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5 MOŽNOSTI SKÚMANIA, ZISŤOVANIA A 
OVPLYVŇOVANIA MORÁLNEHO USUDZOVANIA 
PSYCHOLOGICKÝMI METÓDAMI  

5.1 Sociálnopsychologické výskumy morálneho konania (konformita, 

poslušnosť, agresia)  

 
Príklad č.1 – Kto zabil Kitty Genovese? 

Kitty Genovese, 28 ročná manažérka baru v štvrti Queens v New Yorku, sa 
o tretej nadránom vracala domov z práce. Keď kráčala k svojmu bytu, zistila, 
že ju niekto sleduje. Chcela nájsť útočište v blízkom bare, ktorý mal byť 
otvorený, práve v tento deň však bol zatvorený predčasne. Útočník ju 
medzitým dobehol a prepadol, 2 krát ju bodol nožom. Potom, čo začala 
kričať, jeden zo susedov zakričal na útočníka a on ušiel. Ukázalo sa, že nie 
kvôli susedovi, ale aby preparkoval auto, ktoré bolo na viditeľnom mieste. Po 
10 minútach sa vrátil späť a pokračoval v útoku, znova ju bodol, pokúsil sa ju 
znásilniť, ukradol jej peniaze, zasadil jej smrteľný úder a ušiel.  

Celý útok trval 32 minút, počas neho zasadil vrah Kitty 17 rán nožom 
a počas tejto doby minimálne 38 ľudí videlo alebo počulo aspoň časť útoku. 
Napriek tomu nik nezavolal pomoc. Až neskôr jeden zo susedov zavolal na 
políciu (ešte predtým sa však telefonicky radil s iným človekom, či polícii 
volať), záchranka prišla za 2-3 minúty a Kitty počas prevozu skonala (voľne 
podľa Masaryk, 2006).   

     V médiách a verejnosti vyvolala informácia o vražde veľké rozhorčenie. 
Ako je to možné, že za celý ten čas nik nezasiahol, nezakročil alebo aspoň 
nezavolal pomoc? Tento príklad je možné nájsť v mnohých učebniciach 
sociálnej psychológie ako ukážku tzv. Bystander efektu, prípadne efektu 
rozdelenia zodpovednosti. Bystander efekt, inak nazývaný aj efekt 
okolostojacich („nonhelping bystander" - voľne preložené pasívni, 
nepomáhajúci okolostojaci) vypovedá o skutočnosti, že s narastajúcim 
počtom okolostojacich či prihliadajúcich osôb sa nezvyšuje šanca na 
poskytnutie pomoci. V bežnom živote sa často možno stretnúť s krízovými 
situáciami, kedy napriek mnohým divákom pomáha málokto alebo nikto.  
Odborníci vysvetľujú bystander efekt fenoménom rozdelenej alebo 
rozptýlenej zodpovednosti. Zjednodušene to možno vysvetliť tak, že 
jednotlivci prihliadajúci na krízovú situáciu sa spoliehajú na to, že pomôže 
niekto iný. Čím viac je prihliadajúcich, tým väčšmi sa človek spolieha na 
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iných, zodpovednosť pomôcť v núdzi sa delí či rozptyľuje medzi ostatných. 
Ako by prítomnosť iných blokovala ochotu pomôcť. „Veď pomôžu iní“ je 
racionalizácia, ktorá pomáha tlmiť náhodnému divákovi výčitky svedomia 
v situácii, kedy je pod veľkým tlakom (Jacová, Miženková, Uherová, & 
Horňáková, 2007). Podobným efektom, keď sa osoba vo väčšej sociálnej 
skupine správa odlišne oproti tomu, akoby reagovala osamote, resp. ako by 
reagovať chcela, je fenomén deindividuácie. Pozorovať ho možno napríklad 
na futbalových štadiónoch, politických zhromaždeniach alebo na iných 
miestach, kde sa zhromažďuje dav. V takýchto prípadoch môže každý zažiť 
stav, kedy akoby prišiel o časť svojej osobnej identity a anonymne splynul 
s davom. Preto môžu nastať i také situácie, kedy nik nepomôže napriek 
ohrozeniu života (Jacová et al., 2007). V obidvoch vyššie popísaných 
prípadoch je veľkosť skupiny tým faktorom, ktorý má vplyv na ochotu 
pomôcť. 

Príklad č. 2 – Dozorcovia a väzni v Zimbardovom expertimente. 

Veľmi známym sa stal experiment profesora Philipa Zimbarda zo 
Stanfordskej univerzity, ktorý plánoval skúmať sociálno-psychologické efekty 
uväznenia. Do výskumu najali študentov - dobrovoľníkov na simuláciu 
väzenského života, pričom každý mal hrať buď rolu väzňa alebo dozorcu. Z 
dobrovoľníkov bolo vybraných 21 mužov, ktorí boli citovo stabilní a 
dodržiavajúci zákony. Hod mincou určil, kto bude väzňom a kto dozorcom 
počas dvojtýždňového experimentu. Skupinu väzňov vyzdvihla polícia, dala 
im putá na ruky, odviezla ich na policajnú stanicu, kde boli prehľadaní, 
odvšivavení, tam ich zobliekli a dali im uniformy. Potom boli odvedení do 
suterénu univerzity, v ktorom bolo vytvorená imitácia väzenia. Dozorcovia 
dostali obušky, putá, píšťalky a kľúče a jedinou inštrukciou, ktorou sa mali 
riadiť bolo udržať vo väzení poriadok, a že si môžu vymyslieť vlastné 
pravidlá chodu väzenia. Vzťahy medzi dozorcami a väzňami sa rýchlo 
sformovali podľa klasického vzorca: dozorcovia sa na väzňov dívali ako na 
podradných a nebezpečných, väznení začali považovať dozorcov za tyranov a 
sadistov. Dozorcovia začali používať techniky ako budenie v noci kvôli 
prepočítavaniu, nútili ich aby si navzájom nadávali, čistili záchody holými 
rukami a pod. Po niekoľkých dňoch väzni zorganizovali štrajk a 
zabarikádovali sa v celách. Dozorcovia na nich potom striekali hasiacimi 
prístrojmi, aby ich zahnali od dverí, vpadli do ciel, vyzliekli ich, zabavili im 
postele a všakovak ich zastrašovali. Od tejto chvíle dozorcovia neustále 
vymýšľali nové pravidlá a tresty. Na šiesty deň výskumníci experiment náhle 
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ukončili pre dobro všetkých zúčastnených (voľne podľa Hunt, 2000).  
     

      Výsledky experimentu boli nanajvýš prekvapujúce v tom, ako ľahko je 
možné u normálnych zdravých jedincov pod tlakom inštitúcie vyvolať 
sadistické konanie. Dokonca sám Zimbardo, ktorý so svojim tímom sledoval 
celé dianie prostredníctvom kamier sa do situácie natoľko vžil, že i keď bol 
svedkom extrémneho ponižovania a následkov, ktoré na väzňoch extrémna 
situácia vyvolala, pokúšal sa v experimente pokračovať v ozajstnom 
väzenskom prostredí. 

Príklad č.3 –Milgramov experiment o poslušnosti voči autorite. 

V roku 1963 realizoval Stanley Milgram experiment, ktorý ukázal, aký veľký 
vplyv majú na človeka špecifické sociálne okolnosti. Inzeroval v novinách, že 
sa hľadajú pokusné osoby do experimentu, pričom účastníci boli 
informovaní, že pôjde o experiment týkajúci sa učenia. Účastníci boli 
predstavení ďalšej "pokusnej osobe", ktorá bola v skutočnosti pomocníkom 
experimentátora. Potom si vylosovali, kto bude žiak a kto učiteľ. Losovanie 
bolo však zmanipulované tak, aby skutočné pokusné osoby hrali stále rolu 
učiteľa. Respondenti potom videli, ako bol "žiak" odvedený do druhej 
miestnosti a priviazaný do kresla. Bolo im povedané, že to bude experiment, 
týkajúci sa vplyvu bolesti na učenie, a že budú použité elektrické šoky, ktoré 
nebudú mať žiadne trvalé následky. Úlohou učiteľa bolo čítať zoznam slov a 
„žiak“ mal odpovedať doplnením správneho slova do páru. Učiteľ mal v 
prípade nesprávnej odpovede stlačením na ovládacom paneli dať žiakovi 
elektrický šok. Počet voltov sa s každou chybou zvyšoval. Na paneli boli 
prepínače od 15V do 450V s nápismi od "ľahkého šoku" po "veľmi silný šok" 
až "XXX". Ako experiment pokračoval, učiteľ počul dopredu nahrané 
odpovede, učiteľ však nemal potuchy, že to nie je skutočný žiak. Pri 75V 
počul slabé protesty, pri 120V „žiak“ volal, že ho to už bolí, pri 150V kričal, 
aby ho pustili. Pri 180V stonal, že už to nemôže vydržať, od 270V sa ozývali 
stále zúfalejšie výkriky, pri 300V žiak zvolal, že už nebude ďalej odpovedať, 
ale učiteľovi bolo oznámené, že mlčanie sa ráta ako nesprávna odpoveď. Od 
330V už žiak mlčal. Všetci účastníci výskumu pokračovali až do 300V a 63% 
z nich došlo až ku koncu stupnice. To všetko napriek tomu, že sa zdráhali, 
vyjadrovali obavy o život žiaka. Experimentátor, ktorý bol prítomný len 
naliehal, že musia pokračovať, a že nemajú inú voľbu (voľne podľa 
Hayesová, 2003). 
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     Pre porovnanie, očakávania expertov, psychológov či psychiatrov, pred 
experimentom sa s realitou úplne rozchádzali. Očakávali, že väčšina ľudí 
odmietne dávať elektrické šoky, a že do konečného štádia dospeje maximálne 
3% pokusných osôb.  

     Experiment ukazuje, že ľudia niekedy poslúchajú druhých, i keď je to 
proti ich hodnotám a presvedčeniu. Milgram vysvetľuje pozorovaný jav tak, 
že jestvujú dva módy sociálneho vedomia, autonómny a zástupný. 
V normálnych okolnostiach ľudia konajú autonómne podľa svojho svedomia 
a hodnôt, väčšina z nich je poctivá a láskavá k iným. V situácii, keď 
vystupujú ako výkonní zástupcovia niekoho iného, sú tieto kvality potlačené. 
Už od detstva sme vychovávaní k poslušnosti a internalizáciou hodnoty 
poslušnosti je neuposlúchnutie obtiažnejšie ako poslúchnutie (Hayesová, 
2003).  

     Uvedené príklady sú ilustráciou rôznych sociálno-psychologických 
fenoménov, ktoré dávajú odpovede na niektoré otázky (ne)morálneho 
správania sa ľudí. Spoločným znakom je fakt, že primárna príčina správania 
osôb nespočíva v stupni morálneho vývinu, nemožno ho vysvetliť pomocou 
intuícií či emócií. Ukazujú, ako je dôležité pri analýze morálnych problémov 
neostať na úrovni chápania morálky jednotlivca (morálneho vývinu, 
morálneho usudzovania, či cítenia). Uvažovanie, cítenie i konanie človeka je 
zasadené v sociálnom kontexte, bez ktorého nemožno dospieť k porozumeniu 
morálky a mechanizmov, ktoré ju regulujú. 
 

5.2 Psychodiagnostické prístupy k zisťovaniu morálneho usudzovania 

 
     Piaget (in Vacek 2008; Heidbrink, 1997) používal k skúmaniu morálneho 
usudzovania detí techniku pozorovania detskej hry a následného rozhovoru 
o pravidlách. Aby odlíšil detské chápanie pravidiel a pravidlá, ktoré sú deti 
nútené prijímať od dospelých, vyberá si detskú hru, kde pravidlá deti 
vymýšľajú samé; známa je analýza hry s guličkami (výsledkom jeho 
skúmania sú štádiá vývinu chápania a používania pravidiel – pozri kap. 
2.2.1). Ďalšou technikou k skúmaniu morálneho usudzovania boli 
mikropríbehy, v ktorých sa osoby z príbehu odchýlili od pravidiel a 
z nešikovnosti niečo rozbili alebo poškodili, dopustili sa krádeže alebo 
klamstva. Dvojice príbehov boli konštruované tak, aby porovnávali konanie 
s dobrým úmyslom, ale značnou škodou a konanie s egoistickým úmyslom, 
ale neveľkou škodou. Piaget takto skúmal najmä heteronómnu orientáciu 
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detí. Pýtal sa ich, či mali obe deti rovnakú vinu, ktoré z nich bolo 
neposlušnejšie, horšie a na koho sa budú rodičia viac hnevať.  

Ukážka 1 – dôsledky detskej neobratnosti (Vacek, 2008, s.11). 

A. Malý Janko sa hral vo svojej izbe. Mamka ho zavolala na obed a on šiel 
do jedálne. Nemohol vedieť, že za dverami je stolička a na nej tácka s 15 
hrnčekmi. Keď vošiel do izby, dverami zavadil do tácky a všetkých 15 
hrnčekov sa rozbilo. 

B. Malý Ďurko bol raz chvíľu sám doma. Chcel si vziať pohár s džemom, 
ktorý bol na polici vysoko v komore. Vyliezol na stoličku a ako sa za ním 
naťahoval, strčil do hrnčeka. Ten spadol na zem a rozbil sa.  

Typické výroky detí na heteronómnej úrovni morálky: 

Keby si bol ich ockom, koho by si viac potrestal? „Janka.“ A prečo? „Lebo 
rozbil 15 hrnčekov a Ďurko len jeden. A to je menej.“ 

Typické výroky detí na autonómnej úrovni morálky: 

Keby si bol rodič, koho by si potrestal viac? „Asi toho Ďurka“. Takže toho 
chlapca, ktorý rozbil 15 hrnčekov by si nepotrestal? „Nie, pretože to urobil 
nechtiac.“ 

     Deti do 8 rokov veku posudzujú vinu na základe materiálnej škody, čo je 
príznakom heteronómnej morálky, po 10. roku už heteronómne odpovede 
nebadať. Úmyselné a neúmyselné porušenia pravidiel nevedia deti rozlíšiť 
zvyčajne do 7 rokov. Špecifickým problémom býva problematika detského 
klamania, lži. Keď ešte deti nedokážu odlíšiť medzi svojimi prianiami, snami, 
túžbami a realitou, často sa dopúšťajú klamstiev vychádzajúcich 
z egocentrickej, na seba zameranej, orientácie. Do šiestich rokov deti chápu 
klamstvo ako nejaké nepekné slovo, na ktoré rodičia reagujú negatívne, 
medzi 7. a 10. rokom chápu klamstvo ako to, čo nie je pravda  (2+2=5 je 
klamstvo, nie chyba). Patria sem chyby, preháňanie, čokoľvek nepravdivého. 
Až neskôr sa vyvinie chápanie klamstva ako niečoho, čo je úmyselne 
nepravdivé (Vacek, 2008).  

     Dnes už pomerne známou a v upravenej podobe doteraz používanou 
metodikou pre zisťovanie vývinu morálneho usudzovania je Kohlbergova 
metóda rozhovoru MJI (Moral Judgement Interview) (Elm, & Weber, 1994). 
Operacionalizuje štadiálnu teóriu do podoby merania. Samotná procedúra 
vyzerá tak, že respondentovi sa predloží sada príbehov, obsahujúcich 
morálny konflikt. Najčastejším príkladom takejto situácie je Hainzova dilema 
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(pozri v ďalšom texte) obsahujúca konflikt medzi hodnotou zachovania 
života a pridŕžania sa práva. Po tom, čo je každá dilema prezentovaná, má 
osoba odpovedať na sériu otvorených otázok konštruovaných tak, aby 
vyvolali informácie týkajúce sa morálneho usudzovania respondenta pri 
riešení dilemy. MJI je vytvorené špeciálne pre zistenie (1) vlastnej štruktúry 
morálneho usudzovania osoby, (2) morálneho rámca pri hodnotení toho, čo je 
správne a nesprávne a (3) spôsobu, ako sú tieto presvedčenia a domnienky 
používané k vytvoreniu a zdôvodňovaniu morálnych rozhodnutí (Colby, & 
Kohlberg, in Elm, & Weber, 1994). Kohlberg a jeho spolupracovníci vyvinuli 
komplikovaný kódovací systém a mnohostránkový manuál, pomocou ktorého 
možno odpovede osoby priradiť k štadiálnemu skóre. Na základe 
Kohlbergovej teórie a úpravou MJI vytvoril James Rest dotazníkovú 
metodiku, ktorý eliminuje nevýhody interview. Defining Issues Test (DIT) je 
v súčasnosti najznámejšou metódou na meraniu morálneho usudzovania 
vychádzajúcou z klasických teórií. Od Kohlberga sa odlišuje tým, že sa 
úzkostlivo nepridŕža štadiálnej koncepcie, ale morálny vývoj chápe ako 
pozvoľný posun od nižšieho k viac komplexnému chápaniu sociálnej 
kooperácie (Dvořáková, 2008). Dotazník obsahuje 6 hypotetických dilem, 
z toho 3 Kohlbergove, pričom respondent hodnotí sériu tvrdení, ktoré sú 
typické pre jednotlivé stupne morálneho usudzovania.  

Ukážka  2 – Heinzova dilema (nachádza sa v metodikách MJT i DIT). 

V Európe žila žena, ktorá umierala na zvláštny druh rakoviny. Existoval 
jeden liek, o ktorom si lekári mysleli, že by mohol pomôcť. Bola to zvláštna 
forma rádia, ktorú objavil lekárnik z toho istého mesta, v ktorom žena žila. 
Výroba lieku bola drahá, ale lekárnik chcel zarobiť ešte 10x viac, ako boli 
náklady na výrobu. Rádium ho stálo 200 dolárov a za malú nádobku s liekom 
požadoval 2000 dolárov. Manžel chorej ženy, Heinz, oslovil každého, koho 
poznal aby si požičal peniaze, ale podarilo sa mu dať dokopy 1000 dolárov, 
čo bola len polovica ceny. Povedal lekárnikovi, že jeho žena umiera 
a požiadal ho, aby mu liek predal lacnejšie alebo ho nechal zaplatiť neskôr. 
Ale lekárnik povedal: „Nie, ja som liek objavil a plánujem na ňom zarobiť“. 
Heinz bol zúfalý a začal uvažovať o tom, žeby sa vlámal do lekárne a ukradol 
liek pre svoju ženu.  

Mal by Heinz ukradnúť liek?  

     V DIT respondenti hodnotia podľa miery dôležitosti argumenty týkajúce 
sa Heinzovho rozhodnutia. Tieto môžu mať napríklad takúto podobu: 
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- Nie je pre milujúceho manžela prirodzené, že sa o svoju ženu stará natoľko, 
že liek ukradne? 
- Záleží od toho, či by Heinz kradol kvôli sebe, alebo výhradne kvôli pomoci 
niekomu inému. 
- Záleží na tom, či by malo byť rešpektované právo lekárnika na svoj vynález. 
- Záleží od toho, či si lekárnik zaslúži byť okradnutý, keďže je taký nenásytný 
a krutý. 
- Môže kradnutie v takomto prípade priniesť celej spoločnosti vo 
všeobecnosti viac dobrého alebo zlého? 

     Na Kohlbergovi založený prístup je zaťažený tým, že nezohľadňuje 
ženské aspekty uvažovania o morálnych problémoch (pozri kapitolu 2.2.3). 
Orientáciu na spravodlivosť či starostlivosť, v literatúre známu ako morálna 
orientácia, možno zisťovať pomocou viacerých škál. Jednou z nich je Škála 
morálnej orientácie MOS (Moral Orientation Scale) autoriek Nancy Yacker a 
Sharon L. Weinberg (1990). Krátky príbeh vyžaduje vžiť sa do situácie 
rodiča, ktorý má odporučiť dieťaťu podľa neho najvhodnejšiu stratégiu 
riešenia morálneho problému. Nasleduje séria štyroch možností, z ktorých 
dve zodpovedajú orientácii na spravodlivosť a dve orientácii na starostlivosť. 

Ukážka 3 - Škála morálnej orientácie. 

Vaše dieťa obdivuje hračku, ktorá patrí jeho kamarátovi. Kamarát náhodou 
nechá hračku vo vašom dome. Keďže to nevyzerá, že by hračka kamarátovi 
chýbala, ani ju nepýta naspäť, vaše dieťa si ju chce nechať.  

__ Chcel/-a by som, aby moje dieťa zvážilo, ako by sa majiteľ hračky cítil, 
ak by ju nemal. Vysvetlil/-a by som jej/mu, že hoci to vyzerá, že sa kamarát o 
hračku nezaujíma, nemusí to byť tak.  

__ Chcel/-a by som, aby moje dieťa vzalo do úvahy, ako by sa cítilo, ak by si 
niekto privlastnil jej/jeho hračku. V tomto prípade platí princíp: Čo nechceš, 
aby iní robili tebe, nerob ani ty im.      

__ Chcel/-a by som, aby moje dieťa pochopilo, komu patrí hračka. Napriek 
okolnostiam, hračka stále patrí niekomu inému a dôležité je vrátiť ju.  

__ Chcel/-a by som, aby moje dieťa zobralo do úvahy príjemný pocit, ktorý 
bude mať z vrátenia hračky, ale aj problémy, ktoré by mohli vzniknúť medzi 
deťmi, ak by si kamarát na hračku neskôr spomenul a nebola by vrátená. 

     Nástrojom na meranie ďalšieho z aspektov morálneho usudzovania – 
morálnej kompetencie, vychádzajúceho z Kohlbergovej koncepcie, je Moral 
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Judgment Test (MJT). Taktiež preň je základom Kohlbergova teória, meria 
však morálnu kompetenciu predstavujúcu schopnosť posúdiť rozporuplné 
argumenty predovšetkým na základe morálnych princípov a orientácie, nie na 
základe vlastného postoja či súhlasu s inými (Lind, 2004). Zjednodušene to 
znamená asi toľko, že vysoká úroveň morálnej kompetencie sa spája s 
oceňovaním argumentov, ktoré síce nie sú v súlade s postojom osoby, ale tá 
ich napriek nesúhlasu vníma ako morálne kvalitné. 

Ukážka 4 – Väzeň na úteku – zácvičná úloha z MJT. 

Istý pán sa dostal do väzenia pre vraždu svojej ženy, pričom bol však 
nevinný. Po roku sa mu vyskytla možnosť úteku, musel by však pritom usmrtiť 
strážcu. Väzeň sa rozhodol utiecť a strážcu zabil. 

Súhlasíte alebo nesúhlasíte so správaním väzňa? 

Nakoľko prijateľné sa Vám zdajú nasledujúce argumenty (tvrdenia) v 
prospech tohto väzňa? Predpokladajte, že by niekto povedal, že väzeň konal 
správne..... 

... pretože bol predsa nevinný ... 

... pretože zabiť strážcu nie je nič hrozné ... 

Nakoľko prijateľné sa Vám zdajú nasledujúce argumenty (tvrdenia) v 
neprospech tohto väzňa? Predpokladajte, že by niekto povedal, že väzeň 
konal nesprávne..... 

... pretože nikto nemá právo zobrať inému život, aj keď bol neprávom 
odsúdený... 
... pretože z väzenia neslobodno utekať ... 

     Iným spôsobom hodnotenia morálnych dilem je zameranie pozornosti na 
prosociálne správanie, keďže morálka sa netýka len porušovania pravidiel, 
ale aj správania prosociálneho. V súlade s teóriou Nancy Eisenbergovej 
(pozri kapitolu 2.2.4) je vývin prosociálnej zložky morálneho usudzovania 
zisťovaný podľa odpovedí na dilemy, ktoré majú charakter poskytnutia či 
neposkytnutia nejakej formy pomoci. Na meranie prosociálneho morálneho 
usudzovania bol Gustavom Carlom vyvinutý dotazník Prosocial Reasoning 
Objective Measure (PROM) (Carlo, Eisenberg, & Knight, 1992). Obsahuje 7 
príbehov, pričom za každým nasleduje zoznam dôvodov, ktoré respondent 
hodnotí z hľadiska toho, či naňho mali vplyv pri rozhodovaní o poskytnutí 
pomoci. Jednotlivé odpovede-dôvody sú typické pre jednotlivé stupne vývinu 
prosociálneho morálneho usudzovania (v ukážke sú uvedené v zátvorkách). 
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Ukážka 5 - Prosocial Reasoning Objective Measure, verzia pre ženy20. 

Mladé dievča, volalo sa Lucy, malo veľmi zvláštny typ krvi. Jedného dňa, 
hneď nato, ako začala škola a Lucy bola prijatá do baseballového tímu, lekár 
zavolal Lucy a požiadal ju o darovanie väčšieho množstva krvi dievčaťu, 
ktoré bolo veľmi choré a potrebovalo na uzdravenie viac krvi takého typu, 
ako mala Lucy. Keďže Lucy bola jedinou osobou v meste s rovnakým typom 
krvi, ako malo choré dievča a keďže toto bolo nezvyčajné a ťažké ochorenie, 
krv by musela byť darovaná viackrát počas niekoľkých týždňov. Takže, ak by 
Lucy súhlasila s darovaním svojej krvi, musela by ísť do nemocnice na 
niekoľko týždňov. Pobyt v nemocnici by mohol spôsobiť, že Lucy by sa chvíľu 
cítila slabá a mohla by stratiť svoje miesto v tíme a mohla by meškať s 
učivom v škole a s prácou.  

Čo by mala Lucy urobiť? Ako dôležité boli pri vašom rozhodovaní 
nasledujúce dôvody? 

a) záleží na tom, či si Lucy myslí, že pomáhať je pekné alebo nie (stereotypná 
orientácia) 
c) záleží na tom, či je Lucy presvedčená, že to, čo urobila, sa bude jej 
priateľom alebo rodičom páčiť (na sociálny súhlas zameraná orientácia) 
d) záleží na tom, či Lucy považuje stratu miesta v tíme za dôležitú/významnú 
alebo nie (hedonistická orientácia) 
e) záleží na tom, či vie Lucy pochopiť, ako zle sa to druhé dievča cíti 
(preberanie rolí) 
f) záleží na tom, ako veľmi bude druhé dievča choré (na potreby orientovaná 
orientácia - fyzická) 
g) záleží na tom, či by sa Lucy cítila zle kvôli tomu, že dievča môže zostať 
choré (orientácia na vyhnutie negatívnemu afektu) 
h) záleží na tom, či budú jej priatelia sklamaní, ak nepomôže (na sociálny 
súhlas zameraná orientácia) 
i) záleží na tom, koľko by Lucy zaostávala s učivom alebo prácou 
(hedonistická orientácia). 

     Ďalšiu alternatívu zisťovania morálnej orientácie predstavuje Mojac Scale 
(Bore, Munro, Kerridge, & Powis, 2005), ktorá rozlišuje medzi „libertarian“ 
a „communitarian“ orientáciou. Libertariánska morálna orientácia je typická 
pre osoby, ktoré najväčší dôraz kladú na potreby, práva a dobré cítenie sa 
osoby a relatívne menšiu významnosť pripisujú právam, potrebám, normám a 

                                                
20 Metodika zaslaná autorom via mail 



 
5  Možnosti skúmania, zisťovania a ovplyvňovania morálneho usudzovania 

 120 

dobrému cíteniu sa spoločnosti, či jej referenčných skupín. Komunitariánska 
orientácia je druhým extrémom, kedy sú pre jedinca významnejšie potreby 
spoločnosti ako potreby jednotlivca. Na rozdiel od dichotomického delenia 
dvoch morálnych orientácií podľa Gilliganovej sa jedná v tomto prípade 
o normálne rozloženie, kde sú libertariánska a komunitariánska orientácia na 
extrémnych póloch a väčšina ľudí spadá do stredného pásma distribúcie, teda 
niekde doprostred týchto orientácií.  

     Pod oblasť morálneho usudzovania možno zaradiť viacero ďalších 
konštruktov, ktorým náležia vo výskume nástroje na ich meranie. Napríklad 
na zisťovanie úrovne preberania sociálnej perspektívy možno použiť niektoré 
subškály Davisovej Interpersonal Reactivity Scale (in Eisenberg, Carlo, 
Murphy, Van Court, & 1995). Preberanie sociálne perspektívy vypovedá o 
vzťahu medzi vlastnou perspektívou pohľadu na svet a perspektívou iných 
osôb, čo je nevyhnutným, i keď nie postačujúcim, predpokladom pre 
dosiahnutie stupňa morálneho vývoja (Heidbrink, 1997).  

     Väčšina metodík, či už sa jedná o nástroje merania formou „tužka - 
papier“ alebo metódy vo forme interview, je založená na hodnotení 
dilematickej situácie. Na zistenie stupňa morálneho vývinu sa nepoužíva 
samotné rozhodnutie osoby v dilematickej situácii, ale hodnotenie 
argumentov, ktoré ku konaniu vedú. Samotné metodiky sa nie vždy hodia pre 
individuálnu diagnostiku, skôr sú vhodné pre skupinové merania. Vždy, keď 
je to možné, by bolo vhodné ich doplniť inou formou posudzovania ako je 
napríklad pozorovanie či hodnotenie správania expertami alebo blízkymi 
osobami. 

     Na základe uvedených koncepcií a prístupov pre zisťovanie morálneho 
usudzovania možno formulovať niekoľko metodických poznámok 
využiteľných v školskej praxi: 
- Pre usudzovanie o morálnych problémoch platí (a to najmä v mladšom 
veku), že kvalita uvažovania sa mení s vekom.  
- Jednotlivé stupne vývinu morálneho usudzovania predstavujú možnú 
kapacitu alebo strop, ktorý môže osoba dosiahnuť. 
- Vývin morálneho usudzovania prebieha nerovnako rýchlo. Málokto (a to 
najmä vo vyššom veku) sa nachádza na najvyššom možnom stupni 
morálneho usudzovania relevantného veku.  
- Povahu morálneho usudzovania možno odhaliť na pozadí riešenia 
morálnych dilem. 
- Pre zisťovanie morálneho usudzovania nie sú dôležité konkrétne riešenia 
morálnych dilem (či by Heinz mal alebo nemal ukradnúť liek), ale spôsob 



 
Základy psychológie morálky 

 

 121 

argumentácie o riešení, prečo je dané riešenie z pohľadu osoby správne 
(zdôvodnenia, prečo by (ne)mal Heinz ukradnúť liek). 
- Najefektívnejším prostriedkom riešenia morálnych dilem je skupinová 
diskusia, ktorá motivuje žiakov vyjadrovať svoje názory, formulovať 
stanoviská k problému, obhajovať ich pred ostatnými, konfrontovať svoj 
spôsob zmýšľania so skupinou. 
- Je dôležité riešiť so žiakmi morálne problémy. Vypočutie argumentácie 
o riešení problému napomáha na jednej strane pedagógovi porozumieť 
charakteru morálneho usudzovania, typického pre daných žiakov. Na druhej 
strane takáto forma je potencionálne užitočná i pre samotných žiakov. 
Vytvára predpoklad pre stimuláciu morálneho vývinu. 
 

5.3 Možnosti ovplyvňovania a stimulácie morálneho usudzovania 

 
     „Najoptimistickejší“ náhľad na možnosti podpory či stimulácie morálneho 
vývinu má behavioristická tradícia a teória sociálneho učenia. Vychádzajúc 
z prioritnej úlohy učenia predpokladá, že všetkému je možné sa naučiť. Tým, 
že deti chválime alebo trestáme, kontrolujeme ich správanie. Na základe 
toho, akékoľvek formy antisociálneho či inak nežiadúceho správania možno 
vhodnou metódou odučiť a naučiť spoločnosťou cenené stratégie správania. 
Behavioristická koncepcia nehovorí o morálnom usudzovaní, len o správaní. 
Cieľom takejto výchovy nie je potom morálny človek, ale len človek, ktorý 
sa morálne správa (Heidbrink, 1997). Človeka možno rôznymi spôsobmi 
priviesť k tomu, aby sa správal podľa určitých pravidiel (v extrémnej podobe 
napríklad zatvorením do väzenia), nijako to však neovplyvní, akým 
spôsobom bude o morálnych problémoch uvažovať. Z pohľadu vývinovej či 
kognitívnej psychológie sú zaujímavejšie tie koncepcie, ktoré sa zakladajú na 
morálnom usudzovaní a stimulovaní vývinu morálneho usudzovania. 
 

5.3.1 Kohlbergovský prístup k stimulácii morálneho vývinu 

 
     Kohlberg (in Heidbrink, 1997) predpokladá, že posun k najbližšiemu 
vyššiemu stupňu morálneho usudzovania predpokladá narušenie rovnováhy 
na aktuálnom myšlienkovom stupni. Pokiaľ sa osoba nedostane do konfliktu 
so svojim morálnym myslením, zmena nie je nutná. Prvým faktorom pre 
stimuláciu morálneho vývinu je teda navodenie konfliktu, čo je síce 
nevyhnutná, nie však postačujúca podmienka. Rozporuplné informácie 
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možno tiež asimilovať do aktuálnej myšlienkovej štruktúry, načo osoba 
používa rôzne obranné a potlačujúce stratégie. Ďalším nutným predpokladom 
je kognitívna kompetencia (potrebná úroveň kognitívneho vývinu) 
zodpovedajúca ďalšiemu morálnemu stupňu a úrovni sociálnej perspektívy.  

Stimulácia morálneho vývinu je možná metódou nazvanou „+ 1 argument“. 
Žiaci sú konfrontovaní s argumentami, ktoré ležia o jeden stupeň nad ich 
aktuálnym stupňom. To vytvára predpoklad pre vznik konfliktu 
podporujúceho ďalší vývoj. Samotný „+1 argument“ by mal byť protichodný 
k názoru žiakov, obsahovo by mal predstavovať protipól a mal by byť 
presvedčivejší, ako vlastná pozícia. Praktická realizácia môže vyzerať tak, že 
študentom je ponúknutá dilematická situácia a je vyvolaný dialóg 
s argumentami, ako vec riešiť. Následne pokračuje prehlbovanie diskusie 
v skupinovej práci, pričom je vhodné rozširovať kontext problému 
(rozširovanie platnosti problému na iných ľudí, na širší kontext, minulosť 
a budúcnosť, na seba) (Heidbrink, 1997).  

     Efektivita programov založených na Kohlbergovej koncepcii nie je 
jednoznačná. Skôr je možné pozorovať tzv. „dobiehací efekt“. Intervenčné 
programy najviac oslovujú tých, ktorí zaostávajú v morálnom vývine, menej 
tých, u ktorých omeškávanie nie je prítomné (Oser, in Heidbrink, 1997). 

     Podľa stúpencov Kohlbergovej teórie Galbraitha a Jonesa ponúka 
koncepcia morálneho vývinu veľa inšpirácií pre aplikáciu vo výchove. 
Uvedení autori rozpracovali metodiku, ako realizovať skupinové diskusie 
s morálnym obsahom. 

Niekoľko zásad vedenia skupinovej diskusie (Galbraith, & Jones, in 
Vacek, 2008): 

1. Základom skupinovej diskusie je výmena názorov medzi žiakmi.  
2. Počiatočným bodom býva príbeh s morálnym obsahom. Môže to byť 
pripravený a vyskúšaný príbeh (napríklad Heinzova dilema), ale i skutočný 
problém, ktorý deti v skupine zažívajú, či problém celospoločenský.  
Tematika môže byť rôzna, príbehy by však mali byť z pohľadu žiakov reálne 
a mali by ich zaujať. 
3. Pedagóg diskusiu ovplyvňuje zásadne len nepriamo. Podnecuje k zmene 
uhla pohľadu, upozorňuje na ďalšie aspekty problému, uvádza do širších 
súvislostí, ale nemoralizuje, nepredkladá správne riešenia a nekritizuje žiakov 
za ich názor. Vytvára atmosféru slobodnej a otvorenej diskusie. Odoláva 
výzvam, aby vyslovil svoj názor (žiaci ho zvyčajne berú ako najlepší). 
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Podstata diskusie nespočíva v nájdení správneho riešenia, ale v diskusii 
samotnej a hľadaní morálne kvalitnejších názorov.  
4. Odporúčaný priebeh diskusie je nasledovný : 
- Vyrozprávanie príbehu (vhodné sú príbehy s otvoreným koncom). 
- Každý žiak sa individuálne rozhodne, ako by mal aktér príbehu konať (či 
má Heinz ukradnúť liek alebo nie). 
- Potom žiaci napríklad dvihnutím ruky informujú o svojom rozhodnutí. Ak 
výrazne prevažuje jedno riešenie (80% by volilo ukradnúť liek), možno 
podať doplňujúce a vyvažujúce informácie (vôbec nie je jasné, či by daný 
liek pomohol, je situácia núdze dostatočným dôvodom pre porušovanie 
zákonov? Čo ak si žena nepraje, aby sa  z jej muža stal zlodej?). 
- Do priebehu diskusie je potrebné zasahovať citlivo. Vhodné sú tri typy 
zásahov: 1) podnecujúce otázky (súhlasíš s Petrovým názorom? Mohol by si 
zhrnúť Janine dôvody a reagovať na ne? V čom sa odlišuje Tvoj názor oproti 
Jankovi a v čom sa zhoduje?); 2) spresňujúce otázky vychádzajúce z 
charakteru príbehu (Heinz nemá skúsenosť s kradnutím, je pravdepodobné, 
že mu na to prídu; má to vplyv na jeho uvažovanie?); 3) otázky vedúce k 
zmene uhlu pohľadu (Prečo lekárnik odmietol predať Heinzovi liek 
lacnejšie?); 4) otázky presúvajúce diskusiu do všeobecnejšej roviny (Je 
správne kvôli záchrane života porušovať zákony?). 

     Príklady otázok pre riešenie Heinzovej dilemy (Vacek, 2008, s.33):  
     Mal by Heinz ukradnúť liek? Prečo áno, preč nie? Je z jeho pohľadu 
správne alebo nesprávne ukradnúť liek? Má Heinz nejaký záväzok alebo 
dokonca povinnosť liek ukradnúť? Mal by Heinz ukradnúť liek i vtedy, ak by 
svoju ženu nemiloval? Prečo áno, prečo nie? Predstavte si, že umierajúcou 
osobou nie je jeho žena, ale cudzia osoba. Mal by Heinz ukradnúť liek i pre 
ňu? Ak by umieralo Heinzovo obľúbené zviera, mal by Heinz ukradnúť liek i 
preň? Prečo áno, prečo nie? Je dôležité, aby ľudia pre záchranu ľudského 
života urobili úplne všetko, čo môžu? Prečo áno, prečo nie? Kradnúť 
znamená dostať sa do rozporu so zákonom. Je preto Heinzov čin nemorálny? 
Prečo áno, prečo nie? Mali by ľudia urobiť všetko čo je v ich silách, aby 
dodržiavali zákon? Prečo áno, prečo nie? Ako možno váš názor aplikovať na 
to, čo by mal urobiť Heinz? V čom spočíva najväčšia Heinzova 
zodpovednosť? 

- Výhodné je diskusiu najprv realizovať v malých skupinách (napríklad podľa 
toho, či zvolili krádež, alebo nie) a potom výmenou názorov v celej skupine.  
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- Záver diskusie by mal smerovať k sumarizácii dôvodov, ktoré sa počas nej 
objavili  a ku konfrontácii aktuálneho pohľadu na problém v porovnaní s tým, 
aký mali na začiatku diskusie. 
5. Správne vedenie diskusie vyžaduje prípravu a cvik. Odmenou býva okrem 
poznania morálneho uvažovania žiakov i zlepšená klíma v skupine, zážitok 
spolupatričnosti, predchádzanie konfliktov v skupine. 
 

5.3.2 Edukácia a výchova k morálnej osobnosti 

 
V posledných rokoch získava v zahraničí na popularite projekt „výchovy 
charakteru“ (character education), ktorého cieľom je implementovať do 
výchovy na školách programy vzdelávania k morálnym hodnotám 
a občianstvu.  

     Definovať samotný pojem „charakter“ nie je jednoduché, dostupných 
definícií je mnoho a líšia sa v úrovni všeobecnosti, aplikačných možnostiach, 
či podľa prístupu tej-ktorej vednej disciplíny. Jednou z psychologických 
definícií je Berkowitzova (2002), ktorá pod pojmom charakter chápe súbor 
psychologických charakteristík osoby, ktoré ovplyvňujú schopnosť 
osoby správať sa morálne a jej sklon k takémuto konaniu. Jednoduchšie 
povedané, charakter sa skladá z tých charakteristík, ktoré vedú človeka 
k tomu, aby robil dobré veci a nekonal zlé.  

     Výchovou charakteru sa myslí „vedomé úsilie škôl, rodín a komunít 
pomáhať mladým ľudom pochopiť základné etické hodnoty, zaujímať sa o ne 
a konať v súlade týmito hodnotami“ (Lickona, 1996). Thomas Lickona 
uvádza 11 základných princípov, ktoré by uvedená výchova charakteru mala 
obsahovať.  

1. Výchova k charakteru by sa mala zakladať na jadrových etických 
hodnotách ako základe dobrého charakteru. Filozofickým základom takejto 
výchovy je presvedčenie, že jestvujú objektívne dôležité a všeobecne 
rozšírené a uznávané jadrové etické hodnoty ako láskavosť, poctivosť, 
úprimnosť, zodpovednosť a rešpekt voči ostaným i sebe; a práve tieto 
formujú dobrý charakter. 

2. V efektívnom programe pre výchovu charakteru musí byť charakter 
chápaný tak, aby zahŕňal kognitívne, emocionálne i behaviorálne aspekty 
morálneho života. Dobrý charakter sa zakladá na jednote myslenia, cítenia 
i konania, znamená nielen porozumenie hodnotám, ale i pociťovaný záujem 
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o ne a konanie v súlade s etickými hodnotami. Výchova sa nemá obmedzovať 
len na jeden z uvedených aspektov .  

3. Efektívna výchova charakteru vyžaduje zámerný, aktívny a komplexný 
prístup, ktorý rozvíja jadrové hodnoty vo všetkých fázach školského života. 
Komplexný znamená, že zahŕňa všetky aspekty vyučovania, učiteľov, 
školský poriadok, akademické kurikulum, skúšanie, vzťahy s rodičmi a pod. 
Aktívny a zámerný znamená, že sa nečaká na vhodnú príležitosť pre 
intervencie, ale plánovite sa vyvíjajú iniciatívy k formulovaným cieľom.  

4. Škola má nadobúdať znaky starostlivej komunity. Mala by sa stať 
akýmsi mikrokozmom občianskej, láskyplnej a spravodlivej spoločnosti, 
ktorá je konečným cieľom. Škola má vytvárať morálnu  komunitu, ktorá 
rozvíja vzťahy medzi žiakmi navzájom i vo vzťahu k dospelým.  

5. Pre rozvíjanie charakteru je potrebné vytvárať študentom príležitosti 
k morálnemu konaniu. Keďže najlepším spôsobom učenia je učenie 
prostredníctvom aktivít a činností, k rozvíjaniu dobrého charakteru potrebujú 
mnoho rôznych príležitostí k aplikácii hodnôt ako zodpovednosť, slušnosť 
a poctivosť v každodenných interakciách a diskusiách. Ak sa skúsenosti 
s morálnym konaním opakujú, napomáhajú rozvoju a praktizovaniu 
morálnych spôsobilostí a behaviorálnych návykov, ktoré sú jednou zložkou 
charakteru. 

6. Efektívna výchova charakteru zahŕňa zmysluplné a podnetné školské 
kurikulum, ktoré rešpektuje všetkých žiakoch a ich potreby. Výchova 
charakteru a akademické vzdelávanie nesmú byť chápané ako samostatné 
oblasti, majú sa navzájom podporovať. V triede, kde študent cíti, že je 
rešpektovaný a oceňovaný učiteľom a spolužiakmi, je väčšia 
pravdepodobnosť, že bude tvrdo a úspešne pracovať. Recipročne, ak je 
študentovi umožnené byť v škole úspešný, je pravdepodobné, že si bude 
ceniť druhých, bude mať o nich záujem.  

7. Výchova charakteru má rozvíjať vnútornú motiváciu študentov. Rozvíjať 
dobrý charakter znamená rozvíjať silné vnútorné odhodlanie osoby robiť to, 
k čomu na základe morálneho úsudku dospel, že je to správne. 

8. Aj školský personál sa má stať učiacou sa a morálnou komunitou, 
v ktorej všetci zdieľajú zodpovednosť za výchovu charakteru a dodržiavajú 
tie isté jadrové hodnoty, ku ktorým vedú študentov. Všetci, od učiteľa po 
bufetárku a upratovačky, majú byť angažovaní a začlenení do učenia, 
diskutovania, do celého procesu takejto výchovy. Celý kolektív má zdieľať 
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tie isté hodnoty a normy školskej komunity a mal by si nájsť a chrániť 
vlastný voľný čas na sebareflexiu vo veciach morálky. 

9. Takáto výchova vyžaduje morálne riadenie a líderstvo zo strany 
personálu i študentov. Lídrom má byť nielen príslušník personálu, ale 
i študenti majú nachádzať uplatnenie v riadiacich rolách, napríklad 
prostredníctvom školského parlamentu, rovesníckych alebo tútorských 
programov  

10. Škola musí do programu začleňovať ako partnerov i rodičov 
a príslušníkov širšej komunity. Rodičia sú prví a najdôležitejší „producenti“ 
morálnej výchovy svojich detí. Škola by preto mala komunikovať s rodičmi 
o cieľoch a aktivitách týkajúcich sa výchovy charakteru. Ako veľmi efektívne 
sa javí získanie podpory širšej komunity, firiem, náboženských organizácií, 
mládežníckych združení, verejnej správy či médií pri presadzovaní jadrových 
etických hodnôt. 

11. Hodnotenie programov výchovy charakteru by sa malo zakladať na troch 
prvkoch. A) Charakter školy  (do akej miery sa škola stala láskavou, 
starostlivou komunitou?); B) Úroveň príslušníkov školského personálu ako 
tých, ktorí vychovávajú (do akej miery sa u dospelých členov personálu školy 
rozvinulo pochopenie toho, čo je potrebné robiť k presadzovaniu rozvoja 
charakteru?); C) Charakter študentov (do akej miery študenti prejavujú 
pochopenie, akceptáciu a konanie na základe jadrových etických hodnôt?). 

     Autori rôznych výchovných programov, založených na výchove 
charakteru dúfajú, že uplatňovanie uvedených princípov (nielen ) na školách 
by malo vytvoriť dobré predpoklady pre zdravý morálny vývin žiakov 
a rozvíjanie tých vlastností charakteru, ktoré sú dôležité pre rozvoj morálnej 
osobnosti. 

     Akýsi profil psychologických komponentov, ktoré by mali rekonštruovať 
ideál morálnej osobnosti navrhuje Berkowitz (2002), pričom celú štruktúru 
nazýva morálnou anatómiou. Jeho model obsahuje : 

1. morálne správanie (prosociálne správanie, delenie sa a zdieľanie, 
prispievanie na charitu, hovorenie pravdy...), 
2. morálne hodnoty (veriť v morálne zásady), 
3. morálnu osobnosť (zahŕňa tendencie konať úprimne a čestne, altruizmus, 
zodpovednosť), 
4. morálne emócie (vina, empatia, súcit), 
5. morálne usudzovanie (usudzovanie o tom, čo je správne a nesprávne), 
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6. morálnu identitu  (predstavuje morálku ako jeden z aspektov 
sebaobrazu), 
7. ďalšie vlastnosti, ktoré podporujú morálne fungovanie, i keď vo svojej 
podstate nemusia byť morálne („metamorálne“ charakteristiky). 

     Vo výchove charakteru by podľa Berkowitza nemali chýbať nasledovné 
zložky výchovy: 

- Vzdelávanie o charaktere, morálke, etike. 
- Ukazovanie/zobrazovanie charakteru (a to na strane jednotlivcov 
i inštitúcií skrz ich program a smerovanie). 
- Vyžadovanie charakteru. 
- Prax či cvičenie sa v charaktere (cez participáciu v školských radách 
a orgánoch, zážitkové učenie, služby v komunite a pod.). 
- Spätná väzba týkajúca sa charakteru (verbálna, v písomnej podobe, a 
pod.). 

 
Otázky: 
1. Ako možno odhadnúť stupeň vývinu morálneho usudzovania osoby bez 
použitia diagnostického nástroja.  
2. Čo sa myslí pod pojmom charakter? 
3. Vysvetlite bystander fenomén. 
4. Prečo sú všetky metodiky zamerané na meranie morálneho usudzovania 
založené na riešení morálnych dilem? 
5. Ako môže škola podporovať výchovu k lepšiemu charakteru? 
6. Z čoho sa skladá Berkowitzov model morálnej anatómie? 
7. Čo je to „dobiehací efekt“ a „+ 1 argument“ pri stimulácii morálneho 
vývinu? 
8. Vysvetlite rozdiel medzi libertariánskou a komunitariánskou morálnou 
orientáciou? 
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