učiteľa, na rozdiel 
od menej kontrolovaných, spôsobujú u žiakov zníženie internej motivácie. 
Avšak self-determinačná teória sleduje nielen determinanty jednotlivých 
typov motivácie, ale predpokladá, že so sebadetermináciou je pozitívne 
asociované zlepšenie fungovania rôznych psychických procesov. Autori 
mnohých štúdií (Pelletier et al., 1997; Amabile et al., 1994) sa venujú 
vyšetrovaniu vzťahu medzi šiestimi kategóriami regulácie a ich následkami. 
V materiáloch sa uvádza, že tzv. „viac sebadeterminačné“ formy motivácie 
(interná, integratívna a identifikačná) môžu viesť k zlepšovaniu učenia, 
životného uspokojenia, k vytváraniu perzistencie voči negatívnym vplyvom 
okolia a k zlepšeniu zdravia. Introjektívna, externá motivácia a špeciálne 
amotivácia korelujú s viac negatívnymi následkami. Tieto poznatky prijímajú 
empirickú podporu z rôznych sfér výskumu, ako je práca (Eisenberger et al., 
1999), edukácia (Deci, 1994), šport (Vallerand, & Losier, 1999), 
interpersonálne vzťahy (Blais, Sabourin, Boucher, & Vallerand, 1990), 
psychoterapia (Pelletier et al., 1997).  
 

4.2.4 Teória kognitívnych reprezentácií noriem a model diferenciácie 

sociálnych a personálnych noriem (IDP model) 

 
     Jednou zo zaujímavých otázok, ktoré boli inšpiráciou pre vznik nového 
prístupu k štúdiu noriem, bola i otázka, či porušovanie injunktívnych noriem 
znamená zároveň porušovanie všetkých pravidiel, resp. či správanie 
porušujúce normy je tiež normatívne regulované a ak áno, akým spôsobom. 
Hľadanie odpovedí, ktoré teórie spomínané v predošlých podkapitolách 
(ohnisková teória, teória morálnych výpadkov, sebadeterminačná teória) 
neposkytujú, viedlo ku konceptualizácii teórie kognitívnych reprezentácií 
(Lovaš, 1998b). 

     Autor vychádzal z viacerých zistení z oblasti agresie, podľa ktorých ľudia 
rešpektujú normu, ktorá zakazuje ubližovanie, ale súčasne prezentujú svoje 
právo na primeranú odplatu (Lovaš, 1998a; Rogers, & Tisak, 1996). 
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Predpoklad ohniskovej teórie, že porušenie injunktívnej normy môže byť 
nahradené len aktiváciou deskriptívnej normy, bol prekonaný a doplnený 
novými úvahami o existencii personálnej normy ako osobnej zásady jedinca, 
ktorá nemusí korešpondovať ani s jedným typom sociálnych noriem. Nové 
myšlienky empiricky podporili napríklad zistenia Rogersovej a Tisakovej 
(1996), podľa ktorých jedinec nemusí normatívnu stránku sociálnej situácie 
vnímať len z hľadiska platnej normy, ale dôležitým faktorom sa pre neho 
stáva aj jeho osobné hľadisko - to, čo on považuje za svoju zásadu správania 
sa v danej situácii. Tieto okolnosti potvrdili oprávnenosť potreby venovať 
väčšiu pozornosť normatívnym presvedčeniam jedinca, resp. analýze ich 
kognitívnych reprezentácií.  

     Jeden z dôkazov výskumných aktivít v tomto smere je v intenciách teórie 
kognitívnych reprezentácií vytvorený model diferenciácie sociálnych a 
personálnych noriem (ďalej len model IDP). Uvedená teória prináša nové 
momenty v snahách o objasnenie normatívnej regulácie ľudského správania 
a v hľadaní vzťahov medzi normami a správaním. Predstavuje ucelený 
prístup k štúdiu normatívnych presvedčení na úrovni jednotlivca, a to cestou 
skúmania jeho kognitívnej sféry (Lovaš, 1998b). Jadro teórie tvorí 
predpoklad, že kognitívna percepcia noriem u jedinca má podobu 
viaczložkovej štruktúry. V kontexte modelu IDP, ktorý je kľúčovou súčasťou 
teórie, je táto štruktúra reprezentovaná dvomi typmi sociálnych noriem 
(injunktívne a deskriptívne normy) a personálnou normou. Napriek tomu, že 
injunktívne a deskriptívne normy už boli popisované v rámci vyššie uvedenej 
teórie ohniska noriem (Norm Focus Theory - Cialdini, Reno, & Kallgren, 
1990; Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993), stručne ich pripomenieme.  

    Injunktívne normy obsahujú popis požadovaného správania („má byť“) a 
poukazujú na možné sankcie pri ich nedodržaní. Sú v súlade s tradičným 
ponímaním sociálnych noriem (Krech, et al., 1968; Shaffer, 1983), ktoré 
nielen informujú o spôsobe správania (určujú, čo je a čo nie je v súlade 
s pravidlami), ale určujú aj sankcie za ich nedodržanie. 

     Deskriptívna norma je druhým typom sociálnych noriem. Určuje, ako sa 
ľudia vo väčšine prípadov v určitých situáciách správajú (typ normy “tak to 
je, tak sa to robí”). Predstavujú presvedčenie o tom, ako sa v skutočnosti isté 
situácie riešia, ktoré spôsoby správania sú obvyklé a zvyčajné. 

     Nakoniec personálna norma reprezentuje pravidlo, zásadu, ktorú si 
jednotlivec vytvorí pre seba a rešpektuje ju. 
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     Z uvedeného vyplýva, že podstatnou črtou tohto diferencovaného prístupu 
k normám je, že posúva hranice “ohniskovej teórie” stanovené rozlišovaním 
injunktívnych a deskriptívnych noriem v rámci oblasti sociálnych noriem na 
úroveň rozlišovania sociálnych a personálnych noriem.  

      Praktický život nám však poskytuje dôkazy o tom, že v mnohých 
situáciách nie je možné jednotlivé normatívne presvedčenia presne odlíšiť. 
Sama personálna norma jedinca môže, ale nemusí korešpondovať 
s injunktívnou normou. V prípade, že sa v istej situácii správa tak, ako sa má 
správať, to väčšinou znamená, že oficiálnu normu prijal za vlastné pravidlo 
(jeho personálna norma korešponduje s injunktívnou normou). 

     Vyskytujú sa však aj opačné prípady, ktoré podporujú teóriu diferenciácie. 
Ak sa človek správa inak, ako je oficiálne dané, znamená to, že si ako svoju 
osobnú zásadu zvolil čosi iné - buď to, ako sa správajú obvykle iní ľudia 
(personálna norma korešponduje s deskriptívnou normou), alebo si zvolil 
svoj vlastný spôsob riešenia situácie (personálna norma nekorešponduje ani 
s jedným typom sociálnych noriem). Z toho je zrejmé, že v prípade, ak 
personálna norma jedinca je odlišná od injunktívnej normy, potom v situácii, 
kedy má dodržať injunktívnu normu, môže prežívať vnútorný konflikt - 
konflikt medzi injunktívnou a personálnou normou.  

     Myšlienka diferencovania noriem má svoje korene okrem iného 
i v úvahách S. H. Swartza (1977), ktoré sa týkali dôsledkov dodržiavania 
a porušovania tak sociálnych ako aj personálnych noriem. Sociálne normy 
jedinec dodržiava najmä z dôvodu príslušnosti k danej skupine. V bežnom 
živote to znamená, že ak ich človek dodržiava, získa odmenu a ak ich poruší, 
riskuje sankcie, ktoré by mu skupina udelila. Keďže personálne normy sú 
výsledkom vlastného rozhodnutia, ich nedodržanie vzťahuje jedinec sám 
k sebe, k sebahodnoteniu. Rešpektuje ich preto, lebo ich považuje za 
potrebné rešpektovať (Schwartz, 1977; Lovaš, 1998a).       

     Výsledky viacerých výskumov, ktorými bol model IDP overovaný 
(napríklad Výrost, &  Frankovský, 1998; Baumgartner, Frankovský, & 
Výrost, 1998, Mihinová, 1998b) sú nielen dôkazom platnosti a produktívnosti 
modelu IDP, ale aj manifestáciou možností aplikácií teórie kognitívnych 
reprezentácií vo výskume. Perspektívnou oblasťou je najmä vysvetlenie 
normatívnej regulácie správania. Využitím konfigurácií normatívnych 
presvedčení (empiricky zistené vzdialenosti medzi jednotlivými typmi 
noriem, ale aj celková konfigurácia) je možné odhaliť vzťahy medzi 
správaním a normami. Doterajšie výskumy ukazujú, že personálna norma (jej 
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funkcia a konfigurácia vo vzťahu k injunktívnym a deskriptívnym normám) 
je pre vysvetľovanie ľudského správania z pohľadu psychológie dominantná.  
 

4.2.5 Schwartz – teória aktivácie sociálnych noriem 

 
     V kontexte skúmania vzťahov medzi normami a správaním jedinca sú 
často uvádzané výskumy prosociálneho správania. V súvislostí s tým sa 
spomínajú dve normy (Berkowitz, in Výrost & Slaměník, 1997): norma 
reciprocity, norma sociálnej zodpovednosti. 

     Norma reciprocity spočíva v odplácaní dobra dobrom a naopak. 
Pomáhame tým, ktorí nám pomohli a nepomáhame tým, ktorí nám pomoc 
odmietli.  

     Norma sociálnej zodpovednosti predpokladá, že ľudia pomôžu všetkým 
tým, ktorí ju potrebujú bez ohľadu na to, či im pomoc oplatia. Dôležitú úlohu 
v tomto prípade zohráva posúdenie príčin, ktoré situáciu pomoci vyvolali.  

     Teória aktivácie noriem S. H. Schwartza (1977) sa v rámci problematiky 
prosociálneho správania snaží odpovedať na otázku, prečo normy nevedú k 
prosocialite za každých okolností. Schwartz na vysvetlenie aktivácie normy 
uvádza 4 štádia procesu rozhodovania sa v situácii vyžadujúcej pomoc 
inému: 

1. Štádium – štádium percepcie a posúdenia, či je pomoc potrebná a možná. 
Pokiaľ nie je potreba pomoci dostatočne zrozumiteľná pre iných, nie je tak 
ani vnímaná. Ak je naopak, situácia vnímaná ako pomoc vyžadujúca, 
u jedinca sa iniciuje tendencia posúdiť vlastné kompetencie v porovnaní 
s požiadavkami situácie (som oprávnený a schopný pomôcť?). S tým súvisí aj 
zvažovanie miery zodpovednosti osoby za svoj momentálny stav (ochota 
pomôcť je väčšia ak sa jedinec snaží pomôcť si sám, prípadne ak je v situácii 
bez vlastného zavinenia). 

2.Štádium – aktivácia pocitu morálnej povinnosti, ktorá vyplýva z normy – 
aktivácia normy priamo súvisí s pozorovaným modelovým správaním 
(Berkowitz, in Výrost & Slaměník, 1997) a vnímaním miery vlastnej 
prosociálnej orientácie, ktorú chce jedinec správaním pred inými obhájiť 
(experimenty Krauta (in Výrost & Slaměník, 1997), v ktorých osoby 
označené ako charitatívne, prispievali omnoho viac). 
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3.Štádium – posudzovanie prínosov z prosociálneho správania. Častý 
konflikt súvisí s väčšími nákladmi a menším ziskom, prípadne vzniká 
konflikt medzi povinnosťou a nákladmi (príkladom môže byť starostlivosť 
o starých a chorých ľudí, ktorých aj napriek odhodlaniu starať sa môžeme 
nechať v starostlivosti zdravotníkov, ktorých považujeme za 
kompetentnejších). 

4.Štádium – realizácia  prosociálneho činu – nastáva po fáze rozhodovania, 
ale aj napriek úvodnému zváženiu sa môže vplyvom zmien v správaní 
človeka, ktorému je pomáhané, alebo vplyvom situačných zmien stať, že 
človek pomáhať prestane. 

*** 

     Reálne sociálne situácie vyvolávajú mnohé otázky. Skutočnosť, že ľudia 
často porušujú oficiálne platné normy, pričom sa však paradoxne riadia inými 
normami, nám pootvorila dvere k nahliadnutiu nielen do takých sfér, ako je 
osvojovanie sociálnych a morálnych noriem, ich interiorizácie, percipovania 
noriem u človeka, mentálnych reprezentácií noriem, ich vplyvu na správanie 
jedinca, ale prostredníctvom toho i pohľad na bližšie určenie motivačného 
pozadia jeho správania.  

     Spôsob akým ľudia normy vnímajú, ako sú reprezentované v ich vedomí, 
úzko súvisí s pohnútkami, ktoré ich motivujú normu porušiť, alebo 
rešpektovať. Zaujímavé je, prečo si niekto v istých situáciách zvolí jednu a 
iný naopak druhú alternatívu, resp. či existujú skupiny ľudí, ktorí sa líšia 
spôsobom akým riešia - z hľadiska noriem – konfliktné situácie.  

     V posledných rokoch sa oživili snahy o skúmanie vplyvu noriem na 
reguláciu správania jedinca v sociálnych situáciách. Niet pochýb o tom, že 
s motiváciou ľudského konania úzko súvisia procesy internalizácie externých 
noriem. Koncepcia zvnútorňovania v podstate vysvetľuje, ako sa človek stáva 
„pánom“ svojho vlastného konania, a to prostredníctvom prijatia 
„vonkajších“ pravidiel spoločnosti za vlastné, pričom následne jedinec podľa 
nich riadi svoje správanie. 

     Istý pohľad na tieto procesy prináša už známa self-determinačná teória 
E. L. Deciho a R. M. Ryana (1985), ktorá popisuje viaceré úrovne prijatia 
vonkajších pravidiel, resp. noriem. Toto procesuálne chápanie 
zvnútorňovania sociálnych noriem sa odráža aj v koncepcii kognitívnych 
reprezentácií noriem a v modeli diferenciácie sociálnych a personálnych 
noriem (Lovaš, 1998a, 1998b). Podľa tohto prístupu, okrem oficiálnych 
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(injunktívnych) noriem existuje i tzv. personálna norma subjektu, ktorá s ňou 
môže, ale nemusí byť totožná a je prejavom určitého stupňa internalizácie 
oficiálnej normy.  

     Medzi doteraz uvedenými teóriami, ktoré sú síce orientované na spoločný 
problém - na riešenie otázky dopadu istého spôsobu percepcie noriem na 
reguláciu ľudského správania – však existujú viaceré odlišnosti. Napríklad na 
rozdiel od sebadeterminačnej teórie (Deci, &  Ryan, 1985), podľa ktorej je 
okrem samej akceptácie normy dôležitý i stupeň jej internalizácie, je podľa 
ohniskovej teórie (Cialdini et al., 1990, Reno et al., 1993) podstatné skôr to, 
či je jedincom prijatá norma v danej situácii aj aktivovaná. 

     Aj procesy aktivácie sú vysvetľované dvojakým spôsobom. Teória 
ohniska noriem hovorí o aktivovaní rôznych druhov sociálnych noriem 
v konkrétnej situácii, avšak teória morálnych výpadkov (Bandura, 1991; 
Bandura et al, 1996) hovorí o aktivovaní mechanizmov, ktoré jedinca 
vymania spod vplyvu akýchkoľvek normatívnych presvedčení.  

     Autori týchto teórií sa zhodne domnievajú, že regulačnú funkciu 
správania môže plniť len norma, ktorú jedinec ako normu vníma 
a akceptuje (samozrejme je to len jedna z viacerých dôležitých podmienok 
motivačného vplyvu normatívnych presvedčení, ku ktorým patrí napríklad aj 
moment aktivácie). 

     Každá z vyššie uvedených teoretických koncepcií poskytuje odlišný uhol 
pohľadu na vysvetlenie normatívnej regulácie správania. Pokúsime sa 
o stručnú rekapituláciu. 

     Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem (Lovaš, 1998a) 
pomáha odhaliť konfiguráciu normatívnych presvedčení jedinca v konkrétnej 
situácii, pričom je obzvlášť zaujímavou pozícia personálnej normy voči 
ostatným typom noriem. 

     Prostredníctvom sebadeterminačnej teórie (Deci, & Ryan, 1985) 
môžeme orientačne zistiť typ motivačnej regulácie, ktorý súvisí so stupňom 
zvnútornenia sociálnej normy a súčasne môže pomôcť odhaliť v akom 
vzťahu sú normatívne presvedčenia jedinca a typ jeho regulácie správania. 

     Na základe koncepcie morálnych výpadkov (Bandura, 1991; Bandura et 
al, 1996) je možné získať informácie o akceptácii morálnych zdôvodnení, 
ktoré človeka motivujú normy porušovať „s ľahším svedomím“. Vyššia 
miera akceptácie rôznych typov morálnych argumentov pravdepodobne 
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indikuje tendenciu častejšie normy nerešpektovať (motivácia porušiť normu 
ako celok vplyvom výpadku morálnej kontroly). 

     Stručný prierez históriou i súčasnosťou skúmania noriem, ktorý sme 
priniesli prezrádza, že v súčasnosti dominuje tendencia vysvetľovať 
príčiny správania človeka prostredníctvom analýzy kognitívnej sféry, 
resp. spôsobu vnímania noriem jedincom (zo spomínaných teórií iba 
sebadeterminačná teória postupuje opačne - od analýzy spôsobu regulácie 
správania ku kognitívnym sféram).  
 
Otázky: 
1. Vysvetlite, akým spôsobom sa uplatňuje regulatívna funkcia noriem 
v správaní jedinca? 
2. V čom spočíva podstata ohniskovej teórie? 
3. Aký spôsobom vysvetľuje Bandura pôsobenie morálnych výpadkov 
v súvislosti so správaním sa jedinca?  
4. Aký je rozdiel medzi injunktívnou, deskriptívnou a personálnou normou? 
5. V čom spočíva význam teórie interiorizácie noriem?  
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