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Úvod 

 

V západnom svete, do ktorého patrí svojou kultúrou, tradíciami a napokon demo-

kratickým ńtátom aj Slovensko, ņijeme v ĉasoch nebývalého vedecko-technického 

rozvoja a vysokej ņivotnej úrovne. Napriek tomu nemoņno povedať, ņe sme celkovo 

spokojnejńí a ńťastnejńí ako predchádzajúce generácie, ba práve naopak. Existenciál-

ne vákuum a frustrácia – ako jedna z charakteristík dneńnej doby – vyvoláva závis-

losti, vzájomné odcudzenie, vzrast agresivity a neuróz, sexuálne poruchy, suicidálne 

správanie, priĉom tieto javy v súĉasnosti nadobúdajú priam pandemické rozmery.  

Vńetkým, ktorí pracujú s mládeņou nie je situácia mladých ľahostajná, ba práve 

naopak, predstavuje závaņnú teoretickú a praktickú výzvu. Platí to aj pre nańe praco-

visko zamerané na sociálnu prácu s deťmi a mládeņou, ktoré sa v duchu saleziánskej 

charizmy osobitne angaņuje v sociálnej prevencii a výchove mladých. Aj keď je don 

Bosco, zakladateľ geniálneho preventívneho systému viac známy ako vychovávateľ 

mladých, v skutoĉnosti bol tento turínsky kņaz aj priekopníkom sociálnej práce 

s deťmi a mládeņou. Jeho flexibilita, vynaliezavosť a otvorenosť voĉi vńetkému, ĉo 

slúņi k záchrane mladých, aj nás viedli k myńlienke prehĺbiť moņnosti výchovnej 

a sociálnej práci s dneńnou mládeņou. Konkrétny impulz pre organizovanie konfe-

rencie sa zrodil pri rozhovore profesora Jozefa Kutarņu s talianskym profesorom 

Eugeniom Fizzottim, ktorý je povaņovaný za jedného z najväĉńích odborníkov na 

dielo Viktora E. Frankla. Je totiņ jedným z troch editorov celého jeho diela v nemec-

kom jazyku, autorom a editorom vyńe stovky monografii o logoterapii, prezidentom 

Logoterapeutickej Asociácie a Existenciálnej frankliánskej analýzy (A.L.E.F.) a ve-

deckým redaktorom ĉasopisu „Hľadanie zmyslu (Ricerca di senso)“. 

Zakladateľ tretej viedenskej ńkoly psychoterapie V.E. Frankl patrí k moderným 

„prorokom“, ktorý nielen identifikoval problém ĉloveka modernej doby – existenciálnu 

frustráciu, ale ponúkol aj adekvátnu psychoterapiu – lieĉbu zmyslom (logoterapiu). 

Svojou vierou v existenciu individuálneho zmyslu odhaľovaného svedomím, v tvorivý 

potenciál ĉloveka prejavujúci sa slobodou, zodpovednosťou, schopnosťou sebadińtan-

cie a sebatranscendencie, valorizáciou osobného a existenciálneho stretnutia – zostáva 

trvalou inńpiráciou pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a ich klientov.  

Uvedený predpoklad, ktorí viedol Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alţbety, Detašované pracovisko Saleziánum Ţilina a Filozofickú fakultu Trnav-

skej univerzity v Trnave, Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie k orga-

nizovaniu vedeckej konferencie Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej prá-

ci s mládeţou sa naplno potvrdil. Prostredníctvom diskusie o výchovnom a psycho-

sociálnom potenciáli logoterapie a vzájomným odovzdávaním skúseností a poznat-

kov z psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a filozofie jednotliví autori poukázali 

na mnohoraké moņnosti ako efektívne pomôcť mladým v preņívaní zmysluplného ņi-

vota. Mimoriadny ohlas v radoch aktívnych i poĉetných pasívnych úĉastníkov konfe-
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rencie mal príspevok a osobné svedectvo hlavného zahraniĉného hosťa konferencie, 

E. Fizzottiho, ņiaka, priateľa a spolupracovníka V.E. Frankla, ktorému týmto vyjad-

rujeme úprimnú vďaku. 

Príspevky zborníka Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mlá-

deţou sme rozdelili do piatich na seba nadväzujúcich skupín, ktoré rozvíjajú stále 

aktuálne posolstvo a praktické implikácie Franklovej logoterapie. V prvej skupine 

príspevkov autori pertraktujú globálne pedagogické implikácie Franklovej existen-

ciálnej analýzy a logoterapie. Významným, predovńetkým filozofickým aspektom 

Franklovej existenciálnej analýzy a logoterapie sa venujú príspevky autorov druhej 

skupiny. V tretej skupine príspevkov akcentujú jednotliví autori psychoterapeutické 

aspekty vyuņitia logoterapie v práci s mládeņou. Spojitosť pedagogických aspektov 

logoterapie a preventívneho systému vo výchovnej práci s mládeņou je obsahom 

ńtvrtej skupiny príspevkov. Posledná, piata skupina príspevkov, poukazuje na moņ-

nosti vyuņitia logoterapie v sociálnej práci s mládeņou. Vńetkým autorom, ktorí s na-

mi zmysluplne zdieľali svoje skúsenosti a podieľali sa na tvorbe tohto zborníka sr-

deĉne ďakujeme.  

Netrúfame si podrobnejńie komentovať vńetky tieto obohacujúce príspevky, vy-

chádzajúce z profesionálnych kompetencií a osobnostného smerovania autorov. Lás-

kavo ich zverujeme ĉitateľom s odporúĉaním, aby sa ponorili do ich lektúry, nańli 

v nich inńpiráciu pre svoju prax a tak sa sami presvedĉili o trvalej aktuálnosti a hu-

manistickom potenciály Franklovej logoterapie vo výchovnej i sociálnej práci s mlá-

deņou. Nazdávame sa, ņe „bezpodmieneĉná viera v nepodmienený zmysel ņivota“, 

ktorú V.E. Frankl nielen teoreticky uĉil, ale aj prakticky overil v ťaņkých ņivotných 

okolnostiach pobytu v troch koncentraĉných táboroch, robí z neho výnimoĉného 

svedka pre dezorientovaného (mladého) ĉloveka 21. storoĉia.  

„Ak to neurobím ja, kto to urobí? Ak to neurobím dnes, kedy to urobím? Ak to 

urobím len pre seba, kto som?“. Tieto tri otázky rabína Hillela, ņijúceho na konci 

prvého storoĉia pred Kr., sa opakujú ako refrén vo Franklovom diele a pripomínajú 

nám tri centrálne aspekty jeho myslenia: jedineĉnosť osoby napriek vńetkým 

pokusom zaĉleniť ju do masy; neopakovateľnosť prítomnej chvíle, napriek únikom 

do iluzórneho sveta bez zodpovednosti a kaņdodennej tragickosti; orientácia na 

hodnoty a úlohy, ktoré je kaņdý povolaný denne objavovať a realizovať bez 

oĉakávania vlastného prospechu alebo odmeny. Kontextom je znovuobjavenie 

podstaty interpersonálneho stretnutia, ako miesta vernosti ĉloveku, ņivotu a vzťahu 

s jasným vedomým rizika manipulácie a odosobnenia.  

Kieņ by Franklovo celoņivotné úsilie „zachraņovať ľudské ņivoty“ vyjadrené slo-

vami „Našiel som zmysel môjho ţivota v tom, ţe pomáham iným objavovať zmysel 

ich ţivota“ rezonovalo v srdciach vńetkých pomáhajúcich pracovníkov, zvláńť tých, 

ktorí sa venujú mládeņi.  

editori



 

 

 

Franklova logoterapia ako výchovná liečba                                                   

v kontexte existenciálnej tiesne 

Eugenio FIZZOTTI 

Astratto 

Il problema del vuoto esistenziale nell’uomo di oggi va affrontato sulla scia della vi-

sione antropologica di Frankl. Il messaggio centrale del suo nuovo metodo nel tratta-

mento delle nevrosi, denominato logoterapia, può essere racchiuso nella frase: „Una 

fede incondizionata in un significato incondizionato della vita.” Il compito della vita va 

allora concepito come qualcosa di concreto, che deve essere realizzato con il proprio 

impegno e con una costante attività, adesso e qui, senza dilazionamenti o trasposizioni. 

Non c’è niente al mondo che aiuta a sopravvivere, anche nelle peggiori condizioni, e a 

colmare il vuoto esistenziale, come la conoscenza che c’è un senso nella propria vita da 

trovare e da realizzare attraverso un impegno consapevole e responsabile che va dalla 

creatività all’esperienza, dall’arte alla professionalità, dall’ascolto e dalla solidarietà 

alla sofferenza inevitabile. 

Parole chiave: fatalismo, collettivismo, fanatismo, frustrazione esistenziale, senso, 

riduzionismo, coscienza, compito della vita. 

 

Rakúsky psychiater Viktor E.Frankl raz vo Varńave zaĉal jednu konferenciu za 

prítomnosti ĉlenov Poľskej psychiatrickej spoloĉnosti týmto výstiņným vyjadrením: 

“Kaņdá epocha má svoju neurózu a kaņdá epocha si vyņaduje vlastnú psychotera-

piu“.
1
 Ide o struĉnú formuláciu ktorá nestratila svoju aktuálnosť, a hodí sa perfektne 

k dobe, ktorú preņívame.  

„Kaņdá epocha má svoju neurózu.“ Aká je neuróza, ktorá najviac zodpovedá na-

ńim ĉasom? Môņe byť hodnotená podľa parametrov, ktoré nám ponúka psycholo-

gická a psychiatrická tradícia, alebo prekraĉuje vńetky hranice, zaĉleņujúc sa do hlb-

ńej existenciálnej sféry? 

 „Kaņdá epocha si vyņaduje svoju vlastnú psychoterapiu.“ K neuróze dneńných 

ĉasov sa môņe pristúpiť tradiĉnými psychoterapeutickými metódami, alebo si vyņaduje 

poľudńtenejńí prístup viac pozorný na existenciálnu dynamiku ĉloveka, na jeho túņbu po 

ņivote so zmyslom, na jeho nekoneĉné napätie medzi tým, ĉím je a tým, ĉím má byť.  

Odpoveď prichádza od samotného Frankla, ktorý sa vyńe polstoroĉia snaņil o po-

ľudńtenie psychoterapie prostredníctvom novej a fascinujúcej metódy lieĉenia neu-

                                                   
1 FRANKL, V.E.: Das existentielle Vakuum. In: Wissenschaft und Weltbild, 1972, vol.25, 

n.2, s.88.  
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róz, zvanej logoterapia. Jej hlavné posolstvo môņe byť vyjadrené frázou: „Bezpod-

mieneĉná viera v nepodmienený zmysel ņivota.“ 

A práve v smere Franklovho antropologického pohľadu sa máme postaviť k prob-

lému existenciálneho prázdna v dneńnom ĉloveku, ktoré aktuálne asi najtragickejńie 

vyjadruje závislosť na omamných látkach. Berieme vńak do úvahy aj iné druhy úpadku 

ľudskej existencie vo vzťahu k hodnotám a zmyslom, ktoré ju robia hodnou ņitia.
2
  

 

Diagnóza dneška 

Snaņiac sa objasniť niektoré prvky diagnózy dneńnej epochy nám treba vychádzať 

z predpokladu, ņe ľudský ņivot sa rozvíja prechádzajúc rozliĉné fázy. Kaņdá z nich je 

charakterizovaná existenciálnou krízou, ktorá vo viac-menej konńtantnom rytme, za-

sahuje do psychofyzického zrenia. Staĉí si pomyslieť na zmätok, ktorý charakterizuje 

adolescentov v puberte. Alebo na krízu, ktorá náhle príde, keď ĉlovek kvôli veku 

musí prijať rolu „dôchodcu“ a rýchlo sa odoberá na cestu starnutia. Je to práve 

v týchto návaloch krízy, keď sa objavuje sklon k samovraņde, ktorá v dneńných ĉa-

soch naberá nebývalé rozmery. Vo svete sa denne zabije viac ako 1000 ľudí a 10 000 

sa o to pokúsi: skoro kaņdých 10 minút jedna samovraņda. Viac ako polovica z týchto 

samovráņd sú mladí medzi desiatym a dvadsiatym piatym rokom ņivota a percento 

neúprosne stúpa. To naznaĉuje úplný nedostatok viery v konkrétny a skutoĉný zmysel 

vlastnej osobnej existencie spojený s neistotou, ktorá ĉasto vyústi do hlbokej beznádeje.
3
  

K stavu úzkosti prispieva vo významnej miere neuspokojenie ĉloveka v práci, 

ktorá mu nedovoľuje realizovať naplno svoje skutoĉné túņby. Je známy dosah pro-

cesu automatizácie, ktorý zmenil ĉloveka na neosobnú a anonymnú mańinériu a ktorý 

ho núti hľadať nové formy angaņovanosti, ktoré ĉasto ústia do opakovaných zlyhaní, 

lebo sa nechávajú viesť túņbou vypiť si a zabudnúť.
4
 V takejto situácii nie je zvláńt-

nosťou, ņe vznikajú v ĉloveku hlboké konflikty. Ĉlovek sa trápi kvôli politickým, 

                                                   
2 Porov. GELMINI, P.: Tossicodipendenza, vuoto esistenziale e «Comunità Incontro». In: 

FIZZOTTI, E., GISMONDI, A. (eds.): Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso. La sfida 

della logoterapia. Roma: Las, 1998, s.125-135; JURETIĆ, B.: Tossicodipendenza, vuoto esi-

stenziale e «Progetto Uomo». In: FIZZOTTI, E., GISMONDI, A. (eds.): Giovani, vuoto esis-

tenziale e ricerca di senso, s.143-146; RUBANO, L.: Tossicodipendenza, vuoto esistenziale e 

«Comunità Emmanuel». In: FIZZOTTI, E., GISMONDI, A. (eds.): Giovani, vuoto esistenzia-

le e ricerca di senso, s.137-141; VALLADARES LANZA, A.E.: Un modello di vita per cre-

scere. La logoterapia e i giovani d’oggi. In: Attualità in logoterapia, 2002, vol.4, n.3, s.11-14. 
3 Porov. FIZZOTTI, E., GISMONDI, A. (eds.): Giovani; FIZZOTTI, E.: Suicidio e ricerca 

di senso. In: FIZZOTTI, E.: Sulle tracce del senso. Percorsi logoterapeutici. Roma: Las, 

1998, s.71-90. 
4 Porov. LOMBARDI, M.L.: Costruire un senso nel lavoro. In: Attualità in logoterapia, 

2000, vol.2, n.2, s.27-37.  
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náboņenským, rodinným, sociálnym a výchovným napätiam a ohluńený zmieńanými 

ideológiami ĉasto nevie, ĉo si má myslieť a prepadne existenciálnym problémom, 

ktoré sa môņu zmeniť na neurózu.  

Ozajstná neuróza môņe vzniknúť aj keď sa stratí z dohľadu autentická hodnota 

sexuality. Staĉí sa zamyslieť nad tým, ņe mnohé formy sexuálnych porúch, ktoré sa 

prejavujú formou impotencie a sexuálnej chladnosti, sú v podstate zapríĉinené “od-

mietnutím lásky“, postojom len sexuálneho uņívania si a nie vzájomného darovania 

sa. Úzkosť z opakujúcich sa ťaņkostí upevņuje presvedĉenie o neschopnosti a neú-

ĉinnosti a vyvoláva stále väĉńie sústredenie sa na vlastné orgány, na vlastné reakcie, 

ĉo má za následok zanechanie túņby po láske.
5
  

K týmto konńtatovaniam treba pripojiť ďalńie faktory, ktoré podľa Frankla sved-

ĉia o procese pomalého, ale neúprosného rozkolu, ktorý sa deje v ĉloveku.
6
  

Prvý faktor reprezentuje provizórny postoj k ņivotu. Kto na vlastnej koņi pretrpel 

hrôzy niĉenia druhej svetovej vojny a eńte dodnes ņije noĉnú moru z niĉivých dôsled-

kov atómovej bomby, ktorá môņe vyhodiť do vzduchu celú planétu, cíti sa vo svojom 

vnútri nevyrovnaný a bez akéhokoľvek pevného bodu. Nevidí nejaké perspektívne 

rieńenia, nevidí budúcnosť.  

Druhý faktor sa týka fatalizmu oproti biologickým, psychologickým a sociálnym 

silám, ktoré ovládajú ņivot ĉloveka, oproti veciam, ktoré sa stávajú, alebo ktoré sa 

majú stať. Toto je jasný útek od vlastnej zodpovednosti. Ak sa naozaj slepo verí, ņe 

vńetko je “predurĉené“, neoplatí sa snaņiť budovať svoj ņivot na základe nejakého 

pravého ideálu.  

Tretí postoj spoĉíva v kolektivizme, ktorým je ovládnutý dneńný ĉlovek a ktorý 

nutne ústí do splynutia s masou, ktorá je neosobná a zbavuje ĉloveka osobitosti: ko-

lektivizmus je v skutoĉnosti najjemnejńou formou, ako zniĉiť osobitosť ĉloveka, jeho 

originálnosť a jedineĉnosť. 

Posledným postojom je fanatizmus: jav, pri ktorom nám na myseľ príde idolatria 

politických vodcov poĉas druhej svetovej vojny, ale núti nás vńimnúť si aj urĉité 

druhy správania v tejto dobe. Dnes je veľa idolov, ktoré obklopujú ĉloveka. Mnohým 

novodobým boņstvám dnes ĉlovek platí ťaņkú daņ. S námahou väĉńou neņ kedykoľ-

vek predtým sa mu snaņí vzdávať patriĉné uznanie! Toto vńak nevidíme len na poli-

tickom poli, ale aj na poli umeleckom, kultúrnom, ńportovom a náboņenskom! Ide o 

                                                   
5 Porov. ALEANDRI, V.: Logoterapia e patologia sessuale. In: Attualità in logoterapia, 

1998, vol.0, s.30-41; CIUFERRI, R.: Una garanzia di eternità. Frankl e l’amore come nucleo 

dell’esistenza. In: Attualità in logoterapia, vol.1, n.3, s.15-22; FRANKL, V.E.: Sul significato 

dell’amore. In: L’ancora nell’unità di salute, 1987, vol.2, n.6, s.611-617; PALUMBIERI, S.: 

Sessualità e significato. In: Attualità in logoterapia, 1998, vol.0, s.20-30. 
6 Porov. FRANKL, V.E.: Teoria e terapia della nevrosi, a cura di E. Fizzotti, Brescia: 

Morcelliana, 2001, s.145-147. 
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jemné, nenápadné, ale hlboké vykorisťovanie! Nebezpeĉenstvo manipulácie je re-

álne. Keď ĉlovek nesleduje pozorne realitu, ktorá ho obklopuje, riskuje to, ņe sa 

stane tým, ĉo chcú iní, aby sa stal, skĺznutím do konformizmu a totalitarizmu. Ĉlovek 

odcudzený sebe samému a podrobený konzumnej spoloĉnosti, ktorá marí vńetky au-

tentické hodnoty, a ktorá vyzdvihuje len schopnosť vyuņiť a uņiť si, núti ĉloveka za-

budnúť na tých, ĉo sú okolo, a sústrediť sa len na seba.  

 

Bumerang, model ľudskej existencie 

Úplná absencia napätia, charakteristická pre blahobytnú spoloĉnosť, namiesto 

toho, aby vytvorila stav, v ktorom sa jedinec integruje a dozrieva, sa stane príĉinou 

bojov a provokácií dneńnej mládeņe. Naozaj, ak ĉlovek necíti vo svojom vnútri silný 

náboj, ktorý ho poháņa konať, ak ĉloveka spoloĉnosť uvádza do stavu blaņenosti 

a komfortu, vytvorí si ĉlovek napätie sám. Bude akýmkoľvek spôsobom hľadať prí-

leņitosti a okolnosti, ktoré ho by ho vyzývali a provokovali ho. V období mladosti sa 

vníma viac potreba tohto stavu napätia, ktoré sa riadnou cestou môņe vytvoriť naprí-

klad cez ńport.
7
 Môņe vńak byť vytvorené i umelo keď mladí, niekedy i nevedomky, 

provokujú políciu, stavajú sa proti autorite, robia zbytoĉné trestné ĉiny, vstupujú do 

nebezpeĉných a neistých dobrodruņstiev, hľadajú umelé stavy blaņenosti. Len 

v spoloĉnosti, ktorá dáva vńetko a nenechá priestor na tvorivosť, aby ĉlovek dosiahol 

nieĉo naozaj jeho, mládeņ jasne ukazuje svoju nespokojnosť niekedy provokaĉnou a 

extrémnou formou. Aj závislosťou na omamných látkach.
8
  

Frankl ĉasto citoval sťaņnosti psychoanalytikov, ktorí sa museli zaoberať stále 

novými typmi neuróz, ktorých základ charakterizovala úplná absencia iniciatívy a zá-

ujmu. Okrem toho je ĉastým názorom, ņe obsahom, ktorý sa ĉoraz viac objavuje 

v konverzáciách mladých, je nuda a apatia. A práve Franklova antropologická vízia 

a mnohé výskumy jeho ņiakov zdôraznili vysoko pozitívny a významný vzájomný 

vzťah medzi duchovným zdravím a nasmerovaním k nejakému zmyslu. Poukázal na 

svoj nový koncept vôle k zmyslu, majúc na mysli ņe ĉlovek je naozaj ĉlovekom, keď 

je nasmerovaný k nieĉomu objektívnemu, ĉo mu umoņní dôstojne ņiť.  

                                                   
7 Porov. FIZZOTTI, E.: Frenare la violenza nello sport. Proposte educative alla luce della 

logoterapia di Viktor E. Frankl. In: Ricerca di senso, 2010, vol.8, n. 1, s.85-96; FIZZOTTI, 

E., ROMEO, E.: Quando lo sport diventa violento. Comprendere le cause, per educare i 

giovani alla socialità. Torino: LDC, 1992; FRANKL, V.E.: Sport. Ascetismo del nostro 

tempo. In: FRANKL, V.E.: Un significato per l’esistenza. Roma: Città Nuova, 1990, s.95-

102; FRANKL, V.E.: Esperienza di montagna ed esperienza di senso. In: FRANKL, V.E.: La 

sfida del significato, s.165-169. 
8 Porov. PAVESI, E.: Depressione, ansia, tossicodipendenza. Un approccio fenome-

nologico. In: Attualità in logoterapia, 2001, vol.3, n.2, s.77-82. 



Franklova logoterapia ako výchovná liečba v kontexte existenciálnej tiesne 13 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

Poĉas série prednáńok, ktoré mal na Univerzite v Melbourne v Austrálii dostal 

ako suvenír bumerang. Dlho tento objekt pozoroval, aby pochopil jeho pravý zmysel. 

Veril, ako sa zvyĉajne verí, ņe bumerang, sa musí vrátiť k tomu, kto ho vrhol. Vy-

svetlili mu vńak, ņe bumerang sa vráti k lovcovi, ak minie svoj cieľ. To mu staĉilo, 

aby v bumerangu videl symbol ľudskej existencie. „Ĉlovek sa vráti k sebe samému, 

zaĉína sa zaujímať výluĉne o svoju osobu, len keď si pomýlil svoje poslanie, keď 

zlyhal vo svojom hľadaní zmyslu ņivota.“
9
  

Byť ĉlovekom znamená byť v základe orientovaný k nieĉomu, ĉo nás presahuje, 

k nieĉomu, ĉo je niekde za nami a nad nami, k nieĉomu, ĉo nás silne priťahuje. Len 

ĉlovek, ktorý verí v svoju vôľu po zmysluplnosti, bude môcť zostaviť takú hierarchiu 

hodnôt, ktorá udelí pôņitku a moci, sebapotvrdeniu a sebauspokojeniu vlastných in-

ńtinktov ich pravé miesto. V skutoĉnosti sú to vedľajńie produkty, výsledky adekvát-

nej realizácie zmyslu vlastnej existencie.
10

 

 

Existenciálne prázdno a frustrácia 

Frankl konńtatuje dve veci vzhľadom na „novosť“ ņivota ĉloveka. Týkajú sa in-

ńtinktívneho a sociálneho rozmeru ĉloveka. 

Z biologického pohľadu sa ĉlovek nachádza v zvláńtnej situácii, pretoņe po tom, 

ĉo mu bola zverená starosť a ochrana celého sveta, môņeme povedať, ņe nemá ņiaden 

vnútorný inńtinkt, ktorý by mu povedal, ĉo v skutoĉnosti má robiť.  

Zo sociologického pohľadu môņeme pozorovať postupnú stratu hodnoty tradície: 

ĉlovek uņ nenachádza nijakú hodnotu v tom, ĉo jeho predchodcovia povedali a uro-

bili. Dneńný svet je úplne zmenený a vyņaduje si iné zaangaņovanie sa a iné postoje. 

Rozvoj a pokrok, hoci pomohli ĉloveku vládnuť nad prírodou, postavili ho pred seba 

samého, pred jeho vlastnú realitu, a niĉ z toho, ĉo predtým urobil, mu nemôņe dať 

smer alebo podklady na rieńenia /problémov/. Radikálne zmeny posledných desať-

roĉí znemoņnili akúkoľvek moņnosť väzby s minulosťou. Dalo by sa povedať, ņe 

formula angaņovania sa dneńného ĉloveka obsahuje jednoduchý princíp: tu a teraz.  

Ak pripustíme deficit inńtinktov a stratu tradícií, aj obraz ĉloveka sa nápadne 

zmení. Ak na rozdiel od zvierat inńtinkty nehovoria ĉloveku, ĉo má robiť, ľahko 

upadne do toho, ņe bude chcieť robiť len to, ĉo robia druhí. Tak sa vyhne konkrét-

nym úlohám a skĺzne do konformizmu, imitujúc to, ĉo hovoria a robia iní.  

                                                   
9 FRANKL, V.E.: The Will to Meaning. In: The Christian Century, 1964, vol.81, s.515. 
10

 Porov. FRANKL, V.E.: Oltre l’autoattualizzazione e l’autoespressione. In: FRANKL, 

V.E.: La sfida del significato, s.45-56; FRANKL, V.E.: L’autotrascendenza come fenomeno 

umano. In dialogo con Abraham H. Maslow. In: FRANKL, V.E.: La sfida del significato, 

s.57-68. 
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Ak potom, na rozdiel od predońlých období, tradície stratili svoju úlohu viesť ĉlo-

veka, ĉlovek potom nevie, ĉo má naozaj robiť a stane sa obeťou totalitarizmu tak, ņe 

zredukuje svoju ĉinnosť na slepé vykonávanie toho, o ĉo ho iní poņiadajú, aby robil. 

V perspektíve konformizmu, totalitarizmu, úplného kvietizmu, apatie, nudy, ne-

záujmu a nezodpovednosti, zaujíma najcentrálnejńie miesto dińkurz o existenciálnom 

prázdne, do ktorého sa ĉlovek prepadne, keď zrazu zbadá, ņe jeho existencia je zba-

vená akéhokoľvek zmyslu, ktorý by ju robil hodnou ņitia. Frankl pripomína ņe “v 

dneńných ĉasoch sa psychiater ĉasto stretáva s „vôľou po zmysle“ vo forme frustrá-

cie. Sexuálna frustrácia, frustrácia sexuálneho pudu, alebo vo vńeobecnosti sklonu k 

pôņitku, nie je vńak jediná: existuje aj „existenciálna frustrácia“, ako sa nazýva v lo-

goterapii. Ide o pocit keď ĉloveku chýba význam vlastnej existencie. Pri skúmaní 

pôvodu neurotických ochorení dnes tento pocit straty zmyslu prevláda nad pocitom 

menejcennosti. Dnes ĉlovek netrpí pocitom ņe je menej talentovaný oproti niekomu 

inému, ale skôr pocitom, ņe jeho existencia nemá zmysel“.
11

  

Pocit frustrácie je skôr pocitom absurdity neņ pocitom menejcennosti. Ukazuje sa, 

ak sa ĉloveku nepodarí uskutoĉniť svoju túņbu dať svojej existencii taký zmysel, aby 

sa oplatilo ņiť. 

Frankl cituje Schopenhauerov výrok, podľa ktorého „ľudská existencia osciluje 

nevyhnutne okolo potreby a nudy“.
12

 Niekedy boli oveľa viac spojené prípady neu-

rózy s ekonomickými potrebami. To, ĉo je teraz na prvom mieste medzi príĉinami 

psychických ochorení je nuda, pocit vnútorného prázdna podmienený faktom, ņe ĉlo-

vek nevie ĉo má robiť a tak nedokáņe dobre vyuņiť ĉas. Frankl dokonca povie, ņe 

samotné sexuálne frustrácie majú pôvod v existenciálnej frustrácii. „A práve tu, zly-

háva „vôľa po zmysle“, aby nastúpila „vôľa po pôņitku“, ktorá má za úlohu ohluńiť 

vedomie ĉloveka aby necítil svoje existenciálne neuspokojenie. Inými slovami: „na 

scénu vojde vôľa po pôņitku keď z nej odíde vôľa po zmysle.“
13

 Teda zúfalé hľada-

nie sexuálneho naplnenia nie je primárny jav: je skôr akousi kompenzáciou, náhráņ-

kou, ktorá nastúpi vtedy, keď sa ĉlovek cíti existenciálne sklamaný. Pre Frankla „len 

v existenciálnom prázdne môņe bujnieť sexuálne libido.“ 
14

 

Ale je tu eńte jeden faktor, ktorý prispieva k vzniku existenciálneho prázdna. Ide 

o homunkulizmus, alebo inak povedané, poņatie ĉloveka v kľúĉi ĉistého redukcio-

nizmu. Ĉloveka povaņuje len za súbor inńtinktov, za produkt sociálno-ekonomických 

ńtruktúr, za objekt, ktorým zmietajú vyńńie sily. V skutoĉnosti sa jedná o náuku, 

ktorá kladie na prvé miesto redukcionistickú víziu: do ĉloveka neprestajne vtláĉa, ņe 

                                                   
11 FRANKL, V.E.: Alla ricerca di un significato della vita. Per una psicoterapia riuma-

nizzata, a cura di E. Fizzotti, Mursia, Milano, 2005, s.61. 
12 FRANKL, V.E.: Teoria e terapia della nevrosi, s.144. 
13 FRANKL, V.E.: Teoria e terapia della nevrosi, s.144. 
14 FRANKL, V.E.: Alla ricerca di un significato della vita, s.62. 
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nie je „niĉ iné“ len to, alebo ono, ņe ľudský fenomén „nie je niĉ iné“ neņ to, alebo 

ono. Formulácia „niĉ iné ako“ je jasným znakom redukcionizmu, ktorý môņeme po-

menovať dneńný nihilizmus. Ĉlovek predsa nie je len vec medzi inými vecami, nie je 

len neosobným a chladným objektom. Môņeme síce povedať, ņe ĉlovek koniec kon-

cov nie je niĉ iné ako poĉítaĉ , ktorý je schopný kodifikovať obrovské mnoņstvo in-

formácií. A naozaj, ak sa pozrieme na ĉloveka len z pohľadu jeho nervovej sústavy, 

je to legitímne tvrdenie. Prirovnanie nervovej sústavy ĉloveka k poĉítaĉu je teda 

správne. Omylu sa dopúńťame, ak chceme model poĉítaĉa rozńíriť na celého ĉloveka. 

„Poĉítaĉ nám môņe poslúņiť ako parciálny model. Ĉlovek je síce v tom istom ĉase 

’niĉ iné ako poĉítaĉ‘, ale zároveņ aj nekoneĉne viac: svojimi rozmermi presahuje po-

ĉítaĉ.“
15

  

 

Výzva pre redukcionizmus 

V tejto perspektíve prejavy existenciálneho prázdna, medzi ktorými aj narkomá-

nia, znamenajú ozajstnú výzvu nielen pre psychológiu a psychiatriu, ale aj pre vńetky 

ostatné vedy, ktoré majú ako základný objekt existenciálne dynamiky ĉloveka. Prob-

lém v podstate spoĉíva v poskytnutí koncepcie ņivota, ktorá by mu dávala zmysel, 

ktorá by zdôraznila základnú schopnosť ĉloveka nájsť zmysel v jednotlivých situá-

ciách z ktorých sa skladá ņivot. Dobre vieme ako rozhodnutia ĉloveka predstavujú 

akoby spojujúce tkanivo ľudskej existencie: rozhodnutia urobené vo vńeobecnosti nie 

po rozumových ńpekuláciách, ale kvôli vnútornému podnetu, kvôli ideálu, ktorý nás 

fascinuje, kvôli hodnotám, ktoré sa nám ponúkajú na zrealizovanie. Rozhodnutia 

v podstate odpovedajú na to, ĉo ĉlovek má byť, na moņnosti, ktoré sa mu ponúkajú, 

na neopakovateľnosť situácií v ktorých ņije.  

Rozhodnúť znamená tuńiť, nahliadnuť skrytým zrakom za závoj budúcnosti, a vi-

dieť to ĉo predstavuje úlohu, ktorú máme uskutoĉniť. Ĉlovek má takúto schopnosť: 

jeho svedomie je neviditeľným orgánom, ktorý ho neustále vedie po ceste ņivota a vo 

veľavravnom tichu mu ukazuje ĉo má robiť.  

Nie vņdy sa vńak situácie ukazujú jasné: na otázky ņivota sa nedá s urĉitosťou 

nájsť presné rieńenie. Ľudská komplexnosť a „tajuplnosť“ neukazujú jasné voľby 

z ktorých si má ĉlovek vybrať. Váha zodpovednosti, ktorá ĉloveka na jednej strane 

nadchýna pretoņe ho robí strojcom vlastnej budúcnosti, ho na druhej strane vovádza 

do stavu veĉného sporu, veĉného hľadania a teda do nespokojnosti. Nemoņnosť nájsť 

v týchto okolnostiach jasné smernice pre správne rozhodnutie, postupný úpadok dô-

very v tradície a inńtitúcie, reálne nebezpeĉenstvo prijať definitívne jednu skutoĉnosť 

bez toho aby sme hľadali ďalńie, vytvárajú klímu neistoty a zmätku. Ĉlovek sa na-

                                                   
15 FRANKL, V.E.: Psichiatria e volontà di significato. In: FRANKL, V.E., TORELLÒ, 

G., WRIGHT, J.: Sacerdozio e senso della vita. Milano: Ares, 1970, s.27.  



16  Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládeţou  
                                                                                                                                                                                                                                  

 

chádza pred novými dramatickými a napätými situáciami, ktorým musí ĉeliť a ktoré 

vyņadujú od neho neustále rozhodnutia niekedy aņ v bláznivom tempe.  

Vo svojej jedineĉnosti a jednotlivosti sa ĉlovek nachádza v neopakovateľných si-

tuáciách; a aj pred objektívnym, nie vymysleným zmyslom, jeho vnímanie zostáva 

stále subjektívne a omylné. Ĉlovek ņije v neustálej neistote a jeho horúĉkovité hľada-

nie dogiem a zákonov je podmienené nemoņnosťou ņiť v neistote ĉi koná správne. 

Nakoniec vedecké objavy ukazujú neodńkriepiteľným spôsobom, ņe ĉlovek je eńte 

v mnohých oblastiach nevzdelaný a ťaņko dokáņe preniknúť vńetky tajomstvá ktoré 

sprevádzajú jeho osobný ņivot a skutoĉnosti okolo neho.  

 

Svedomie ako „orgán zmyslu“ 

V dobe neistoty, akou je tá nańa, Frankl zdôrazņuje ņe svedomie predstavuje 

vnútornú schopnosť vytuńiť konkrétny zmysel jednotlivých situácií. Ņivot ĉloveka je 

vņdy ńpecifický, pretoņe sa viaņe na jedineĉné, konkrétne a osobné bytie. Teda aj 

úloha ĉloveka nie je nieĉo vńeobecné, platné pre vńetkých, pre kohokoľvek. Dokonca 

ani nie je rovnaká v kaņdom ĉase. Mení sa od ĉloveka k ĉloveku pretoņe zodpovedá 

jedineĉnosti a jednotlivosti kaņdého jedného. Súĉasne sa vńak úloha mení aj od situá-

cie k situácii pretoņe rôzne situácie majú rôznu charakteristiku a vyņadujú si rôzne 

neopakovateľné podmienky a potreby. Ĉlovek teda musí pozorne sledovať situáciu v 

ktorej sa nachádza a ktorá sa nedá porovnať s tým ĉo preņil, alebo ĉo preņili tí druhí 

v minulosti. Vďaka hlasu svedomia je schopný vnímať aký zmysel sa skrýva v danej 

situácii a následne zodpovedne koná. „V dobe, kde sa zdá, ņe desatoro Boņích priká-

zaní stráca svoju bezpodmieneĉnú platnosť, sa ĉlovek musí nauĉiť vnímať desaťtisíc 

prikázaní, ktoré sa rodia z desaťtisíc neopakovateľných situácií z ktorých sa skladá 

ņivot.“
16

  

Jav existenciálneho prázdna zodpovedá tragickej situácii súĉasného sveta: ak sa 

prv ĉlovek bál Boņieho pohľadu, ktorý ovplyvņoval jeho morálne konanie, dnes sa 

nachádza sám a len s veľkou námahou dokáņe vnímať tichý ńepot, ktorým sa k nemu 

prihovára svedomie, aby mu ukázalo spôsob ako konať. To vńak neruńí povinnosť 

kaņdého jedného bezpodmieneĉne poĉúvať príkazy vlastného svedomia, aj keby sa 

mal pomýliť. Naozaj, ak existencia predpokladá aj moņnosť pomýliť sa, nekonať v 

pravde, neznamená to ņe sa treba zastaviť a vôbec nekonať.  

Riziko neistoty prináńa so sebou, aspoņ navonok, rozpory. Keď sa vńak na to poz-

rieme zbliņńa, zistíme, ņe podľa terminológie ktorú dnes pouņívame sa nedá hovoriť 

o rozporoch svedomia. Naozaj, ak svedomie pomáha ĉloveku spoznať jedineĉný a 

individuálny zmysel situácií taktieņ jedineĉných a individuálnych, nemôņe tam 

                                                   
16 FRANKL, V.E.: Senso e valori per l’esistenza. La risposta della Logoterapia. Roma: 

Città Nuova, 2010, s.78. 
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vzniknúť ozajstný rozpor: kaņdá situácia má svoj zmysel a svedomie sa snaņí odkryť 

ho. Hlas svedomia je jednoznaĉný.  

V nańej vedeckej dobe sa ľudský pokrok udáva v údajoch, ktoré sú ľahko mera-

teľné, môņu sa vloņiť do poĉítaĉa a analyzovať. Poĉítaĉové výsledky nám vńak môņu 

povedať len ako sa správa priemerný ĉlovek, alebo len urĉitá vzorka ľudí, ale nikdy 

nie, ako sa má správať ĉlovek v ńpecifických situáciách. „Náń ņivot nie je riadený na 

kaņdej ņivotnej kriņovatke ĉerveným svetlom, ktoré nám hovorí ņe máme zastaviť, 

alebo zeleným, ktoré nám vraví aby sme pokraĉovali. Ņijeme v dobe blikajúceho 

oranņového svetla, ktoré nechá na nás ťarchu rozhodnutia.“
17

  

To vńak neznamená, ņe ĉloveku sa stále darí poĉúvať príkazy svojho svedomia: 

môņe ho poľahky potlaĉiť ako sa to stalo v tragických prípadoch. Hitlerov prípad ho-

vorí za vńetky ostatné. A keďņe je svedomie viazané na ĉloveka, je jasné ņe pociťuje 

svoju obmedzenosť zdieľajúc vo vńetkom neistotu problematických situácií.  

Moņnosť omylov vlastného svedomia predpokladá moņnosť správnosti svedomí 

druhých: ide tu predovńetkým o reńpekt k svedomiu druhého. Byť tolerantní zname-

ná, ņe nemáme súdiť konanie druhého, pretoņe nevieme ĉi v danom momente sleduje 

hlas „svojho“ svedomia.  

Terapeutický prínos takéhoto faktu je úņasný: nie je dovolené terapeutovi ovplyv-

ņovať presvedĉenia a ņivotné názory svojho pacienta. Neutralita v posudzovaní 

ostatných sa musí dostať aj do medziosobného vzťahu, ktorý vzniká medzi zraneným 

ĉlovekom a tým, na ktorého sa obráti, aby ho poprosil o povzbudenie, pomoc alebo 

podporu. Terapeut nesmie vyuņívať dôvernú klímu, klímu pochopenia na to, aby 

ovplyvnil názory klienta. Reńpekt k individualite zahrņuje úplné zrieknutie sa nedo-

volených zákrokov.
18

 Sú vńak hraniĉné situácie, kedy terapeut nesmie zostať pri svo-

jej neutralite. Závisí to od múdrosti daného terapeuta, ktorý je schopný vyuņiť príle-

ņitosť aby pomohol tomu, kto trpí aby sa správne postavil k najtragickejńím situá-

ciám ņivota.
19

  

Ak je svedomie intuitívna schopnosť objaviť zmysel nejakej situácie, je to potom 

aj kreatívna schopnosť: svedomie totiņ môņe pohnúť ĉloveka konať urĉitým spôso-

bom, ktorý kontrastuje s hodnotami a presvedĉeniami v spoloĉnosti vo vńeobecnosti 

                                                   
17 FABRY, J.: Introduzione alla logoterapia. Roma: Astrolabio, 1970, s.80. 
18 MARINELLI, M.: L’irresistibile desiderio di un significato. Frankl e la riumani-

zzazione della relazione terapeutica. In: Attualità in logoterapia, 2000, vol.2, n.1, s.7-26.  
19 Porov. BULKA, R.P.: È la logoterapia un intervento autoritario? Dibattito tra Rollo 

May e Viktor E. Frankl. In: FRANKL, V.E.: La sfida del significato, s.91-101; MAY, R.: Il 

fascino sottile del fondamentalismo. Risposta all’articolo di Bulka. In: FRANKL, V.E.: La 

sfida del significato, s.101-102; FRANKL, V.E.: Il rischio di una cattiva interpretazione. 

Commento alla risposta di Rollo May. In: FRANKL, V.E.: La sfida del significato, s.102-

103. 
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prijímanými a zdieľanými. Nie vņdy sú totiņ tieto spoloĉenské pravidlá vhodné na 

vyrieńenie konkrétnych a komplikovaných situácií: niekedy je nevyhnutné prekroĉiť 

normy, moņno i konať opaĉne ako hovoria predpisy. Z tohto pohľadu sa svedomie 

ĉloveka stáva nástrojom ľudského pokroku pretoņe dokáņe za starými pravdami vi-

dieť nové pravdy.  

 

Úloha, ktorá je tajomstvom 

Hovoriť o ĉloveku a o svedomí znamená uznať ņe existencia je nasmerovaná k 

postojom ktoré treba osobne a slobodne zaujať v najrôznorodejńích situáciách ņivota: 

sloboda je v skutoĉnosti výhradne ľudský fenomén a ako taká sa spája s konkrétnym 

jedincom vo svojej individualite. Zodpovednosť, ako korelát slobody, osvetľuje lep-

ńie nevyjadriteľnosť existencie práve pretoņe kaņdý ĉlovek sa nachádza v rozdiel-

nych situáciách a podmienkach ako ten druhý a aby bol naozaj sám sebou musí rea-

govať zodpovedne podľa seba.  

Ľudská bytosť má moņnosť zmeniť kaņdý moment, robiť si po svojom odmietnuc 

akýkoľvek nátlak. Ak je ľudská existencia takáto, naplno nikdy nepodlieha ńtatistic-

kým vyjadreniam, generalizáciám a objektivizáciám. Aj keď obĉas, keď sa vezmú do 

úvahy vńetky okolnosti, bolo by moņné naĉrtnúť postoj k nejakému urĉitému faktu. 

Zostáva vńak stále vnútorná sféra, ktorá sa nedá vylúĉiť zo slobody ĉloveka, a ktorá 

pripúńťa nepredvídané spôsoby konania späté s historickou jedineĉnosťou daného 

ĉloveka. Ľudská osoba uniká akejkoľvek objektivizácii: nikdy sa o nej nedá hovoriť 

ako o nejakom objekte alebo veci. Kto by chcel skúsiť takýto prístup, ten sa len 

zľahka dotkne podstaty ĉloveka a nedôjde k jeho pravým a autentickým rozmerom. 

Psychologistická interpretácia sa naopak pokúńa o takýto pohľad: objektivizuje 

nielen subjekt, ale aj jeho duńevné úkony zabúdajúc pritom, ņe oni sú vo svojej pod-

state intencionálne, smerujúce k realite, ktorá ich presahuje, a ktorá je ich objektom. 

Existencia nemôņe byť nikdy povaņovaná za objekt, ani vo svojich ĉinoch: vyhne sa 

kaņdej objektivizujúcej analýze a je prístupná len vysvetľujúcej analýze. Ľudská 

existencia je koniec koncov ozajstné tajomstvo. A na pozadí tohto tajomstva je slo-

bodný ĉlovek zodpovedný za realizáciu zmyslu svojej existencie.  

Jedineĉnosť a jednotlivosť teda tvoria charakteristiky ľudskej existencie. „Pre 

kaņdého jedného z nás je stanovená v kaņdej situácii ktorú preņívame len jedna cesta: 

keď po nej ideme, tak sa nám podarí realizovať nańe moņnosti a dary“.
20

 Nikto ne-

môņe ujsť od úlohy, ktorú mu predkladá ņivot. Treba to vedome a slobodne prijať ve-

riac naozaj vo význam jej realizácie.  

                                                   
20 FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, a cura di E. Fizzotti, Brescia: 

Morcelliana, 2005, s.93. 
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Aby sme splnili nám zverenú úlohu, ako sme uņ povedali vyńńie, sú nám ponúk-

nuté prostriedky, ktoré sa v závislosti od konkrétnej situácie stále menia, aby zodpo-

vedali rôznym nárokom a moņnostiam. Ale aj prostriedky sú jedineĉné, pretoņe sa uņ 

nikdy viac nepredstavia s takými vlastnosťami a tak intenzívne. Sú jedineĉné, a pri-

slúchajú k tej ktorej jednotlivej historickej situácii. Pre Frankla toto znamená, ņe 

nemá zmysel pýtať sa aký zmysel má ņivot, aká je ņivotná úloha, aj keby sme sa pý-

tali na konkrétny ņivot. Nemá zmysel sa pýtať na zmysel vńetkého, celého ņivota. 

Otázka je konkrétna a vzťahuje sa na dobre stanovenú situáciu: tak aj nańa odpo-

veď musí mať taký istý konkrétny charakter zodpovedajúci aktuálnej situácii. Ņiadať 

zmysel vńetkého by bola asi taká povrchnosť, ako keby sme sa naivne pýtali odbor-

níka v ńachu ņe ktorý je najlepńí ťah. Neexistuje najlepńí ťah, existuje len urĉitý ťah, 

ktorý môņe byť aj najlepńí pri istom postavení figúrok, pri istých moņnostiach po-

hybu a pri dodrņiavaní pravidiel ńachu. Len v konkrétnej situácii sa dá povedať, 

ktorý ťah je najlepńí aj keď moņno druhá osoba na nańom mieste by konala ináĉ.  

Ņivotná úloha sa má teda chápať ako nieĉo konkrétne, ĉo má byť zrealizované 

vlastným zaangaņovaním sa e stálou aktivitou tu a teraz bez zdrņovania a odsúvania. 

Nietzscheho výrok: „Kto má preĉo ņiť, znáńa ĉokoľvek“, citovaná Franklom,
21

 vyjad-

ruje dobre myńlienku, ņe na svete nie je niĉ, ĉo tak pomáha preņiť aj v najhorńích 

podmienkach a ĉo by tak zaplnilo existenciálne prázdno ako poznanie ņe náń ņivot 

má zmysel, ktorý máme nájsť a realizovať cez vedomé a zodpovedné angaņovanie 

sa. Ono ide od kreativity po skúsenosť, od umenia po rutinu, od poĉúvania po solida-

ritu s nevyhnutným utrpením. 
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Sebatvorba osobnosti 

Miron ZELINA 

 

Abstract  

Logotherapy, existentialism, phenomenology, humanism, personalism in education 

Self - creativization of personality - the theory of six "S" - from introspection to self-

evaluation, self-esteem, to self-control, self-management and self-creativization. 

Personalization and humanization of education and conditions for their implementation 

in education. Emphasis on self-regulation and selfcreativization. Education reform and 

creatively humanistic education.  

 

Key words: logotherapy, humanism, personalism, education, theory of six "S", 

personalization, education. 

 

Úvod 

Dovoľte mi na úvod parafrázovať niekoľko významných obsahov: 

Viktor Frankl 6.1.1970 v Chicagu na prednáńke uviedol príklad mladého muņa, 

ktorý mal akademický titul, luxusné auto, finanĉne bol zabezpeĉený, mal k dispozícii 

viac sexu a moci ako mohol zvládnuť a pýtal sa: aký to má vńetko zmysel - mám 

vńetko a cítim sa prázdny, bezvýznamný, neńťastný... existencionálne vákuum sa 

stáva ĉím ďalej viac problémom mnohých ľudí.
1
 

Druhý obsah z nańich slovenských podmienok: Pýtam sa prváka Adama v ńkole 

pre nadaných detí, ĉi chodí na náboņenstvo alebo etiku. Odpovedal: „chodím na 

etiku.“ Pýtam sa ho: „A ĉo tam robíte, ĉo sa uĉíte ?“ odpovedal: „Tí ĉo chodia na ná-

boņenstva veria v Boha, my neveríme v niĉ!“ 

Gordon W. Allport, autor, ktorý napísal knihu: O povahe ľudských predsudkov, 

napísal aj knihu: „Osobnosť a náboņenstvo“, kde hovorí, ņe výchova sa podobá psy-

choterapii a najstarńia a najúĉinnejńia psychoterapia sa deje v akte odpustenia pri 

spovedi a v celom procese zboņnosti ĉloveka. Základom edukácie v jeho poņatí je 

presunutie akcentu zo stádovosti (kolektívnosti) ĉloveka na jeho individuálnosť, 

z mechanizmov prispôsobenia sa na reguláciu stávania sa samým sebou. Podĉiarku-

jem pojem regulácie - autoregulácie. 

Výzvy na zmenu výchovy v smere kultivácie, sebautvárania osobnosti nie sú no-

vé. Ĉi uņ Komenský, Pestalozzi, kresťanskí myslitelia, existencionalisti, fenomenoló-

                                                   
1 Porov. FRANKL, V.F.: Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 

1997, s.7. 
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govia, humanisti a iní teoretici, praktici dlhé roky volajú po zmene paradigmy výcho-

vy, podobne ako dnes antipedagógovia.
2
 Napriek tomu v praxi výchovy prevláda tra-

dicionalisticko-pragmatický koncept výchovy. Nenemáme v úmysle v tomto prís-

pevku analyzovať, preĉo je to tak, ĉo by si vyņadovalo samostatnú filozofickú prácu. 

V ostatných rokoch edukológia prezentuje niekoľko modelov rozvoja osobnosti 

v rozliĉných oblastiach. Tak poznáme: 

– v oblasti kognitívnych cieľov práce B.S. Blooma a L. Andersona, ktoré ovplyv-

nili medzinárodné merania kvality a kvantity vzdelávania v meraniach PISA, PIRLS, 

kde nańi ņiaci, ako vieme, nedopadli dobre,  

– v oblasti emocionálneho rozvoja taxonómiu cieľov rozpracovali D.B. Krat-

hwohl, D. Goleman, A. Ellis a iní,  

– v oblasti morálneho rozvoja G.L. Kohlberg a iní,  

– v oblasti senzomotoriky ciele a postupy rozpracoval B. Niemierko,  

ale stále chýba sceľujúci koncept tej domény v psychike, ktorá rozhoduje akým sme-

rom sa bude osobnosť utvárať. 

Je zásluhou V. Frankla
3
 a jeho ńkoly, ņe sústreďuje záujem na zmysel ņivota, 

ktorý je bezprostredne spojený s výstavbou osobnosti (Ego, JA, Self). V aplikácii na 

výchovu sú to najmä práce E. Lukasovej a iných autorov (Popielski
4
 a aj slovenské 

zdruņenia pre logoterapiu). Ďalńími prameņmi sú práce humanistov: Rogersa, 

Fromma, Allporta, Browna, Williamsa a iných. Model tvorivo - humanistickej vý-

chovy vychádza z myńlienok humanistov a stal sa základom reformy ńkolstva na 

Slovensku. 

Pokúńame sa vytvoriť teóriu a prax výstavby JA v intenciách personalizmu 

a humanizmu, ktorého prvé tézy sú aj obsahom zákona o výchove a vzdelávaní 

z roku 2008 (ń.245/2008 Z.z., § 3 odsek m/ a iné. V koncepcii tvorivo – humanistic-

kej výchovy sa kognitívny rozvoj uskutoĉņuje na základe kognitívnych taxonómií 

Blooma a Andersona, v oblasti nonkognitívnych funkcií pomocou systému KEM-

SAK – rozvoj metakognície, emocionalizácie, motivácie, socializácie, axiologickej 

a autoregulatívnej výchovy a tvorivosti. Chýba sceľujúci ĉlánok výstavby tých psy-

choregulátorov, ktoré rozhodujú v koneĉnom dôsledku ako sa ĉlovek správa. Mô-

ņeme to nazvať pojmom výstavba JA alebo EGA ĉi self - konceptu.
5
 

Konkrétny postup naplnenia sebatvorby osobnosti moņno systémovo a hierar-

chicky usporiadať do týchto krokov – teória šiestich „S“: 

                                                   
2 Porov. ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2010. 
3
 Porov. FRANKL,V.E.: Vůle ke zmyslu. Brno: Cesta, 1994. 

4 Porov. POPIELSKY, K.: Noetická dimenzia osobnosti. Trnava: FF, 2005. 
5 Porov. ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS, 

1996. 
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1. Sebareflexia 

2. Sebahodnotenie 

3. Sebavedomie 

4. Sebakontrola 

5. Sebariadenie 

6. Sebatvorba 

 

1. Sebareflexia. Kaņdý poradca v tejto paradigme a metodológii musí zaĉať tým, 

ako ĉlovek vníma sám seba, aké ma problémy, aké má kapacity, ako sa vidí sám, ako 

ho vidia ostatní a hlavne poradca. Logoterapia podľa V. Frankla obsahuje dve di-

menzie: sebadińtanciu a sebatranscedenciu.
6
 Pouņívajú sa na to metódy dereflexie 

a paradoxnej intencie. Poznaj sám seba, ako vidím seba, ako preņívam seba, aký som 

- reálne a ideálne JA. V koncepcii C. Rogersa sa uskutoĉņuje meranie dińtancie reál-

neho a ideálneho JA pomocou Q metodológie. Pomáhajúci profesionál by mal po-

znať, ako reflektuje klient sám seba, ako ho reflektujú iní, alebo ako by mohol seba 

funkcionovať vzhľadom na psychologické zistenia. Môņe nastať situácia, ņe reflek-

tuje seba adekvátne, alebo sa podceņuje, alebo sa preceņuje. Poradca mu poskytuje 

obraz o moņnostiach, vytvára presvedĉenia a vieru v modifikáciu sebareflexie. 

2. Sebahodnotenie je výsledkom porovnávania a vyslovenie súdu o sebe, ĉi som 

dobrý – zlý, múdry – nemúdry , komunikatívny alebo nie, spoloĉenský alebo nie a ĉi 

mi to vyhovuje alebo nie a v mene ĉoho – nebije sa cieľ s tým, ako sa hodnotím ? Po-

rovnávania k normám môņe byť: k ja a ideál ja; ja a iní (spoluņiaci, vrstovníci), ja 

a spoloĉenské normy – urĉenie, poslanie; sebahodnotenie je podkladom pre ambície - 

pre sebavedomie - analyzujú sa pozitívne a negatívne stránky, stránky moņné rozvoja 

a nemoņné... vzdelanie a chuť ako moņné, dediĉné a intelektové a vonkajńie ako ne-

moņné - skúmajú sa kauzálne atribúcie, ĉomu a komu priraďuje subjekt príĉiny svo-

jich osobných úspechov a neúspechov. Je to osud, ńťastie, sociálne podmienky, alebo 

moja snaha, práca, vytrvalosť ? Otázka internej a externej lokalizácie príĉin sa stáva 

dôleņitým bodom poradenstva. Správne sa zaraďujem v sebahodnotení vzhľadom na 

externé a interné kritériá ? Sebahodnotenie sa dá ńtrukturovať do oblastí, napr. ńkol-

ské výkony, uĉenie, schopnosti a potom podľa nonkognitívnych oblastí - ako sa hod-

notí v emocionálnej, záujmovej, motivaĉnej, aktivizaĉnej oblasti, ako v sociálnej 

a komunikaĉnej, ako v sebakontrole a sebariadení, aké má hodnoty a ako uplatņuje 

svoju tvorivosť - hľadanie iných moņností pri problémoch a sebautváraní. 

3. Sebavedomie sa odráņa najmä v ambíciách, cieľoch, zmysle a význame ĉin-

ností. Je potrebné osobitne pomôcť klientovi v redefinovaní cieľov a v inńtrumentál-

nych praktikách, ako ciele dosiahnuť. Myslím, ņe je humánnym a motivaĉným cie-

                                                   
6 Porov. LUKASOVÁ, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997, s.163. 
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ľom, aby poradca viac veril klientovi, ako klient verí sám sebe (okrem komplexov 

velikáństva). Najĉastejńie sa objavuje sebapodceņovanie, alebo neuvedomenie si, ne-

odkrytie vlastných moņností ĉo sa prejavuje vo vyhorení, ústupe, rezignáciu, apatii - 

nemoņnosti uskutoĉniť seba, svoje ciele, hodnoty. Ďalńou moņnosťou je sebaprece-

ņovanie, kde poradca má nepríjemnú úlohu modifikovať jeho sebavedomie do rea-

lity. V kaņdom z týchto prípadov poradca pracuje s mnoņstvom komplexov, napr. 

Napoleona, Elektrin, Oidipov komplex, komplex nepriateľstva okolia a sveta 

a podobne. Tu hodne pomôņe Adlerovský a Jungovský prístup. Ĉasto v praxi sa do-

stávame do úlohy nácviku asertivity, komunikácie (napr. pri osamelých, neistých 

klientov). Komunikaĉné a asertívne výcviky v týchto prípadoch pomáhajú. Cieľom je 

podceņujúcich sa klientov nauĉiť zvýńiť ich sebavedomie, odvahu, komunikáciu. 

Preceņujúcich klientov vidieť reálnejńie svoje ciele, a to na základe praktických skú-

seností. Pády a vzostupy sebavedomia - prehry a víťazstva je dobre v poradenstve 

sledovať a pri prehrách ukázať, ņe chyba nie je prehra. 

4. Sebakontrola má dvojaký smer: 

a) nad svojimi inńtinktami, pudmi, podnetmi z vnútra organizmu (bioregulátory), 

chceniami napr. piť alkohol, prejedať sa, nedodrņať svoj reņim, sľuby, predsavzatia 

smerujúce k cieľom, významom a zmyslu. Ĉlovek u ktorého prevláda bioregulácie je 

ĉlovek, ktorý si uņíva, jeho primárny záujem je uspokojiť biologické potreby (jedlo, 

sex, bývanie, zábava a pod.), je to rudimentárne bytie ĉloveka 

 b) kontrola nad sociálnymi podnetmi, tlakom ľudí okolo seba, tlakom médií 

a spoloĉenstva. Nedostatoĉná kontrola vedie k podľahnutiu vonkajńím tlakom (zába-

va, hry, priatelia, reklama a pod.). Hovoríme o socioregulátoroch ľudského správa-

nia, pod ich vplyvom je kaņdý z nás a kaņdodenne: Práca so sociálnymi tlakmi si vy-

ņaduje zrelosť osobnosti, aby ĉlovek vedel rozlińovať a rozhodovať sa, ĉo bude robiť. 

Podľahnutie sociálnym tlakom vedie osobnosť k strate sebe, ku konformite, apatii, 

rezignácii, vyhoreniu. Socioregulátormi sú rodina, ńkola, sociálne normy, spoloĉ-

nosť, médiá a pod. Sebakontrola je zaloņená na hodnotách, cieľoch ĉloveka a jeho 

disciplíne. Sebakontrola je nad ĉím ĉo sa deje, ĉo je prítomné. Socioregulovaný ĉlo-

vek nemá svoju tvár. Prispôsobuje sa tomu, ĉo je, podľahne móde, tlaku spoloĉnosti, 

kultúre, nemá nadosobné ciele, absentuje sebatranscedencia. V intenciách sebatvorby 

osobnosti sú dôleņité psychoregulátory (JA, EGO, svedomie, SELF), ktoré riadia 

správanie a preņívanie ĉloveka. O tom je personalizácia výchovy. 

5. Sebariadenie: sebariadenie na rozdiel od sebakontroly je inńtancia, kde JA má 

svoje ciele, hodnoty pre ktoré ņije a ktoré chce realizovať. Sebakontrolujúci ĉlovek 

môņe ņiť - preexistovať ņivot nebude mať problémy s morálkou, zákonmi, ani so se-

bou v zmysle príjemného preņitia ņivota. Ale to je málo. Je to nehodné osobnosti 

a jej poslania. Sebariadenie alebo autoregulácia, sebausmerņovanie je riadenie seba 

k cieľom, hodnotám, krátkodobým a dlhodobým. V prvom rade ide o to, ĉi ĉlovek 

má ciele a aké. Zodpovedajú jeho sebahodnoteniu a sebavedomiu ? Nechajú sa rozvi-
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klať ? Aká je frustraĉná tolerancia osobnosti ? Ĉo a ako spochybņuje ĉloveka vieru 

v seba samého ? - to sú otázky, na ktoré môņe pomôcť hľadať odpovede poradca. 

Rezignácia, depresia, prizeranie sa ako diagnózy postmoderného ĉloveka sú oblas-

ťami poradenstva, kde úlohou pomáhajúceho ĉloveka je dodávať nádej a presvedĉe-

nie o zmysle a význame proľudskej aktivity. Sebariadenie je aktuálnou a jednou 

z najvýznamnejńích tém nielen logoterapie. Sebariadenie ma blízko k témam copin-

gových stratégií prekonávania záťaņí, k problému GAS - generálneho adaptaĉného 

syndrómu, ako aj k rezilencii. Vńetky tieto koncepcie vńak uĉia skôr ako prekonávať 

záťaņe a stresy, ale neponúkajú ĉo ďalej. Logoterapia nielen vysvetľuje a uĉí, ako 

prekonávať problémy, ale kladie si vyńńie ciele - preĉo ņiť. Preĉo neostať len na 

úrovni biologického ĉi sociálneho bytia. Obsahuje v sebe spirituálny rozmer výz-

namu a zmyslu bytia. Zmysel bytia vymedzujeme skôr v subjektívnych pojmoch 

kvality, pohody, spokojnosti so ņivotom, zatiaľ ĉo význam bytia je miera presahu, 

transcendencie do uņitoĉnosti jednotlivca pre druhých. Tu sa stretáva humanistická 

a personologická teória s náboņenstvom. Sebariadenie môņeme charakterizovať jed-

noduchńie ako disciplínu osobnosti smerujúcu k dosahovaniu subjektívnych a najmä 

proľudských cieľov. Sme svedkami, ņe mnoho ľudí, nańich klientov, vedia (kogni-

tívny a morálny aspekt), ņe nemajú uņívať alkohol, klamať, prejedať sa, ĉi byť pasív-

nymi, prizerajúcimi sa zlu, ale nerobia na základe tohto poznania niĉ. Preĉo ? Nie je 

náhoda, ņe traja svetoví autori – M. Boekaerts, , P.R. Pintrich a M. Zeider zostavili 

800 stránkovú kniņku
7
 významných prispievateľov, kde poukazujú na problém 

autoregulácie a jej významu v náprave veci ľudských ako by povedal Komenský. Sú 

rozpracované programy sebariadenia pre rozliĉné skupiny ľudí (obéznych, ņiakov v 

ńkole, chorých, neprispôsobivých a pod.), napr. program Kaplanov, Mahoneyho, 

Zimmermana a ďalńích, pomocou ktorých vedú ľudí k tomu, aby uskutoĉnili seba 

v praxi, aby smerovali k sebatvorbe. 

6. Sebatvorba – ņivot je výzva. Neustále sa menia podmienky vonkajńie, vnú-

torné – ĉlovek sa mení, prostredie sa mení. Ich reflexia, zhodnocovanie, hľadanie 

príleņitosti sú základom pre uplatnenie nového prehodnotenia seba a podmienok, 

okolia, sveta. Tvoriť seba a svoj ņivot neustále sa vracať k prahodnotám a zmyslu 

a významu bytia, to sú východiská sebatvorby osobnosti. Otvorenosť sveta, podmie-

nok, situácii ņivota dáva hodne príleņitosti preto, aby sme sami a u klientov znova 

redefinovali svoje miesto a správanie vo svete. Sebatvorba je zaloņená na teórií krea-

tivizácie osobnosti a tvorbe prokreatívneho prostredia. Aplikácia sebatvorby osob-

nosti si vyņaduje poznanie zákonitostí tvorivej práce na sebe. Obsahuje uplatnenie 

fluentného, flexibilného a originálneho myslenia, motivácie pre tvorivosť, prácu 

s bariérami blokujúcimi tvorivosť. Je dostatoĉne dokázané, ņe kaņdý ĉlovek na svojej 

                                                   
7 Porov. BOEKAERTS, M., PINTRICH, P.R., ZEIDER, M. (eds.): Handbook of Self-

regulation. New York - London - Sydney - Tokyo: Academic Press, 2000. 
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úrovni môņe byť tvorivým, ņe tvorivosť sa dá uplatniť v kaņdej ĉinnosti, a ņe tvori-

vosť sa dá zlepńiť, trénovať. To sú presvedĉenia, ktoré tvoria základ nádeje nielen 

logoterapie, ale aj humanizácie ĉloveka a nańej poradenskej práce.  

 

Záver 

Zjednoduńene napísané, program sebatvorby osobnosti pracuje na pláne, ktorý 

hľadá odpovede na tieto základné otázky:  

1. kto vlastne som ? poznám sa ? 

2. akú mám hodnotu ? v ĉom je môj kapitál ? 

3. ĉo chcem v ņivote ? hodnoty a ciele 

4. ĉo ma brzdí v sebauskutoĉnení ? odolávam zvodom pudov a tlaku spoloĉnosti ? 

5. mám program sebariadenia ? vie ĉo a ako chcem dosiahnuť v ņivote ? 

6. ako lepńie a inak urobiť to, ĉo chcem... 

Nańe deti sedia v ńkolských laviciach povinne okolo 13 tisíc hodín. Nauĉíme ich 

ĉítať, písať, poĉítať a mnoho iných vecí, ĉasto zbytoĉných a nepouņiteľných v praxi 

ņitia, ale neuĉíme ich ako kvalitne ņiť, ako tvoriť seba, ako definovať svoj zmysel a 

poslanie ņivota. Následkom je ich agresia, nezáujem, nuda, apatia, nechuť uĉiť sa, 

problémy. Personalizovaná edukácia alebo sebatvorba osobnosti vyņaduje, aby sa 

deti, mladí ľudia uĉili najmä o tom, ako byť sám sebou, ako si zariadiť, zorganizovať 

ņivot, ako byť prospeńným pre druhých, ako prekonávať prekáņky, konflikty, ako na-

dobudnúť nadhľad nad tým, kto a ako organizuje a riadi náń ņivot. To neznamená, 

aby neboli vzdelaní, to hovorí skôr o tom, ņe sa zanedbáva podstatná okolnosť edu-

kácie: poznať sám seba a vedieť, ĉo a preĉo to chcem. Zo strany pedagógov, porad-

cov, rodiĉov, vychovávateľov si to vyņaduje dve podstatné veci: byť nároĉný a ľud-

ský. Cieľom tvorivo - humanistickej výchovy je potom pomôcť ĉloveku byť sebou, 

nie len pre seba samého, ale preto, aby bol ĉo najlepńie pripravený pomôcť iným.  
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Inšpirácie z logoterapie v pedagogike
1
 

Mária POTOČÁROVÁ 

Abstract  

The contribution refers to important and overlooked components of the education - 

the purposefulness and meaningfulness in pedagogical praxis. Educating the knowledge 

is also an important role of the educator in the forming and leading the youth to the 

seeking for the meaning of life. In contemporary modern and postmodern period is very 

difficult, but important to find the new tools and access in the education, in order to be 

able to respond to essential and existential questions of a man. The point of the article is 

the searching for inspiration in logotherapy, especially in preventive educational system 

of Salesians and family education. 

Key words: influence of the postmodernism, principle of logotherapy in pedagogy, 

preventive educational system of Salesians, logotherapy in family education. 

 

Úvod 

Srdeĉne sa chcem poďakovať organizátorom za pozvanie na túto konferenciu za-

meranú na tak dôleņitú, a pre dneńného moderného ĉloveka a pre jeho ņivot, aj kľú-

ĉovú tému. Nedávno som stretla svoju známu, ktorá mi naznaĉila, ņe bola prekva-

pená, keď videla moje meno v programe tejto konferencie. Spýtala sa ma, ĉi sa eńte 

venujem pedagogike a ako vlastne súvisí logoterapia s pedagogikou? Jej otázka vys-

tihuje moju malú dilemu. Skutoĉne, nie som psychológom a logoterapeutom, ani 

priamo nepouņívam jej metódy v psychoterapeutickej praxi. Nie som ani filozofom, 

ktorý vychádza z presnej analýzy teórie existencializmu alebo personalizmu, ktoré sú 

filozofickým základom logoterapie.  

Príspevok sa zamýńľa nad otázkou: Ĉím inńpiruje logoterapia pedagogiku? Pokú-

sim sa poukázať na významné inńpirácie z logoterapie uplatnené v pedagogike a oso-

bitne v rodinnej pedagogike.  

Chcela by som aspoņ trocha prekonať dosť ĉastú nie správnu mienku o pedagó-

goch a o ich poslaní. Uĉitelia a profesionálni vychovávatelia sa neraz vnímajú len 

ako „koncové“ – výkonné, uniformované, strnulé a „mechanistické“ - ĉlánky vo veľ-

kom reťazci výchovno - vzdelávacieho pôsobenia, ktoré formujú ĉloveka. Práca pe-

dagóga zastúpená v roli uĉiteľa alebo vychovávateľa, sa chápe príliń zúņene. Stotoņ-

ņuje sa s rutinou a stereotypom urĉitého zvoleného prístupu ĉi didaktického postupu. 

                                                   
1 Príspevok je súĉasťou projektu VEGA 2010 (reg. ĉíslo 1/0110/11): Teoretické východis-

ká európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súĉasnosť). 
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Od uĉiteľov najviac oĉakávame, aby nám v ńkole nańe deti nauĉili mnohým poznat-

kom. Potreba hlbńieho zamerania na cieľ ĉi hľadania významu pedagogickej činnosti 

a učenia sa, sa stráca. Beņne vo výchove veľmi nepripisujeme dôleņitosť ani osob-

nostnej a charakterovej výbave pedagóga, najmä v zmysle jeho „uprataných“ hodnôt 

a jeho hodnotových preferencií. Priĉom dobrý učiteľ a vychovávateľ dobre vycho-

váva hlavne tým, kým sám je, aké hodnoty uznáva, ako ich preţíva a hlavne vtedy, 

keď pozná zmysel svojej existencie i svojej práce. Správny pedagóg vie kam smeruje 

(on i jeho zverenci), ĉo chce odovzdať a pozná aj spôsoby ako zmysluplne stanovené 

ciele dosiahnuť. Zmysluplnosť, zameranosť na cieľ, cieľavedomosť sa rovnako týka 

aj obsahov výchovy a vzdelávania. V týchto bodoch sa podľa mņa logoterapia pria-

mo spája s pedagogikou.  

Dovoľte mi jednou humornou karikatúrou vyjadriť nesprávne funkcionalistické 

chápanie školskej socializácie a úlohy pedagogickej práce a poslania učiteľa/ vycho-

vávateľa v nej. Chcem vyjadriť, ņe pedagóg je viac ako kosec, ktorý odstráni z cesty 

vńetko, ĉo jeho pohľadu prekáņa, ĉo vytŕĉa z radu a ĉo je iné, tvorivé, príliń pestré 

a ĉo moņno niekedy i provokuje...  

Obrázok 1
2
  

Vńetky zvyńky individuálnej kreativity... sa v škole „láskyplne“ pestujú .... 

 

Hľadanie zmyslu ņivota v dneńných ĉasoch a v súĉasnej situácii má zvláńtnu prí-

chuť. Beh ņivota sa riadi troma najĉastejńími pravidlami. Prvým urĉujúcim pravid-

lom a motívom pre naplnený ņivot ĉloveka je výkon, jeho úspech. Uznanie ĉloveka, 

jeho váņnosti, dôstojnosti je závislé od toho, ĉi nieĉo dokázal, nieĉo v celospoloĉen-

skom rozmere dosiahol a ĉi vôbec nieĉo znamená. Druhým pravidlom a zároveņ atri-

bútom zmyslu ņivota ĉloveka sa stáva jeho spotreba, ukazovateľ mnoņstva a rôznych 

spôsobov zabezpeĉenia konzumu. A ak to chceme trocha iným, modernejńím slovom 

vyjadriť - tak urĉujúcim motívom pre uspokojenie túņby ĉloveka po nachádzaní 

                                                   
2 KAISER, A., KAISEROVÁ, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava: SPN, 1993, s.116. 
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zmyslu dnes je – kvalita ţivota. Kvalita vńak chápaná ako ņivot bez tieņa choroby, 

bez problémov a ťaņkostí, bez nedostatku primeraných materiálnych prostriedkov, 

ņivot s pevným zdravím a so strechou nad hlavou, sociálnymi ĉi pracovnými isto-

tami. Tretím pravidlom, ktorým sa súĉasný ĉlovek riadi a ktoré mu prináńa pocit na-

plneného zmyslu je jeho rozum. Ide o spoliehanie sa na vlastné uvaņovanie, získanie 

patriĉného vzdelania, pokrok v slobodnom myslení a racionálnom poznaní. Dneńný 

ĉlovek si verí, ņe racionalitou, vyspelosťou vedy a pokroku dokáņe zodpovedať na 

kaņdú svoju naliehavú, a to aj na existenciálnu otázku svojho bytia. Lenņe náń ņivot 

je viac neņ nańe psychické potreby a túņby, fyzická pohoda a slasť, ĉi dobré spolo-

ĉenské postavenie a uznanie.  

Do naznaĉenej typickej scény postmodernity a smerovania vstupuje aj logoterapia 

s jej vlastnými dôrazmi na priority existenciálnej orientácie. Duchovný rozmer bytia 

je urĉujúcou antropologickou charakteristikou ĉloveka. Práve tento rozmer mu umoņ-

ņuje ako ľudskej osobe v slobode hľadať, rozhodovať sa a realizovať zmysluplný ņi-

vot a konanie.  

Základom existencie podľa V.E.Frankla je schopnosť sebatranscendecie ĉloveka, 

schopnosť vykroĉiť k hodnotám (ktoré sú moņno niekedy väĉńie ako ľudské „srdce“- 

ĉiņe túņby a pohnútky, moņnosti a sily ĉloveka), zaujať k nim zásadný postoj a, 

„ņiť“, preņívať prítomnosť hodnôt vo svojom ņivote, konkretizovať ich naplnenie 

a tým ich vlastne realizovať.  

Slobodné rozhodnutia sú vņdy spojené so zodpovednosťou. Spojiť tieto dve vlast-

nosti v ľudskom myslení a konaní je pre súĉasného postmoderného ĉloveka azda naj-

zloņitejńou stránkou zvládania kaņdodenných ņivotných úloh. Rezignácia v hľadaní, 

uspokojenie iba istej ĉasti ľudských potrieb (napr. fyzických, psychických, sociál-

nych ale uņ nie duchovných), sloboda bez obmedzenia a podmienky prevzatia zod-

povednosti, nachádzanie náhrad (napr. v rôznych ideológiách) ĉi úplné ignorovanie 

duchovného rozmeru bytia ĉloveka prináńajú masovú dezorientáciu, nezmyselnosť 

a nové typy neuróz (napr. úzkosť, opustenosť, pocit prázdnoty a opustenosť, aņ tak-

povediac „osamelosť uprostred davu“).  

Problematickou z pohľadu novodobých hedonistických aņ nihilistických trendov 

vývoja ostáva aj priamy vzťah súĉasného ĉloveka k duchovným hodnotám a k nábo-

ņenstvu. Náboņenstvo zaloņené na náuke, obradoch, inńtitúcii a autorite jej predsta-

viteľov sa nahrádza mnohoznaĉným pojmom „spiritualita.“ Idealizovaná spiritualita 

(napr. prítomná uņ od poĉiatku v hnutí hippies) predstavuje ńiroké duchovné prúde-

nie, inńpirované prírodou, citovým preņívaním, voľnosťou a oslobodením sa od tra-

dície náboņenstva. Spiritualita v tomto zmysle je vńak plochým a jednostranným vy-

jadrením túņby po záņitku, po experimentovaní s vlastným preņívaním bez záväzku 

k nejakému systému uĉenia a jej predstaviteľom. Zapoĉúvajme sa do rozhovorov 

dneńných (mladých) ľudí, koľkokrát odznie táto veta: „S náboţenstvom a cirkvou mi 

dajte pokoj, ale spiritualitu, ktorá mi dovolí riadiť sa vlastnou morálkou nevylučujem.“ 
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Dneńný ĉlovek má silnú tendenciu spiritualitu chápať len takto ako ĉosi pozitívne, 

spontánne, ĉosi, ĉo je nové, oslobodzujúce ĉloveka od vplyvu druhých. Chce akcep-

tovať iba spiritualitu oddelenú od náboņenstva, od jej inńtitúcií a predstaviteľov. Ná-

boņenstvo a cirkev spolu s jej morálnym uĉením a zaväzujúcou morálkou, dostali 

spoloĉensky negatívnu nálepku, ktorá sa spája s negatívnymi konotáciami. Znamena-

jú nieĉo, ĉo je zastarané, rigidne, zväzujúce, neautentické. Náboņenstvo je ale oveľa 

ńirńí pojem. Patrí doņ prvom rade jadro, ktorú tvorí náuka, obrady, inštitúcia, závä-

zok. Druhou zloņkou náboņenstva je uņ spomínaná spiritualita chápaná ako cesta 

budovania dôverného vzťahu k osobnému Bohu.  

V náboņenstve jedno patrí k druhému. Spiritualita bez jadra náboņenskosti je 

prázdna a falońná fantázia a náboņenstvo bez spontánnych autentických prejavov vo 

vzťahu k duchovným skutoĉnostiam sa môņe stať bezduchým otroctvom pravidlám 

a predpisom. 

Táto polarizácia náboţenstva a spirituality je rovnako nebezpeĉná ako polarizácia 

pojmov etika a morálka. Etika sa vníma ako nieĉo ĉím sa chceme vńeobecne riadiť 

v ņivote, ale je to nieĉo veľmi osobné, ĉo stojí nad vńetkým, je nezávislá , pretoņe sa 

kaņdý sám má rozhodnúť, ĉo z nej bude akceptovať. (Mám na mysli etiku urĉitej 

profesie, v ktorej svedomie jednotlivca urĉí ĉo bude, resp. nebude reńpektovať) Od-

mieta sa tradiĉná morálka (systém morálnych noriem a morálna výchova) ktorá pred-

stavuje predovńetkým náuku o pravidlách a hlavne pravdách, ktoré sú záväzné pre 

morálne zmýńľanie, rozhodovanie a konanie.  

Logoterapia neponúka „ĉistú“ spiritualitu, záņitok „bez ideológie“, techniku ĉi 

metódu ako uniknúť deprimujúcim a stresujúcim faktorom ņivota. Práve naopak. 

V poznaní akejkoľvek danej, ale pravdivej situácie, vedie ĉloveka síce k slobodnému 

rozhodnutiu situáciu prijať, zaujať k nej postoj, ale aņ v spoluzodpovednosti vzhľa-

dom k poznaniu a k moņnostiam reálneho rieńenia nabáda hľadať v tejto situácii jej 

hlbńí význam a zmysel. Ĉo prakticky znamená nachádzať v situácii úlohu (poslanie, 

ĉi odpoveď na výzvu), ktorú je ĉlovek ako ľudská bytosť práve vďaka sebatranscen-

dencii schopná aj dosiahnuť a naplniť.  

Tento postup vyjadrujú aj základné logoterapeutické pravidlá : 

–  napriek vńetkému povedať ņivotu „áno“,  

–  dať zmysel aj utrpeniu,  

–  hľadať vôľu k zmyslu.  

V sérii nachádzaní zmyslu v menńích ĉi väĉńích ņivotných udalostiach, v slobod-

ných rozhodnutiach týmto spôsobom ĉlovek spája zmysel jednotlivých ņivotných si-

tuácií so zmyslom ņivota ako celku.  

Hľadať zmysel predpokladá dať súhlas k bytiu, akceptovať to, ņe všetko smie byť. 

Hľadať zmysel teda znamená hľadať a nachádzať to, ĉo formuje nańe bytie a pravdu. 

V tomto procese celoņivotného hľadania je zahrnutý aj aspekt milosti, kľúĉový po-
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jem spirituality v náboņenstve. Milosť sa nedá zaslúţiť. Nielen ĉlovek hľadá zmysel 

existencie a pravdu o svojom ņivote, ale aj sám Boh hľadá ĉloveka a vychádza mu 

v ústrety svojimi milosťami. Ĉo je samozrejme uņ duchovná skúsenosť osobného 

vzťahu – tá pravá a plná podoba spirituality. 

Franklova logoterapia v procese existenciálnej terapie nehovorí priamo o úlohe 

náboņenskej viery u jedinca. Vieru vńak stavia do pozície jej významného predstup-

ņa, kedy v rámci hľadania zmyslu ņivota poukazuje aj na najvyńńí Zmysel, v ktorom 

sa ukonĉuje zápas vńetkých hľadaní a snaņení. A plnosť zmyslu sa dosahuje v lásky-

plnom a v ņivom vzťahu k osobe Boha.
3
 

 

Cieľavedomosť a hľadanie zmyslu v pedagogickej reflexii 

Poloņme si zopár ďalńích otázok: Koho vzdelávame v nańich ńkolách? Rozu-

mieme najhlbńím potrebám nám zverených detí? Odovzdávajú ńkolské vzdelávacie 

a výchovné programy aj hodnotný a zmysluplný obsah? Vedie vzdelávanie a výcho-

va aj k nachádzaniu zmyslu ņivota? 

Neviem aká je vańa skúsenosť, moņno bohatńia ako moja, ale pedagogická práca 

(nech má akúkoľvek formu a podobu) ma denne popri odovzdávaní vedomostí uĉí 

hľadať vo výchovno-vzdelávacom procese taktieņ túto významnú kvalitu – kvalitu 

významu a zmyslu. Vńimla som si jednu zvláńtnosť, paradox u mladých ľudí v ich 

postojoch k ņivotu.  

Videla som veľa prezentácií o misiách, vypoĉula som si viaceré rozhovory o skú-

senostiach so vzdelávaním detí v chudobných rozvojových krajinách. Takmer vńetky 

odpovede na zvedavé otázky o skúsenostiach z misijnej práce obsahovali konńtato-

vanie, ņe deti (napr. v Afrike) napriek hrozných ńkolským i celkovým ņivotným pod-

mienkam (preplnené triedy, bez základnej výbavy, bez jedla a pitnej vody, v zápase 

o kaņdodenné preņitie) prejavujú obrovskú chuť k ņivotu. Tieto chudobné deti sa ve-

dia smiať, nezúfať, ņiť v odovzdanosti, aņ v istom význame slova „bezstarostne“, ale 

i pripravení rieńiť vńetko, ĉo príde a ĉo sa eńte rieńiť dá, prijať rôzne úlohy kaņdého dņa.  

Objavili vari tieto deti metódy logoterapie, ktoré im pomáhajú preņiť?  

Pre ĉloveka i keď nad tým veľakrát neuvaņuje, nie je dôleņité to, ĉo ho obklopuje, 

ale ĉo ho vnútorne napĺņa. Platí, ņe nie okolnosti sú dôleņité, ale to, ĉi im vieme dať 

zmysel. Ńťastie je stav mysle, nie miesto, kde nám niĉ nechýba a nie je to ani vlast-

níctvo mnoņstva materiálneho dobra alebo záņitku, pôņitku.  

Je tu vńak i ďalńia skúsenosť s postojmi mladých, bliņńia k nańim bezprostredným 

ńkolským reáliám a prostrediu v civilizovanej Európe: V nańich ńkolských laviciach 

nám ĉasto sedia deti a mládeņ demoralizované nudou, skúsenosťami rizikového sprá-

                                                   
3 Porov. FRANKL,V.E.: Psychoterapie a náboņenství. Hledání nejvńńího smyslu. Brno: 

Cesta, 2006. 
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vania, preťaņené problémami dospelých, obete nelásky a neprijatia, ņijúce pod tla-

kom manipulácie, tej vnútornej, ale i vonkajńej, reprezentovanej povedzme médiami. 

Aj tu sa pýtame: Kde je ukotvený zmysel ņivota týchto detí, hoci ņijú v relatívnom, 

a v niektorých prípadoch i v absolútnom, materiálnom dostatku?  

Z. Bauman,
4
 známy sociológ a odborník na postmodernu, zańiel dokonca vo svoji 

ch analýzach nańej doby tak ďaleko, ņe jednotlivým typom ņivotného ńtýlu súĉasných 

ľudí prisúdil smelé a pritom veľmi výstiņné symbolické oznaĉenia pre ich správanie:  

Najrozńírenejńí typ je vraj 1. povaľač - ide o ĉloveka, ktorý hľadá stále nieĉo nové 

a príjemné, záņitok, pôņitok. Vo vzťahu k duchovnému rozmeru svojho bytia ho 

uspokojuje spiritualita zaloņená na preņívaní príjemných pocitov. Stáva sa pasívnym 

konzumentom záņitkov cez monitor televízora, poĉítaĉa a iných médií. 

2. Tulák sa od povaľaĉa líńi tým, ņe si svoje ņivotné ciele stotoņņuje s pohybom, 

s aktivitou „túlania sa.“ Samo túlanie je pre neho cieľom i jediným spôsobom exis-

tencie. V podstate túlaním zaháņa svoju nudu a vnútornú vyprázdnenosť, chce pes-

trosť, dynamizmus. Chce veľa vidieť, poznať pre pocit uspokojenia a nezávislosti. 

Tulák je vńak rozhodnutý ņiť svoj ņivot bez koreņov, voľne, ĉasto s dôsledkom straty 

hodnoty domova a rodiny. Zmyslom ņivota je samotné „túlanie sa“ , naháņanie sa za 

novými záņitkami, niĉ viac.  

 3. Turista je iba trocha premyslenejńí cieľavedomejńí typ tuláka. Jeho túņby majú 

vyńńí ńtandard. Takýto typ usporiadania ņivotného ńtýlu znamená, ņe si zachováva 

neviazanosť, voľnosť a „slobodu ducha.“ Vyberá si pre ņivot konkrétny cieľ a k tomu 

aj svoju vlastnú trasu a prostriedky ņivotného putovania. Sem môņeme ako príklad 

zaradiť mladé páry, ņijúce spolu bez papierov a bez inńtitúcie manņelstva. Majú 

svoju vlastnú predstavu a vybraný cieľ, ale ho dosahujú samostatným spôsobom 

a prostriedkami.  

Posledným typom ņivotného ńtýlu podľa Baumana je 4. pútnik. Ņivotný ńtýl, ktorý 

je najmenej atraktívny, spájaný s minulosťou a nemodernosťou. Cieľom pútnika je 

nastúpiť na cestu. Zvládnutie cesty a nastolených úloh sa stáva zmyslom a cieľom ņi-

votného snaņenia pútnika. Pútnik chápe svoj ņivot ako úlohu, ktorou odpovedá (zod-

povedá!) na výzvy a pozvanie k preņívaniu skutoĉne ľudsky hodnotného ņivota vo 

vzťahu k sebe i k druhým. 

Keď sme sa vyńńie v texte pýtali, v ĉom je rozdiel medzi africkými deťmi (alebo 

inými deťmi z ostatných rozvojových krajín) a nańimi deťmi z bohatej vyspelej spo-

loĉnosti, tak na ņu dostávame odpoveď, ņe rozdiel je práve v spôsobe preņívania 

hodnôt a vo vnútornej slobode ĉloveka, ktorý nachádza zmysel v smerovaní svojho 

ņivota, nezávislom od reálnych, hoci ĉasto obmedzujúcich podmienok. Keď totiņ 

ĉlovek vie kam smeruje, potom vņdy nachádza aj primeraný spôsob ako preņiť. 

                                                   
4 Porov. BAUMAN, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon, 2006. 
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Noviny nedávno priniesli zaujímavý ĉlánok z Belgicka, ktorý informoval o tom, 

ņe v nápravno - výchovnom zariadení v meste Leuwen netradiĉným spôsobom vyrie-

ńili spôsob odpykania trestu u mladých delikventov. Dotknutým mladým odsúden-

com nariadili alternatívny trest – putovanie: peńo do pútnického mesta do Santiaga de 

Compostely v Ńpanielsku. Putovanie, nastúpenie na cestu, samota umoņņujúca pre-

hodnotenie si svojich ņivotných postojov, zvládnutých i nezvládnutých vecí, pre-

myslenie si stratégií do budúcnosti, stretnutie sa (väĉńinou v tichu) so sebou samým...  

Cesta, putovanie – ako metóda reedukácie ? 

Obrázok 2
5
 

 

 

Saleziánsky recept výchovy a logoterapeutické inšpirácie 

My, saleziáni, sa radi odvolávame na pedagogiku Jána Boska. Lenņe priority jeho 

výchovného majstrovstva v skutoĉnosti pramenia v prístupoch a v osobe Frantińka 

Saleského. Tohto muņa si treba vńimnúť oveľa pozornejńie a nachádzať v jeho postu-

poch inńpiráciu a rieńenia pre výchovu aj v nańej postmodernej dobe, ktorá veľmi ne-

bezpeĉne stráca práve rozmer „cesty“ v nachádzaní zmyslu ţivota. 

Pedagogickým vynálezom a prostriedkom pastorácie Frantińka Saleského bola 

zhovievavosť, láska. Múry hostilne nastaveného mesta Ņenevy, v tom ĉase bańty kal-

vinizmu, kde pôsobil ako biskup, odporuĉil dobyť zbraņami lásky. Láska je jediný 

spôsob ako moţno uchopiť ľudskú bytosť v najvnútornejšom jadre osobnosti. Vlastnú 

podstatu iného ĉloveka si nemôņeme plne uvedomiť, pokiaľ ho úplne, bezpodmie-

neĉne nemilujeme. A toto východisko platí a je urĉujúce najmä vo výchove. Don 

Bosko výchovnú a pastoraĉnú lásku k deťom a mládeņi doplnil o nové, vlastné skú-

senosti a jej podoby: „Nestaĉí chlapcov milovať, oni musia cítiť, ņe sú milovaní!“ 

Zdôraznil potrebu prejaviť lásku, zdieľať ju, preņívať ju vo vzťahu k mladým. 

Na druhej strane si treba uvedomiť, ņe F.Saleský bol svojim pôvodným vzdelaním 

aj právnik. Mal preto veľký zmysel pre spravodlivosť, pre poriadok a zásady, ktoré 

uľahĉujú spoloĉný ņivot a dosiahnutie vytýĉených cieľov.  

                                                   
5 Fotky sú z Belgicka - pútnicka cesta z Antwerp do Santiaga de Compostela. 
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Spojením oboch veľkých ideí - lásky a spravodlivosti - vznikol originálny „sale-

ziánsky recept“ pre výchovu v preventívnom systéme dona Boska. Charakterizujúci 

typickú saleziánskosť – pevnosť v zásadách a jemnosť, láskavosť v spôsoboch, stá-

losť v citových prejavoch k vychovávaným.  

Tak ako je dôleņité nám zverených milovať, prijímať ich s láskou, prívetivo a úcti-

vo s nimi jednať, je rovnako tak dôleņité aj stanovenie hraníc a pravidiel v poņiadav-

kách. Znamená to nebáť sa náročnosti, učiť sa premáhať a nastúpiť na náročnú cestu 

putovania za svojou identitou a hodnotami kaţdodenného, a zároveň nachádzania 

zmyslu, ţivota.  

Skutoĉná láska sa prejaví v stálosti (vernosti). A stálosť sa prejavuje v poriadku. 

S odvahou treba preto klásť vo výchove aj poņiadavky a sledovať ich kontrolu. 

Byť pevný, ale nevládnuť, byť dôsledný, ale neohroziť! Reńpektovať a byť reńpe-

ktovaný! 
6
  

Dneńnú výchovu mladých treba najmä vyváņiť. Nájsť rovnováhu medzi : 

–  rozumnosťou a láskavosťou, 

–  stanovenými pravidlami a akceptáciou, 

–  múdrosťou a dobrotou,  

–  spravodlivosťou a milosrdenstvom. 

Výchova je ĉinom milosrdnej lásky a dôslednej spravodlivosti.  

 

Úloha rodinnej socializácie pri hľadaní smeru života 

Okolo nás panuje obrovský zmätok aj v pojmoch i hodnotách, ktoré sa týkajú 

manņelstva a rodiny. Ak sa má rodina stať tým, čím má byť, ak má zachovať svoje 

poslanie, tak má zostať predovńetkým prirodzenou rodinou. Prirodzená rodina po-

zostáva zo spoloĉenstva lásky muņa a ņeny a ich vlastných alebo osvojených detí 

a starých rodiĉov. Je "ńkolou obĉianskych ĉností", "dôverným spoloĉenstvom ņivota 

a lásky", "základom ńtátu a jeho prosperity", podmienkou súdrņnosti spoloĉnosti 

a nádejou pre jej budúcnosť.
7
  

Domov je „sociálna maternica“ pre dieťa (ale i pre vńetkých jej ĉlenov), ktorá vy-

tvára najvhodnejšiu klímu pre jeho existenciu a rozvoj, pre pokrok a rast osobnosti 

od detstva aņ po jej zrelosť. 

Podstatné pre dobrú rodinnú výchovu dnes je, aby rodiĉia dokázali plávať proti 

prúdu vo vodách súĉasných proti- rodinných ideológií, v sociálnom prostredí masív-

nej pojmovej a hodnotovej dezorientácie. To vńak predpokladá, ņe rodiĉia poznajú 

                                                   
6 POTOĈÁROVÁ, M.: Rodina, mládeţ a jej postoje k sociálnym limitom. Bratislava: 

STU, 2003, s.72. 
7 JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio. Trnava: SSV, 1981, s.17. 
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a chcú poznať rozmanité stránky právd o ņivote. Z tohto poznania má potom vychá-

dzať aj výchova. Rodiĉia by tieņ mali mať pevné presvedĉenie, ņe rodina silou svo-

jich vzťahov, svojimi hodnotami, ale i svojou prirodzenou autoritou a svojimi systé-

mom pravidiel dokáņe viac motivovať ako najhlasnejńia reklama, ĉi najmocnejńie 

médium komunikácie. 

Je ťaņké veriť si, dôverovať tomuto presvedĉeniu. Vieme aké sú zloņité nańe kaņ-

dodenné skúsenosti a starosti s výchovou detí. Svet nám ich obĉas zláka, ukradne, 

inokedy sa prejavia ich zdedené vlastnosti a chyby. A zase inokedy deti oprávnene 

len reagujú na nańe nevhodné správanie, ĉi nesprávne zvolené výchovné metódy.  

Chiara Lubichová konńtatuje závaņnú pravdu: „Rodina je dnes v istom zmysle ka-

lichom bolesti ľudstva“, ale práve táto kríza v nańich rodinách sa môņe stať aj zaĉiat-

kom obrodného procesu rodín, ak bude dosť svetla zo svedectva rodín, ktoré si za-

chovali zdravé vzťahy a zdravý rozum.
8
 V rodiĉovskej výchovnej úlohe sme ĉasto 

len krehké hlinené nádoby, ale v ktorých nosíme veľký Boņí poklad a posolstvo! 

Rodinná pedagogika a výchova vņdy bola a aj zostane pedagogikou svedectva, 

pôsobením príkladu. Rodiĉia najlepńie vychovávajú stratégiou osobného svedectva. 

Zo svojho ņivota a vzťahu k dieťaťu majú ńancu spraviť dôkaz toho, v ĉo veria 

a o ĉom sú sami presvedĉení.  

Chcem poukázať na ďalńie podstatné skutoĉnosti v rodinnej výchove. Súĉasná 

rodinná výchova, ak má byť nositeľkou zmysluplného obsahu a dosiahnuť svoj cieľ – 

ńťastie a autentický rozvoj osobnosti dieťaťa – musí byť komplementárne vyváņená.  

a) Dieťa má byť vychovávane s láskou, v teple domova, ale so zmyslom pre ná-

roĉnosť, pre obetu a poriadok. Lásku vo výchove komplementárne dopĺņajú hranice 

a reńpektované pravidlá. Jedno nemôņe byť bez druhého. Láska bez stanovených 

pevných zásad ostane zmäkĉilosťou a sentimentalizmom. Chladný bezduchý systém 

poriadku vńak vychová ľudí s emocionálne plochým charakterom. Nestaĉí zlo prísne 

zakázať, a hoci aj veľmi spravodlivo dôsledne potrestať. Dieťa treba trpezlivou vý-

chovou uĉiť zlo odmietať. 

Dieťa potrebuje zaņiť domov, miesto, kde smie byť také, aké je. Kde nájde po-

chopenie a kde sa môņe hocikedy vrátiť, keď sa bude chcieť vyplakať, alebo podeliť 

o radosť a úspech. V rodine a cez spôsoby rodinnej výchovy by tieņ dieťa malo zís-

kať i jasnú predstavu o tom, ĉo sa smie a ĉo je zakázané, ĉo je hodné reńpektu 

a v ĉom má poĉúvať autoritu rodiĉa. Bez tejto rovnováhy lásky a pevných hraníc sa 

len ťaņko hľadá rovnováha osobnej identity, slobody i spoloĉenského uplatnenia die-

ťaťa. „Bez tepla domova, niet slobodného letu!“ – povedala by k tomuto záveru 

známa psychologiĉka Jiřina Prekopová. 

                                                   
8 LENCZOVÁ, T.: Ţivotný štýl kresťanských rodín ako svedectvo. In: Zborník prednáńok 

z konferencie Rodina - nádej budúcnosti, Końice, 2008, s.119. 
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b) Dieťa potrebuje v osobe vychovávateľa zaņiť otca i matku. To je ďalńí význa-

mný aspekt komplementarity vo výchove, obzvláńť dôleņitý pre psychosociálny vý-

vin i pre samotné metódy rodinnej výchovy. Sme muņi a ņeny, preto aj výchova má 

mať ĉrty muņského i ņenského princípu a prístupu. K zrelosti osobnosti prispieva 

skúsenosť s obidvoma rolami. Nakuknime do „kuchyne“ výchovy dona Boska 

a vńimnime si ako on múdro a prezieravo pamätal aj na toto základné východisko. 

Pochopil, ņe jeho chlapci potrebujú láskyplné pravidlá urĉené otcom, ktorý má  auto-

ritu, rovnako, ako matku, ktorá udrņuje poriadok v dome s láskavou, ale i dôslednou 

starostlivosťou. Pre túto úlohu si don Bosko pozval k sebe do oratória svoju matku 

i matky niektorých chovancov.  

Predpokladám, ņe vńetci sme uņ s údivom prezerali, hodnotili a meditovali nad 

slávnym obrazom Rembrandta – Návrat márnotratného syna. Kniha od H. Nouwena
9
 

o tomto obraze je viac ako iba kunsthistorickou 

ńtúdiou. Vybrať z nej treba len jednu myń-

lienku, ktorá potvrdzuje vyslovenú závaņnú pe-

dagogickú skúsenosť a poņiadavku: Vńetci 

k svojej ľudskej zrelosti a vo výchove potrebu-

jeme zastúpiť postavu a zaņiť vzťah k osobe 

matky i otca. 

Stredobodom maľby sú otcove ruky, na ktoré sa 

sústreďuje svetlo celého obrazu. Otcova ľavica, 

ktorá sa dotýka pleca syna je svalnatá, mocná 

muţská ruka. Cítiť, akoby otec palcom tlaĉil na 

rameno syna, ktorého takto pevne drņí v objatí. 

Naproti tomu druhá ruka je jemná, neņná, 

mäkká, dotýka sa syna zľahka a pokojne. 

Zjavne ide o ţenskú ruku, ruku milujúcej matky 

v náznaku pohladenia. Teda nielen don Bosko, 

ale aj Rembrandt prińiel na to, ņe vńetci potrebujeme vo výchove otca i mamu.  

Logoterapia sa zrodila v mysli V.E. Frankla v prostredí koncentraĉného tábora. 

V súĉasnej dobe preņívame iné nároĉné obdobie, kedy je zneistená rodina a hoci 

iným spôsobom, ale je opäť ohrozená aj dôstojnosť ĉloveka. Logoterapia ukazuje vo 

výchove nádejnú cestu. Cestu výchovy, s prijatím jej nárokov charakterizujúcich 

symbol cesty...  

A nádej spoĉíva i v tom, ņe prirodzená rodina nie je zatiaľ niĉím a nikým pre ĉlo-

veka nahraditeľná, ako to vyjadril sociológ Singly
10

: „Tradiĉné fungovanie rodiny, 

kde kaņdý ņije pre napĺņanie potrieb toho druhého sa posúva dnes do roviny, kde si 

                                                   
9 NOUWEN, H.J.M.: Návrat márnotratného syna. Trnava: Dobrá kniha, 2008. 
10 SINGLY, F.: Sociologie rodiny. Praha: Portál, 1999, s.90-91.  
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kaņdý ĉlen rodiny plní a uspokojuje len svoje vlastné potreby. Zdá sa, ņe súĉasný 

ĉlovek si ņije svoj „osobný príbeh“, má svoj individuálny pohľad na svet, individu-

álne prijíma realitu, zastáva svoj jedineĉný politický názor, ĉi náboņenské presvedĉe-

nie. Dnes ņijeme vedľa seba v rozliĉných individuálnych svetoch a s vedomím plura-

lity a slobody prejavu ĉi názoru vo vńetkom. Aj výchovný vplyv rodiny na ĉloveka 

klesá, hoci väĉńinou jej pôsobenie, jej posolstvá, tradície a rituály pretrvajú po celý 

ņivot. Veríme, ņe regeneraĉná schopnosť rodiny nepotvrdí rôzne úvahy o jej zániku a 

môņeme iba súhlasiť s myńlienkou, ņe „súĉasný individualizmus rodinu destabilizuje, 

ale nedokáņe ju urobiť zbytoĉnou.“  
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Využitie logoterapie v príprave učiteľov etickej výchovy 

Ivan PODMANICKÝ 

Abstract 

This article presents the results of the survey, which was realized in the Slovak 

Republic and aimed at an investigation of the personality abilities of the Ethics teachers. 

We have worked on an assumption that one of the dominant factors, influencing upon a 

level of the realized moral education, is a teacher personality. Noetic dimension of a 

teacher characterizes his specific human existence, „being and becoming” and also his 

motivation in activity. We presume, if a teacher has to cultivate some attributes of the 

pupil morality, which are connected with positive life style, self-acceptance and with 

ability to cultivate the interpersonal relationships or cooperation, he should look for 

these qualities oneself and tends towards them, actively. These attributes should become 

a part of „professional equipment” of the Ethics teachers. 

Key words: ethics, logotherapy, competencies, personality abilities, noetic dimension. 

 

Úvod 

An dives, omnes quaerimus ,nemo, an bonus. (Vńetci sa pýtame, ĉi je ĉlovek bo-

hatý, nik sa nepýta, ĉi je dobrý.) Seneca, ml. 

Uvedený výrok v nás evokuje otázku, ĉi Seneca bol tak nadĉasový alebo ľudstvo 

sa jednoducho nemení. Aj v súĉasnosti, takmer po dvetisíc rokoch nestráca spome-

nutý výrok na aktuálnosti, lebo i dnes sme ĉasto posudzovaní podľa zovņajńku, oble-

ĉenia, záujmových vzťahov alebo sociálneho statusu a nie podľa nańich osobnost-

ných kvalít.  

Ilúzia z ĉias francúzskej revolúcie, ņe iba ĉlovek vzdelaný, zbavený povier môņe 

byť ńťastný, bola na konci 20.storoĉia nahradená ilúziou spotreby, ktorá videla reali-

záciu ńťastia najmä v neobmedzenom uspokojovaní jeho potrieb. Uvádzané skutoĉ-

nosti majú odraz aj v postmodernej etike, ktorá nepozná povinnosť ani sankcie, li-

mity ani obmedzenia. Neprijíma ideál odopierania a obete. V podstate reńpektuje len 

právo na uspokojenie túņby ĉi na individuálne ńťastie. Prirodzenou otázkou teda je: 

je vôbec moņné zmysluplne existovať bez realizácie vzťahu k druhému, bez uvedo-

movania si potreby aj jeho ńťastia?  

Pokiaľ ĉlovek nemá pred oĉami osobu alebo vec, na ktorej mu záleņí a vidí iba 

sám seba, nemá motív na sebarealizáciu, ktorá sa javí ako dôsledok napĺņania 

zmyslu. Obdobne to platí aj v prípade túņby po ńťastí. Aj ńťastie potrebuje motív. 

Keď ho ĉlovek nemá, nemôņe byť ani ńťastný. Pokiaľ ide ĉloveku len o ńťastie, tak 
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stráca dôvod, pre ktorý by mohol byť ńťastný. Ńťastie by nemalo byť finalitou náńho 

snaņenia, ale skôr jeho sprievodným javom respektíve dôsledkom.
1
  

 

Učiteľ etickej výchovy  

Práve s problematikou zmysluplnosti a spokojnosti ĉi ńťastia sme sa zaoberali 

v kontexte s uĉiteľom etickej výchovy (ETV). Na Slovensku máme uņ takmer dvad-

sať roĉnú skúsenosť s realizáciou tohto povinne voliteľného edukaĉného predmetu. 

Gestorom naplnenia jeho cieľov sa stáva práve uĉiteľ, ktorý svojimi osobnostnými 

a odbornými kvalitami buď podporuje u ņiakov pozitívne sociálne správanie, alebo 

minimálne neutralizuje antisociálne správanie.  

Etická výchova nie je hodinou samoúĉelného hrania sa, ale systematického vytvá-

rania podnetov pre osvojenie si pozitívne ladeného sociálneho správania. Nároĉnosť 

vedenia tohto edukaĉného predmetu spoĉíva nielen v hĺbke potrebných vedomostí 

a osvojenia sociálnych zruĉností, ale aj v neustálom nadstavení sa na ņiaka a v schop-

nosti tvorivo rieńiť na hodinách vzniknuté pedagogické situácie v súlade s prosociál-

nymi hodnotami.  

Keď k tomu priradíme pocit, ktorý vo mne rezonuje uņ dlhńie obdobie, ņe v mno-

hých rodinách a ņiaľ i vo výchovno-vzdelávacích inńtitúciách sme sa vzdali nielen 

výchovy k sluńnosti, ale v podstate sme rezignovali na výchovu ako takú, prichádza 

ĉasto beznádej.  

Perspektíva uĉiteľa ETV sa odzrkadľuje v dvoch rovinách: Prvá reprezentuje oby-

ĉajný ņivot, zahŕņajúci kaņdodennú starostlivosť o svoju existenciu. Druhá rovina 

vyjadruje schopnosť pozrieť sa na svoje konanie, udalosť, situáciu „zhora“, z urĉi-

tého nadhľadu. Reflexia uĉiteľa predstavuje bazálny kritický nárok jeho myslenia, 

konania, postojov i celkovej vzťahovosti k okolitému svetu. 

To isté platí o uĉiteľovi vo vzťahu k sebe samému. Existovať znamená vystúpiť 

sám zo seba a zaujať postoj sám k sebe. Zodpovedné rozhodovanie o sebe mu napo-

máha vytvárať si odstup od svojho psychofyzického bytia a tým vedie k väĉńej miere 

slobody od jeho determinovanosti voĉi „osudovým“ vonkajńím a vnútorným pod-

mienkam. 

Aby uĉiteľ ETV mohol naplno vykonávať svoje povolanie potrebuje v nej nájsť 

zmysel ako primárnu silu jeho individuálneho rastu v procese tzv. sebatranscenden-

cie, t.j. byť niekam orientovaný, zameraný na nieĉo alebo niekoho iného. Zmysel a 

sebatranscendencie urĉuje vzťah medzi jedineĉným a vńeobecným v ņivote s cieľom 

plnohodnotného preņívania ĉloveka.
2
  

                                                   
1 Porov. FRANKL, V.E.: Hľadanie Boha a otázka zmyslu. Bratislava: Lúĉ, 2009. 
2 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu. Brno: Cesta 1997; POPIELSKY, K.: Noetická 

dimenzia osobnosti. Trnava: FF, 2005. 
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Tento moment sa prejavuje aj v záťaņových ņivotných situáciách. Rôzne typy zá-

vislostí, ale aj zvládanie celkovej záťaņe ĉloveka ĉi voľba ņivotných stratégií sú do 

znaĉnej miery ovplyvņované práve jeho vnímaním zmyslu vlastného ņivota. Ľudia 

s vysokým vedomím ņivotného zmyslu sú spokojnejńí, lepńie sa cítia po psychickej 

a telesnej stránke, ĉo nepochybne má pozitívny odraz i v pracovnom ņivote.
3
 Dom-

nievam sa, ņe ak uĉiteľ ETV má v zmysle cieľov ETV rozvíjať u ņiakov prosociál-

nosť priamo súvisiacou s pozitívnym prijatím seba, schopnosťou rozvíjať medziľud-

ské vzťahy a spoluprácu, mal by sám tieto kvality hľadať a aktívne k nim kráĉať.  

Naplnenie vlastného ņivota je veľmi úzko prepojené s primerane rozvinutou noo-

dynamikou, ktorá vyjadruje potrebu uĉiteľa niekam smerovať, o nieĉo sa snaņiť, 

nieĉo rozvíjať ĉi budovať. Uĉiteľ ETV sa tieņ túņi realizovať aspoņ v dvoch oblas-

tiach: v povolaní a vo vzťahoch, t.j. potrebuje poznatky vysvetľujúce samotný fakt 

vlastnej existencie. V beņnom ņivote to predstavuje kaņdodenné hľadanie, formulo-

vanie odpovede na otázky existenciálneho charakteru, ĉoho dôsledkom je jeho ne-

ustála nenásytnosť a otvorenosť voĉi poznávaniu, láske a moņnostiam osobných 

vzťahov. Zmysel ņivota a jeho význam by mal byť pre uĉiteľa kreatívnou výzvou, 

ktorú odhaľuje a akceptuje.
4
  

 

Empirická časť 

Pochopenie ņivota mladých, zmien v spoloĉnosti, rozvíjanie mravných hodnôt je 

problematické bez nadstavenia sa uĉiteľa pre druhého a bez jeho osobnej zaintereso-

vanosti na vlastnom mravnom posune. Preto sme pre potreby pedagogickej praxe vy-

chádzali zo skúseností logoterapie a zamerali pozornosť najmä na ńpecifický zdroj 

jeho ņivotnej motivácie - noetickú dimenziu.  

Vzhľadom na rozsah a moņnosti príspevku, uvedieme iba zlomok výsledkov vý-

skumu vychádzajúcich z nasledujúcej hypotézy: 

Ho: Existuje signifikantne rozdielna úroveņ vybraných osobnostných moņností 

medzi skupinami uĉiteľov s najkratńou a najdlhńou celkovou pedagogickou praxou 

(skupiny r1-r3) . 

Ha: Neexistuje signifikantne rozdielna úroveņ vybraných osobnostných moņností 

medzi skupinami uĉiteľov s najkratńou a najdlhńou celkovou pedagogickou praxou 

(skupiny r1-r3). 

 

                                                   
3 Porov. HALAMA, P.: Zmysel ņivota - psychologický aj náboņenský fenomén. In: 

Kresťanstvo a psychológia. Trnava: SSV, 2003, s.68-86.  
4 Porov. POPIELSKY, K.: Noetická dimenzia osobnosti; KLĈOVANSKÁ, E.: Kvalita 

zmyslu ņivota a hodnotová orientácia adolescentov. In: GRÁC, NANIŃTOVÁ, E.: Vybrané 

kapitoly zo psychológie. Trnava: FH, 2000, s.93-98. 
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Charakteristika výskumného súboru 

Výskumná vzorka pozostávala z uĉiteľov ETV na základných a stredných ńkolá-

ch, pochádzajúcich zo vńetkých krajov Slovenska, ktorí uĉia ETV v edukaĉnej praxi. 

Koneĉný poĉet respondentov bol 359, z toho 49 muņov a 310 ņien. Respondenti, 

ktorých priemerný vek bol 38,9 rokov, sme rozdelili podľa dĺņky celkovej pedago-

gickej praxe do dvoch súborov:  

r1 – dĺņka celkovej praxe do 5 rokov,  

r2 – dĺņka celkovej praxe nad 20 rokov.  

Pre lepńiu názornosť ponúkame porovnanie poĉtu rokov oboch typov praxe 

v Grafe 1. 

Metóda 

Pre ciele nańej práce sme pouņili dotazník, test noodynamiky, zostavený 

K. Popielskim, ako osobný viacdimenzionálny dotazník, zameriavajúci sa na popis 

noodynamiky a procesov s noetickým rozmerom. Tento prístup berie do úvahy u ĉlo-

veka schopnosť sebaanalýzy, sebainterpretácie, sebatranscendencie a sebadińtancie, 

ktoré sa ako aktívne sily podieľajú na formovaní ľudskej osobnosti 
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Výsledky 

Urobili sme viacnásobné porovnanie výsledkov medzi zvolenými skupinami 

v jednotlivých noetických dimenziách. Pri porovnaní priemerov jednotlivých dimen-

zií (Tabuľka 1, 2), najvyńńie hodnoty dosiahli uĉitelia skupiny r1 (do 5 rokov praxe) 

v dimenziách otvorenosť, význam/zmysel, postoj voĉi smrti. V otvorenosti, ako 

schopnosti byť vo vzťahu k mimoindividuálnemu, ĉo sa oplatí zaņiť a uchovať. Sku-

pina r1 dosiahla vyńńie skóre, tieņ skupina r2, ale nie na hladine ńtatistickej výz-

namnosti 0,05. Totoņné vzťahy sme zistili aj pri dimenzii vypovedajúcej o pocite ak-

ceptácie osobnostného ņivota - význam/zmysel. Obdobná situácia bola i v dimenzii 

postoj voĉi smrti, ktorá zahŕņa schopnosť realistického postoja voĉi smrti. Tu tak isto 

platí: r1 > r3;  

Výsledky tejto ĉasti poukázali na zaujímavú súvislosť. U uĉiteľov s najniņńou 

dĺņkou pedagogickej praxe sa prejavila väĉńia otvorenosť pre to, ĉo je nadindividu-

álne a väĉńiu disponovanosť pre realizáciu svojich cieľov, hodnôt i vytvorenie realis-

tického postoja voĉi smrti. Predpokladáme, ņe to môņe byť spôsobené „mladíckym“ 

i „nováĉikovským“ entuziazmom uĉiteľa, v snahe ukázať, ĉo je v ņom, ĉosi doká-

zať, presadiť sa v ņivote, ĉo má pravdepodobne odraz v zmysluplnejńom vnímaní 

svojho povolania i prestíņe. Smrť je pre mladého uĉiteľa predsa len eńte vzdialený 

pojem, bytostne ju eńte nevníma a postoj k nej býva ĉasto ovplyvnený jeho momen-

tálnym zdravím, osobným elánom, kedy dominuje u neho pocit, ņe má dosť síl na to, 

aby sa vedel postaviť ku kaņdému problému. 

Naopak, narastajúci vek môņe so sebou prináńať prekonávanie rôznych ņivotných 

kríz, problémov, prípadné zhorńenie zdravotného stavu, únavu „z reality ņivota“ 

alebo z povolania, vyhorenie ĉi profesionálnu stagnáciu. Domnievame sa, ņe s týmito 

faktormi sa vo väĉńej miere stretávajú uĉitelia s dlhńou pedagogickou praxou. 

V ostatných dimenziách spomínaných v Tab.1 dosiahla vyńńie skóre skupina r3. Ńta-

tisticky významné rozdiely dokonca na hladine významnosti 0,01 sme vo vzťahu 

k skupine r1 v prospech r3 zistili v dimenziách nádej/dôvera, akceptácia iných, postoj 

k úspechu a intelektuálny postoj. 

To, ņe uĉitelia s vyńe 20-roĉnou pedagogickou praxou sa výrazne prejavili v uve-

dených osobnostných moņnostiach, môņe mať niekoľko dôvodov. Jeden z dôleņitých 

faktorov, aby uĉiteľ zostal v ńkolstve je pozitívne prijatie svojho povolania i statusu, 

ktoré v rámci svojej ontogenézy viackrát prehodnocuje. Uvádzaných dôvodov, preĉo 

uĉiteľ zostáva v pedagogickej praxi, je veľmi veľa. Od dôvodu, ņe kde by ińiel, nikde 

by ho nezobrali, prípadne, je doma, kam by ińiel, cez ten, ņe svoju ńancu uņ premeń-

kal, ĉi kvôli prázdninám sa to oplatí aņ po ten, ktorý hovorí o pochopení a prijatí 

zmysluplnosti svojho povolania. Nańa domnienka sa principiálne premieta mini-

málne do dvoch rovín. Prvá naznaĉuje vplyv motivácie voľby ĉi zotrvania v povolaní 

na kvalitu jeho realizácie a prípadný jeho dopad na osobnostnú zrelosť. Druhá rovina 

odráņa, nazvime to moņno trochu umelo, deterministický princíp. Rozumieme pod 
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ním vzťah vykonávanej profesie k vlastnému zmyslu ņivota. V tomto prípade by 

otázka mohla znieť: Môņe aj v tomto prípade narastať u uĉiteľa profesionálna ĉi 

osobnostná zrelosť a následne pozitívne vnímanie svojho statusu? Musíme pripustiť, 

ņe na takto formulovanú otázku nevieme dať jednoznaĉnú odpoveď. Ale nańe skúse-

nosti a svojim spôsobom tieņ výsledky výskumu nám umoņņujú uvaņovať aj týmto 

smerom. Uĉiteľské povolanie patrí k tým typom profesionálnej orientácie, ktoré za-

nechávajú v osobnosti ĉloveka hlbokú stopu. Pocit zodpovednosti, odozva edukaĉ-

ného prostredia, potreba sebarealizácia a prijatia v kaņdom ņivotnom období, ale aj 

tlak okolia plniť oĉakávania vyplývajúce z role, „núti“ uĉiteľa profesionálne sa zdo-

konaľovať a tým nachádzať i prehodnocovať jeho motiváciu, ĉo môņe byť váņnym 

predpokladom aj na znovuobjavenie vlastnej zmysluplnosti.  
 

Tabuľka 1: Viacnásobné porovnania medzi vybranými dimenziami a skupinami podľa dĺņky 

pedagogickej praxe 
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,008 

celková prax 
6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

6 - 20 rokov 

nad 20 rokov 

0 - 5 rokov 

nad 20 rokov 

celková prax 
0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

0 - 5 rokov 

6 - 20 rokov 

Závislá premenná 
význam / zmysel 

nádej / dôvera 

otvorenosť 

akceptácia iných 

postoj k úspechu 

postoj voči smrti 

intelektuálny postoj 

Sig. 
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Z týchto dôvodov sa domnievame, ņe uĉitelia s najdlhńou pedagogickou praxou 

môņu dominovať v osobnostných moņnostiach reprezentujúcich práve prvky osob-

nostnej zrelosti. Zrelosť sa prejavuje jednak v pozitívnej orientácii na ņivot (ná-

dej/dôvera), v schopnosti prijímať druhých takých, akí sú (akceptácia iných), jednak 

aj v chápaní ĉi spracovaní úspechu, ako nieĉoho, ĉo si vyņaduje urĉitú námahu, nasa-

denie i poctivosť (postoj k úspechu).  

 

Tabuľka 2: Porovnanie priemerov jednotlivých dimenzií k ANOVA 

 

Na základe zistených výsledkov môņeme konńtatovať platnosť hypotézy H0, 

ktorá potvrdzuje signifikantne rozdielnu úroveņ vybraných osobnostných moņností 

medzi skupinami uĉiteľov s najkratńou a najdlhńou celkovou pedagogickou praxou.  

Kaņdý ņivotný okamņik má v ņivote ĉloveka nezastupiteľné miesto. To je asi aj 

jedna z príĉin vnútorného napätia, buď posilņujúca ņivotnú motiváciu pedagóga 

alebo pocit fádnosti, premárneného ĉasu a prázdnoty. Tým ale, ņe uĉitelia etickej vý-

chovy zostávajú vo svojich problémoch ĉasto osamotení, zvyńuje sa riziko nastupo-

vania negatívnych trendov, prejavujúcich sa práve nechuťou inovovať edukaĉný pro-

ces, hľadať nové formy skvalitņovania vzťahu so svojimi ņiakmi ĉi prekonávať ťaņ-

kosti súvisiace s formovaním vlastnej osobnosti. 

 „...najľahńie je moņné zmeniť reĉ ĉloveka. Nároĉnejńie sa mení správanie. Eńte 

ťaņńie sa mení myslenie, ale vôbec najťaņńia je zmena ľudského srdca.“
5
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Sexuálna výchova v perspektíve existenciálnej analýzy a logoterapie 

Milan FULA 

Abstract 

In the context of the current permissive culture grows the importance of sex 

education. The article valorizes profound and human benefits of logotherapy and clinical 

practice experience of V. E. Frankl on this topic. The maturation of sexuality, which is an 

intrinsic dimension of personality and requires a relationship, is identified with the 

integration process. V. E. Frankl does not agree with Freud´s perception of love as a 

form of sexual instinct enforcement. The whole person, and not only the physiological a 

psychological features of human being, is involved in love. Love is the summit of the 

constitutive attitude of self-transcendence. Sexual education in the perspective of 

logotherapy is education for love. Central source of this type of education should be 

primarily the family, a natural place where a child and adolescent make a concrete 

experience of everyday mutual and total self-giving. 

Key words: Frankl’s anthropology, maturation of sexuality, sexual instinct, 

relationship, responsibility, authentic love.  

 

V súĉasnej kultúre poznaĉenej neofreudizmom, existuje relatívne silná tendencia 

ospravedlņovať permisívnosť i libertinizmus v sexuálnej oblasti. Mnohí sa chvália 

sexuálnou slobodou, iní povzbudzujú druhých realizovať rozliĉné sexuálne skúse-

nosti pod zámienkou neovládnuteľného vzruńenia, potreby zmeny alebo slobody uņí-

vať si pôņitky bez zábran. Predovńetkým poĉas adolescencie sú mladí ľudia osobitne 

citliví a naklonení akceptovať sexuálne uvoľnený ńtýl ņivota. Ako prevencia neņia-

ducich následkov sa zvyĉajne navrhuje sexuálna výchova, ktorá sa bohuņiaľ ĉasto 

redukuje len na sexuálne informácie a techniky bez hodnotového rámca a celkového 

pohľadu na osobu, lásku a rodinu. V tomto kontexte sa situujú aj programy sexuálnej 

výchovy navrhnuté pre ńkolskú výuĉbu v postkomunistických krajinách. Na Sloven-

sku i v Ĉeskej republike bol program sexuálnej výchovy,
1
 vypracovaný autormi blíz-

kymi Medzinárodnej organizácii plánovania rodiĉovstva (International Planned Pa-

renthood Federation), zablokovaný ministrom ńkolstva ako povinná metodická prí-

ruĉka – z dôvodu jeho ideologickej (liberálnej a permisívnej) formulácie, ktorá nereń-

pektuje práva a hodnotové voľby rodiĉov – po intervencii biskupskej konferencie, 

resp. po protestoch rodiĉov. V pokraĉujúcej ņivej diskusii o sexuálnej výchove sú 

                                                   
1
 ROVŅANOVÁ, L., LUKŃÍK, I., LUKŃÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Príručka pre sexuálnu výcho-

vu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manţelstvu a rodičovstvu. Bra-

tislava: OKAT PLUS, 2007; FIFKOVÁ, H. et al.: Sexuální výchova. Praha, 2009. [cit.2011-

04-01]. Dostupný z www: <http://nesexuveskole.cz/VN_sexvych_metodicka_prirucka.pdf>. 
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veľmi zaujímavé a podnetné reflexie Franklovej logoterapie a inńpirácie pochádza-

júce z jeho klinickej praxe. Bez toho, aby sme zachádzali do detailov tejto diskusie 

ponúkame niekoľko poznámok k nańej téme uvedomujúc si jej ńírku a komplexnosť.  

 

Základná charakteristika Franklovej antropológie 

Tak ako sa kaņdá ņivotná filozofia koncentruje okolo implicitnej alebo ĉlenenej 

antropológie, analogicky v kaņdej metóde rozvoja a starostlivosti o ĉloveka, vrátane 

sexuálnej výchovy, existuje konńtantné odkazovanie na urĉitú antropológiu. Ako ho-

vorí Frankl „neexistuje ņiadna psychoterapia bez obrazu o ĉloveku a bez svetového 

názoru“.
2
 Kaņdý poskytovateľ psychoterapie ĉi výchovy „potrebuje správny obraz 

ĉloveka: potrebuje ho oveľa viac neņ nejakú dokonalú metódu“.
3
 Toto platí a fortiori 

aj pre sexuálnu výchovu v dôsledku socio-kultúrnych zmien a prevládajúceho axio-

logického konfliktu. S Franklom „chceme veriť, ņe existenciálna analýza môņe prispieť 

k vytvoreniu pedagogickej antropológie“, nakoľko je „aj antropológia simpliciter“
4
 

zaloņená na predpokladoch existencialistickej filozofie a fenomenologickej metóde.
5
  

S talianskym pedagógom N. Galli
6
 môņeme opísať tri antropologické modely, 

ktoré sú v pozadí sexuálnej výchovy: 

– permisívna antropológia (s autormi sexuálnej revolúcie – W. Reich, H. Marcuse), 

ktorá afirmuje právo na sexuálny pôņitok bez akýchkoľvek morálnych a kultúrnych 

obmedzení. Neprítomnosť akejkoľvek hodnoty a prevládajúce hľadanie pôņitkov 

diskvalifikuje proces humanizácie sexuality; 

– naturalistická antropológia (k exponentom patrí napr. S. Freud, A.C. Kinsey), ktorá 

vníma ĉloveka, a s ním aj sexualitu, analogicky ako akýkoľvek iný prírodný predmet, 

a preto popiera kaņdý odkaz na transcendentno; 

                                                   
2
 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada 1999, s.138. 

3 FRANKL, V.E.: Alla ricerca di un significato della vita. I fondamenti spiritualistici 

della psicoterapia. Milano: Mursia, 2005, s.79.  
4 Citované. In: BRUZZONE, D.: Autotrascendenza e formazione. Esperienza esistenziale, 

prospettive pedagogiche e sollecitazioni educative nel pensiero di Viktor E. Frank. Milano: 

Vita e pensiero. 2001, s.379. 
5 Porov. BRUZZONE, D.: Progettazione esistenziale e responsabilità educativa. 

Implicazioni pedagogiche nella logoterapia. In: FIZZOTTI, E. (ed.): Nuovi orizzonti di ben-

essere esistenziale. Il contributo della logoterapia di V.E. Frankl. Roma: LAS, 2005, s.183; 

KUZIOR, A.: Człowiek w myśli V.E.Frankla na tle filozofii egzystencji. In: KUTARŅA, J., 

FULA, M. (eds.): Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci. Bratislava: VŃZaSP, 

2011 (CD ROM), s.85-92. 
6 Porov. GALLI, N.: Antropologia, ideologia ed educazione sessuale. In: Scuola Italiana 

Moderna, 1979, 17, s.21-24; GALLI, N.: L’educazione sessuale nell’età evolutiva. Brescia: 

La Scuola, 1994. 



Sexuálna výchova v perspektíve existenciálnej analýzy a logoterapie 53 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

– personalistická antropológia, ktorá preferuje ideu osoby, koncipovanú ako racio-

nálne bytie, obdarované slobodou a zodpovednosťou, orientované k transcendencii, 

otvorené voĉi svetu a druhým. Do tohto smeru patria podľa autora N. Galli, okrem 

iných, aj humanistickí psychológovia (G.W. Allport, A.H. Maslow, C.R. Rogers, J. 

Nuttin, V.E. Frankl), ktorí kritizujú reduktívne pohľady na ĉloveka a zastávajú jedi-

neĉnosť a neopakovateľnosť jednotlivca a jeho moņnosť sebaurĉenia, ĉím presahuje 

kaņdú biologickú, psychologickú a socio-kultúrnu podmienenosť.  

S Franklom, zakladateľom logoterapie a existenciálnej analýzy odmietame kaņdý 

druh antropologického redukcionizmu (biologizmus, psychologizmus, sociologiz-

mus), podľa ktorého ĉlovek „nie je viac neņ“ biochemický mechanizmus ĉi zviera 

alebo lopta.
7
 Ĉlovek nie je len hľadanie úspechu alebo sebarealizácie (vôľa po moci), 

nie je len telesný pôņitok alebo sexuálne uspokojenie (vôľa po slasti). On je omnoho 

viac: na základe multidimenzionálneho prístupu Frankl definuje ĉloveka ako „unitas 

multiplex“, telesno-psychicko-duchovný celok.
8
 Logoterapia zdôrazņuje predovńet-

kým jeho noetický (duchovný) rozmer s radikálnou schopnosťou slobody ako moņ-

nosti byť slobodný od podmieneností (vrátane sebadińtancie) a slobodný pre prijatie 

zodpovednosti. „Sloboda je ohrozená degeneráciou na obyĉajnú svojvôľu, ak nie je 

preņívaná v termínoch zodpovednosti“.
9
 

Ĉlovek nie je len bytie, ktoré reaguje (na podnety podľa behaviorálneho modelu) 

a uvoľņuje (inńtinkty a impulzy podľa psychodynamického modelu), ale dialogická 

bytosť, ktorá presahuje seba samého smerom k významom, veciam alebo iným oso-

bám.
10

 „Iba v miere, v akej sa ĉlovek presahuje v týchto dvoch rozmeroch realizuje 

seba samého: keď sa zameria na vec alebo keď miluje inú osobu. Inými slovami: ĉlo-

vek je reálne ĉlovekom, ak sa úplne daruje nejakej veci alebo osobe a úplne sa stáva 

sám sebou, len keď sa prekoná alebo zabudne na seba“.
11 

Ide o hermeneutiku daru Já-

na Pavla II. vyjadrenú nasledovnými slovami: „Ĉlovek sa nemôņe ’naplno nájsť‘ 

inak, neņ úprimným darom seba samého“.
12

 Nie sme eńte plne ľuďmi, ale neustále sa 

nimi stávame vďaka slobode ako schopnosti sebapresahovania. „Je mojím presved-

ĉením, ņe ĉlovek by nemal, a v skutoĉnosti sa nemôņe snaņiť budovať svoju identitu 

                                                   
7 Porov. FRANKL, V.E.: Homo patiens. Soffrire con dignità. Brescia: Queriniana, 1998, 

s.18-19; FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.138. 
8 FRANKL V.E.: Senso e valori per l'esistenza. La risposta della logoterapia. Roma: 

Città Nuova Editrice, 1998, s.38. 
9 FRANKL, V.E.: Alla ricerca di un significato della vita. Per una psicoterapia 

riumanizzata. Milano: Mursia, 1998, s.116 
10 Porov. FRANKL, V.E.: La sfida del significato. Analisi esistenziale e ricerca di senso. 

Scritti inediti. Eds. D. Bruzzone e E. Fizzotti, Trento: Erickson, 2005, s.116. 
11 FIZZOTTI E.: Intervista a Viktor Frankl. In: FIZZOTTI E.: Per essere liberi. Logotera-

pia quotidiana. Milano: Paoline, 1992, s.125. 
12 JÁN PAVOL II.: List rodinám. Trnava: SSV 1994, ĉ.13. 
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priamo, ale skôr ju nachádza v miere, v akej sa zveruje nejakej veci, ktorá je mimo 

neho, kauze väĉńej ako je on sám. Nikto to nevyjadril výstiņnejńie ako Karl Jaspers: 

’Ĉím ĉlovek je, tým sa stáva prostredníctvom tej veci, ktorú prijal za vlastnú‘“
13

 

Ak ĉlovek sústredí prílińnú pozornosť na seba samého a na svoje problémy („hy-

perreflexia“) bude pre ne trpieť. V otvorenosti voĉi vonkajńku, v oslobodení sa od 

uzavretosti v sebe samom („dereflexia“) spoĉíva nutný mentálny postoj, aby sa ńťas-

tie „samo zrodilo“. Ńťastie nám nedáva pôņitok, ale skôr „zmysel“, ktorý pripisujeme 

urĉitej udalosti alebo správaniu. Ale „zmysel“ nevzniká sústredenosťou na seba sa-

mého, ale vņdy sebaotvorenosťou, neustálym sebapresahovaním. K ńťastiu ĉlovek 

potrebuje nejaký dôvod, ktorý môņe predstavovať aj existenciálne a efektívne stret-

nutie s inými ľuďmi, aj aktualizácia zmyslu vlastnej konkrétnej existencie.
14

 „Len 

ĉlovek, ktorý verí vo vôľu po zmysle bude môcť vytvoriť takú hierarchiu hodnôt, aby 

v nej prisúdil pôņitkom a moci, sebapotvrdeniu a uspokojeniu vlastných inńtinktov 

ich správne miesto, ktoré spoĉíva v tom, ņe sú vedľajńím produktom, dôsledkom 

primeranej realizácie zmyslu vlastnej existencie“.
15

 
 

Od dehumanizovanej sexuality k sexuálnej zrelosti 

Podľa Frankla v nańej civilizácii sex patrí „k fenoménom s tendenciou k prehna-

nému rastu“.
16

 Tento fenomén spája s existenciálnym prázdnom a nenaplnenosťou 

vôle k zmyslu, nakoľko „len v existenciálnom vákuu bujnie sexuálne libido“.
17

 Tým 

aspoņ ĉiastoĉne vysvetľuje aktuálnu presýtenosť sexom, ktorá vedie k jeho devalvá-

cii. „Inflácia sexu je spojená s jeho znehodnotením, presnejńie s jeho odľudńtením“.
18

 

Je znehodnocovaný vlastný cieľ ľudskej sexuality – vzťah lásky medzi osobou muņa 

a ņeny. Aj dnes pozorujeme tendenciu preņívať sexuálny ņivot, ktorý nie je integro-

vaný s vlastným osobným i medziosobným ņivotom a hodnotovým horizontom. Spá-

su alebo záchranu neprináńa nadbytok sexuálnej osvety, ani konzumácia sexu bez zá-

bran, ĉi rafinované „techniky lásky“. Tento fakt potvrdzujú psychologické poradne, 

ktoré rieńia nebývalé mnoņstvo sexuálnych konfliktov a problémov, manņelských 

a partnerských drám. Preto správna cesta ako postupovať urĉite nie je permisívna 

sexuálna výchova a podpora predĉasného a nezáväzného sexuálneho ņivota, ktoré – 

okrem iného – ponúka projekt sexuálnej výchovy na Slovensku. 

                                                   
13 FRANKL, V.E.: Psychotherapy and Existentialism. Selected Papers an Logotherapy. 

New York: Pocket Books, 1995, s.24. 
14 Porov. FRANKL, V.E.: Un significato per l'esistenza. Psicoterapia e umanesimo. 

Roma: Città Nuova, 1990, s.76n. 
15 FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale. Brescia: Morcelliana, 2005, s.77. 
16

 FRANKL, V.E.: Psichiatria e volontà di significato. In: FRANKL, V.E, TORELLÒ, G., 

WRIGHT, J.: Sacerdozio e senso della vita. Milano: Ares, 1970, s.21. 
17 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.100. 
18 FRANKL, V.E.: Psichiatria e volontà di significato, s.22. 
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Frankl poukazuje na to, ņe sexualita, ponechaná sama na seba, sa nachádza v sta-

ve dvojznačnosti: na jednej strane smeruje k pôņitku, na druhej strane k stretnutiu 

s „Ty“. Ak sa vo sfére sexuálneho správania akceptuje, ņe pôņitok treba hľadať za 

kaņdú cenu, sexuálny akt môņe stratiť svoju vnútornú hodnotu znaku stretnutia 

s iným a redukuje sa na obyĉajné vybitie sexuálneho vzruńenia.
19

 „Ĉím viac ide ĉlo-

veku o slasť, tým viac mu uniká, aņ nakoniec príde o pôņitok úplne“.
20

 „Sexuálny 

neurotik zbavuje sexualitu jej prirodzenosti a degraduje ju na obyĉajný prostriedok 

k získaniu slasti, kým v skutoĉnosti je prostriedkom k sebavyjadreniu – k vyjadreniu 

vlastnej lásky“.
21

 S Franklom aj S. Kratochvíl a E. Lukasová hovoria o ĉastých prípa-

doch sexuálnej impotencie a frigidity, ktorých príĉina môņe byť pripísaná práve pre-

hnanej túņbe po slasti a prepiatej intencii voĉi sexuálnemu aktu.
22

 Je zrejmé, ņe uve-

dená prepiatosť je nekompatibilná s faktickou autentickou túņbou darovať sa dru-

hému, umoņniť mu úĉasť na vlastnom bytí a stretnutím potvrdiť zmluvu lásky.
23

 

Kaņdý skutok, aj sexuálny akt, je ohrozený vo svojej realizácii, keď sa mu záme-

rne venuje pozornosť a keď sa naņ koncentruje prehnane a priamo. „Sexuálny výkon 

jasne závisí od bezprostrednosti, s ktorou sa sexuálny akt uskutoĉní. Tak sa stáva 

zrejmým, ņe samotné vynútené sebapozorovanie, reflektovanie pozornosti a intencie 

týkajúcej sa uskutoĉnenia samotného aktu, ho narúńa… Ĉím viac milujúci pozoruje 

seba samého, tým menej sa môņe bezprostredne darovať milovanej osobe“.
24

  

Z tohto klinického dôvodu Frankl odsudzuje masturbáciu, lebo je sexuálnou akti-

vitou psychologicky izolovaného jednotlivca, osoby bez lásky a bez akejkoľvek au-

tentickej transcendencie, ĉiņe bez originálnej intencionálnej a oblatívnej kvality, 

a preto je pozbavená zmyslu. Podľa Frankla masturbácia i pornografia predstavujú 

„hriech proti vyńńiemu zmyslu celého milostného ņivota“.
25

 Aj prostitúciu treba ráz-

ne odsúdiť, lebo je spôsobom, ktorým sa muņ – stále viac frustrovaný a neistý vo 

svojej schopnosti vytvárať vzťahy s opaĉným pohlavným – pokúńa uniknúť záväz-

kom a zodpovednosti, ktoré si vyņaduje vytváranie a zachovanie párového zväzku.
26

  

                                                   
19 Porov. TAVEL, P.: Zmysel ţivota podľa V.E.Frankla. Bratislava: IRIS, 2004, s.156-

157. 
20 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.83. 
21 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.87. 
22 Porov. KRATOCHVÍL, S.: Léčení sexuálních dysfunkcí. Praha: Grada, 1999, s.29, 191; 

LUKAS, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. 
23 Porov. FRANKL, V.E.: Un significato per l'esistenza, s.81-86. 
24 FRANKL, V.E.: Psicoterapia nella pratica medica. Firenze: Giunti-Barbèra, 1974, s.54. 
25 Porov. FRANKL, V.E.: Psicoterapia nella pratica medica, s.69. 
26

 Porov. FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 2006, s.140. Frankl odmieta 

aj preruńenie tehotenstva, lebo embryo povaņuje „aspoņ za potenciálnu osobu“, a preto potrat 

odsudzuje ako „vraņdu“. FRANKL, V.E.: Der unbedingte Mensch: metaklinische Vorlesun-

gen. Wien: Deuticke, 1949, s.113-114. 
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Dozrievanie v oblasti sexuality, ktorá je vnútorným rozmerom osoby, sa stotoņ-

ņuje s procesom integrácie. „Normálny sexuálny vývoj a dozrievanie smeruje k vzra-

stajúcej integrácii sexuality do celkovej ńtruktúry vlastnej osoby. Z toho je zrejmé, ņe 

naopak, akákoľvek izolácia sexuality pôsobí proti vńetkým integraĉným tendenciám 

a tým tieņ napomáha neurotizaĉným tendenciám. Dezintegrácia sexuality – jej vytr-

hávanie z osobných a medziosobných mimopohlavných súvislostí je regresiou“.
27

  

Sexualitu biopsychického typu ĉlovek zdieľa so zvieratami, ale rozdiely na úrovni 

ovládania jej prirodzeného potenciálu sú priepastné. Pre integráciu biopsychickej 

sféry ľudskej sexuality platí Franklovo tvrdenie: „Ĉlovek je bytie, ktoré rozhoduje 

ĉím je. Bytie, ktoré v sebe súĉasne nesie moņnosť zníņiť sa na úroveņ zvierat alebo 

pozdvihnúť sa na úroveņ svätého ņivota“, t.j. plne ľudského ņivota.
28

 Toto vedomie a 

zodpovednosť tvoria ľudskú dôstojnosť. Naproti tomu zviera sa riadi pudmi, nikdy 

ich neprekraĉuje, zastavuje sa pri uspokojení pudových impulzov a nie je schopné 

transcendovať ņiadnu situáciu, a uņ vôbec nie v hrdinskom zmysle. 

Sexualita sa humanizuje iba ako výsledok vývojového procesu, ĉiņe ako výsledok 

postupného dozrievania: od pubertálneho ńtádia s impulzmi vo vńeobecnosti „amorf-

nými“, neintegrovanými a nefinalizovanými smerom k hlbńím ńtádiám vņdy väĉńej 

ńpecifikácie, personalizácie a integrácie.
29

 Tri základné stupne procesu psychosexuál-

neho dozrievania pozostávajú v amorfnej sexuálnej tendencii, v sexuálnych impul-

zoch k akýmkoľvek objektom opaĉného pohlavia a nakoniec v sexuálnej ańpirácii 

k urĉitej osobe. Uvedené dozrievanie má vo vernom a výluĉnom vzťahu stabilného 

monogamného páru svoj prirodzený cieľ, svoju plnú realizáciu a aj „posledný cieľ 

sexuálnej pedagogiky – ideál sexuálnej etiky“.
30

  

Logoterapia a existenciálna analýza upozorņuje na negatívne dôsledky sexuality, 

ktorá je vytrhnutá z kontextu interpersonálneho vzťahu a lásky. „Pre ĉloveka je sex 

vņdy nieĉím viac neţ jednoduchým sexom a je ním v miere, v akej plní funkciu byť 

nieĉím ĉo je meta-sexuálne, tzn. fyzickým prejavom lásky“.
31

 Na ľudskej úrovni 

sexualita vyjadruje vzťah lásky, je „stelesnením“ lásky. 

„Osoba nie je nikdy prostriedok, vņdy je cieľ“,
32

 takto Frankl formuluje persona-

listickú normu a potrvrzuje personalizmus K. Wojtyłu:
33

 ak je osoba objektom náńho 

                                                   
27 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.87-88. 
28 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.98. 
29 Porov. FRANKL, V.E.: Un significato per l'esistenza, s.82. 
30 Porov. FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, s.195. 
31 FRANKL, V.E.: Un significato per l'esistenza, s.82. 
32

 FRANKL, V.E.: La sfida del significato. Analisi esistenziale, s.47. 
33 Porov. POPIELSKI, K.: Koncepcja człowieka i jej znaczenie dla psychoterapii i porad-

nictwa - propozycje K. Wojtyły i V.E. Frankla. In: POPIELSKI, K. (ed.): Człowiek - wartości 

– sens. Lublin: KUL, 1996, s.395-405. 
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konania potom je láska jediný moņný postoj. Podstata lásky je zaloņená na chcení 

dobra osoby a orientovaní vlastných skutkov k vzájomnému dobru a k dobru osoby, 

reńpektujúc jej slobodu.
34

 

Láska je vrcholom konńtitutívnej schopnosti sebapresahovania a nie prejavom 

(sublimáciou) inńtinktívnej energie ako myslel S. Freud. Vńetkozakladajúcou potre-

bou nie je sex, ale láska vo funkcii, ktorej je sex výsledkom vpísaným do tendenciál-

nych dynamizmov ĉloveka.
35

 V tomto kontexte Frankl s hlboko ľudským nazeraním 

rozlińuje tri podoby lásky:
36

 

– sexuálna (fyzická) forma, ktorá sa vzťahuje na vonkajńie aspekty druhého 

a podnecuje fantáziu a fyzickú príťaņlivosť; 

– erotická (psychická) forma, ktorá sa situuje na vyńńej úrovni a zahŕņa psychické 

kvality viazané na afektivitu a charakter osoby; 

– duchovná forma, ktorá presahuje vonkajńí a vnútorný obraz a preniká do hĺbky 

osobnostnej ńtruktúry Ty, vytvárajúc úplný vzťah.  

Priskoro prebudený sexuálny pud v eńte nezrelých osobách implikuje nebezpeĉen-

stvo regresie do ńtádií infantilnej lásky. „Ak mladý ĉlovek zaĉne hneď sexuálny ņi-

vot, nemôņe sa vnútorne rozvinúť, ani nikdy nedosiahne najvyńńie formy milostného 

ņivota“.
37

 Plné uskutoĉņovanie sexuality má byť prejavom postupne dozrievajúcej 

lásky. Láska totiņ postuluje autentický dialóg s partnerom: smeruje k presiahnutiu fy-

zických darov a k zahrnutiu psychických a duchovných vlastností. Niņńia forma na-

dobúda ľudskú hodnotu od vyńńej formy: od vzruńenia cez zamilovanosť k láske. Ak 

sú prvé dva typy lásky (sexuálny a erotický) integrované, realizujú dôleņitú funkciu, 

lebo vedú k autentickej láske, ktorá zachytáva celok milovanej osoby. Zrelá láska má 

málo do ĉinenia s primárnymi procesmi viazanými na infantilné a narcistické potreby 

uspokojenia vlastných nedostatkov: kvalifikuje sa otvorenosťou, oblatívnosťou, ak-

ceptáciou druhého, ktoré obohacujú milujúceho a robia ho ńťastným. Kým „obyĉajné 

uspokojenie sexuálneho pudu poskytuje slasť, erotika zamilovaného poskytuje ra-

dosť, láska poskytuje ńťastie“.
38

 Osobu miluje pre to, ĉím je – jedineĉné, nenahradi-

teľné a nezastupiteľné Ty, ktoré je vņdy samo sebou a vņdy nové. „Láska postrehne a 

odkrýva v milovanom Ty moņnosť hodnôt. Aj ona teda anticipuje nieĉo z jej duchov-

                                                   
34 Porov. WOJTYŁA, K.: Amore e responsabilità. Morale sessuale e vita interpersonale. 

In: WOJTYŁA, K.: Metafisica della persona. Eds. Reale, G., Styczen, T., Milano: Bompiani, 

2003, s.479n. 
35 Porov. PALUMBIERI, S.: Antropologia e sessualità. Presupposti per un'educazione 

permanente. Torino: SEI, 1996. 
36

 Porov. FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, s.164-206; FRANKL, V.E.: 

Lékařská péče o duši, s.122-148. 
37 FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, s.202. 
38 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.137. 
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ného obrazu; anticipuje to, ĉo konkrétne osoba, ĉiņe milovaná osoba, môņe skrývať 

v sebe vzhľadom na eńte nerealizované osobné moņnosti“.
39

 Ľudská láska nie je 

nieĉo, ĉo si ĉlovek môņe zaslúņiť, ale milosť a znak plnosti absolútnej Lásky.
40

 

 

Úloha sexuálne výchovy v logoterapeutickej perspektíve  

Franklova logoterapia a existenciálna analýza zdôrazņuje potrebu personalizovať 

sexualitu a preto sa snaņí zvýńiť nańu vnímavosť na najvyńńie vrstvy multidimenzio-

nálnej ńtruktúry osobnosti. Vzhľadom na to, ņe Frankl implicitným spôsobom nazna-

ĉil moņné pedagogické dôsledky svojho diela, s autormi E. Lukasová,
41

 D. Bruzzo-

ne,
42

 L. Furlan
43

 sa môņeme pokúsiť urĉiť niektoré ciele, princípy a výzvy pre huma-

nizovanú sexuálnu výchovu inńpirovanú logoterapiou a existenciálnou analýzou. 

Ĉlovek, tým skôr mladý ĉlovek „potrebuje sprevádzanie, ktoré ho vedie a pred-

chádza“.
44

 Vychovávateľ má funkciu v prvej osobe ponúknuť a poukázať mladým na 

úlohy a ideály, vzory a príklady, aby podnietil hľadanie zmyslu a rozvíjal schopnosť 

sebapresahovania. V tomto zmysle má byť „vodcom“ a kompetentným sprievodcom, 

schopným ponúknuť mladým ideál existenciálnej autentickosti a poukázať na ņivotné 

výzvy ako jedineĉnú a neopakovateľnú úlohu, ktorú majú jednotlivo realizovať. 

Autentický vychovávateľ vidí potenciál osoby vychovávaného – to, ĉím, sa môņe 

stávať.
45

 

Základom celej výchovy je rodinná výchova. Úloha existenciálneho svedectva 

v sexuálnej výchove prednostne patrí rodiĉom, ktorí majú dieťa predchádzať na ņi-

votnej ceste a naĉrtávať príkladnú dráhu, ktorá ho inńpiruje k tvorbe vlastných a jedi-

neĉných osobných dejín. Kaņdý rodiĉ a vychovávateľ má byť vzorom sexuálne zre-

lého dospelého ĉloveka: dôleņité je to, ĉo hovorí a vyņaduje, ale hlavne to ĉím je.
46

 

                                                   
39 FRANKL, V.E.: Logoterapia. Medicina dell’anima. Milano: Gribaudi, 2001, s.78. 
40 FRANKL, V.E.: Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboţenstvo. Bratislava: Lúĉ, 2005. 
41 Porov. LUKAS, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997. 
42 Porov. BRUZZONE, D.: Progettazione esistenziale, s.173-194. 
43 Porov. FURLAN, L.: La relazione interpersonale nella logoterapia di Viktor E. Frankl. 

Presupposti antropologici e implicanze psicologiche. Tesi di licenza, Roma: Auxilium, 2007. 
44 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.51. 
45 Porov. FRANKL, V.E.: La sfida del significato. Analisi esistenziale, s.116. 

Podrobnejńie: porov. KVAŃNÁ, L.: Interpersonálny vzťah ako základ „lekárskej 

a pedagogickej starostlivosti o duńu.“ In: NANIŃTOVÁ, E., FOTTA, P. (eds.): Existenciálne 

významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: RAPOS, 2010, 

s.112-113. 
46 Porov. FRANKL, V.E.: Senso e valori per l'esistenza, s.90. 
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Cieľ sexuálnej výchovy spoĉíva v sprevádzaní mladého ĉloveka v procese psy-

chosexuálneho dozrievania v trojdimenzionálnej Franklovej optike. Úloha vychová-

vateľa je viesť mladých v procese postupného budovania autentických vzťahov: od 

reduktívneho vnímania osôb k vzťahom otvoreným voĉi duchovému rozmeru.
47

 Pod-

ľa Frankla je nutná sexuálna výchova, ktorá predíde dezintegrácii a strate prirodze-

nosti i spontánnosti v uskutoĉņovaní sexuality a prinavráti jej ľudskú a medziosobnú 

dôstojnosť, ktorá jej patrí. Hybnou silou tohto typu výchovy má byť rodina, pri-

vilegovaný a prirodzený priestor, v ktorom najprv dieťa, následne adolescent a mladý 

ĉlovek dozrievajú v konkrétnej a kaņdodennej skúsenosti vzájomného sebapresaho-

vania: rodiĉovskému páru patrí úloha svedĉiť o pokojnom sexuálnom porozumení 

preņívanom ako fyzický prejav a stelesnenie vzájomnej a výluĉnej lásky. Sexuálna 

výchova zaĉína uņ v rannom vzťahu matka-dieťa, ktorý má rozhodujúcu úlohu v nes-

korńom utváraní osobnosti a schopnosti dieťaťa ĉi adolescenta vytvárať dôverné vz-

ťahy a milovať. Neodmysliteľne k nej patrí reciproĉný vzťah rodiĉov, ktorí si vymie-

ņajú priateľské gestá, malé neņnosti, bozky a pohľady, prejavujú kaņdodennú ohľa-

duplnosť, toleranciu ĉi pozornosť a sú sexuálne uspokojení hlbokým spôsobom.
48

 

Vyņaduje sa sokratovský dialóg, ktorý je prístupom zaloņeným na „výmene myń-

lienok“ a na „metodike protiargumentácií“.
49

 Podľa Frankla predstavuje ńpecifickú 

formu „duchovného pôrodu“, ktoré s iróniou a pokorou a na základe medziosobného 

dôverného vzťahu umoņņuje mladému ĉloveku stať sa autonómnejńím, autentickej-

ńím zodpovednejńím a slobodnejńím v rozhodovaní. Vo výchove je nutné sexuálne 

problémy oddramatizovať bez banalizácie: mladých treba pomôcť oslobodiť sa od 

úzkostí a strachu prostredníctvom otvoreného dialógu, ktorý ich podnieti v psycho-

sexuálnom i osobnostnom dozrievaní. „Dozrievanie vńak s poĉíva v tom, ņe ĉlovek 

získa vnútornú slobodu – napriek vonkajńej závislosti“.
50

 

Ohľadom dialógu medzi rodiĉmi a deťmi alebo medzi uĉiteľmi a ņiakmi Frankl 

konńtatuje, ņe len „ojedinele a nedostatoĉne… sú ponúknuté mladým príleņitosti, aby 

sa mohli prejaviť ohľadom ņivotných otázok, ktoré sa im zdajú, a naozaj sú, veľmi 

dôleņité“. Preto sa zdá, ņe „’výchova rodiĉov‘ je ĉasto oveľa dôleņitejńia ako ’vý-

chova detí‘. Záleņitosť vńak nie je tak jednoduchá, lebo rodiĉia ĉasto unikajú a chýba 

im primeraná vnímavosť“.
51

 

Dnes je zvláńť dôleņitá výchova k zodpovednosti a k schopnosti rozhodovať sa. 

Treba vychovávať k zodpovednosti, lebo „byť ĉlovekom znamená súĉasne byť uve-

                                                   
47 Porov. FURLAN, L.: La relazione interpersonale nella logoterapia di Viktor E. Frankl. 
48 Porov. BRUZZONE, D.: Autotrascendenza e formazione, s.341-342.  
49 FRANKL, V.E.: Le radici della logoterapia. Scritti giovanili 1923-1942. Roma: Las, 

2000, s.27,112. 
50 FRANKL, V.E.: Vôľa k zmyslu. Bratislava: Lúĉ, 2010, s.92. 
51 FRANKL, V.E.: Le radici della logoterapia, s.30-31. 
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domelým a byť zodpovedným“.
52

 Výchova nie je moralizmom, ale etickým procesom, 

ktorý vedie mladého ĉloveka na základe vlastnej zodpovednosti autonómne a slo-

bodne zistiť svoje úlohy a „odpovedať na výzvu“ ich neopakovateľného zmyslu.
53

 

Vychovávateľ podporuje, napomáha a povzbudzuje mladého ĉloveka v osobnom 

dozrievaní. Milovať druhého zodpovedne totiņ nie je ľahká a spontánna záleņitosť, 

ale spôsob chcenia a umenie, vyņadujúce urĉitú disciplínu, ktoré si treba osvojiť. 

Zjemňovať svedomie povaņujeme s Franklom
54

 za podstatnú úlohu (sexuálnej) 

výchovy predovńetkým v súĉasnej atmosfére masívnych sexuálnych podnetov a in-

formácií spoluvytváraných prostriedkami masovej komunikácie. Svedomie, ktoré je 

„orgánom zmyslu“,
55

 umoņņuje jednotlivcovi zachytiť zmysel konkrétnych situácií 

a uskutoĉniť primerané rozhodnutia. V centre výchovnej pozornosti by nemal byť sú-

hrn pojmov a hodnôt, ktoré treba odovzdať, ale súhrn procesov svedomia, ktoré treba 

aktivovať. Mladým netreba ponúkať alebo vnucovať rieńenia sexuálnych problémov, 

ale podnecovať ich k osobnému hľadaniu.  

Súĉasným (mladým) ľuďom nestaĉí poskytovať len mnohé prostriedky pre ņivot. 

Naliehavo im treba pomôcť nájsť dôvody pre ņivot, lógos existencie, lebo nemoņno 

existovať „podľa miery ĉloveka“ bez spoznania motivácií pre ņivot. Platí to predo-

vńetkým pre adolescentov, ktorí prechádzajú obdobím medzi detstvom a dospelosťou 

s charakteristickým vývojovým konfliktom medzi identitou a jej difúziou.
56

 V tejto 

fáze rýchleho sociálneho, emotívneho a sexuálneho dozrievania mladí hľadajú svoju 

identitu, rozvíjajú vlastnú koncepciu sveta a vytvárajú vlastný systém hodnôt a no-

riem zaloņených nielen na pravidlách vnútených autoritou zhora, ale hlavne na slo-

bodnom a autonómnom rozhodovaní. Globálne posolstvo uĉenia Frankla je nasle-

dovné: „Ĉlovek vņdy hľadá význam pre svoju existenciu; vņdy je v pohybe hľadania 

zmyslu svojho ņivota“.
57

 Ak nemá zmysel, jeho ņivot stráca svoju cenu, ak nemá 

lásku, stráca svoj zmysel sexualita. Preto mladému ĉloveku nestaĉia len informácie 

(sexuálne pojmy a techniky), potrebuje pochopiť zmysel ņivota, sexuality a lásky.  

Po sexuálnej revolúcii permisívnej antropológie nie je uņ tabu sexualita, ale zdá 

sa, ņe skôr poukazovať na jej hlboký zmysel. Mnohé programy sexuálnej výchovy 

(niekedy nevedomky) sú charakterizované redukcionizmom, determinizmom a nihi-

lizmom, ktorý Frankl toľko kritizoval. V redukcionistickej perspektíve sexuálna vý-

chova je výchovou tendenciálne bez hodnôt, ktorá odstraņuje kaņdú plodnú tenziu 

medzi realitou (bytím ĉloveka) a ideálom (aký má ĉlovek byť). Kaņdopádne s Fran-

                                                   
52 FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, s.33. 
53 Porov. FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale, s.258. 
54 FRANKL, V.E.: Neuvedomený Boh, s.79-80. 
55 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.58. 
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57 FRANKL, V.E.: Un significato per l'esistenza, s.30. 
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klom sa nazdávame, ņe „silná dávka tenzie, ako je tenzia pochádzajúca zo zmyslu, 

ktorý treba realizovať, neoddeliteľne patrí k bytiu-ĉlovek a je nevyhnutná pre jeho 

mentálne zdravie. To, ĉo ĉlovek predovńetkým potrebuje je tenzia vytvorená orientá-

ciou“.
58

 Len vďaka primeranej výchove k hodnotám (tvorivým, záņitkovým a postojo-

vým) sa podarí predchádzať nedostatku zmyslu a prisúdiť plnosť ņivotu i hodnotu 

zrelej sexualite.
59

 

Uvedené slová moņno v plnom zmysle aplikovať na sexuálnu výchovu, lebo vz-

ťah lásky je bezpochyby „výnimoĉný koexistenciálny úkon“.
60

 Veď „najväĉńie tajo-

mstvo ľudského ņivota spoĉíva v tom, ņe vlastná spása je v láske a cez lásku“.
61

 Ak 

„na poĉiatku je zmysel, prítomný vo vzťahu k iným a k Najvyńńiemu“,
62

 potom zdra-

vá sexuálna výchova by sa mala realizovať ako výchova k láske. Celkovo má zodpo-

vedná výchova k láske ako primárny cieľ prípravu na lásku chápanú ako rozńírenie 

bytia a formovanie muņských a ņenských schopností a ideálov pre vzájomné sebada-

rovanie a podporovanie v monogamnom vzťahu. S poteńením môņeme konńtatovať, 

ņe súĉasný program „Výchovy k manņelstvu a rodiĉovstvu“
63

 realizovaný na Sloven-

sku v interdisciplinárnom horizonte, predovńetkým na hodinách etickej a náboņen-

skej výchovy, je aspoņ ĉiastoĉne blízky Franklovej perspektíve „výńinej psychológii 

a pedagogike“.
64
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Svedomie a zmysel života medzi prirodzenosťou a kultúrou 

Jozef KUTARŅA 

Abstract 

Conscience is an informative voice of heart. The goodness of our actions comes from 

a deep harmony between the person and the person's actions. Vice versa the evil creates 

a gap and a deep contradiction between the person and the person's action. Conscience 

needs the law. Conscience is not a static reality, but it's in a constant evolution. Human 

heart constantly reveals law which is not created by people and which every person must 

obey. Conscience is a basic prerequisite of human dignity and also his/her relationship 

with God. Through the education of the conscience human being overcomes the negative 

personal attitudes which are harming his/her dignity. The conscience is an instrument 

which guides the person to search for meaning of life. This search influences not only the 

quality of life, but brings a human being to the very nature of his/her existence. The 

opposite to the meaning of life is an absurdity of life.  

Key words: the sense of life, conscience, God, human dignity. 

 

Denná skúsenosť nás uĉí, ņe okolo nás sa nachádza mnoņstvo dobra, ale aj mnoņ-

stvo nedokonalosti alebo aņ zla. Kaņdý ĉlovek v sebe cíti urĉitý druh vnútorného zá-

väzného rozkazu robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Hlas, ktorý v nás hovorí, je nekom-

promisný; nemoņno ho uprosiť, ani si ho nakloniť. Moņno ho iba umlĉať, ale aj to 

iba na urĉitý ĉas. Napriek jeho nástojĉivosti, ĉlovek sa môņe slobodne rozhodnúť, ĉi 

sa mu podrobí alebo nie.  

V ĉom teda pozostáva dobro náńho konania? Ak sa zamyslíme nad nańou dennou 

skúsenosťou, vidíme, ņe medzi rôznymi skutkami, v ktorých sa prejavuje nańa osoba, 

niektoré vykonávame bez toho, aby sme si ich plne uvedomovali, ņe sú nańe, alebo 

dokonca tak, akoby ani neboli nańe. Sú to tie ĉinnosti, ktoré vychádzajú z nańej slo-

body: skutky, ktorých sme v plnom rozsahu pôvodcami a realizátormi. To sú 

v plnom význame slobodné skutky. Keď nás apońtol Pavol uĉí, ņe sme „dielo Boņie, 

stvorené v Kristovi Jeņińovi pre dobré skutky“, tieto dobré skutky sú ĉinnosťou, ktoré 

ĉlovek, s Boņou pomocou koná slobodne: dobrota je kvalitou náńho slobodného ko-

nania, tohto konania, ktorého osoba – ĉlovek je princípom aj príĉinou, za ktoré je 

zodpovedný. 

Prostredníctvom svojho slobodného konania sa ĉlovek prejavuje a zároveņ aj rea-

lizuje. Nańa viera, na základe Zjavenia, uĉí, ņe kaņdý bude súdený podľa svojich 

skutkov. Teda moja osoba – ja, budem súdený podľa vlastných skutkov. To zna-

mená, ņe kaņdý sa zodpovedá za seba samého, je zodpovedný za svoje konanie. 
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Vo svetle tohto hlbokého vzťahu medzi osobou a jej slobodným konaním môņe-

me pochopiť, v ĉom spoĉíva dobrota nańich skutkov, totiņ tých dobrých skutkov, 

„ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali“, ako to definuje sv. Pavol.
1
 Ĉlovek nie je 

absolútnym pánom seba samého. Je stvorený Bohom. Jeho existencia je dar: „Veď 

sme jeho dielo“, uĉí nás sv. Pavol, „stvorení v Kristovi Jeņińovi“.
2
 A ak si uvedomu-

jeme, ņe sme udrņiavaní pri ņivote jeho stálym stvoriteľským aktom, sme zodpovední 

za vńetko, ĉo robíme. Ak nańe skutky sú konané v zhode s osobou, ktorú Boh stále 

„kreuje na svoj obraz“, sú dobré. 

Ĉo je to, ĉo nosíme v sebe, neviditeľné, ale v urĉitých situáciách sa silno ozýva 

ako hlas z podsvetia?  

Vńetci poznáme ten tichý, naliehavý hlas vo svojom vnútri. Pochváli nás aj za ten 

najmenńí dobrý skutok. Zahreje nás pri srdci, aj keď to nikto nevidí a nikto sa o tom, 

ĉo dobré sme urobili, nedozvie. Vie vńak byť aj prísny. Keď nás karhá za nieĉo, ĉo 

sme nemali urobiť, alebo naopak, mali, a neurobili sme to. Tento hlas nazývame sve-

domie. Aký je jeho pôvod, odkiaľ sa vzal, ĉo ho rozvíja, obohacuje, a ĉo ho potláĉa, 

deformuje?  

Keď sa v ńkolskej triede malých ņiaĉikov spýtali, ĉo je to svedomie, jeden z drobcov 

odpovedal, ņe je to taký malý zvonĉek, ktorý zazvoní vņdy, keď urobíme, ĉo sme urobiť 

nemali. 

Tento hlas cítia v sebe vńetci ľudia, nie iba kresťania. „Keď teda pohania, ktorí 

nemajú zákon, od prírody robia to, ĉo zákon poņaduje, hoci taký zákon nemajú, sami 

sebe sú zákonom“.
3
 Pavol tých, ktorí Mojņińov zákon nemajú, oznaĉuje výrazom 

pohania (národy). Pohania inńtinktívne poznajú Boņí zákon, aspoņ jeho jadro, zá-

kladné princípy.  

Apońtol Pavol nás uĉí, ņe existuje vnútorný morálny hlas, svedomie. Boh sám 

stojí za nańím svedomím. Ono je tým „najskrytejńím jadrom a svätyņou ĉloveka, kde 

je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri“.
4
 Svedomie sa stáva 

orientaĉným hlasom srdca, ktorý môņe poslúņiť dokonca neveriacim k spáse. „V 

hlbinách svedomia ĉlovek odkrýva zákon, ktorý si sám nedáva, ale je povinný ho 

poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa 

zlu; a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca: Toto rob, tamtoho sa varuj!“
5
 

Kaņdý ĉlovek je z prirodzenosti „vybavený“ svojím vlastným vnútorným poriad-

kom, svojou vlastnou pravdou, princípom. Ak sa jeho skutky zhodujú s týmto 

                                                   
1 Ef 2,10. 
2 Ibidem. 
3 Rim 2, 14. 
4 Gaudium et Spes, ĉ.16. In: Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. 
5 Gaudium et Spes, 16. 
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princípom, so svojou konńtitúciou vlastnou osobe stvorenej na Boņí obraz a podobu, 

potom sú jeho skutky dobré, t. j. tie, „ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali.“
6
 

Dobro náńho konania pramení z hlbokej harmónie medzi osobou a jej skutkami 

a naopak morálne zlo vytvára priepasť, hlboký rozpor medzi osobou, ktorá ho koná, 

a jej skutkami. Vnútorný poriadok v jeho vlastnom bytí, ktoré je jeho vlastným dob-

rom, uņ nie je reńpektovaný v jeho skutkoch. Osoba uņ nie je viac vo svojej pravde.  

 

Svedomie potrebuje zákon 

Svedomie nie je statická veliĉina, ale neustále sa vyvíja – od prvých krokov 

v detstve aņ po uvedomenie si zodpovednosti za svoj ņivot a svoje konanie. Svedo-

miu vńak nestaĉia len náhodné podnety k rozvoju, ale potrebuje zákon, ktorý ho do-

pĺņa a rozvíja. Ako hovorí Pavol, v srdci sa postupne odkrýva zákon, ktorý si ĉlovek 

sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva milo-

vať a konať dobré veci a chrániť sa zlého. Dnes sme vńak svedkami, ņe sa mravný 

zákon ako objektívna norma popiera a preceņuje sa význam svedomia ako subjek-

tívna norma mravnosti, ktorá môņe byť a ĉasto je poznaĉená subjektivizmom a 

ospravedlņovaním seba samého.  

K správnej voľbe konania v súlade so svojím svedomím dochádza vtedy, ak sa 

skutok zhoduje (okrem svedomia) aj s rozumom a Boņím zákonom. Mylný úsudok 

svedomia sa od rozumu a Boņieho zákona vzďaľuje. Nikdy nie je dovolené robiť zlo, 

aby z toho vzniklo dobro. A napokon platí: „Vńetko, ĉo chcete, aby ľudia robili vám, 

robte aj vy im.“
7
 

 

Svedomie je miesto dialógu človeka s Bohom 

Svedomie je základom vnútornej dôstojnosti ĉloveka a zároveņ aj jeho vzťahu k 

Bohu. Podľa Jána Pavla II. je „zákonom náńho ducha, ale ho aj presahuje, je poslom 

toho, ktorý nám hovorí akoby cez závoj vo svete prírody, ako aj vo svete milosti, 

ktorý nás pouĉuje a riadi.“
8
 Svedomie sa dá chápať ako schopnosť posudzovať 

mravnú povahu svojich skutkov. „Je to úsudok rozumu, ktorým ĉlovek poznáva mo-

rálnu akosť konkrétneho ĉinu, ktorý hodlá vykonať, ĉi práve koná, alebo uņ vykonal. 

Ĉlovek vníma a poznáva príkazy Boņieho zákona úsudkom svojho svedomia.“
9
 

Svedomie predchádza skutky – je akoby vodcom nańich skutkov. Má aj sprie-

vodnú úlohu: praktický úsudok, ktorým rozum a vôľa sprevádzajú ľudské konanie. 

                                                   
6 Ef 2,10. 
7 Mt 7, 12. 
8 Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Trnava: SSV, 1998, ĉ.1778. 
9 Ibidem. 
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Svedomie sa prejavuje aj následne: po skutku ĉlovek poznáva, ņe urobil nieĉo zlé 

alebo dobré. Po dobrom skutku ĉlovek pociťuje radosť a pokoj, po zlom výĉitky a 

nepokoj, ľútosť alebo zatvrdlivosť. 

Svedomie je najskrytejńím jadrom a svätyņou ĉloveka, kde je sám s Bohom, kto-

rého hlas sa ozýva v jeho vnútri, zdôrazņuje II. vatikánsky koncil. „V hlbinách sve-

domia ĉlovek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. 

Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu; a keď 

treba, zaznieva mu v hĺbke srdca: Toto rob, tamtoho sa varuj! Ĉlovek má totiņ v srdci 

Bohom vpísaný zákon a práve v posluńnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstoj-

nosť a podľa neho bude aj súdený. Svedomie je najskrytejńím jadrom a svätyņou ĉlo-

veka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. Pomocou svedomia 

ĉlovek obdivuhodným spôsobom poznáva zákon, ktorý nachádza svoje naplnenie v 

láske k Bohu a blíņnemu. Vernosť svedomiu spája kresťanov s ostatnými ľuďmi, aby 

hľadali pravdu a pravdivo rieńili mnohé mravné problémy vznikajúce v ņivote jed-

notlivcov i v spoloĉenskom ņivote. Ĉím viac teda prevláda správne svedomie, tým 

viac sa jednotlivé osoby a spoloĉenstvá vzdávajú slepej svojvôle a usilujú sa riadiť 

objektívnymi normami mravnosti. No nezriedka sa stáva, ņe svedomie sa z nepreko-

nateľnej nevedomosti mýli bez toho, aby stratilo svoju dôstojnosť. To vńak nemoņno 

povedať vtedy, keď sa ĉlovek málo stará o hľadanie pravdy a dobra a keď hrieńne 

návyky svedomie postupne takmer zaslepia.“
10

 

 

Svedomie je základom dôstojnosti človeka 

Ĉasto sa nám stáva, ņe povieme alebo poĉujeme: „toto je dobré, toto nie je dob-

ré.“ Vidíme, ņe v kaņdom z nás existuje akýsi druh „morálneho zmyslu“, ktorý nás 

vedie, aby sme rozlíńili to, ĉo je pekné a ĉo je ńkaredé, ĉo je dobré a ĉo je zlé. Je to 

akoby vnútorné oko, vnútorná duchovná schopnosť viesť ĉloveka po správnej ceste.  

No v tomto nachádzame eńte hlbńí význam. Morálna ĉinnosť svedomia nehľadí 

iba na to, ĉo je dobre a ĉo je zlé vo vńeobecnosti. Jej rozlińovanie je zamerané na slo-

bodnú, konkrétnu ĉinnosť, ktorú práve robíme alebo sme urobili. O nej nám hovorí 

svedomie, o tom, ĉi to, ĉo práve robím, je dobré alebo zlé. 

Odkiaľ berie svedomie svoje kritéria pre hodnotenie, pre tento „súd“? Na základe 

ĉoho nańe svedomie hodnotí skutky, ktoré práve robíme alebo sme urobili? Druhý 

vatikánsky koncil má na túto otázku nasledujúcu odpoveď: „Najvyńńou normou ľud-

ského ņivota je sám veĉný, objektívny a vńeobecný Boņí zákon, ktorým Boh vo svo-

jej múdrosti a láske usporadúva, usmerņuje a spravuje celý svet a vývoj ľudskej 

spoloĉnosti. ... Príkazy Boņieho zákona ĉlovek vníma a poznáva svojím svedomím, 

                                                   
10 Gaudium et Spes, ĉ.16. 
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ktorého sa musí verne pridŕņať v kaņdej ĉinnosti, aby dosiahol svoj cieľ.“
11

 Rád by 

som vyzdvihol, ņe II. vatikánsky konci hovorí o „poznávacej funkcii svedomia.“  

Pouvaņujme trochu o týchto osvecujúcich slovách. Nańe svedomie nie je autonó-

mnym sudcom nańich skutkov. Ono dostáva kritéria svojho súdu od „univerzálneho, 

objektívneho a veĉného Boņieho zákona“, od tej nemennej Pravdy, o ktorej vyńńie 

hovorí koncil.
12

 Je to ten zákon, tá pravda, ktorú ĉlovek objavuje vo svojom bytí. 

Preto môņeme povedať v súlade s koncilom, ņe ĉlovek spolu s Bohom rozhoduje vo 

svojom svedomí (samozrejme, ak je svedomie „v poriadku“). Teda nańe svedomie 

nás neuzatvára do nedotknuteľnej a nepreniknuteľnej samoty, ale je a má byť otvo-

rené Boņiemu hlasu, jeho pôsobeniu. 

V tomto bode sme sa dostali k podstate a tajomstvu ľudského svedomia: je to 

miesto, kde sa ĉlovek stretáva s Bohom, posvätné miesto, kde Boh hovorí ĉloveku. 

Avńak ak ĉlovek neposlúcha svoje svedomie, ak dovolí, aby svedomie súhlasilo 

z omylmi, svedomie sa „nalomí“, v dôsledku ĉoho preruńí zmluvu so svojím Stvori-

teľom – jednoducho povedané, ĉlovek poprie zmysel svojho stvorenia.  

Teda ak svedomie nie je poslednou inńtanciou, ktorá rozhoduje o tom, ĉo je dobré 

a ĉo zlé, potom sa musí neustále formovať a konfrontovať s nemeniteľnou pravdou, 

musí ostať napojené na jej veĉný prameņ. Sv. Pavol nám v tejto súvislosti radí: „Ne-

pripodobņujte sa tomuto svetu, ale premeņte sa obnovou zmýńľania, aby ste vedeli 

rozoznať, ĉo je Boņia vôľa, ĉo je dobré, milé a dokonalé.“
13

 Keďņe sme stále viac 

pod tlakom okolitého sveta, v nańom svedomí sa ľahko môņe uhniezdiť omyl. „Preto 

má kaņdý povinnosť, a teda aj právo hľadať pravdu vo veci náboņenstva, aby si po-

mocou vhodných prostriedkov rozváņne utváral správny a pravdivý úsudok vo svo-

jom svedomí. Pravdu vńak treba hľadať spôsobom, ktorý zodpovedá dôstojnosti ľud-

skej osoby.“
14

 

Svedomie nie je statická skutoĉnosť. Správne môņe reagovať, len ak sa neprestaj-

ne rozvíja – výchovou svedomia ĉlovek premáha záujmy, ktoré niĉia jeho dôstoj-

nosť. Táto výchova je celoņivotná úloha. Uĉí ĉnostiam, ochraņuje a oslobodzuje od 

strachu, sebectva, pýchy, od nezdravých pocitov viny a hnutí samoľúbosti. Prináńa 

slobodu a pokoj srdca. Pri výchove svedomia pomáhajú prostriedky: sviatostné (pra-

videlná spoveď i duchovné vedenie, sväté prijímanie); mimosviatostné: výchova, 

modlitba, prosba o dary Ducha Svätého, Boņie slovo, náboņenská literatúra, túņba po 

pravde, duchovné rozhovory, kladenie otázok a hľadanie odpovedí. 

Ak ĉlovek zanedbá toto neprestajné formovanie a korigovanie svojho svedomia 

podľa Boņích princípov, riskuje, ņe sa v jeho svedomí postupne vytvorí nielen niĉivá 

                                                   
11 Dignitatis Humanae, ĉ.3. In: Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. 
12 Ibidem. 
13 Rim 12, 2. 
14 Dignitatis Humanae, ĉ.3. 
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sila namierená proti vlastnej osobnosti, ale aj sila schopná zniĉiť celý svet. Svedomie 

je nańím kompasom... ak ho zniĉíme, zniĉíme seba, ba moņno i ľudstvo. Staĉí sledo-

vať otvorenými oĉami celosvetové udalosti okolo nás, napr. nové moņnosti geofyzi-

kálnej zbrane (High Frequency Active Auroral Research Program - HAARP), ktorá 

názorne ilustruje, kam sa môņe ľudstvo dostať, ak zlyhá svedomie jediného ĉloveka. 

Svedomie pripomína, ņe ĉlovek nesmie vńetko, ĉo môņe. 

 

Svedomie je nástroj na orientáciu zmyslu života 

Nikto sa nemôņe vyhnúť základným otázkam: Ĉo mám robiť? Ako moņno rozo-

znať dobro od zla? Odpoveď je moņná iba vďaka jasu pravdy, ktorá ņiari hlboko vo 

vnútri ĉloveka, ako dosvedĉuje ņalmista: Mnohí hovoria: „Kto nám ukáņe ńťastie?“ 

Poznáme epizódku z Evanjelia, kde mládenec sa pýta Jeņińa: „Uĉiteľ, ĉo dobré mám 

robiť, aby som mal veĉný ņivot?“
15 

 

Asi kaņdý z nás pozná satelitný navigaĉný systém GPS – navigáciu pre motoris-

tov, aby sa najvhodnejńou cestou dostali bezpeĉne do cieľa. Je to veľmi dôleņitý prí-

stroj, ale funguje iba vtedy, keď je správne nastavený. Nastavenie sa robí na základe 

kalibraĉných údajov z máp, t. j. noriem – predpisov, ĉi kódov podľa ktorých sa údaje 

GPS spracovávajú pre normovanie krokov na ceste. Ak sú mapové podklady alebo 

kalibraĉný kód nesprávne nastavený, je veľmi ťaņko dosiahnuť cieľ a ĉlovek zostane 

prekvapený, ņe prińiel na iné miesto, ako chcel. Nańe osobné GPS zariadenie sa volá 

svedomie.  

Po tom, ĉo sme uņ povedali, je nám jasné, ĉo je pre ĉloveka základnou normou, 

kalibraĉným kódom, aby sa vo svojom ņivote mohol pohybovať a bezpeĉne dosiah-

nuť cieľ. Reťaz logických dôsledkov sa tým nekonĉí. Ako sloboda predpokladá 

moņnosť voľby, viac ĉi menej rozumná voľba zasa predpokladá poznanie zmyslu. 

A na toto poznanie je v ľudskom ņivote vloņený ńpeciálny orgán – svedomie. 

„Ĉlovek nielenņe má zmysel hľadať, ale ho aj dokáņe nájsť a pri jeho hľadaní ho 

vedie svedomie. Jedným slovom, svedomie je orgánom zmyslu. Mohli by sme ho de-

finovať aj ako schopnosť objaviť jedineĉný a výnimoĉný zmysel, ktorý je skrytý 

v kaņdej situácii.“
16

 

 „V hlbinách svojho svedomia ĉlovek spoznáva zákon, ktorý si sám nedal, ale 

ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas neprestajne vyzýva ĉloveka milovať a konať 

dobro a chrániť sa zlého a hovorí mu k uńiam srdca... Ĉlovek má v srdci od Boha 

vpísaný zákon a práve v posluńnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť.“
17

  

                                                   
15 Mt 19,16. 
16 FRANKL, V.E.: Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute. Freiburg: 

Herder, 1996, s.29. 
17 Katechizmus Katolíckej Cirkvi, ĉ.1776. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Umel%C3%A1_dru%C5%BEica
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Naviga%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
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Preto hovorí zakladateľ logoterapie V.E. Frankla, ņe „svedomie patrí k ńpecificky 

ľudským fenoménom. Dalo by sa definovať ako intuitívna schopnosť nájsť jednora-

zový a jedineĉný zmysel, ktorý sa skrýva v kaņdej situácii. Jedným slovom svedomie 

je orgánom zmyslu.“
18

 

Pojem zmyslu ņivota chápeme výluĉne v aplikácii na ĉloveka. Jedine ĉlovek je 

schopný prostredníctvom vedomej existenciálnej a racionálnej reflexie poloņiť si 

otázku o zmysle vlastného ņivota a snaņiť sa relevantným spôsobom na ņu odpove-

dať. Fenomén zmyslu ņivota je duchovným fenoménom par excellance. V zhode 

s Albertom Camusom sa domnievam, ņe „...otázka zmyslu ņivota je zo vńetkých otá-

zok najnaliehavejńia.“
19

 Jej zodpovedaním sa rozhoduje nielen o kvalite náńho ņivota, 

ale smeruje aj k najhlbńej podstate nańej existencie. 

Zdá sa, ņe existujú tri ńtádiá vzťahu ĉloveka k zmyslu ņivota. V ńtádiu spokojnosti 

ĉlovek na zmysel zabúda. V ńtádiu zlomu sa zmysel problematizuje najmä utrpením, 

a v ńtádiu koherencie sa zmysel musí overiť autenticitou ņivota. Dôleņitú úlohu pri 

objavovaní zmyslu v ņivote zohráva vzťah ĉloveka k sebe samému, k druhým ľu-

ďom, k hodnotám a k Bohu. 

Keď sme akceptovali podstatu a úlohu náńho svedomia ako nástroja správnej 

orientácie nańich skutkov a ako Boņej prítomnosti v ĉloveku, nedá sa nevidieť v úlo-

he ĉi v podstate svedomia zároveņ nástroj, ktorý nám ukazuje aj zmysel náńho ņivota. 

Kto nám urĉuje, objasņuje zmysel ņivota? Kde nájsť svetlo v tejto dôleņitej veci? 

Jeņiń Kristus, „svetlo národov“, ņiari v tvári svojej Cirkvi, ktorú posiela do celého 

sveta hlásať evanjelium vńetkému stvoreniu.
20 

Tak Cirkev, Boņí ľud medzi národmi, 

uvedomujúc si nové výzvy dejín, ako aj úsilie, s akým ľudia hľadajú zmysel ņivota, 

prináńa vńetkým odpoveď, ktorá pramení z pravdy Jeņińa Krista a jeho evanjelia. 

Cirkev si stále uvedomuje svoju „povinnosť skúmať znamenia ĉasov a vysvetľovať 

ich vo svetle evanjelia tak, aby primerane kaņdej generácii mohla odpovedať na veĉ-

né otázky ľudí o zmysle súĉasného i budúceho ņivota a o ich vzájomnom vzťahu.“
21

 

Svedomie je princípom náńho úsudku. Preto je dôleņité, aby táto forma usudzova-

nia zodpovedala kritériám správnosti. Inak budeme vńetko vidieť skreslené a defor-

mované. Kristus to vyjadril veľmi jasne, keď nańe svedomie prirovnal k nańim 

oĉiam: „Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko ĉisté, bude celé tvoje telo vo 

svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, ĉo je 

v tebe, nebolo tmou.“
22

 

                                                   
18 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 2006, s.58. 
19 CAMUS A. Mýtus o Sizyfovi-Pád-Caligula. Bratislava: Slovenský Spisovateľ, 1993, s.7. 
20 Porov. Mk 16,15. 
21 JÁN PAVOL II., Encyklika Veritatis splendor. Trnava: SSV, 1994, ĉ.2. 
22 Lk 11, 34-35. 
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„Lebo na otázku o poslednom zmysle ľudského ņivota nemôņe byť intelektuálna, 

ale iba existenciálna odpoveď. Neodpovedáme slovami, ale odpoveďou je celá nańa 

existencia.“
23

 Frankl v tejto súvislosti explikuje druhú skupinu hodnôt, ktorými sú zá-

ņitkové hodnoty aktivizujúce sa v poznávaní sveta, v odkrývaní jeho krásy. Majú 

teda akýsi kontemplatívny charakter akcentujúci fenomén lásky ako autentický výraz 

naplnenia zmyslu ĉloveka. Láska je pevne zakomponovaná v spirituálnej dimenzii 

nańej osoby: „Milujúci vidí akoby skrze fyzické a skrze duńevné rúcho duchovnej 

osoby na ņu samú. Láska predstavuje najhlbńie moņné preniknutie do osobnostnej 

ńtruktúry partnera a taktieņ vstúpenie do vzťahu k nemu ako k nieĉomu duchovnému. 

Láska nerobí ĉloveka slepým, ale vidiacim – vnímavým pre hodnoty.“
24

 

J. Grondin, autor knihy O zmysle ţivota a jeden z najvplyvnejńích predstaviteľov 

súĉasnej filozofickej hermeneutiky, charakterizuje a vymedzuje pojem zmysel nasle-

dovným spôsobom: „Zmysel, predovńetkým v nemĉine, ale aj v mnohých iných ja-

zykoch, znamená smerovanie. Oznaĉuje v tomto prípade smer pohybu. Moņno tak 

hovoriť o smere pohybu hodinových ruĉiĉiek, smere rieky, smere vetra.“
25

 Na inom 

mieste Grondin píńe: „Zmysel neznamená vńak iba smer, môņe popisovať aj význam, 

obsah slova alebo veci.“
26  

Protikladom zmyslu ņivota a jeho radikálnou problematizáciou je absurdita ņi-

vota. A. Camus vymedzuje absurditu nasledovne: „Absurdno sa rodí z kaņdej kon-

frontácie medzi ľudským volaním a hlúpym mlĉaním, ktorým svet na toto volanie 

odpovedá.“
27

 

Súhrnne moņno povedať, ņe pojem zmyslu potvrdzuje nańu beņnú kaņdodennú 

intuíciu a vyjadruje vņdy nieĉo pozitívne, harmonické, racionálne, odkazuje k po-

riadku a syntéze, k jednote a celku. 

Hoci nańe úvahy majú výrazne filozofický charakter – veď sa týkajú základnej 

filozofickej otázky zmyslu ĉloveka, je nutné si uvedomiť ich praktický význam pre 

nańe kaņdodenné bytie a rieńenie ľudských starostí. Ņiadne rieńenie, ktoré aplikujeme 

v medziľudských vzťahoch, v nańich skutkoch musí zodpovedať Boņiemu zákonu, 

byť v súlade ním, opierať sa o jeho autoritu, morálnu silu a opodstatnenosť, musí byť 

výrazom nańej viery, nádeje a lásky, skrátka - nańej túņby po dobre. Nie je to samoú-

ĉelná túņba, ale výraz poznania nevyhnutnosti. 

                                                   
23 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.19. 
24 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.123.  
25 GRONDIN, J.: Vom Sinn des Lebens. Goettingen: Van den Hoeck and Ruprecht 

GmBH, 2006, s.25. 
26 GRONDIN, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh, 1997, s.27. 
27 CAMUS, A.: Mýtus o Sizyfovi-Pád-Caligula. Bratislava: Slovenský Spisovateľ, 1993, 

s.24. 
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Veľký predstaviteľ materialistickej filozofie Karol Marx zdôrazņoval vo výklade 

ĉloveka tzv. predmetno-praktický aspekt jeho konania. Ľudia nerobia niĉ, ĉo by ne-

malo zmysel, ĉo by neviedlo k uspokojeniu základných existenĉných potrieb ĉloveka 

– nielen telesných, ale aj duchovných.
28

 Málokto si uvedomuje, ņe Marx v tomto vý-

klade nadviazal na sv. Tomáńa Akvinského, ktorý plne v súlade so svojou kresťan-

skou, ba povedali by sme idealistickou orientáciou zdôrazņoval praktický aspekt ľud-

ského konania. Napríklad Tomáń Akvinský svedomie definuje ako praktický úsudok 

náńho rozumu, ktorý rozhoduje o dobrote alebo zlobe nańich ľudských skutkov.
29

 Je 

to uvedomovanie si mravnej pravdy, ktorá nám hovorí, ĉo máme robiť alebo nerobiť 

od momentu k momentu, od prípadu k prípadu.  

No nie je konanie dobra, nie sú skutky, ktoré zodpovedajú Boņím zákonom prak-

tickejńie, úĉelnejńie, ako skutky, ktoré boli plodom deformovaného alebo umlĉaného 

svedomia? Ĉí ņivot je ńťastnejńí, vnútorne bohatńí – ņivot spravodlivého ĉloveka, 

usilujúceho sa o lásku a dobro, alebo ņivot ĉloveka, ktorý nemá ņiadne morálne zá-

brany, ktorý ignoruje svoje svedomie, alebo ktorý pripustil, aby sa jeho svedomie 

odvrátilo od Boņieho zákona – ĉi uņ uvedomelého, alebo nevedome akceptovaného 

vďaka skúsenosti celého ľudstva? 

Okolnosť, ņe svedomie má taký ďalekosiahly význam pre individuálny pocit 

zmyslu ņivota a teda aj pre vnútornú rovnováhu a spokojnosť kaņdého jednotlivca so 

svojou existenciou, má za následok, ņe terapia zmyslu – logoterapia je nesmierne 

komplexnou disciplínou. A podobne, ako pri lieĉbe iných porúch fyzického a duńev-

ného zdravia ĉloveka, aj tu je najúĉinnejńím prostriedkom pre zachovanie zdravého 

zmyslu ĉloveka prevencia, ktorá spoĉíva vo formovaní svedomia od raného detstva 

aņ po dospelosť. V tomto procese hrá rodina a ńkola mimoriadne dôleņitú úlohu. No 

nemenej dôleņitá úloha pripadá spoloĉenskému dianiu a spoloĉenskému ņivotu, ktorý 

by sa mal orientovať na bezvýhradný reńpekt Boņích zákonov. Keďņe tieto vplyvy 

majú inńtitucionálny charakter, máme popri individuálnom svedomí do ĉinenia aj so 

svedomím rodiny, ńkoly a spoloĉnosti.  

Treba dúfať, ņe popri konferenciách o logoterapii jednotlivého ĉloveka sa ĉo nevi-

dieť uskutoĉnia aj konferencie o logoterapii rodiny, ńkoly a spoloĉnosti, o svedomí 

inńtitúcií a svedomí doby, kultúry a politiky, ktoré ako ĉiastkové formy kolektívnej 

morálky rozhodujú o podmienkach, v ktorých sa formuje zmysel ņivota a svedomie 

jedinca i celej spoloĉnosti.  

Nazdávam sa, ņe vńetkých pomáhajúcich pracovníkov i tých, ktorých zaujímajú 

otázky zmyslu ņivota, ĉaká mnoho teoretickej práce i praktického úsilia.  

 

                                                   
28 Porov. FROMM, E.: Obraz člověka u Marxe. Brno: Vydal L.Marek, 2004.  
29Porov. AKVINSKÝ, T.:Otázky o svědomí. Praha: Krystal OP, 2010.  
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Výchova a zmysel v personalistickom kontexte 

Pavol DANCÁK 

Abstrakt 

Existential need of man to search for and carry out way of life is often ignored, what 

results in deviation on personal as well as on social level. Man is a potential being that 

may and at the same time must update constantly, it follows that education is not only 

possible but also essential. Personalistic philosophy analyzes current crises and its 

causes, consistently refuses reductionist tendencies and sees understanding of man as 

being as a starting point, who realizes its being in relation towards self, towards others, 

towards the world and towards God. 

Key words: personalism, man, education. 

 

Technologický pokrok v dvadsiatom storoĉí zásadným spôsobom pozmenil obraz, 

ktorý mal ĉlovek o sebe samom, ako aj o svojich moņnostiach zasahovať do vlastné-

ho bytia. V súĉasnosti sa ĉlovek nachádza prvýkrát v situácii, keď môņe kontrolovať 

mnohé aspekty svojej existencie a úĉinne ich ovplyvņovať. Prvotné nadńenie nad no-

vými moņnosťami vystriedalo znepokojenie. Ľudské konanie má dnes skutoĉne do-

sah na celú Zem a v kontexte skúseností so svetovými vojnami, vyhladzovacími tá-

bormi, teroristickými akciami, finanĉnou krízou a v konfrontácii s moņnosťou nukle-

árnej a ekologickej katastrofy, súĉasný ĉlovek trpí stratou nádeje. Vo filozofickom 

diskurze, ale aj v ņivotnej praxi, sa otvárajú témy, ktoré majú personalistický charakter.  

Ĉlovek je v exkluzívnej pozícii, totiņ ņiadna vec sa nemôņe pýtať, a tobôņ uņ nie 

na svoju vlastnú podstatu. Na svoju vlastnú podstatu sa môņe pýtať len ĉlovek, ktorý 

takto prekraĉuje bezprostrednosť daného a smeruje k samotnému základu. Ĉlovek sa 

pýta na zmysel sveta a diania a pýta sa kvôli sebe, aby preskúmal akúkoľvek skutoĉ-

nosť, v ktorej preņíva sám seba, aby tak poznal svoje vlastné postavenie a úlohu 

v celku skutoĉnosti. Zároveņ je potrebné uznať, ņe existenciálna potreba ĉloveka 

hľadať a realizovať zmysel ņivota je mnohokrát ignorovaná, ĉo spôsobuje deviácie 

na osobnej aj sociálnej úrovni. „Mladý ľudia sú vo svojej pôvodnej vôli frustrovaný. 

Potom si vezmú LSD a naraz pre nich naberá svet, ktorý sa javí ako bezzmyselný, 

obrovskú zmyslovú plnosť. Ale to nie je ņiadny zmysel, no len pocit zmyslu. A mladí 

ľudia sa uspokojujú s holými pocitmi zmyslu, ĉo skrýva veľké nebezpeĉenstvo.“
1
 

Ĉlovek je podstatou, ktorá na základe svojho poznania si môņe slobodne vyberať 

a tak môņe ņiť lepńie alebo horńie. Ľudský ņivot je dynamickým procesom a ĉlovek 

je tvorom nedokonĉeným, je teda otvorený, nakoľko je oslovovaný bytím, je pozý-

                                                   
1 FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu. Brno: Cesta, 2006, s.17. 
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vaný ku komunikácii na pozadí horizontu zmyslu, ktorý je historicky vopred prí-

tomný, ale ktorý je zároveņ aj komunikáciou vytváraný.
2
 Filozofické myslenie od za-

ĉiatku vyrastá zo základných potrieb ĉloveka, ktorý nie je meravo viazaný do prírod-

ného diania, ale sám sa musí vyrovnávať zo skutoĉnosťou a v nej utvárať vlastnou 

ĉinnosťou svoj ņivot. Paideia, ako centrálna téma sokratovského filozofického mys-

lenia a pôsobenia, ukazuje na výchovný charakter filozofie a zdôrazņuje význam 

otázky a hľadania odpovede na transcendentnú a ĉloveku preordinovanú výzvu.  

Personalistická idea sa vyvíjala uņ v devätnástom storoĉí ako reakcia na odosob-

nenie v racionalizme, pozitivizme, osvietenstve, panteizme, v Hegelovom absolút-

nom idealistickom panlogizme, v individualizme, v politickom kolektivizme, ale aj 

v materializme, v psychologickom a evoluĉnom determinizme. Personalistické hnutie 

nadobudlo na sile vďaka kríze západnej spoloĉnosti, ktorá nadobudla ekonomickú a 

hospodársku podobu v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storoĉia. Táto 

kríza, ako symptóm hlbńích príĉin, nezostala bez obludných následkov. Neskorńí vý-

voj ukázal, ņe kríza bola v prvom rade krízou zmyslu. Arogantný prienik dehumani-

zujúcich tendencií do ľudského myslenia i do praktického ņivota si vyņadoval spoje-

nie vńetkých síl, ktoré uznávali, ņe najvyńńím cieľom vńetkých snáh je ĉlovek. 

Z tohto dôvodu sa personalisti postavili proti uzatvoreniu sa kresťanstva pred dialó-

gom so vzdialenými, aj keď ĉasto opozitnými myńlienkovými prúdmi.  

V prvej polovici dvadsiateho storoĉia termín personalizmus oznaĉoval rozmanité 

filozofické ńkoly a systémy, pre ktoré spoloĉným menovateľom bolo zdôrazņovanie 

osoby ako východiska i cieľa pre filozofické, teologické, humanitné a prírodove-

decké skúmania. Aj v súĉasnosti reflektujeme personalizmus ako mnohoznaĉný po-

jem, ktorý sa vyskytuje vo filozofii, teológii, psychológii, etike a v iných vedných 

disciplínach a je upriamený na osobu ĉloveka a jeho vzťahy ku spoloĉnosti a svetu. 

Osoba sa v rôznych prístupoch odlińných vedeckých disciplín stáva jednotiacim on-

tologickým a epistemologickým princípom.
3
  

Individuálne bytie, ktoré sa uskutoĉņuje vedomým vlastnením seba a slobodným 

disponovaním sebou, nazývame osoba.
4
 Pojem osoby,

5
 ktorý eńte grécka filozofia 

                                                   
2 Porov. PALOUŃ, R.: Totalizmus a holizmus. Praha: Karolinum, 1996, s.99. 
3 Porov. LETZ, J.: Chápanie osoby v kresťanskej filozofii. Trnava: FH TU, 1997, s.11. 
4 Latinské slovo „persona“ zodpovedá gréckemu „porosópon“ (tvár). Pôvodne oznaĉovalo 

masku herca, ktorý s maskou prijímal aj urĉitú rolu a má predstavovať urĉitú „osobu.“ V stre-

doveku bolo slovo persona odvodzované od slovesa „personáre“ (pre - zvuĉať), ĉo nebolo ja-

zykovo správne, ale zostával tam eńte obraz masky herca. Etruské oznaĉenie „phersu“ sa vys-

kytuje pri zobrazení nositeľa masky. Prvá definícia osoby filozoficko-teologickom zmysle 

pochádza od Boethia (480-525) – rationalis naturae individua substantia. Scholastici vyjad-

rovali osobu ako suppositum rationale.  
5 Pôvod pojmu osoba nie je vo filozofickej, ale v teologickej oblasti v kristologických 

a trinitárnych diskusiách 4. a 5. storoĉia. Tieto boli do istej miery uzatvorené tým, ņe chalce-
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nepoznala, bol vypracovaný pod vplyvom ņidovsko-kresťanského myslenia aņ v pat-

ristickom období a postupne sa zaĉal udomácņovať vo filozofii. Zaiste existovala pri-

rodzená skúsenosť jedineĉnosti, slobody a zodpovednosti ĉloveka aj predtým, ale 

nebola eńte predmetom filozofickej reflexie. Myslenie bolo orientované k univerzál-

nemu a nutnému. Zohľadnenie „človeka“ ako „osoby“ poukazuje predovńetkým na 

odlińnosť a výnimoĉnosť ĉloveka, na jeho dôstojnosť a povolanie. Biblická koncep-

cia osoby vytvorila taký veľký vplyv na filozofické myslenie, ņe aj v súĉasnosti per-

sonalizmus je dominantne chápaný ako teistický a kresťanstvom inńpirovaný filozo-

fický smer.
6
  

Hlavné témy personalizmu boli vymedzené reakciou na krízu západnej spoloĉ-

nosti, no udalosti na Wall Street v roku 1929 eńte zďaleka neboli tým najhorńím 

z toho, ĉo ľudstvo eńte len ĉakalo. Utrpenie dvadsiateho storoĉia neoĉakávaným spô-

sobom ohrozilo ĉloveka, ktorý si zrazu uvedomil, ņe nie je ohrozovaný len jeho ņi-

vot, ale ņe v nebezpeĉenstve sa ocitla samotná jeho podstata, ľudská identita a zmy-

sel. V neistej dobe sa zaĉali hľadať istoty, ale ani tie nemali trvalý charakter a po 

proklamovanej smrti Boha sa ohlasuje aj smrť ĉloveka. Vo veku rozńírenej bezzmy-

selnosti sa ukazuje, ņe je bytostne dôleņité sústrediť sa na výchovu k zodpovednosti, 

ĉo vlastne znamená, ņe sa musí rozlińovať medzi podstatným a nepodstatným, teda 

medzi tým ĉo zmysel má a tým ĉo zmysel nemá.
7
 „Výchova by mala smerovať k 

tomu, aby nielen sprostredkovávala vedenie, ale aby tieņ zońľachťovala svedomie, 

tak aby ĉlovek dostatoĉne jasne poĉul, t.j. dokázal zapoĉuť v kaņdej jednotlivej situ-

ácii, poņiadavku, ktorá je v nej obsiahnutá.“
8
  

Personalistický akcent na výchovu bráni dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby proti 

absolutistickému panteizmu aj prírodovedeckému pozitivizmu. Max Scheler pouká-

zal na metodologické limity exaktných vied, ĉo bolo veľmi dôleņité v dobe, v ktorej 

mnohé redukcionistické koncepty sa snaņili uzatvoriť ĉloveka do materiálnej oblasti. 

Zdôrazņoval, ņe osoba nemôņe byť povaņovaná za vec, substanciu alebo objekt. 

Schelerova koncepcia osoby je dynamická, osoba je konkrétna a sama osebe predsta-

vuje podstatnú jednotu bytí aktov najrozliĉnejńej podstaty. Scheler koncipuje ontolo-

gický princíp postavený na ĉistej aktualite, ktorým prekonáva klasický grécky model 

dokonalosti chápaný ako nieĉo ideálne, a preto nemenné. Tento akt je ĉasový, ĉinné 

                                                                                                                                    

donský koncil (451) prehlásil, ņe v Jeņińovi Kristovi má jedna osoba boņskú aj ľudskú priro-

dzenosť. O storoĉie neskôr rozhodol II. carihradský koncil (533), ņe jedná boņská substancia 

patrí trom osobám. 
6 Porov. STOLÁRIK, S.: Stručne o dejinách filozofie. Końice: Kņazský seminár sv. 

Karola Boromejského, 1998, s.116. 
7
 Porov. FRANKL, V.E.: Psychoterapie a náboţenství: hledání nejvyššího zmyslu. Brno: 

Cesta, 2007, s.28. 
8 FRANKL, V.E.: A přesto říci ţivotu ano: psycholog proţívá koncentrační tábor. 

Kostelní Vydří: Kamelitánske nakladatelství, 2006, s.59. 
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duchovno, vlastný kaņdému ĉloveku, umoņņujúci súdiť a cítiť podľa princípov 

zmysluplnosti a pravdivosti, krásy a predovńetkým lásky.
9
 Pravda, krása a láska pred-

stavujú duchovný základ aktivity osoby, ktorá má výchovný charakter. Sú to princípy 

dynamické a racionálne ťaņko uchopiteľné, ale poukazujú na zmysel. Základom aké-

hokoľvek morálneho poriadku je osoba, ktorá v procese objavovania hodnôt je auto-

nómna a má primát pred sociálnymi ńtruktúrami.  

Filozofickú reflexiu osoby a sveta ako pomoc pri rieńení aktuálnych problémov 

predstavuje vo svojej tvorbe aj R. Guardini. Prorocky odváņne a zrozumiteľne analy-

zoval choroby ľudskej spoloĉnosti a ich príĉiny. Nezastavil sa vńak pri analýze, ale 

ponúkol aj rieńenia súĉasných kríz a snaņil sa oņiviť tie momenty prítomné v nańom 

myslení, ktoré majú pôvod v ņidovsko-kresťanskej tradícii. Konkrétne upriamuje po-

zornosť na chápanie ĉloveka ako osoby, ktorá realizuje svoje bytie vo vzťahu k Bohu 

a svetu.
10

 Neponúka vńak jednoduchý odkaz na minulosť, ale volá ku skutoĉnému 

hľadaniu, lebo aj kresťanstvo sa neraz ľahko vzdávalo vlastnej hľadaĉskej povahy 

a bolo obmedzované prevládajúcim zdanlivým poznaním. Aj kresťanským myslite-

ľom do znaĉnej miery chýbala odvaha postaviť ĉloveka tam, kam patrí - do neznáma; 

aj odpovede, ktorú dávali kresťanskí myslitelia na otázku po podstate ĉloveka, boli 

obmedzené a skreslené. Guardini tvrdí, ņe „...kaņdé bytie je nieĉo viac ako len sebou 

... vńetko sa vzťahuje k niĉomu, ĉo je nad ním, alebo za ním. Aņ stadiaľ získava 

svoju plnosť.“
11

  

Personalistický charakter filozofie Paula Ricoeura sa vyjavuje na pozadí radikál-

nej kritiky podmetu, respektíve na pozadí „smrti podmetu“ alebo „smrti ĉloveka.“ 

V tejto ideovej situácii Ricoeur akcentuje zmysluplnosť otázky, ĉo znamená byť ĉlo-

vekom a zdôrazņuje, ņe byť ĉlovekom nieĉo znamená, ņe sme schopní toto „nieĉo“ 

nájsť. Vychádza z presvedĉenia, ņe ĉlovek uņ je voľajakým prvotným pôvodným 

spôsobom a prostredníctvom vlastného úsilia a námahy sa uisťuje o vlastnej existen-

cii.
12

 Subjekt sa neustále premieņa v procese sebapoznávania prostredníctvom 

odkrývania zmyslu, ale nie je pôvodcom zmyslu, ktorý k nemu prichádza zo skutoĉ-

nosti. V tomto procese sa subjekt vzdáva svojej suverenity v konńtituovaní zmyslu. 

Neostáva vńak neĉinným, ale v procese interpretácie zmysel prijíma z vonku, osvo-

juje si ho a tak sám podlieha premene. Ricoeur hlása, ņe nie je moņné, aby sa ĉlovek 

stal sám sebou bez pomoci druhého ĉloveka, alebo hoci len bez prítomnosti druhého. 

Zamýńľa sa nad významom skutoĉnosti straty seba samého pre skutoĉné bytie sebou 

                                                   
9 Porov. SCHELER, M.: Řád lásky. Praha: Vyńehrad, 1970, s.48. 
10 Porov. GUARDINI, R.: Svět a osoba. Svitavy: Trinitas, 2005, s.122. 
11

 GUARDINI, R.: Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los. 

Kraków: Znak, 1969, s.79. 
12 Porov. RICOEUR, P.: Egzystencja i hermeneutyka: rozprawy o metodzie. Warszawa: 

PWN, 1985, s.91. 
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a prichádza k záveru, ņe strata seba samého je podstatným momentom pre skutoĉné 

bytie sebou.
13

  

Maritainov filozofický koncept integrálneho humanizmu vo výchove vidí veľké 

moņnosti pre uskutoĉnenie dobra a sociálnej spravodlivosti. Apel na reńpektovanie 

ľudskej situovanosti v univerze naznaĉuje výchovné línie, ktoré sa ukazujú ako aktu-

álne aj v súĉasnosti, zvláńť v globálnom kontexte ekologickej a ekonomickej krízy. 

Poslaním uĉiteľa je neustále apelovať na inteligenciu a slobodnú vôľu mladých ľudí. 

Hlavnou úlohou filozofie výchovy je podľa J. Maritaina urĉenie cieľa výchovy. Ĉlo-

veka vníma ako potenciálnu bytosť, ktorá sa môņe a zároveņ musí ustaviĉne aktuali-

zovať, z ĉoho mu vyplynie, ņe výchova nie je len moņná, ale aj nevyhnutná.
14

  

Bytostné ohrozenie ĉloveka, ktorý sa stáva skôr predmetom urĉitých techník ako 

podmetom zodpovedným za svoje konanie, vnímal aj Karol Wojtyla. Podľa neho 

sme dediĉmi epochy, v ktorej integrálna vízia ĉloveka v dôsledku rozvoja mnohých 

vied ľahko môņe byť popretá a nahradená fragmentárnymi pohľadmi, ktoré zdôraz-

ņujú len urĉité aspekty „compositum humanum“, ale nevńímajú si „integrum“ ĉlo-

veka.
15

 Wojtyla vo svojich filozofických skúmaniach pouņíva fenomenologickú me-

tódu, ale slávne Husserlovo heslo o návrate k veciam modifikuje na návrat k ĉloveku 

ako k osobe. Túto modifikáciu realizuje s úmyslom „objektivizovať problém subjek-

tivity ĉloveka“,
16

 teda chce sa pozrieť na ĉloveka ako na subjekt schopný poznania 

a bliņńie urĉiť, v ĉom spoĉíva subjektivita. Poņaduje, aby rozvoj ĉloveka nebol chá-

paný výluĉne v ekonomickom zmysle, ale treba mať pred oĉami celého ĉloveka. 

Spoloĉná práca má pozdvihnúť dôstojnosť kaņdého jednotlivca i jeho schopnosť od-

povedať vlastnému povolaniu a v ņom obsiahnutej výzve Boha, v ĉom vidí vlastný 

zmysel ĉloveka. Globalizáciu sveta a integráciu Európy vníma ako výzvu k adekvát-

nym morálnym postojom. 

Prirodzenosť tesných väzieb medzi ĉlovekom a slobodou nám nie je jasná, ale tu-

ńíme, ņe sloboda je podmienkou ľudskej dôstojnosti, ņe bez slobody niet ľudskosti. J. 

Tischner prehlasuje ņe „len slobodný ĉlovek skutoĉne jestvuje.“
17

 Sloboda vńak 

nespoĉíva v nezávislosti, lebo by zostala prázdna a nevyuņitá, ale patrí k takým hod-

notám, o ktoré sa musíme deliť s inými. Ĉlovek bez uvedomenia si existencie dru-

hého ĉloveka, by nemohol mať istotu o tom, kto je, nenańiel by celú pravdu o svojej 

existencii a neobjavil by ani rozsah celej svojej zodpovednosti za svoju existenciu aj 

                                                   
13 Porov. RICOEUR, P.: O sobie samym jako innym. Warszawa: PWN, 2005, s.230. 
14 Porov. MARITAIN, J.: Education at the Crossroads. New Have: Zale University Press, 

1943, s.41-56. 
15 Porov. JAN PAWEŁ II.: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, s.94-95. 
16 WOJTYŁA, K.: Podmiotowość i „to co nieredukowalne“ w człowieku. In: WOJTYŁA, 

K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: TN KUL, 1994, s.435. 
17 TISCHNER. J.: Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1996, s.13. 
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za existenciu iných. V storoĉí, v ktorom ĉlovek sa stal masovým vrahom blíņnych, 

Tischner optimisticky hlása, ņe „zo skúsenosťou druhého ĉloveka cez prizmu hod-

noty sa nerozluĉne spája preņívanie nádeje. Stále je tak, ņe alebo ja odporúĉam dru-

hému akúsi hodnotu k realizácii a mám nádej, ņe druhý prijme moju propozíciu, 

alebo druhý odporúĉa mne nieĉo podobné, ņiviac voĉi mne podobnú nádej.“
18

 

Medzi hlavné témy personalistického myslenia patrí problematika ľudského bytia, 

prirodzenosť, dôstojnosť osoby, subjektivita, sloboda, sebaurĉenie, vzťah, spoloĉen-

stvo a spoloĉnosť, preto základná personalistická klasifikácia vńetkých bytí spoĉíva 

v rozlíńení medzi osobnými a neosobným bytiami. J. Maritain povedal: „Kedykoľvek 

hovoríme ņe ĉlovek je osoba, myslíme, ņe je viac ako obyĉajný kus hmoty, viac ako 

súĉasť prírody, viac ako atóm, steblo trávy, mucha alebo slon.“
19

 Personalizmus od-

mietol nielen hlavné formy idealizmu, materializmu a determinizmu 19. storoĉia, ale 

aj Aristotelov objektivizmus, ktorý po dlhé stároĉia predstavoval ideový základ to-

mizmu. Podľa Aristotelovej metódy vymedzovania za pomoci rodu, druhu a druho-

vého rozdielu bol ĉlovek definovaný ako rozumný ņivoĉích (ho anthropos zoon noe-

tikon).
20

 Personalisti vńak v tejto definícii vidia konńtrukciu, ktorá predstavuje 

neprijateľnú redukciu ľudskej osoby len na obyĉajnú súĉasť objektívneho sveta. 

Tento objektívny kozmologický pohľad na ĉloveka ako na zviera s odlińným znakom 

primárne reflektuje ĉloveka ako akýkoľvek iný objekt vo svete a zastiera subjektivitu 

ako výnimoĉnú vlastnosť osoby. Preto personalizmus postuluje vieru v nemateriálnu 

dimenziu a exkluzívnu jedineĉnosť ľudského bytia a teda aj presvedĉenie o nemoņ-

nosti redukovať ľudské bytie na praobyĉajný objekt prírodného sveta.
21

  

Personalisti zdôrazņujú, ņe ĉlovek je bytie, ktoré si vytvára intencionálne vzťahy 

s ďalńími bytiami ako s objektmi, ĉo potvrdzuje podstatný rozdiel medzi ľudským 

bytím a inými objektmi. „Osoba existuje iba tak, ņe sa obracia k druhému ĉloveku, 

iba cez neho môņe poznávať seba, iba v druhom sa môņeme nájsť. Prvotnou skúse-

nosťou osoby je skúsenosť druhej osoby“
22

. Osoba samotná je vnímaná najskôr ako 

„niekto“ a aņ potom je „nieĉo“ a to ju oddeľuje od kaņdej inej entity vo viditeľnom 

svete. Subjektivita sa stáva synonymom pre to, ĉo je v ľudskom bytí neredukovateľné.  

                                                   
18 TISCHNER. J.: Etyka wartości i nadziei. In: Wobec wartości. Poznań: Wydawnictwo 

W Drodze, 1982, s.87.  
19 WILLIAMS, T.D., BENGTSSON, J.O.: Personalism. In: ZALTA, E.N. (ed.): Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. [cit. 2009-04-05]. Dostupný z www: <http://plato.stanford.edu/ 

entries/personalism/#AmePer>. 
20 Porov. ARISTOTELES: Etika Nikomachova, I, 5: 1097b11; VIII, 12: 1162a16; IX, 9: 

1169b18. 
21

 Porov. WOJTYŁA, K.: Osoba: podmiot i wspólnota. In: WOJTTYŁA, K.: Osoba oraz 

inne studia antropologiczne, s.371-414. 
22 MOUNIER, E.: Wprowadzenie do egzystencjalizmów. Warzsawa - Kraków: Biblioteka 

Więzi, 1964, s.37. 
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Podľa Mouniera definícia osoby môņe mať len aproximatívny charakter, nakoľko 

osoba je nesmierne zloņitá a bohatá skutoĉnosť, ktorú nie je moņné vymedziť vyĉer-

pávajúcim spôsobom. Moņno podať parciálne definície osoby a priblíņiť sa k jej po-

chopeniu, ale vņdy zostane nieĉo nepomenované a neobjavené, ĉo vńak predstavuje 

výzvu k pokraĉovaniu a k neustálemu prehlbovaniu poznávania osoby. Pri objasņo-

vaní problému nepoznateľnosti osoby uvádza Mounier príklad suseda, ktorého 

moņno opísať rôznymi výrazmi, udávať jeho profesiu, vzdelanie, pôvod, psychické 

vlastnosti ap., ale nikdy tento opis nebude tak presný, aby úplne vystihol to, ĉím je 

práve tento konkrétny ĉlovek.
23

  

Úsilie o presné definovanie osoby je nezmyselné, pretoņe skutoĉnosť osoby je 

v podstate nepoznateľná, nakoľko v osobe je vņdy nieĉo, ĉo nie je redukovateľné na 

objekt poznania,
24

 ĉo znamená, ņe nie je moņné rozumom preniknúť do jej samotnej 

podstaty. Problém nepoznateľnosti osoby a jej nedefinovateľnosti nie je v kresťanskom 

myslení nieĉím novým, pretoņe kresťanské myslenie tvrdí, ņe Boha môņeme poznať 

v jeho existencii, ale nie v jeho podstate. Kresťanský personalizmus postuluje, ņe Boh 

je Osobou, ktorá kreuje vńetky jednotlivé osoby na svoj obraz. Z toho plynie, ņe ak 

nemoņno urĉiť, kto je Boh, tak nie je moņné úplne definovať ani to, ĉím je osoba stvo-

rená na jeho obraz. Mounier tvrdí, ņe: „osoba je duchovná bytosť ustanovená existen-

ciálne a nezávislá sama v sebe; túto svoju existenciu si udrņuje tým, ņe ju spája so stupni-

cou hodnôt slobodne prijatých, osvojených a preņívaných vo vedome zodpovednej zá-

väznosti a ustaviĉného vzájomného pôsobenia; zjednocuje takto slobodne celú svoju ak-

tivitu a nadto rozvíja tvorivými ĉinmi jedineĉnosť svojho poslania.“
25

  

Kaņdý ĉlovek sa nachádza na voľajakom stupni rozvoja osoby, vyńńom alebo niņ-

ńom, ale nikto nemôņe dosiahnuť vrchol plnosti, ani prepadnúť absolútnej deperso-

nalizácii.
26

 Osoba je preņívanou aktivitou autokracie, komunikácie a prísluńnosti, 

ktorá sa dá zachytiť a spoznať vo svojom akte ako pohyb k personalizácii. Osoba sa-

ma nájde svoje poslanie a vytvorí si svoj osud. Nikto iný, ani ĉlovek, ani spoloĉnosť 

ju nemôņe pripraviť o túto úlohu.
27

 Osobný ņivot ĉloveka vńak nepredstavuje jedno-

smerný progres, ale sa rozprestiera medzi úplnou personalizáciou a úplnou deperso-

nalizáciou, nakoľko osoba nie je iba zdrojom lásky a dobrých skutkov, ale aj zdrojom 

zlých skutkov. Frankl na otázku „Ĉo je teda ĉlovek?“ odpovedá: „Je to bytosť, ktorá 

vymyslela spaľovacie pece. Je to vńak súĉasne aj bytosť, ktorá ńla do plynových ko-

môr vzpriamene, s modlitbou na perách.“
28

 

                                                   
23 Porov. MOUNIER, E.: Personalism, s.8. 
24 Porov. WOJTYŁA, K.: Osoba: podmiot i wspólnota, s.371-414.  
25 MOUNIER, E.: Místo pro člověka. Manifest personalismu. Praha: Vyńehrad, 1948, s.65.  
26 MOUNIER, E.: Wprowadzenie do egzystencjalizmów, 1964, s.28. 
27 Porov. MOUNIER, E.: Místo pro člověka, s.72. 
28 FRANKL V.E.: A přesto říci ţivotu ano: psycholog proţívá koncentrační tábor, s.99.  
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Východiskovým bodom personalistických úvah je protest proti akémukoľvek 

„zvecneniu“ ĉloveka na teoretickej rovine prostredníctvom hlásania filozofického 

monizmu, alebo v spoloĉensko-politickom ņivote v totalitných formách. Personalisti 

na vrchol hierarchie bytí umiestņujú osobu, ktorá sa na rozdiel od vecí vyznaĉuje spi-

ritualitou, autonómiou, schopnosťou k slobodnému rozhodovaniu, moņnosťou vyjad-

riť sa v skutkoch a v tvorbe (morálne správanie, umenie, náboņenstvo, filozofia, 

veda, technika). Zdôrazņujú, ņe ĉlovek ako osoba nikdy nemôņe byť povaņovaný za 

prostriedok, pretoņe on zo svojej prirodzenosti je stále cieľom ĉinnosti. Rozvoju 

osoby majú byť podriadené vńetky partikulárne hodnoty realizované v ņivote jedinca 

aj spoloĉnosti. Priestor, v ktorom sa má osoba v plnosti rozvíjať je priestor vzťahov 

s inými osobami, a aj (alebo predovńetkým) s osobou – Bohom.  

Osoba je sui iuris esse a zároveņ je alteri incommunicabilis, teda nezameniteľná, 

neodstupiteľná, ĉo úzko súvisí so samostatným rozhodovaním, so slobodnou vôľou.
29

 

Vychádzajúc z presvedĉenia, ņe ĉlovek je stvorený na obraz Boha a aj jeho sloboda 

je podobná Boņej slobode, v personalizme nachádzame afirmáciu slobody, ktorá nie 

je abstraktne absolútna, ale je to sloboda existenciálne situovanej osoby. V skutoĉ-

nosti je súĉasťou existencie osoby, nie je vńak existenciou autonómnou. Ĉlovek ne-

tvorí seba samého úplne ľubovoľným spôsobom, ale rozvíja sa v urĉenej situácii, ne-

závislej od svojej vôle, má istý objektívny charakter a vo svojej aktivite musí s týmto 

charakterom poĉítať. Podľa Tischnera ĉloveka vyjadruje metafora: „Ĉlovek je ako 

v ĉase plynúca pieseņ. Kto hrá túto pieseņ? Sám ĉlovek je inńtrumentom aj umel-

com.“
30

 Sloboda je v podstate podmienená a obmedzená nańou konkrétnou situáciou. 

Byť slobodným znamená predovńetkým prijať túto podmienku a nájsť v nej oporu. 

Nie vńetko je moņné a nie vńetko je moņné v kaņdej chvíli.
31

 

Reflexia slobody osoby, ktorá spolu s inými osobami tvorí communio persona-

rum, patrí k podstatným znakom personalizmu, nakoľko ten kto nie je skutoĉne slo-

bodný, nie je schopný uznať slobodu druhého. Spoloĉnosť osôb je spoloĉnosťou slo-

bodných ľudí. Tradiĉne bola spoloĉnosť zaloņená na autoritatívnych inńtitúciách a 

ĉerpala svoju moc zo zaväzujúcej tradície. Novodobá spoloĉnosť je zaloņená na slo-

bode kaņdého jedinca, na slobode podľa pravidiel, teda nie na slobode niektorých je-

dincov, ĉo nevyhnutne vedie k totalite na súkromnej alebo ńtátnej rovine. Persona-

lizmus odmieta totalitarizmus kaņdého druhu, objavuje sa v konkrétnej historickej 

situácii a upozorņuje na deviácie v chápaní slobody a ich dopad na ņivot jedinca aj 

spoloĉnosti. Ĉlovek v snahe nadobudnúť ekonomický blahobyt a politickú moc sa 

uzatvára do seba a odcudzuje sa svojim blízkym aj prostrediu, v ktorom sa nachádza. 

Podľa Mouniera váņnou príĉinou ohrozenia ľudskej osoby je kapitalistická ekono-

                                                   
29 Porov. WOJTYŁA, K.: Láska a zodpovednosť, s.21.  
30 TISCHNER, J.: Etyka wartości i nadziei, s.53. 
31 Porov. MOUNIER, E.: Wprowadzenie do egzystencjalizmów, s.69. 
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mika. „Najzhubnejńie zlo kapitalistického a burņoázneho systému nespoĉíva v tom, 

ņe necháva umierať ľudí, ale v tom, ņe u väĉńiny biedou alebo malomeńtiackym ideá-

lom zadúńa moņnosť, ba aj chuť byť osobou.“
32

 Zo zisku sa stal posledný cieľ pod-

nikania, a preto sa objavujú tendencie prijímať neosobné, alebo skôr protiosobné 

rozhodnutia. Vńetko sa podriaďuje poņiadavkám výroby. Ani marxizmus nebol 

schopný umoņniť modernému ĉloveku prekonať krízu, ktorý „mystiku indivídua“, 

s ktorou prińla renesancia, chcel nahradiť „mystikou kolektívu.“
33

  

Rieńenie ponúka personalizmus. Namiesto meńtiackeho humanizmu, zaloņeného 

na egoizme a individualizme a namiesto marxistického humanizmu, zaloņeného na 

násilí a kolektivizme, ponúka personalistický humanizmus, ktorý umoņní ľuďom roz-

víjať sa, formovať a ņiť v súlade s nimi prijatou hierarchiou hodnôt a cieľov, v rámci 

spoloĉnosti vytvorenej na dosiahnutie spoloĉného dobra sub specie aeternitatis. Prin-

cíp spojenec - nepriateľ má ustúpiť v prospech princípu civilizovaného, pokojného 

spoluņitia, kde osobná sloboda je prejavom úcty, dôstojnosti a odlińnosti, ktorá si vy-

ņaduje osobitý spôsob výchovy k tolerancii, otvorenosti, ale aj ku kultúre spoloĉen-

ského ņivota. 
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Człowiek w myśli V.E. Frankla na tle filozofii egzystencji 

Aleksandra KUZIOR 

Abstract 

A human being in mind of V. Frankl is a free being. Despite varied determinants of 

human nature (biological, psychological, social), man has a freedom of choice, that lets 

him decide about his life. That is what a human exceptionality consists in it opens a 

possibility of selftranscendence. As Frankl emphasizes, the real humanity is a spiritual 

domain of a man, thanks to which he is able to experience specifically human feelings, 

such as: love, responsibility, suffer, fear, anxiety before death, but also existential empti-

ness. These Frankl's credos on human's condition in world let us situate him in the circle 

of the representatives of philosophy of existence that not a little influenced his views. In 

these considerations the conception of human being according to Frankl will be shown in 

comparison to views of thinkers inter alia such as: Heidegger, Marcel, Jaspers, Ricoeur. 

Key words: existence, freedom of choice, selftranscendence, love, responsibility, 

suffer, fear, existentional emptiness, anxiety. 

 

Logoterapia
1
 V.E. Frankla w centrum zainteresowania stawia człowieka i jego 

specyficznie ludzkie właściwości. Opiera się na trzech koncepcjach: 1) wolnej woli; 

2) woli sensu; 3) sensie życia.
2
 

Człowiek w ujęciu V.E. Frankla to istota cielesno-psychiczno-duchowa.
3
 Ducho-

wość człowieka jest pierwiastkiem jego wolności. Człowiek nie zawsze jest świado-

my faktu, że posiada wolność. Analiza egzystencjalna pomaga człowiekowi uświa-

domić sobie własną wolność. Logoterapia z kolei jest samookreśleniem człowieka w 

oparciu o jego odpowiedzialność,
4
 a odpowiedzialność jest wartością integralnie 

związaną z wolnością. 

W poszukaniu prawdy o człowieku V.E. Frankl stosuje nieredukcjonistyczne, 

wielowymiarowe „podejście do fenomenu ludzkiego bycia i stawania się.“
5
 Ujmuje 

                                                   
1 Logoterapia – system terapeutyczny opracowany przez Frankla. Logoterapia to psycho-

terapia wychodząca z tego, co duchowe w człowieku. Porov. FRANKL, V.E.: Homo patiens. 

Warszawa: IW PAX, 1984, s.159. 
2 Porov. FRANKL, V.E.: Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa: 

Czarna Owca, 2010, s.9. 
3 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.158-159. 
4
 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.275-276. 

5 POPIELSKI, K.: Koncepcja człowieka i jej znaczenie dla psychoterapii i poradnictwa - 

propozycje K. Wojtyły i V.E. Frankla. In: POPIELSKI, K.: Człowiek - wartości - sens. Studia 

z psychologii egzystencji, Lublin: KUL, 1996, s.396. 
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człowieka jako osobę, co wskazuje na personalistyczne konotacje Franklowskiej 

koncepcji człowieka.
6
 Ponadto Frankl opisuje człowieka jako istotę niepowtarzalną, 

jedyną w swoim rodzaju, wyjątkową. Takie ujęcie wskazuje na filiacje Frankla z eg-

zystencjalizmem, ujmującym człowieka jako „wyjątkowy byt bytu.“
7
 Zdaniem Fran-

kla tę wyjątkowość i niepowtarzalność warunkuje zarówno natura człowieka, jak i 

jego niepowtarzalna egzystencja. Życie każdego człowieka jest jedyne i wyjątkowe 

poprzez sam fakt niemożności przeżycia go po raz drugi. Na tym polega wyjątko-

wość ludzkiej egzystencji, wypełnionej niepowtarzalnymi sensami,
8
 niepowtarzalny-

mi momentami i możliwościami samotranscendencji.
9
 Założenie o niepowtarzalności 

sensu ludzkiej egzystencji w konsekwencji prowadzi do zanegowania możliwości ist-

nienia uniwersalnego sensu życia. Istnieją wyłącznie sensy przypisane konkretnym 

ludziom w konkretnych sytuacjach. Zdarza się jednak, że występują sytuacje podob-

ne, więc także ich sens dla poszczególnych ludzi, społeczeństw i ich historii bywa 

podobny, zapisany w systemie wartości,
10

 obowiązującym w danej kulturze. Zinter-

nalizowane wartości pomagają człowiekowi w poszukiwaniu sensu i oferując gotowe 

schematy działania, zwalniają z trudnej konieczności podejmowania decyzji. Bywa 

jednak czasem i tak, że wartości i sensy ze sobą kolidują, co ludzka psychika odbiera 

jako konflikt wartości. W istocie jednak, jak dowodzi Frankl, nie ma konfliktu warto-

ści. Istnienie wartości i ich hierarchiczny układ nie zwalniają człowieka z konieczno-

ści podejmowania decyzji. Człowiek jako wolna istota zawsze ma możliwość w ok-

reślonym kontekście sytuacyjnym przyjęcia bądź odrzucenia wartości. Wybór za-

wsze należy do człowieka. Człowiek posiada pełną swobodę każdorazowo obarczoną 

                                                   
6 Integralna koncepcja człowieka w ujęciu V. E. Frankla i K. Wojtyłu ma wspólne 

elementy personalistyczne. Porov. POPIELSKI, K.: Koncepcja człowieka i jej znaczenie dla 

psychoterapii i poradnictwa, s.396n; FULA, M.: Osoba v adekvátnej antropológii Jána Pavla 

II. In: LETZ, J. (ed.): Za personalistickú kultúru. Trnava: FF TU, 2004, s.65-79. 
7 KUZIOR, A.: Człowiek - „wyjątkowy byt bytu“ . In: Acta Universitatis Matthiae Belii. 

Zbornik FHV UMB. Banska Bystrica, 1998, s.49-56. 
8 „Sens to implikowane znaczenie“, to coś, co znajdujemy, nie jesteśmy twórcami sensów, 

lecz jedynie ich odkrywcami. Porov. FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.86. 
9 Samotranscendencja warunkuje bycie człowiekiem we właściwym tego słowa znacze-

niu, czyli bycie człowiekiem realizującym swoje człowieczeństwo. Samotranscendencja jest 

zdolnością wychodzenia poza siebie samego i kierowania się ku czemuś innemu. Porov. 

FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.77-78. 

W kategoriach otwarcia na świat i na ludzi ujmuje człowieczeństwo także Josef Tvrdý, ze-

stawiając je z greckim pojmowaniem filantropii, czyli „społecznym ideałem wyrażającym się 

we wszechobecnej dobroczynności“. Porov. MLYNARĈÍK, P.: Myńlienky Josefa Tvrdého 

o spoloĉnosti a humanite In: PLAŃIENKOVÁ, Z., RZEMBIERZ, M. (eds.): Spoleczeństwo - 

kultura - moralność. Bielsko-Biala: Wydawnictwo ATH, 2008, s.99. 
10 Wartości to „uniwersalia sensu objawiające się w pewnych typowych sytuacjach, z jaki-

mi musi się zmierzyć dana społeczność lub wręcz cała ludzkość“. FRANKL, V.E.: Wola 

sensu, s.78. 
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piętnem odpowiedzialności, a „Odpowiedzialność człowieka polega na tym, aby udz-

ielić właściwej odpowiedzi na dane pytanie i odczytać prawdziwy sens danej sytuacji.“
11

 

W poszukiwaniu sensu człowiek stosuje swoje umiejętności intuicyjne, kieruje się 

sumieniem, dzięki temu może uchwycić sens rzeczywistości. Frankl dodaje, że su-

mienie oprócz charakteru intuicyjnego ma także charakter kreatywny. Może prze-

ciwstawić się normom i wartościom społeczności, w której żyje. Może być motorem 

zmiany. Z czasem jednak niepowtarzalny sens życia codziennego może przekształcić 

się w uniwersalną wartość dla przyszłości, która ukierunkuje działania i wyznaczy 

sens przyszłym pokoleniom. 

Współczesny Franklowi świat cechował się zanikiem tradycji i uniwersalnych 

wartości, przez co wiele osób odczuwało bezsens własnej egzystencji, nazwanej 

przez Frankla egzystencjalną pustką. Frankl dowodził jednak, że gdyby nawet znikła 

wszelka tradycja i zanikłyby wszystkie wartości uniwersalne, życie nie straciłoby 

sensu. Człowiek musiałby jednak podjąć trud poszukiwania niepowtarzalnych sen-

sów, kierując się własnym sumieniem, intuicją w podejmowaniu niezależnych de-

cyzji, zawsze pamiętając o odpowiedzialności za swoje wybory. Sumienie nie jest 

jednak nieomylne, podlega ludzkiej naturze i jej ograniczeniom.
12

 „Sumienie to feno-

men typowo ludzki“ i „tylko“ ludzki, posiada w związku z tym także ograniczenia, 

którym podlega człowiek jako istota animalna i jako istota moralna. Człowiek nigdy 

do końca nie może być pewny czy odkryty przez sumienie sens jest prawdziwy. 

Mimo tej niedoskonałości sumienia, człowiek musi słuchać jego głosu, inaczej zapr-

zeczyłby własnemu człowieczeństwu. Błądzące sumienie może wyprowadzić 

człowieka na manowce. Może wskazywać złe rozwiązania, ale człowiek, jako istota 

wolna i odpowiedzialna może i powinien poszukiwać właściwych ścieżek, po 

których może kroczyć, będąc „w świecie.“
13

 

Człowiek wolny to człowiek, który bez względu na warunki, w których żyje, czę-

sto uwłaczające jego godności, bez względu na uwarunkowania biologiczne, psycho-

logiczne i społeczne, realizuje swoje człowieczeństwo. Frankl zdaje sobie sprawę z 

istniejących uwarunkowań życia ludzkiego, jego zakorzenienia w faktyczności, twie-

rdzi jednak, że w samym rdzeniu istnienia ludzkiego tkwi nieuwarunkowanie. Analiza 

ontologiczna bytu ludzkiego pokazuje byt ludzki poza wszelkim uwarunkowaniem, 

ujmując człowieka jako homo humanus. W „Człowieku wolnym“ Frankl ukazuje, jak 

dalece homo humanus może się realizować w rzeczywistej egzystencji, na ile może 

przekraczać swoje uwarunkowania, na ile może się realizować jako istota nieuwarun-

kowana. Na ile duchowość człowieka może transcendować uwarunkowania biologi-

czne, psychologiczne i społeczne, czyniąc człowieka wolnym podmiotem działań.
14

  

                                                   
11 FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.86. 
12 Porov. FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.88-90. 
13 FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.90. 
14 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.155-156. 
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Nieuwarunkowanie i samostanowienie podmiotu „determinuje problematykę 

[wolności i] odpowiedzialności, w którą wpisuje się indywidualna sfera (trudnych) 

wyborów tożsamościowych (wolność pozytywna i negatywna).“
15

 Franklowska kon-

cepcja wolności wskazuje na wolność „od“ (np. przymusu) i wolność „do“ realizacji 

sensu własnej egzystencji i związanej z egzystencjalnymi wyborami odpowiedzial-

ności.
16

 Wolność „do“ jest zatem aktywnością lub przynajmniej pozostawia miejsce 

na aktywność, jest możliwością podejmowania decyzji i działania oraz brania odpo-

wiedzialności za ich skutki. Egzystencja ludzka ze względu na swoją wolność jest 

istnieniem odpowiedzialnym. Podobne ujęcie wolności można znaleźć u Sartre’a. 

Wprawdzie Sartre bardziej eksponuje negatywną stronę wolności, określając ją jako 

„nicość zakorzenioną w sercu człowieka“, ale znajduje w niej także znaczenie pozy-

tywne. Wolność zmusza człowieka do działania, do aktywności. Jest więc motorem 

postępu i rozwoju.
17

 Także u przedstawicieli egzystencjalizmu chrześcijańskiego 

powraca pozytywne podejście do wolności. Jest ona bodźcem do podejmowania 

działań i wszelkiej aktywności.
18

 Według Jaspersa wolność rodzi się w egzysten-

cjalnym doświadczeniu jako akt woli.
19

 Podobnie jest u Frankla, który uważa, że 

wolność jest zajmowaniem stanowiska wobec własnej egzystencji. „Wolność polega 

więc na wyborze sposobu postępowania, za każdym razem, kiedy człowiek pozostaje 

w konfrontacji z sytuacją, której zmienić nie można.“
20

 Sytuacji zmienić nie może, 

ale może się wobec niej określić, może powiedzieć „tak“ lub powiedzieć „nie“, w 

tym akcie wyboru staje się wolnym podmiotem, dzięki posiadaniu wolnej woli jako 

przymiotu sfery duchowej człowieka. Ta możność określenia się wobec danej sytu-

acji pozwala na przezwyciężenie tzw. egzystencji prowizorycznej.
21

 Pozwala także 

na przezwyciężenie absurdalności ludzkiej egzystencji, z której wynika całkowity 

                                                   
15 STRUZIK, E.: Antropologiczny wymiar cielesności w epoce późnej nowoczesności. In: 

CZAKON, T. (ed.) Filozofia wobec globalizacji, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2009, s.286.  
16 FIZZOTTI, E.: Aby być wolnym. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2006, s.60. 
17 KUZIOR, A.: Wolność - dobrodziejstwo czy przekleństwo? Sosnowiec: „Zeszyty Pasto-

ralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej“ Tom XI, 2006, s.44-45. 
18 KUZIOR, A.: Człowiek - „wyjątkowy byt bytu“, s.49-56. 
19 BUCZYŃSKA-GAREWICZ, H.: Dwa wykłady o Jaspersie, Warszawa: Wydawnictwo 

IFiS PAN, 2005, s.13-17. 
20 FRANKL, V.E.: Value Dimensions in Teaching. cyt. In: FIZZOTTI, E.: Aby być wol-

nym. Logoterapia na co dzień, s.59. 
21 Egzystencja prowizoryczna – życie z dnia na dzień, życie naznaczone lękiem oczeki-

wania na coś strasznego. Ęgzystencja prowizoryczna skierowana jest na zaspokojenie popę-

dów, dając np. krótkotrwałą rozkosz cielesną (charakterystyczna dla czasów wojny, ale także 

cechująca życie człowieka drugiej połowy XX wieku – można przyjąć, że spostrzeżenia Fran-

kla są aktualne także i dzisiaj). Życie prowizoryczne to życie pozbawione celu, do którego się 

dąży. Porov.FRANKL, V.E.: Psychoterapia dla każdego, Warszawa: IW PAX, 1978, s.24-25. 
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brak sensu życia, prowadzący do egzystencjalnej frustracji, powodującej specyficzny 

rodzaj nerwicy, zwanej przez Frankla „nerwicą noogenną.“
22

 Współczesne czasy, jak 

podkreśla Fizzotti,
23

 również cechuje zdefiniowana przez Frankla, egzystencjalna pu-

stka,
24

 powodująca frustrację egzystencjalną. Leczenie jej z wykorzystaniem założeń 

logoterapii, mającej „na celu właśnie humanizację i odkrycie osobistego, niepowtar-

zalnego celu, zgodnie z perspektywą obecną w nauczaniu Frankla“
25

 daje wymie-

rne rezultaty, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez włoskich 

naukowców.
26

 Dzięki logoterapii zagubiony w egzystencjalnej pustce człowiek 

może odnaleźć sen życia, a „kto zna sens swego życia, ten i tylko ten, może jeszcze 

najprędzej przezwyciężyć wszelkie trudności,“
27

 może przezwyciężyć absurd 

ludzkiej egzystencji. 

Poszukiwanie sensu własnego życia i przezwyciężanie absurdów ludzkiej egzy-

stencji wydaje się być szczególnie trudne w przypadku osób niepełnosprawnych 

fizycznie a pozostających w całkowitej sprawności intelektualnej. Jest to tym bar-

dziej trudne, że jak podkreśla I. Bieńkowska, „Wobec osób niepełnosprawnych 

stosuje się wszelkiego typu formy dyskryminacji, marginalizacji i stygmatyzacji.“
28

 

Jednak badania podejmujące problem sensu życia osób niepełnosprawnych nie 

potwierdzają do końca prostej zależności między niepełnosprawnością a brakiem 

poczucia sensu życia, wręcz przeciwnie porównanie z osobami pełnosprawnymi 

wychodzi na korzyść tych pierwszych. Paradoksalnie to właśnie osobom pełnospraw-

nym czasem trudniej jest zaakceptować siebie i odnaleźć sens życia. Podsumowując 

przeprowadzone przez M.Radochońskiego badania J.Konarska konkluduje, że „(...) 

na pewno poziom poczucia sensu życia nie ma nic wspólnego ze stopniem inwa-

lidztwa, ani z inwalidztwem jako takim,“
29

 zależy raczej od bardzo wielu różnych 

czynników, w tym osobowościowych. Podobne spostrzeżenia przedstawia T. Klim-

czak, analizując zachowania osób z niedorozwojem umysłowym. Wskazuje, że wła-

śnie te osoby w zupełnie spontaniczny sposób umieją odnaleźć sens życia w wymiar-

                                                   
22 FIZZOTTI, E.: Aby być wolnym, s.18-19. 
23 FIZZOTTI, E.: Aby być wolnym, s.19. 
24 Egzystencjalna pustka – brak poczucia sensu życia.  
25 FIZZOTTI, E.: Aby być wolnym, s.23. 
26 FIZZOTTI, E.: Aby być wolnym, s.22. 
27 FRANKL, V.E.: Psychoterapia dla każdego, s.52. 
28 BIEŃKOWSAKA, I.: Bezrobocie jako predyktor niedostosowania społecznego osób 

niepełnosprawnych. In: BIEŃKOWSAKA, I. (ed.): W kręgu resocjalizacji i wybranych 

zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Gliwice-Kraków: Wydaw-

nictwo Scriptum, 2010, s.157. 
29 KONARSKA, J.: Młodzież niepełnosprawna wobec poczucia sensu życia, In: 

POPIELSKI, K.: Człowiek - wartości - sens. Studia z psychologii egzystencji, s.425. 
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ze wartości, chociaż nie rozumieją nawet znaczenia słów „sens“ czy „wartość.“ 

Człowiek pełnosprawny intelektualnie wiele mógłby się od nich nauczyć.
30

 

Pomocna w poszukiwaniu sensu życia jest wiara. Tutaj poglądy Frankla zdecy-

dowanie różnią się od stanowiska Sartre’a, który uważał, że ze względu na brak moż-

liwości realizowania przez człowieka „bytu w sobie“
31

 i „bytu dla siebie“ człowiek 

poszukuje oparcia w religii. Jednak wiara w Boga, zdaniem Sartre’a, jest złą wiarą, 

ponieważ człowiek przestaje być za siebie odpowiedzialny, a winę za swoje błędne 

wybory zrzuca na Boga. Logoterapia nie każe człowiekowi wierzyć w Boga, ale 

pozostawia mu wybór. Frankl uważał, że „nieoceniony [jest] wkład religii w budo-

wanie zdrowia psychicznego. Religia wyposaża wszak człowieka w rodzaj duchowej 

kotwicy, dając mu poczucie bezpieczeństwa, jakiego nigdzie nie znajdzie.“
32

 Oczy-

wiście Frankl wskazuje na różnicę wymiarów pomiędzy światem ludzkim i boskim. 

W swojej argumentacji odwołuje się do Heideggerowskiej różnicy ontologicznej 

między Byciem a bytem.
33

 Różnica wymiarów nie umniejsza jednak wpływu religii 

na możliwość znalezienia sensu ludzkiej egzystencji, między innymi dlatego, że 

religia umożliwia człowiekowi posiadanie nadziei i jak dowodzi Jaspers tylko egzy-

stencja ludzka skierowana ku transcendencji może przełamać tragizm ludzkiego 

bytowania w świecie. Nadzieja, że istnieje byt wieczny, za sprawą którego istnieje 

sam człowiek, pozwala jednostce ludzkiej egzystować.
34

 Dzięki nadziei też możliwe 

jest egzystowanie w codzienności naznaczonej trwogą,
35

 jak dowodził Ricoeur.
36

 Na-

dzieja nie niweczy trwogi, która towarzyszy człowiekowi przez całe życie, ale po-

                                                   
30 KLIMCZAK, T.: Sens życia i miłość. In: POPIELSKI, K.: Człowiek - wartości - sens, s.409. 
31 „Bycie w sobie“ – egzystencja na kształt rzeczy; „bycie dla siebie“ – egzystencja iden-

tyczna z samowiedzą, samodoświadczeniem i myśleniem, to egzystencja wolności. Porov. 

KUZIOR, A.: Bycie, posiadanie, nadzieja.... Zabrze: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2011, s.34. 
32 FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.185. Frankl wskazuje, że wkład religii jest swego rodza-

ju skutkiem ubocznym terapii. Dokładną analizę skutków ubocznych terapii przedstawia w 

książce „Psychoteraphy and Existentialism“. Porov. FRANKL, V.E.: Psychoteraphy and Exi-

stentialism: Selected Papers on Logotheraphy. Nowy Jork: Washington Square Press, 1967. 
33 FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.187. 
34 JASPERS, K.: Filozofia egzystencji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1990, s.58. Porov. Także KUZIOR, A.: Bycie, s.102. 
35 Ricoeur wyróżnia następujące rodzaje trwogi: egzystencjalną trwogę wyboru (wolności) 

i poczucia winy, biologiczną trwogę śmierci, psychiczną trwogę alienacji, historyczną trwogę 

absurdu, metafizyczną trwogę przed gniewem Bożym. Porov. RICOEUR, P.: Podług nadziei, 

Warszawa: IW PAX, 1991, s.31-50. 
36 P. Ricoeura – przedstawiciela hermeneutyki – można zaliczyć do nurtu egzys-

tencjalizmu chrześcijańskiego, ponieważ stosując metodę fenomenologiczną, nawiązuje do 

filozofii egzystencji w ujęciu G. Marcela i K. Jaspersa. Porov. KUZIOR, A.: Bycie, s.38. 
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zwala na osiągnięcie jedni w dniu ostatnim poprzez akt ponadracjonalnej nadziei.
37

 

Eschatologiczne ujęcie nadziei znajdziemy także u G. Marcela, który wskazuje na 

znaczenie nadziei w przezwyciężaniu egzystencjalnej rozpaczy.
38

 Ujęcia przedstawi-

cieli egzystencjalizmu chrześcijańskiego wskazują jednoznacznie na niezaprzeczalną 

wartość religii w życiu człowieka i jej znaczenie w odnajdywaniu sensu ludzkiej 

egzystencji – podobnie jak u Frankla. 

W obiegowym rozumieniu egzystencjalizm kojarzony jest zwykle z pesymizmem, 

tak m.in. określa się filozofię Sartre’a. Także poglądy innych egzystencjalistów 

przepełnione są pesymistycznymi refleksjami, dotyczącymi kondycji człowieka w 

świecie. Mimo licznych filiacji poglądów Frankla z egzystencjalizmem jednak „(...) 

błędem byłoby zakładać, że logoterapia jest równie pesymistyczna, jak to się 

przypisuje egzystencjalizmowi. Przeciwnie logoterapia podchodzi do życia w sposób 

optymistyczny, ucząc nas, że nie ma takiego tragicznego czy negatywnego aspektu 

życia, którego poprzez zajęcie określonej postawy nie dałoby się przekuć w 

pozytywne osiągnięcie.“
39
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Problem sensu cierpienia w logoteorii Victora Emila Frankla 

Elżbieta STRUZIK 

Abstact 

The problem of the sense of suffering is tightly connected with philosophical 

conceptualization of life and human existence, reflection on human destiny. The concept 

of homo patiens by Victor E. Frankl, formulated under the influence of Christian study 

on suffering, integrates the main assumptions of logotheory with its practical dimension 

present in logotherapy. The basic assumptions of logotheory based on anthropological 

foundation and existential analysis lead to affirmation of spiritual dimension of 

existence. The problem of the sense of suffering revelaed in the reflexion of Frankl is 

combined with the postulate of existential autorealization and autotranscendence of a 

person based on the foundation of the consciousness of sense and value. The concept, 

which essence is a "sacrificial" character of suffering, leads to justifying a metaphysical 

sense - "oversense" as a realization of the highest value. 

Key words: Victor E. Frankl, logotheory, logotherapy, suffering, the sense of life, 

value, axiological system. 

 

Problem cierpienia, bólu i śmierci wiąże się ściśle z filozoficzną konceptualizacją ży-

cia i ludzkiej egzystencji, refleksją nad losem i przeznaczeniem człowieka, ukazującą 

zawiłe sploty procesu samorealizacji jestestwa z bezpośrednio przeżywaną sferę podmio-

towego doświadczenia cierpienia, rozumianego, jako ograniczenie woli życia i działania.  

Obecne w tradycji filozoficznej, począwszy od starożytności po współczesność, 

koncepcje cierpienia stanowią próbę uchwycenia istotowego sensu fenomenu cierpienia, 

prowadzącą do formułowania różnorodnych postaw wobec tej formy doświadczenia. 

Cierpienie rozumiane, jako konstytutywny dla podmiotu moment realności, odsłania się 

w sferze własnego „Ja“ w całej swej wielowymiarowości, gdyż dotyczy zarówno ludz-

kiej cielesności, jak i sfery duchowej. Jednak już samo pojęcie bytu ludzkiego, jako mo-

nady, integruje sferę doświadczeń podmiotu, wskazując na psycho-somatyczną jedność 

daną w doświadczeniu cierpienia. Wyróżniana aktywna i pasywna forma doświadczania 

cierpienia, wskazuje na możliwe postawy wobec cierpienia – sam fakt przeżywania cier-

pienia
1
 i jego akceptacji lub przyjęcie postawy bunt i walki z cierpieniem. Innym istot-

nym aspektem analiz fenomenu cierpienia jest otwa rcie horyzontu intersubiektywności, 

akcentującego sferę „współprzeżywania“ oraz „współczucia.“  

                                                   
1
 Chyrowicz, rozważając problem cierpienia w perspektywie bioetyki, pisze: „Przeży-

wanie cierpienia rozumiem jako pewien stan egzystencjalny człowieka. Ból jest doznawany, 

cierpienie jest przeżywane.“ CHYROWICZ, B.: Zrozumieć ból i cierpienie. In: BARTO-

SZEK, A.: W poszukiwaniu sensu cierpienia. Tarnów: Biblos, 2006, s.92. 
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Znaczący wkład w rozjaśnienie sensu cierpienia wnoszą rozważania Artura Scho-

penhauera oraz Maxa Schelera
2
 podejmowane w rozprawie O sensie cierpienia. Jego 

fenomenologiczne analizy koncentrują się wokół uzasadnienia metafizycznego sensu 

cierpienia. Inną drogę refleksji wyznaczają rozważania Pierre’a Teilharda de Char-

din, ujmującego cierpienia w kontekście procesu ewolucji wszechświata i doskonale-

nia się biologicznych i duchowych form istnienia. Cierpienie fizyczne, ból i śmierć 

stanowią konstytutywne elementy tego procesu, naturalne dla rozwoju wszechświata. 

Efektem tych rozważań jest metafizyczna koncepcja cierpienia, ponieważ „Bóg prze-

obraża nasze cierpienia, każąc im służyć widomemu doskonaleniu się człowieka.“
3
  

Z kolei Karl Jaspers preferując metodę analizy egzystencjalnej, stanowiącą integ-

ralny element filozofii egzystencji, ujmuje doświadczenie cierpienia w kategoriach 

„sytuacji granicznych“, w których osoba „osiąga świadomość samej siebie“. Sytuacje 

graniczne tj. „śmierć, cierpienie, wina, walka“,
4
 definiują proces wewnętrznej prze-

miany bytu empirycznego w kierunku egzystencji rzeczywistej. Akcentowana przez 

Jaspersa ambiwalentność doświadczenia, odsłania pozytywny proces transgresji pod-

miotu w stronę autentyczności „bycia sobą“ osobowej jaźni. Doświadczenie cierpie-

nia jest rozumiane, jako integralny element tego procesu. Metamorfoza osobowej 

jaźni definiowana w kategoriach „skoku“ w kierunku „stawania się w nas możliwej 

egzystencji“, dokonuje się w absolutnej samotności, gdyż tylko ten, kto jest „całko-

wicie samotny, potrafi stać się egzystencją“.
5
 

Motyw samotności, obecny w wielu koncepcjach cierpienia, wyznacza granicę 

pomiędzy podmiotowym wymiarem doświadczenia a relację z innym. Problem ten 

sytuuje się w centrum rozważań E. Levinasa, którego refleksja nad istotą i sensem 

cierpienia, otwiera horyzont intersubiektywności, akcentując dialogiczny wymiar do-

świadczenia. K. Wieczorek podążając myślą Levinasa, pisze: „człowiek […] dzięki 

podatności na ból, cierpienie, zranienie […] doświadcza najgłębszej więzi z bytem, 

esencjalnej solidarności z wszystkim, co istnieje, a zarazem metafizycznej łączności 

z owym polem sił istnienia“.
6
  

                                                   
2 SCHELER, M.: O sensie cierpienia. In: IDEM: Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Tłum. 

A. Węgrzecki. Warszawa: WN PWN 1994, s.3-60.  
3 TEILHARD DE CHARDIN, P.: O szczęściu, cierpieniu, miłości. Warszawa: IW PAX 

2001, s.64.  
4 JASPERS, K.: Sytuacje graniczne. In: RUDZIŃSKI, R.: Jaspers. Warszawa: Wiedza 

Powszechna, 1978, s.197. O śmierci jako sytuacji granicznej oraz jej wartości edukacyjnej 

i egzystencjalnej: Porov. FULA, M.: Antropologický pohľad na smrť a jej výchovná hodnota. 

In: ANDREANSKÝ, E. (ed.): Filozofia a ţivot - ţivot filozofie. Preńov: IRIS, 2004, s.149-

156. 
5 JASPERS, K.: Sytuacje graniczne, s.189,194.  
6 WIECZOREK, K.: Czy filozofia wyjaśnia fenomen cierpienia? In: BARTOSZEK, A.: W 

poszukiwaniu sensu cierpienia. Tarnów: Biblos, 2006, s.106.  
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Jak wskazuje pobieżna analiza, obecne w dyskursie współczesnej filozofii teorie 

cierpienia, preferują podmiotową perspektywę analiz, eksponującą problematykę 

sensu i wartości z uwzględnieniem metafizycznego i transcendentalnego wymiaru ci-

erpienia. Jednak konkretyzacja metafizycznego sensu cierpienia znajduje realne uza-

sadnienie dopiero w perspektywie rozważań teologicznych. Eksplikacja metafizycz-

nego sensu cierpienia dokonuje się w „teologii cierpienia“, czy też „metafizyce cier-

pienia“, akcentującej motyw „ofiary“ i transgresyjną moc cierpienia. W tej perspe-

ktywie, jedną ze znaczących koncepcji formułuje Jan Paweł II w encyklice Salvifici 

doloris. O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia.
7
  

Filozoficzna i religijna perspektywa koncentruje się wokół egzystencjalnych as-

pektów przeżywania, fundujących różnorodne postawy wobec cierpienia. Podejmo-

wana w refleksji teologiczno-moralnej problematyka sensu cierpienia, odwołuje się 

do metafizycznych źródeł doświadczenia i uzasadnienia sensu cierpienia. Teore-

tyczna analiza scala perspektywę praktyczną, gdyż jak sądził Max Scheler „każda 

technika cierpienia zawsze wyrasta z jakiejś etyki cierpienia oraz z jakiegoś metafi-

zycznego lub religijnego tłumaczenia cierpienia.“
8
  

Filozoficzna i teologiczna perspektywa analizy problematyki cierpienia koncent-

ruje się jednak wokół kwestii istotowej analizy fenomenu cierpienia, prowadzącej do 

uzasadnienia jego metafizycznego sensu. I chociaż formułuje różne postawy wobec 

cierpienia, to jednak zamyka się w sferze teoretycznej refleksji.  

W analizie problematyki cierpienia, obok zarysowanych perspektyw, wyróżnia 

się socjologię oraz psychologię cierpienia. Socjologia cierpienia koncentruje się na 

psycho-społecznym wymiarze doświadczenia, natomiast rdzeniem psychologicznych 

teorii cierpienia jest analiza egzystencjalna, uwzględniająca rolę i znaczenie cierpie-

nia w procesie kształtowania osobowości twórczej. Pychologiczne teorie cierpienia, 

bazując na fundamencie antropologicznym i holistycznej wizji człowieka, rozszer-

zają w znaczący sposób obszar analiz o aplikacje praktyczne, uwzględniające działa-

nia psychoterapeutyczne. 

Teoria cierpienia homo patiens Frankla, wpisuje się w konteksty współczesnych 

koncepcji cierpienia, otwartych na metafizyczne uzasadnienie sensu. O jej szczegól-

nej wartości decyduje, nie tylko teoretyczne ugruntowanie w obszarze filozofii, lecz 

przede wszystkim kontekst praktyczny teorii, obecny w formułowanej logoterapii. 

Teoria cierpienia V.E. Frankla integruje dwie perspektywy badawcze: teoretycz-

ną, opartą na fundamencie antropologii filozoficznej i holistycznej wizji człowieka
9
 

                                                   
7 Porov. JAN PAWEŁ II: List apostolski Salvifici Doloris. Wrocław: WKA 2001. 
8
 SCHELER, M.: O sensie cierpienia, s.30.  

9 Porov. OLESIŃSKI, D.: Sumienie jako organ sensu w świetle logoteorii V.E. Frankla. 

In: VEVERKA, L.J. (ed.): Súčasné spirituálne podoby ľudského ţivota. Banská Bystrica: 

FHV UMB a KFV a IF SU v Katoviciach, 2002, s.36-42; POPIELSKI, K., WOLICKI, M.: 
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oraz perspektywę praktyczną, znajdującą wyraz w formułowanej logoterapii. Logo-

teoria Frankla, określana także analizą egzystencjalną, znajduje oparcie w egzysten-

cjalizmie i fenomenologii.
10

 Formułowana w tej perspektywie holistyczna teoria 

człowieka, zakłada jedność biologiczno-psychiczno-duchową człowieka, przypisując 

nadrzędną rolę warstwie duchowej. „Jednoczy ona pozostałe warstwy, wyznacza im 

miejsce, porządek i rolę, tworząc całość istoty ludzkiej“.
11

 Integralność tej wizji czło-

wieka podkreśla również K. Popielski, pisząc: „każda teoria osobowości opiera się 

na wyraźnych czy ukrytych założeniach antropologicznych, a koncepcja osobowości 

w logoterapii ma szczególnie mocne powiązania z filozoficzną koncepcją czło-

wieka“.
12

 Koncepcja Frankla, integruje teoretyczny fundament antropologii 

filozoficznej, oparty na analizie fenomenologiczno-egzystencjalnej i teorii osobo-

wości (logoteoria) z psychologią i medycyną, które stanowią podstawę „psychotera-

pii stosowanej“ (logoterapii). Popielski charakteryzując stanowisko Frankla w pers-

pektywie współczesnej psychologii, akcentuje wzajemne związki logoteorii i logote-

rapii, fundujące nowy kierunek psychologicznej analizy człowieka zintegrowany 

z metodami współczesnej psychoterapii. „Logoteoria i logoterapia, rozpatrywane w 

płaszczyźnie teoretycznej, są owocem wykorzystania przez Frankla trzech dziedzin 

wiedzy: filozofii, antropologii i medycyny, a zwłaszcza doświadczenia psychotera-

peutycznego.“
13

 Logoteoria jest rozumiana jako „baza teoretyczna“ dla logoterapii, 

ujętej w kategoriach psychoprofilaktyki. W tym sensie teoria Frankla znajduje głębo-

kie zakorzenienie w całościowej teorii człowieka, akcentującej świadome przeżywa-

nie własnej egzystencji i twórczy proces kształtowania siebie, oparty na realizacji 

wartości i problematyce egzystencjalnego sensu. Podstawową tezą stanowiska Fran-

kla pozostaje zatem, przekonanie o duchowym charakterze ludzkiej egzystencji, wy-

rażone w stwierdzeniu: „człowiek jest istotą duchową, […] w swej istocie jest ducho-

wy.“
14

 Podkreślić należy w całym jego projekcie, znaczenie analizy egzystencjalnej 

(fenomenologiczno-egzystencjalnej), akcentującej sferę subiektywnej intencjonalności 

i fenomenologiczny charakter przeżycia wartości i sensu (M. Scheler, N. Hartmann). 

Analiza egzystencjalna odsłania właściwe podmiotowi „jakości noetyczne“, definiu-

                                                                                                                                    

Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do 

teorii osobowości. In: POPIELSKI, K.: Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i 

logoterapii. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1987, s.101.  
10 Porov. GAŁUSZKA, A.: Koncepcja wartości i sensu cierpienia Viktora Emila Frankla. 

In: IDEM: Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne. Katowice: Wydawnict-

wo UŚ, s.55.  
11 OLESIŃSKI, D.: Sumienie jako organ sensu w świetle logoteorii V.E. Frankla, s.37.  
12 POPIELSKI, K. WOLICKI, M.: Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy, s.101.  
13 POPIELSKI, K.: Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej. In: 

Człowiek - pytanie otwarte, s.29.  
14 FRANKL, V.E.: Homo patiens, s.17.  
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jące sposób osobowej egzystencji i proces samorealizacji, zaliczając do nich wolność 

i odpowiedzialność, godność, fundament wartości, sens, dążenia woli, odniesienie 

„ku“.
15

 „Jakości noetyczne“ cechujące świadomą egzystencję stanowią podłoże pro-

cesu samorealizacji, której integralnym aspektem pozostaje podmiotowa otwartość 

na wartości i problematykę sensu, a także doświadczenie cierpienia i wiązana z nim 

nadzieja osiągnięcia pełni duchowego rozwoju. Podstawą do urzeczywistnienia „ja-

kości noetycznych“ jest afirmacja własnej podmiotowości, integrująca świadomość 

siebie, daną w możliwości „samoposiadania“ i „bycia sobą“
16

 z samoakceptacją, afir-

mującą jedność sfer – cielesnej, psychicznej i duchowej. Obecna w rozważaniach 

Frankla krytyka redukcjonizmu, owocuje koherentną i holistyczną teorią człowieka, 

akcentującą duchowy wymiar bytu ludzkiego i jego zdolność do autotranscendencji, 

co dobitnie podkreśla: „Być człowiekiem, to znaczy wychodzić poza siebie samego. 

Istota egzystencji ludzkiej leży, […] w jej samotranscendencji“
17

.  

Problem cierpienia, który odsłania analiza egzystencjalna, stanowi istotny ele-

ment procesu konstytucji ludzkiej podmiotowości. Odsłonięcie samej struktury bytu 

ludzkiego, prowadzi do ujęcia go, jako homo patiens, gdyż „byt ludzki jest ostatecz-

nie cierpieniem i że istotnym przeznaczeniem człowieka jest – cierpieć: być homo 

patiens“
18

. Cierpienie, wpisane w kondycję ludzką, jest w swym indywidualnym wy-

miarze niepowtarzalne, odsłania jednak ponadindywidualną strukturę, ponieważ 

cierpienie staje się udziałem każdej egzystencji. Cierpienie jest indywidualnym prze-

życiem, doświadczeniem wewnętrznym, które generuje impuls twórczej autoreali-

zacji. W tym sensie cierpienie, chociaż z pewnością może być rozważane w katego-

riach bierności i ograniczenia woli życia i działania, staje się impulsem do zdefinio-

wania doświadczenia w kategoriach twórczego nadawania sensu. „Spełniamy sens 

bytu ludzkiego, wypełniamy nasz byt ludzki sensem zawsze dzięki temu, że urzec-

zywistniamy wartości“
19

 – pisze Frankl. Sensorodna funkcja cierpienia ukierunko-

wuje działanie na realizację wartości, posiadających egzystencjalną ważność dla pro-

cesu konstytucji podmiotu, ponieważ cierpienie to „dokonanie i wzrost – dojrzewa-

nie. Człowiek bowiem, który wyrasta ponad siebie, dojrzewa“.
20

 Problem ten w 

                                                   
15 Porov. POPIELSKI, K.: Noetyczne jakości życia i ich znaczenie w procesie „bycia i 

stawania się“ egzystencji. In: Chowanna, T.1, 2008, 30, Wydawnictwo UŚ, s.17-20. 
16 Ibidem, s.20. 
17 FRANKL, E.V.: Pluralizm nauk, s.156. Cyt. In: WÓJTOWICZ, M.: Doświadczenie 

lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2005, s.80.  
18 FRANKL, E.V.: Homo patiens, s.77.  
19 FRANKL, E.V.: Homo patiens, s.68.  

Urzeczywistnianie wartości, jak przekonuje Frankl, może realizować się w wielu perspek-

tywach: w aspekcie działania, jako kształtowanie świata, w aspekcie podmiotowego przeży-

wania świata, a także poprzez cierpienie. Myśl tę rozwija w Homo patiens…, s.68-75.  
20 FRANKL, E.V.: Homo patiens, s.75.  
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kontekście rozważań Frankla nad cierpieniem, analizuje Czesława Piecuch w Czło-

wieku metafizycznym, pisząc: „aby cierpienie mogło mieć swój etyczny i metafizy-

czny charakter, musi mieć sens. Tylko wówczas jednak ma sens, gdy nie jest celem 

samym w sobie, ale wskazuje na coś, co za nim stoi, na coś, o co w cierpieniu cho-

dzi“
21

. Zdaniem Frankla, cierpienie należy uczynić wartościowym, a jego sens odsła-

nia się w pojęciu ofiary. „Cierpienie sensowne wskazuje zawsze poza siebie, […] se-

nsowne cierpienie jest […] ofiarą“.
22

 Rozważanie cierpienia, jako ofiary i jego senso-

rodna funkcja, odsłania poprzez analizę fenomenologiczno-egzystencjalną samą is-

totę egzystencji, którą wyraża proces transcendencji, wpisany w duchowy wymiar 

bytu ludzkiego. W refleksji Frankla nad istotą i funkcją wartości w procesie nadawa-

nia sensu cierpieniu, ich funkcja jest niejednoznaczna. W aksjologii M. Schelera 

wartości stanowią system hierarchiczny nie podlegający „przewartościowaniu“, afir-

mujący jako najwyższe wartości duchowe. Frankl, podobnie jak Scheler,
23

 wskazuje 

na metafizyczne wyjaśnienie sensu cierpienia, uznaje jednak możliwość „ofiarowa-

nia“ jednych wartości w imię realizacji tych, którym przyznaje prymat. „Czym in-

nym jest jednak wartość cierpienia – zauważa Cz. Piecuch – a czym innym wartości. 

W tym drugim przypadku chodziłoby raczej o dobra jako rzeczy wartościowe, nato-

miast cierpienie stanowiłoby swoisty „moment aksjologiczny“.
24

  

Koncepcja homo patiens akcentuje sensorodną, ale także sensotwórczą moc cier-

pienia, gdyż człowiek w cierpieniu i poprzez cierpienie osiąga proces samorealizacji 

własnego człowieczeństwa. W tym znaczeniu „cierpienie ma wartość ze względu na 

skutki“,
25

 a nie ze względu na sam fakt doświadczania cierpienia, rozumiany jako 

„stan“ samego podmiotu. Afirmacja cierpienia pojawia się w efekcie doświadczania 

cierpienia, lecz samo cierpienie nie jest stanem pożądanym przez podmiot. Generuje 

jednak pozytywne warunki dla jego podmiotowego „przetworzenia“, wskazując na 

jego transgresyjną moc.  

Problem cierpienia jako jeden z aspektów logoteorii, akcentuje także dwa rodzaje 

cierpienia: cierpienie jako efekt choroby
26

 (cierpienie konieczne) oraz cierpienie jako 

                                                   
21 PIECUCH, CZ.: Człowiek metafizyczny. Warszawa - Kraków: WN PWN, s.124. Porov. 

FRANKL, E.V.: Homo patiens, s.79.  
22 FRANKL, E.V.: Homo patiens, s.79.  
23 Analizę koncepcji cierpienia Maxa Schelera i Victora E. Frankla podejmuje M. 

Wójtowicz w artykule „Ofiara sensem cierpienia - koncepcje Maxa Schelera i Victora E. 

Frankla“. In: BARTOSZEK, A.: W poszukiwaniu sensu cierpienia, s.110-122.  
24 PIECUCH, CZ.: Człowiek metafizyczny, s.126.  
25 Ibidem, s.127. 
26

 Problem cierpienia w kontekście niepełnosprawności ruchowej, związanej z niemoż-

nością panowania nad własnym ciałem, porusza Izabela Bieńkowska w artykule „Wybrane 

elementy logo terapii w pracy z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo w późnym okresie ado-

lescencji.“ Artykuł zamieszczony w niniejszym tomie.  
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świadomy wybór dokonywany w imię wyższych wartości (konieczność moralna). 

Można zatem afirmować cierpienie, ze względu na fakt, iż stanowi efekt naszego 

wolnego wyboru.  

Logoteoria posiada aplikacje praktyczne w logoterapii, pierwsza z nich stanowiąc 

fundament antropologiczny, w swych dążeniach odsłania problematykę sensu cier-

pienia, a w szerszym kontekście problematykę sensu życia, druga koncentruje się 

wokół kluczowych kwestii rozwiązywania konkretnych zagadnień i formułowanych 

pytań – w jaki sposób można pomóc człowiekowi cierpiącemu? 

Dokonana przez Frankla diagnoza współczesnej formacji kulturowej, odsłania 

pogłębiający się proces „izolacji jednostki od jej problemów duchowych.“
27

 Wymie-

nia szereg zjawisk społecznych alienujących autentyczne doświadczenie własnej du-

chowości, tj. konsumpcyjny model życia, preferencja wartości materialnych, za-

mknięcie sfery działania skoncentrowanej na teraźniejszości, myślenie kolektywne, 

fatalistyczna postawa wobec życia, „ucieczka“ od wolności i odpowiedzialności a ta-

kże fanatyzm. Dostrzegane prze Frankla zjawiska, ulegają współcześnie pogłębionej 

transformacji, generując szereg negatywnych zjawisk obecnych w sferze kultury 

i społeczeństwa. „Patologia współczesnej formacji kulturowej oddala człowieka od 

najgłębszej, duchowej prawdy o nim samym. Uleganie tej tendencji niesie z sobą 

groźne konsekwencje. W życiu społecznym mogą się one ujawnić przez rozkwit sys-

temów totalitarnych, przemoc, pogłębienie nierówności społecznych i niesprawiedli-

wość“.
28

 Jednostka egzystując w warunkach kryzysu kultury i społeczeństwa nie 

rozwija w sposób prawidłowy sfery duchowej, opartej na recepcji i transmisji war-

tości, bo przecież to „warunki społeczne, w tym także ekonomiczne i kulturowe są 

podstawowym czynnikiem wpływającym na charakter jednostki i jej postępowa-

nie“.
29

 Problem sensu życia, wolności i odpowiedzialności, a także zanik wrażliwości 

społecznej prowadzi do kryzysu osobowości. Problem sensu życia, uznany w rozwa-

żaniach Frankla za istotny element samorealizacji i transcendencji osoby, zostaje 

stłumiany przez konsumpcyjne modele egzystencji. Istotny problem autentyczności 

egzystencji, problem cierpienia, bólu i śmierci sytuuje jednostkę w sytuacji bezrad-

ności egzystencjalnej. Logoterapia skierowana na proces odsłania sensu bycia sta-

nowi próbę przywrócenia właściwych relacji podmiotu ze światem, opartym na au-

tentycznych wartości i możliwością ich realizacji w sensownej egzystencji.  

Koncepcja homo patiens, podobnie jak wiele innych, obecnych zarówno w dys-

kursie filozoficznym, jak i w samej psychologii analizującej teorie osobowości, ak-

centuje silnie motyw traumatyczny, stanowiący fundament kryzysu osobowości 

                                                   
27 WÓJTOWICZ, M.: Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, s.85.  
28 Ibidem, s.86.  
29 KUZIOR, A.: Bycie, posiadanie, nadzieja. Zabrze: Oficyna Wydawnicza stowarzysze-

nie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2011, s.117-118.  
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twórczej, generujący moment transformacji podmiotowości w kierunku pełnej reali-

zacji egzystencji, otwierającej dostęp do sfery życia duchowego osoby.  
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Fenomén existenciálneho prebudenia a hodnota domova u mladých ľudí
1
 

Eva NANIŠTOVÁ 

Abstract 

One of the basic tasks of adolescence is the forming of identity and looking into 

answers to basic questions posed by life. The study characterizes the development tasks 

concerning existential questions and the meaning of life. The author presents summary of 

research that is mapping places personally important to adolescents. The value of home-

place was shown to be the most important one – described by young people not only 

through environmental and community attributes but also through existential attributes 

(Timelesness, Silence, Tranquility, Mysteriousness and Wonderment). 

Key words: existential values, home, adolescents. 

 

Mnohí autori sa zhodujú v názore, ņe mladí ľudia predstavujú veľmi citlivú, kreh-

kú a zraniteľnú súĉasť nańej spoloĉnosti. Ohrozením ich dozrievania je postmoderná 

kultúra, charakteristická krízou hodnotových noriem, etickou relativizáciou, liberali-

záciou vzťahov, spochybņovaním tradícií, konzumným správaním a masívnym mas-

mediálnym vplyvom. Jozef Augustyn
2
 v tomto kontexte hovorí o kríze otcovstva 

a civilizácii bez otca, ktorá sa prejavuje stratou prirodzenej autority a oslabením pút 

medzi otcami a deťmi.  

Obdobie adolescencie sprevádzajú výrazné zmeny v biologickej, psychosociálnej, 

interpersonálnej a spoloĉenskej sfére ņivota. Tieto zmeny by mali byť zavŕńené ukot-

vením vlastnej identity, zrelosťou v oblasti reprodukĉnej, postupnou stabilizáciou 

v oblasti kognitívnej, emocionálnej a vybudovaním osobného systému preferencií vo 

sfére vzťahov, odbornej profilácie, ako aj orientácie v hodnotovej, morálnej a sveto-

názorovej oblasti.  

Súĉasné teórie vývinu osobnosti sa na jednotlivé obdobia vývinu pozerajú proce-

suálne, cez plnenie vývinových úloh a prekonávania ńpecifických tranzitných fáz. 

Vývinová úloha predstavuje aktuálnu výzvu, spojenú s konkrétnym ņivotným obdo-

bím. Objavuje sa v urĉitom ĉase ņivota jednotlivca a jej úspeńné dosiahnutie vedie 

k pocitu ńťastia a oĉakávania úspechu pri plnení ďalńích úloh, zatiaľ ĉo zlyhanie mô-

ņe viesť k preņívaniu sklamania, negatívnemu hodnoteniu sociálnym okolím a spo-

loĉnosťou, ako aj k ťaņkostiam pri realizácii ďalńích úloh. Do rámca vývinovej úlohy 

sa zaĉleņujú potreby a oĉakávania spoloĉnosti v ktorej jednotlivec ņije, ako aj jeho 

                                                   
1 Ńtúdia bola vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA (reg.ĉíslo 1/0252/10).  
2 Porov. AUGUSTYN, J.: Otcovstvo. Trnava: Dobrá kniha, 2002, s.17-29. 
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individuálne potreby, dôleņité oĉakávania a situácie.
3
 Splnenie urĉitej vývinovej úlo-

hy býva ĉasto nároĉné, pretoņe v procese jej plnenia sa jednotlivec potrebuje osobne 

vysporiadať s mnoņstvom protichodných tendencií, vrátane vnútorných a interper-

sonálnych konfliktov. E.H. Erikson
4
 povaņuje za hlavnú úlohu adolescencie hľadanie 

svojho miesta v ņivote a vytváranie identity vlastného Ja (ego-identity). Pavel Říĉan 

definuje adolescenciu ako senzitívne obdobie pre nachádzanie osobnej identity, hoci 

jeho koncepcia viac preferuje sociálny rámec formovania identity, neņ eriksonovský 

koncept ego-identity.
5
  

Adolescencia ako zavŕńenie vnútorného zápasu o osobnú i sociálnu identitu jed-

notlivca sa tieņ spája s hľadaním odpovedí na otázky vlastného bytia a smerovania. 

Okruh odpovedí na tieto otázky pritom presahuje aktuálny ĉasový horizont a môņe sa 

týkať i presahu historických a existenciálnych hraníc. R. Guardini za cieľovú úlohu 

adolescencie povaņuje tendenciu „odlíńiť sa od ostatných, stať sa zodpovednou a slo-

bodnou bytosťou, získať o svete a svojom postavení vlastný úsudok, byť sám sebou 

na ceste k ostatným ľuďom, byť JA, aby som bol schopný povedať TY.“
6
 Rizikom 

tohto obdobia je „zaseknutie“ sa v procese dozrievania a zotrvanie v závislosti, pozí-

cii vzbury alebo bezpeĉí moratória. Základným atribútom zavŕńenia tejto fá zy je na-

rastajúca vitalita a dynamika ukotvujúcej sa osobnosti, no na druhej strane ne dosta-

tok skúseností, a tieņ urĉitá naivná zanietenosť, ktorú môņu niektorí dospelí zneuņiť. 

 

Existenciálne prebudenie ako fáza existenciálneho vývinu 

Adolescencia je obdobím, v ktorom sa dospievajúci uĉí dorastať do rozhodnutí, 

ktoré ho môņu ovplyvniť na celý ņivot. Medzi dôleņité vývinové úlohy v období dos-

pievania sa zaraďuje rozvoj intelektu,abstraktného myslenia, emocionality, interper-

sonálnych zruĉností, predstavy o dôleņitých osobných cieľoch a ņivotnom ńtýle; ujas-

nenie hierarchie hodnôt, reflexie a stabilizácie vlastného vzťahu k svetu a k ņivotu 

(svetový názor).
7
 Sv. Augustín

8
 za základnú úlohu a skúsenosť tohto obdobia v kon-

texte duchovného zrenia k múdrosti rozlińuje trpezlivosť a vytrvalosť (patientia), naj-

mä v obrane proti pokuńeniam, ktoré sú typické pre túto periódu „búrok a pudovo-

sti.“ Zmysel v tomto období nespoĉíva primárne v pohlavnom dozrievaní, ale v hľa-

                                                   
3 Porov. MACEK, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívají-

cích. Praha: Portál, 1999. 
4 Porov. ERIKSON, E.H.: Ţivotní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 

1999, s.70-74. 
5 Porov. ŘÍĈAN, P.: Cesta ţivotem. Praha: Portál, 2006. 
6
 GUARDINI, R.: Ţivotní období. Praha: Zvon, 1997, s.22. 

7 Porov. MACEK, P.: Adolescence.  
8 In: KORHERR, E.J.: Pedagogická psychológia pre pedagógov: Vývinovopsychologické 

základy. Bratislava: RKCMBF UK, 1996, s.43. 
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daní ņivotných plánov, objavovaní sveta hodnôt, v orientovaní sa na budúcnosť a vy-

tváraní nových sociálnych vzťahov.
9
 Logoterapeut K. Popielski v analýze existenciá-

leho vývinu vzhľadom na rozvoj „Ja“ a osobných hodnôt v existenciálnom ĉasopries-

tore vymedzuje obdobie adolescencie ako tranzitné obdobie medzi búriacim a osa-

mostatņujúcim sa „Ja“, medzi prelomovou etapou formovania identity a etapou 

rozhodovania a voľby. V tomto období je vo vývine „Ja“ ńpecifický autobiografický 

pohľad na kontinuum minulosť – budúcnosť a prekonávanie sebaobmedzujúcich hra-

níc v snahe o nezávislosť voĉi vlastnej rodine. Za typické v existenciálno-priestoro-

vej orientácii povaņuje rozńirovanie okruhu osôb, záujem aņ fascináciu vnútorným 

svetom a osobnú konfrontáciu s metafyzickými hodnotami. V dimenzii noetickej 

temporality je výrazné preņívanie existenciálneho nepokoja, dôraz na ideály, ktoré 

predchádzajú ĉiny a sú väĉńie a silnejńie ako moņnosti, ako aj prechod v akcentovaní 

zo stavu „som“ do stavu „budem.“
10

  

Jednou z charakteristík obdobia adolescencie je i zvýńený záujem o konfrontáciu 

s existenciálnymi otázkami ņivota. V klasickej uĉebnici ontogenetickej psychológie 

je adolescencia povaņovaná za metafyzické ņivotné obdobie s vrcholiacim rozvojom 

kognitívnych schopností.
11

 Mladí ľudia sa zaĉínajú intenzívne zaujímať o existenciál-

ne a spoloĉenské otázky, zaĉínajú filozofovať a hľadať pravdu, pýtajú sa na smer, 

podstatu a zmysel svojho ņivota, preņívajú náboņenské krízy, pochybnosti a konver-

zie, hľadajú odpoveď na posledné otázky svojho ņivota, zaĉínajú si vytvárať ņivotné 

plány a ciele, hodnotové systémy a ideály a formovať svoj vlastný názor o svete, pô-

vode ĉloveka a o zmysle ņivota. Inak povedané, u dospievajúcich sa v tomto období 

otvárajú perspektívy budúcnosti s novým smerovaním, zvýńenou motiváciou k sta-

noveniu a realizácii nových cieľov, hľadaním odpovedí na bytostné otázky a zmysel 

vlastného ņivota. Hľadania a pochybnosti, osobné konfrontácie a vnútorné krízy v to-

mto období sa intenzívne dotýkajú existenciálnej dimenzie ņivota
12

 a súvisia s tzv. 

„fenoménom existenciálneho prebudenia.“
13

 

Fenomén existenciálneho prebudenia ako typický prejav v období adolescencie sa 

vysvetľuje zvýńeným záujmom adolescentov o konfrontáciu s existenciálnymi otáz-

kami ņivota o jeho podstate, zmysluplnosti a smerovaní; ako aj rozvojom kognitív-

nych funkcií a úrovņou myslenia, ktoré dosahuje v období adolescencie formálnu 

                                                   
9 Porov. KORHERR, E.J.: Pedagogická psychológia pre pedagógov, s.170, 182. 
10 Porov. POPIELSKI, K.: Psychologia egzystencii: Wartości w życiu. Lublin: KUL, 

2008, s.128. 
11 PŘÍHODA, V.: Ontogeneze lidské psychiky II. Vývoj člověka od patnácti do třiceti let. 

Praha: SPN, 1967, s.85-90. 
12

 FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997, s.101-103. 
13 S termínom „existenciálne prebudenie“ sa stretáváme v nańej odbornej literatúre 

prvýkrát explicitne u P.Halamu. Porov. HALAMA, P.: Zmysel ţivota z pohľadu psychológie. 

Bratislava: SAP, 2007. 
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úroveņ s abstraktnými prvkami.
14

 Pokiaľ ide o oblasť hodnotovú, nastáva v tomto ob-

dobí výber a rozhodovanie vo vzťahu k existenciálno-metafyzickým hodnotám a sús-

tredenie pozornosti na dobro, pravdu, krásu, spravodlivosť. Zaujímavým je v tejto 

súvislosti porovnanie základných charakteristík fenoménu existenciálneho prebude-

nia u adolescentov a troch pilierov preventívneho systému don Bosca.
15

 Rozvoj kog-

nitívnych schopností, úroveņ formálneho myslenia a abstraktné funkcie myslenia 

moņno podporovať dôrazom na pilier Rozum, konfrontácia s existenciálnymi otáz-

kami, hľadanie podstaty a zmyslu ņivota je otvorenosťou pre výchovné pôsobenie 

v oblasti Viery a pilier Láskavosť je tou najvhodnejńou cestou k mladým, u ktorých 

je v období adolescencie výraznou charakteristikou najmä emocionálna rozorvanosť, 

konfliktné medzigeneraĉné vzťahy, vzdor a búrenie sa.
16

  

V logoterapeutickom kontexte moņno existenciálne prebudenie definovať ako 

proces objavovania a odkrývania bytostnej existenciálnej túņby po zmysle
17

 a postup-

ného dozrievania vôle ku zmyslu.
18

 Ukotvenie tohto procesu sa uvádza nielen v sú-

vislosti s rozvojom kognitívnych ńtruktúr a abstraktného myslenia, ale aj so zmenou 

perspektívy v pohľade na interpersonálne, spoloĉenské a existenciálne otázky ņivota. 

Napriek tomu, ņe existenciálne významné témy sú ĉasto spájané najmä s dospelou 

populáciou, je potrebné zdôrazniť, ņe uņ v období ranej adolescencie dochádza k pre-

hĺbeniu vedomia o existenciálnych otázkach a mnohé z adolescentných konfliktov sú 

práve dôsledkom konfrontácie s existenciálnymi otázkami ņivota.
19

 Adolescenti expe-

rimentujú s pojmami fyzikálneho sveta, kombinujú a abstrahujú ich v kontexte sociál-

nom, morálnom i filozofickom, avńak miera ich vlastnej zaangaņovanosti a otvorenie sa 

                                                   
14 Porov. HALAMA, P.: Zvládanie existenciálnej úzkosti adolescentov pomocou vytvára-

nia zmyslu ņivota. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2000, 35, 3, s.222-232. 
15 Prehľadným spôsobom tieto piliere preventívneho systému don Bosca opisujú napr. G. 

B. Bosco (BOSCO, G.B.: Vychovávať v duchu dona Bosca: Spiritualita preventívneho 

výchovného systému. Bratislava: Don Bosco, 2008), F. Motto (MOTTO, F.: Výchovný systém 

Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco, 2005) a A. Dermek (DERMEK, A.: Výchovný systém 

dona Bosca. In: REIMER, T. (ed.): Preventívny systém v diele a praxi Andreja Dermeka. 

Bratislava: Don Bosco, 2006, s.24-49). 
16 O trojĉlene rozum, viera a láskavosť, ktorý je podstatou pedagogiky dona Bosca, sa píńe 

v Stanovách Spoloĉnosti svätého Frantińka Saleského (2009, ĉl. 38, s.73) slovami: „Aby sme 

mohli plniť svoju výchovno-pastoraĉnú sluņbu, don Bosco nám zanechal preventívny systém. 

Celý tento systém sa opiera o rozum, náboņenstvo a láskavosť. Nepouņíva donucovacie 

prostriedky, ale dovoláva sa zdrojov rozumu, srdca a túņby po Bohu, ktorú kaņdý ĉlovek nosí 

v hĺbke svojej duńe.“  
17 Porov. LUKASOVÁ, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997, s.184-197. 
18 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu, s.7-29. 
19 VINDIŃOVÁ, J.: Existenciálne otázky v procese utvárania identity u adolescentov, 

2011. 
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pre zmenu úzko súvisí s osobnou preferenciou a subjektívnou významnosťou problémov 

a tém, o ktorých uvaņujú. Mnohé negatívne prejavy v ich správaní, spájané ĉasto so so-

ciálnou patológiou, môņu byť z tejto perspektívy dôsledkom ich osobnej neistoty, difúzie 

identity, resp. obranným mechanizmom voĉi narastajúcej neistote a úzkosti.  

Existenciálne prebudenie môņeme tieņ vnímať ako proces, komplementárny s mo-

rálnym vývinom v adolescencii, pretoņe s postupným prekonávaním egocentrizmu, 

novou kvalitou interpersonálnych vzťahov a s rozvojom abstraktného a logického 

myslenia si adolescenti postupne rozvíjajú aj svoju osobnú morálku. Svoj „emanci-

paĉný proces“ s cieľom separácie realizujú dospievajúci najmä vo vlastnej rodine, 

kde konfrontujú svoj spôsob ņivota a názory s rodiĉmi. Pri optimálnom priebehu pro-

cesu separácie a uvoľņovania vzťahových väzieb sa tento proces zavrńuje obnovením 

pozitívneho vzťahu k rodiĉom a k ich hodnotám. 

 

Domov ako existenciálne významná hodnota pre mladých ľudí 

Tému bytia, prebývania a domova moņno ako univerzálnu ľudskú skúsenosť zara-

diť medzi základné antropologické charakteristiky, pretoņe jednou z najhlbńích exis-

tenciálnych túņob je túņba byť milovaný, patriť niekam, byť vo vzťahu.
20

 K celo-

ņivotnému zápasu ĉloveka o jeho integritu a zmysluplnosť patrí aj koncept domova.
21

 

Má svoje vyjadrenie v trvalej oscilácii ľudského ducha, prejavujúcej sa navonok ten-

ziou medzi prázdnotou a naplnením, potrebou zostať a odvahou odísť, inklináciou 

k súkromiu, samote, ale aj ku vzťahom, schopnosťou prijímať, ale aj ochotou daro-

vať a odovzdávať.
22

 Podľa E. Lukasovej bol V.E. Frankl ĉlovekom so „zmyslom pre 

domov“, s vnútornou väzbou k svojmu rodnému mestu. Táto blízka Franklova spolu-

pracovníĉka a ņiaĉka píńe, ņe ĉlovek - ktorý nikdy nikde nepatril - môņe neskôr blú-

diť, a kríza svedomia a ņivotnej orientácie ĉasto vyjadrujú túņbu po stratenom do-

move.
23

 Nájsť svoje pravé miesto vo svete a zmysel ņivota sa najskôr podarí tam, kde 

existuje hlboká vnútorná väzba k domovu. Zatiaľ ĉo psychoanalytické interpretácie 

rozumejú pod touto túņbou regresnú potrebu návratu do lona matky, mystici hovoria 

o túņbe po návrate do náruĉia Otca. V tomto kontexte sa pocit domova, preņívaný od 

primárnej biologickej a emocionálnej vzťahovej väzby k matke a najbliņńím po-

stupne spája s urĉitými miestami alebo spoloĉenskými prostrediami, ale rovnako na-

dobúda význam pri uvedomovaní si svojej metafyzickej personality.
24

  

                                                   
20 Porov. NANIŃTOVÁ, E.: Psychológia domova: kontexty a teoretické východiská. 

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008, s.97. 
21 Porov. ŘÍĈAN, P.: Cesta ţivotem. Praha: Portál, 2006. 
22 Porov. NANIŃTOVÁ, E.: Psychológia domova, s.156. 
23 Porov. LUKASOVÁ, E.: Logoterapie ve výchově, s.187-188. 
24 Porov. NANIŃTOVÁ, E.: Psychológia domova, s.99. 



108  Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládeţou  
                                                                                                                                                                                                                                  

 

Z výskumných zistení u slovenských adolescentov vyplýva, ņe koncept domova 

povaņujú za najvýznamnejńí prvok v preferenciách obľúbených miest, kde sa radi 

vracajú.
25

 Kvalitatívnou analýzou maturitných písomných prác na tému osobne výz-

namných miest bol ako osobne najvýznamnejńie miesto (cca 61% preferencií) identi-

fikovaný Domov v jeho rôznych konotáciách (ako rodná vlasť, rodný kraj, rodisko, 

domov u starých rodiĉov, súĉasné bydlisko, vlastný dom resp. izba). Miesta domova 

opisovali mladí ľudia cez Environmentálny modus, tzn. s výrazným zastúpením prí-

rodných scenérií s dôrazom na vegetáciu, opisom fauny, horstva alebo vodných 

zdrojov, rázovité geografické oblasti a pod.; ďalej cez Komunitný modus, s dôrazom 

na vnímanie a preņívanie „pocitu domova“, kvality a intenzity vzájomných vzťahov, 

ako aj spomienkami a záņitkami, spájajúcimi sa s ľuďmi a urĉitými miestami. Zaují-

mavým zistením boli opisy, obsahujúce Existenciálny modus miesta, ktoré presaho-

vali do roviny hľadania odpovedí na bazálne existenciálne otázky, súvisiace s vlast-

ným bytím a zmyslom ņivota; s hľadaním osobného vzťahu so Stvoriteľom stvoren-

stva; s preņívaním posvätna, mystéria a mystickej tajomnosti urĉitých miest. V rámci 

tohto modusu boli identifikované aj existenciálne túņby mladých ľudí, objavované 

a odkrývané v priestore intimity, samoty a vnútornej uzobranosti. Nové poznatky 

v tejto súvislosti priniesla detailnejńia analýza opisov konkrétnych miest z hľadiska 

ich atmosféry, humánnymi geografmi ĉasto nazývanej „genius loci.“ Existenciálne 

ukotvené opisy obľúbených miest návratu bolo moņné zaradiť do piatich typov kate-

górií, ńpecifických osobitým vnímaním a preņívaním atmosféry daného miesta. Bez-

časovosť bola adolescentmi vnímaná cez kontempláciu prírodnej scenérie; v inten-

ciách ņivotného rytmu a ņivotného ńtýlu; Modus Ticho percipovali adolescenti najĉa-

stejńie ako „plnosť“ ticha a v spojení s ďalńím modusom atmosféry miesta, ktorý sme 

identifikovali ako Pokoj (preņívaný cez nájdenie pokoja – vliatie pokoja – prebýva-

nie v pokoji). Osobité postavenie s atribútmi existenciálneho presahu mal modus 

Tajomnosť daného miesta a modus Úţas (ako proces od vzbudenie úņasu – naplnenie 

úņasom – aņ po bytie v úņase).  

 

Existenciálne prebudenie a hodnoty 

 E. Lukasová zdôrazņuje, ņe kráľovskou cestou logoterapie sú hodnoty, predo-

vńetkým váņne prijatá „prapôvodná túņba a snaha po objektívnej hodnotovej miere, 

od ktorej vńetky nańe subjektívne predstavy hodnôt prijali svoje dobro.“
26

 Dôsledkom 

ņivota, v ktorom sú hodnoty preņívané, realizované a redukované len na povinnosti, 

ktoré sú v kontraste s vlastnými túņbami je znechutenie, strata radosti zo ņivota a ņi-

                                                   
25

 NANIŃTOVÁ, E.: Miesta návratu: preferencia miesta u adolescentov. Trnava: 

Tyrnaviensis, 2009, s.109. 
26 LUKAS, E.: Túţba po zmysle: Logoterapeutické odpovede na existenciálne otázky. 

Trnava: IEPNL, 2003, s.79. 
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votnej vitality. Na druhej strane, zdravá dynamika a napätie medzi expanzívnym cha-

rakterom túņby a svetom ohraniĉeným vlastnými limitmi predstavuje základný para-

dox tvorivého napätia v ľudskom i spirituálnom raste. Túņba môņe mať charakter 

existenciálnej motivaĉnej sily, ktorá dáva energiu a sebatranscendentné smerovanie 

nańej psychike. V tomto zmysle má metafyzický charakter a ontologickú hodnotu, je 

typická pocitom neúplnosti a podnecuje k otvorenosti voĉi pohybu na horizontále 

i vertikále bytia.  

 Domov je nielen miestom, kde sa ĉlovek narodil, odkiaľ pochádza; ale i miestom 

kde patrí a kam smeruje. Predstavuje jeden z atribútov zrelej a integrovanej osobno-

sti, a tieņ dôleņitú ņivotnú hodnotu. Hodnotu, ktorej ohrozenie alebo strata môņe na-

vodiť hraniĉnú situáciu a postaviť ĉloveka pred rozhodnutie - orientovať sa podľa 

realizovateľnosti alebo podľa zmysluplnosti hodnoty domova. Strata akejkoľvek väz-

by si vyņaduje intenzívny obrat k prítomnosti, posilņovaný nádejou a vnútornou isto-

tou a môņe sa stať výzvou na existenciálne prekroĉenie hraníc.
27

 Za najzávaņnejńí 

stupeņ ohrozenia ņivotne dôleņitých hodnôt sa vńak nepovaņuje strata ich realizácie, 

ale spochybnenie ich platnosti. Zásadným východiskom z takejto hraniĉnej situácie 

je porozumieť situácii a centrovať ju k bytiu.
28

 Láskyplná zodpovednosť a zodpoved-

ná láska, môņe byť teda pravdivou odpoveďou na existenciálne problémy ĉloveka.
29

 

Úvahy o rieńení podobných situácií, a to mobilizáciou odvahy, nádeje a múdrosti, sú 

aktuálne aj vo vzťahu k hodnote domova. Domova ako miesta náńho horizontálneho 

i vertikálneho putovania, prebývania i bytia. Objavenie a ņitie tejto existenciálnej 

dimenzie domova, ktorá je implicitne prítomná nielen ako dôleņitá hodnota, ale tieņ 

existenciálna túņbach u mladých ľudí, môņe byť jednou z ciest, ako im pomôcť od-

krývať zmysel ich vlastného ņivota. Pretoņe objaviť pravdu o túņbe náńho srdca je 

návratom k prameņu náńho bytia, je nańím existenciálnym prebudením. 
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Patologické dôsledky existenciálnej krízy u mladých ľudí 

 Judita STEMPELOVÁ 

Abstract 

Paper contains references about life´s purpose of adolescents and suggests risk 

aspects of this age period in relation to pathology of behavior. In the second part of the 

paper we mention several statistics from pathological demonstrations of behavior of 

youth (alcoholism, smoking, game addiction) and their part on the general criminal 

activity.  

According to Logotherapy we offer the adolescents a few recommendations how to 

improve their life´s purpose.  

Key words: life’s purpose in adolescence, pathological demonstrations of behavior, 

existential inteligence, purpose of life of young people. 

 

S narastajúcimi krízovými fenoménmi spoloĉnosti je diskutovaná téma zmyslupl-

nosti bytia ĉloveka, zvláńť u mladých ľudí. Hľadáme spojitosť medzi chápaním 

zmyslu ņivota a jeho konkrétnym naplnením. Predpokladá sa nárast existenciálnej 

frustrácie vo vývinovom období adolescencie, nakoľko dochádza k zloņitej premene 

jedinca a jeho vĉlenenia do sociálneho prostredia. Moņno v tomto období badať aj 

nárast kriminality.  

Spoloĉenské zmeny výrazne ovplyvņujú nielen ņivot v rodine, ale celé dianie ĉlo-

veka. 

Niektoré sociologické ńtúdie diskutujú o nedostatku zmyslu a jeho dôleņitosti pre 

ĉloveka v kontexte celospoloĉenského poklesu preņívania zmyslu ņivota ako dôs-

ledku desocializácie, pretechnizovania, nárastu rýchlosti technických, ekonomických 

a spoloĉenských zmien pri ústupe tradiĉných hodnôt.
1
  

Cieľom nańej práce je poukázať na niektoré výskumy týkajúce sa preņívanie ņi-

votnej zmysluplnosti u adolescentov. Dedukujúc zo stúpajúceho patologického so-

ciálneho správania a zo ńtatistík kriminality adolescentov na Slovensku predpokladá-

me, ņe na týchto okolnostiach sa významne podieľa existenciálna kríza u mladých. 

Z ontogenetického hľadiska zmysel ņivota sa formuje v istých vývinových obdobiach 

ako proces zmeny, priĉom samotná adolescencia býva príĉinou krízy zmyslu. Proces 

zaĉlenenia sa so spoloĉnosti spojený s hľadaním vlastnej identity v súkromí a v spo-

loĉenskom ņivote, vrátane nových kontextov prostredia neraz sa spája s nenaplnením 

vlastných túņob a predstáv. Adolescencia je zvláńť senzitívne obdobie s bohatým ci-

                                                   
1 HALAMA, P.: Zmysel ţivota z pohľadu psychológie. Bratislava: SAP, 2007, s.6. 
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tovým sýtením, ale aj obdobím izolácie a preņívanej depresie pri neúspeńných sociál-

nych a emocionálnych vzťahoch. Na jednej strane sociálne prostredie pozitívne roz-

víja osobnosť pri poskytovaní hodnotného trávenia voľného ĉasu, ale môņe byť aj 

brzdiacim ĉiniteľom pri negatívnych enviromentálnych ĉi rovesníckych väzieb.
2
  

V ńtúdiach V.E. Frankla,
3
 nachádzame informácie o hodnotách a slasti, o zakrýva-

ní bezúteńnosti, prázdnoty a bezzmysluplnosti existencie alkoholom, drogami ĉi iný-

mi náhradnými zdrojmi u mladých. Podobne aj Lukasová
4
 v kapitole „o pudovosti 

proti slobodnej vôli“ pojednáva o nesprávnosti Freudovej teórie, ktorá osobnosť ĉlo-

veka zniņovala na pudovú úroveņ a pripomína, ņe „ĉlovek musí vedieť pre ĉo ņije, 

i keď jeho ciele nemusia byť nejak vzneńené“.
5
 „Táto zameranosť na budúcnosť a na 

zmysel nám umoņní preņívať pravé ńťastie“.
6
 Ako uvádza Tavel

7
 ńkandinávski autori 

sledovali vzorku 4116 nórskych adolescentov od 11 -16 rokov zisťujúc vzťah medzi 

zmysluplnosťou ņivota a zdrojmi ńkoly v snahe poukázať na hlavné súvislosti. 

V literatúre nachádzame rôznorodosť preņívanie zmyslu vo vzťahu k vekovému 

obdobiu adolescencie. Reker
8
 vo svojom výskume zistil zníņenú úroveņ ņivotnej 

zmysluplnosti v skupine od 16-20 rokov, kde bolo 282 respondentov, ĉo vysvetľuje 

preņívaním ich neistoty ohľadom ich budúcnosti, ako aj absenciou jasných ņivotných 

cieľov, ĉo prispieva k preņívaniu istej vnútornej prázdnoty. Miera ņivotnej zmyslupl-

nosti podľa neho dosahuje vrchol v strednom veku 36-45 rokov. 

Tavel
9
 vo svojej výskumnej práci, ktorá obsahovala vzorku 946 respondentov zo 

Slovenska, Ĉeska, Rakúska a Nemecka zistil, ņe miera preţívanej zmysluplnosti 

a existenciálnej frustrácie je podmienená vekom. Potvrdil fakt, ţe jedinci medzi 30-

39 rokom ţivota preţívajú svoj ţivot najzmysluplnšie, pričom nezáleţí, či osoby po-

chádzali zo „západného“ alebo „bývalého východného bloku“. V inom sledovaní 

zistil, ņe na formovaní ņivotnej zmyslupolnosti sa výrazne podieľajú starí rodiĉia.  

                                                   
2 NANIŃTOVÁ, E.: Vývinové ńpecifiká preferencie miesta u adolescentov. In: 

SUCHOCKA, L., SZTEMBIS, R. (eds.): Czlowiek i dzielo. Ksiega jubileuszowa dedykowana 

ks. prof. K.Popielskiemu. Lublin: KUL, 2010. 
3 FRANKL, V.E.: The Doctor and the Soul. Psychotherapy to Logotherapy. New York-

London, 1955; FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996. 
4 LUKASOVÁ, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997, s.37-56. 
5 Tamtieņ, s.42. 
6 Tamtieņ, s.194.  
7 TAVEL, P.: Aktuálnosť zmyslu ņivota u detí a mládeņe a moņnosti psychologickej práce 

s ņou. In: Psychiatria-psychoterapa-psychosomatika, 16, 2009, 1, s.37-42. 
8 REKER, G.T., PEACOCK, E.J., WONG, P.T.P.: Meaning and purpose in life and well-

being: A life span perspective. In: Journal of Gerontology, 1987, 42, 1, s.44-49. 
9 TAVEL, P.: Otázka rozdielnosti preņívania zmyslu ņivota. In: HALAMA, P., KLĈOVA-

NSKÁ, E., MRÁZ, M. (eds.): Logoterapia - Človek pri hľadaní seba samého - logoteoretický 

prístup. Trnava: FF TU v Trnave, 2004, s.119-129.  
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Mladí ľudia vedia lepšie uchopiť zmysel svojej existencie ako to uvádzajú viacerí 

autori – Lukasosová, Ebersole, Masniĉáková, Klĉovanská, Suchocká, Deviĉ, Hvoz-

dík a ďalńí.
10

 Podobne aj Křivohlavý, Länglesa sa vo svojich prácach
11

 dotýkajú 

zmysluplnosti ņivota vo vzťahu k veku. 

U vysokońkolských ńtudentov sa obsah zmysluplnosti ņivota mení ĉasom a pod-

mienkami. Niektorí autori zdôrazņujú významný zdroj zmyslu - lásku, vzťahy priate-

ľov a rodinu,
12

 podobne aj Bak
13

 uvádza rodinné ńťastie, lásku, dôveru a prácu. Myslí 

si, ņe mladí ľudia sú veľmi prosociálni a význam pre nich majú viac city a rodina 

ako peniaze. Ebersole a De Vogler
14

 u vysokońkolských ńtudentov zistili, ņe naj-

preferovanejńím zdrojom zmyslu boli vzťahy (36%), sluņba (14%), rast (13%) 

a presvedĉenie (12%). Klĉovanská v rokoch 2001-2005 skúmala preferenciu hodnôt 

u adolescentov – preferenciu hodnoty lásky tvorilo (87%), zdravia (86%), rodiny 

(76%), slobody (55%). Rozdiely medzi adolescentami súviseli s rozvojom noetické-

ho rozmeru osobnosti.
15

 K iným zisteniam sa dopracovala Dědová
16

 u vzorky 77 

respondentov - vysokońkolákov, ktorých sledovala o 5 rokov neskôr, kde dominovali 

ako hodnoty peniaze a zdravie, kým rodina na poslednom mieste.  

Z uvedeného vyplýva, ņe mladý vek je pozitívnou premennou pri preņívaní zmys-

luplnosti, avńak obsahovosť preņívania môņe byť rôznorodá. 

Prítomnosť ņivotných cieľov a ich napĺņanie ako aj zdroje zmyslu ņivota majú svoje 

korene vo vlastnej rodine. Potvrdila sa príbuznosť hodnotovej orientácie medzi rodiĉmi 

a adolescentami. Klĉovanská
17

 skúmala rodiĉov aj adolescentov, ktorí sa významovo ne-

líńili v miere zasadenia sa za vec, v angaņovanosti, túņby dať deťom to najlepńie, avńak 

výsledok ich snahy bol ĉasto odlińný. Autorka predpokladá, ņe problém nie je ani v sna-

                                                   
10 Porov. STEMPELOVÁ, J.: Zmysluplnosť ţivota adolescentov. Analýza Logo-testu. 

Trnava: FH TU, 2002. 
11 KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu ţivota. 

Praha: Grada Publishing, 2006; LANGLE, A.: Smysluplně ņít. Aplikovaná existenciální 

analýza. Brno: Cesta, 2002. 
12 ĈMÁRIKOVÁ, A., STEMPELOVÁ, J.: Práca v obsahovej analýze zmyslu ņivota. In: 

SARMÁNY SCHULLER, I. (ed.): Práca a jej kontexty. Bratislava: Stimul, 2004. s.338-344. 
13 BAK, T.: Uznávané a pociťované hodnoty medzi mládeņou. In: LOKŃOVÁ, I. a kol. 

(eds.), Výchova k hodnotám v škole a v rodine. Ruņomberok: ÚPV PF KU, 2006, , s.177-182. 
14 EBERSOLE, P., De Vogler, K.L.: Meaning in life:category self-ratings. In: Journal of 

Psychology, 1981, 107, 289-293.  
15 KLĈOVANSKÁ E.: Analýza hodnôt adolescentov, ktorých rodiĉia preferovali seba-

transcendetné hodnoty. In: NANIŃTOVÁ, E., KLĈOVANSKÁ, E. (eds.): Psychológia pre 

ţivot. Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2007.  
16 DEDOVÁ, M.: Hodnotové preferencie a ţivotná zmysluplnosť u vysokoškolských 

študentov pedagogických odborov. Trnava: FFTU, 2010, s.81-90. 
17 KLĈOVANSKÁ, E.: Hodnoty a ich význam v psychológii. Trnava: FF TU, 2005. 
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he, ani v obsahu hodnôt ale v spôsobe ich odovzdávania a v moņnosti slobodného výbe-

ru. Ĉasto chýbal osobný príklad rodiĉov, ktorí poņadujú od adolescenta to, ĉo oni neņijú. 

V posledných rokoch sa hovorí o existenciálnej inteligencii, ktorej koncept bol 

postupne rozpracovaný a operacionalizovaný nasledovne: Ide o schopnosť prijať 

alebo vytvoriť si (príp.oboje) a pouņívať taký systém presvedĉení, ktorý umoņní ĉlo-

veku poznávať, hodnotiť a interpretovať svoj ņivot ako zmysluplný a dokáņe ponúk-

nuť hodnotné ciele, v ktorých sa jedinec môņe angaņovať a tým preņívať svoj ņivot 

ako naplņujúci“.
18

 Zahrņuje v sebe schopnosť: 

–  vidieť aktuálne hodnotové moņnosti v danej situácii (schopnosť nájsť zmysel), 

–  adekvátnej organizácie svojich hodnôt (usporiadať presvedĉenia do systému), 

–  meneņovať dosahovanie cieľov (odhadnúť reálnost realizácie hodnôt), 

–  vplývať v oblasti zmyslu ņivota na iných ľudí (pomáhať iným hľadať zmysel ņivota). 

Obsah tohto pojmu vo vedeckej literatúre niekedy je vloņený do termínu „múd-

rosť“ – „ako schopnosť kvalitného uplatņovania poznávania v úzkej súvislosti s hod-

notovým systémom ĉloveka a spoloĉnosti.
19

 Z povedaného vyplýva, ņe adolescenti 

preņívajú existenciálne prebudenie spojené s niņńou mierou ņivotnej zmysluplnosti 

a potrebou objaviť svoj zmysel. Toto obdobie hľadania ĉasto nemá vypracovaný uce-

lený koncept „múdrosti“. Ĉlovek sa postupne ņivotom prepracováva cez prekáņky, 

neúspechy ĉi naopak veľké víťazstvá k existenciálnej inteligencii.  

Úlohou sprevádzateľov mladých (rodiĉia, priatelia, vychovávatelia, duchovní) je 

poukázať nielen na fyzické a psychologické potreby dospievajúcich, ale stavať pre-

dovńetkým na napĺņaní ich duchovných hodnôt. Ak „vákuum preņívania“ vzrastá pri 

slabo formovaným orgánom zmyslu – „svedomia“, potom sa hľadajú náhradné ciele, 

poskytujúce pôņiok – jedlo, pitie, drogy, hry, sexuálne hry, ale i vandalizmus, seba-

pońkodzovanie a ubliņovanie iným. Verejná mienka, reklama, média a nové techno-

logické vymoņenosti citlivo pôsobia na mládeņ, na oblasť ich psychického preņíva-

nia, na motiváciu a vôľu, tieņ na formovanie morálnej zloņky osobnosti. 

V druhej ĉasti práce, cez získané ńtatistické dáta v nańej populácii upozorníme na 

patologické dôsledky asociálneho správania adolescentov. Medzi asociálne prejavy 

radíme agresivitu, ńikanovanie, klamstvo, podvádzanie, krádeņe, úteky z domu a pobyt 

na ulici, vandalizmus.
20

 K antisociálnym prejevom sa vzťahuje násilné kriminálne 

správanie ako ublíņenie na zdraví, vraņdy, tieņ priestupky asociálneho správania 

presahujúce právnu normu. Závislosti rôzneho druhu (alkohol, drogy, poĉítaĉe, 

hry...) sú na rozhraní oboch prejavov podľa závaņnosti protispoloĉenského správania. 

                                                   
18 HALAMA, P.: Zmysel ţivota z pohľadu psychológie. Bratislava: SAP, s.107. 
19 RUISEL, I.: Úvahy o múdrosti. In: RUISEL, I. a kol.: Úvahy o inteligencii a osobnosti. 

Bratislava: ÚEP SAV, 2006, s.180-200. 
20 Porov. TRAIN, A.: Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2001. 
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Graf l: Asociálne správanie vo vzťahu k veku (ESPAD 2010-201).21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podľa výsledkov medzinárodného výskumného projektu ESPAD,
22

 ktorý sa reali-

zoval v 35 európskych krajinách na viac ako sto tisíc ńtudentov od 15 rokov je nárast 

fajĉenia (hlavne u dievĉat) a zneuņívania alkoholu v mladńích vekových skupinách 

(od 14 rokov), tieņ nárast konzumu marihuany a iných drog. Na Slovensku ńtudenti 

preferovali pitie ĉistého alkoholu, ĉo koreńpondovalo s nárastom problémového sprá-

vania v skupine (triede ĉi sociéte).
23

 Napriek tomu, ņe sa zdôrazņuje v zahraniĉných 

aj nańich odborných ńtúdiach ńkodlivosť návykových látok v období adolescencie 

ako jeden z významných prediktorov neskorńieho návykového správania, sme sved-

kami tejto neuteńenej ńtatistiky. Nelichotivý je vzrast fajĉenia u dievĉat, ktoré podce-

ņujú neskorńie dôsledky závislosti na cigarete.
24

 

V rámci projektu ESPAD 2010-2011 sa zisťovala aj miera agresívnych prejavov 

a násilného správania na základných a stredných ńkolách, kde v mladńích vekových 

skupinách (16-roĉní) je viac problémového správania.
25

 

                                                   
21 NOCIAR, A.: The Slovak ESPAD 2007 study. In: HIBBEL, B. et al.: The 2007 ESPAD 

Report. Stockoholm: Lowenberg Media, 2009, s.249- 251. 
22 HIBBEL, B. et al.: The 2007 ESPAD Report. Stockoholm: Lowenberg Media, 2009. 
23

 Tamtieņ. 
24 KYASOVÁ, M.: Kouření cigaret a dalńí formy rizikového chování adolescentů. In: 

Československá psychologie, XLVII, 2003, 1, s.57-63. 
25 Tamtieņ. 
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Adolescencia ako obdobie obsahuje aj „preņívanie osamelosti“, zvláńť pri slabńích 

rodinných vzťahoch. Aktuálnym vyplnením reálnych kontaktov je virtuálne prostre-

die internetu, online hier, kde trávi voľný ĉas temer 80% mladých, priĉom hráĉi on-

line hier sú predovńetkým chlapci. Remian
26

 vo svojom výskume zistil, ņe respon-

denti uviedli v 50% vysokú ĉasovú nároĉnosť, ich závislosť na hrách v 17% a stratu 

ĉasu v 12%. Z osobnostných charakteristík dominovala strata druņnosti, strata sociál-

nej aktivity a procosiálneho správania. Ukázalo sa aj zvýńenie depresivity u mladých. 

Niektorí autori tvrdia, ņe agresivita mladých pramení z násilia prijímaného z mediál-

nych komunikaĉných prostriedkov (televízia, internet, CD nosiĉe...), iní uvádzajú, ņe 

pri násilných hrách sa ich agresivita kanalizuje v zmysle emoĉnej abreakcie.  

Aktivita v sexuálnej oblasti koreńponduje s medializovaním sexuálneho správa-

nia, ĉastým vyobrazovaním erotických scén a predkladaním „mediálnych vzorov“ 

s uvoľnenými morálnymi normami. Skorý zaĉiatok partnerského sexuálneho správa-

nia je jedným z najvýznamnejńích faktorov nielen pre vznik prenosných sexuálnych 

chorôb, ale aj pre celkové reprodukĉné zdravie. Nezrelé preņívanie sexuality, strieda-

nie partnerov, skorá antikoncepcia spôsobuje veľa ťaņkostí pri formovaní emoĉných 

vzťahov v dospelosti a nepriamo vplýva na rozvody.
27

 V oblasti sexuálnej výchovy 

mládeņe máme veľké rezervy. 

Páchanie trestnej ĉinnosti u maloletých a mladistvých má svoje osobitosti: roz-

dielna je motivácia a príprava na trestný ĉin. Ich správanie sa prejavuje brutalitou, 

kriminálne delikty sú páchané pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, zvy-

ĉajne netaja svoje kriminálne ĉiny a jednajú viac emotívne ako racionálne, priĉom si 

ĉasto neuvedomujú dosah svojho správania. Z predloņených ńtatistík badať predbie-

hanie sa v hrubosti a násilnosti ĉinov.
28

 

Podiel detí a mládeņe na celkovej trestnej ĉinnosti na Slovensku sa ustálil na 20%. 

Najväĉńí vzostup sa ukázal v roku 1997: 28,3% a mierny pokles v neskorńích rokoch 

je vysvetľovaný aj poklesom populaĉnej vlny ako aj legislatívnymi úpravami. 

Halcin
29

 uvádza, ņe zaráņajúce je aj zvýńenie poĉtu obetí cez sexuálne zneuņívanie 

a vykorisťovanie, týranie a iné násilné ĉiny, tieņ obchod s deťmi. Antier
30

 tieņ pouka-

zuje na nárast agresívneho správania dievĉat, ktoré si vytvárajú svoje „gangy“ a po-

                                                   
26 Porov. REMIAR, J.: Jeden svet nestačí. Sociálne interakcie v kontexte masových online 

hier na hrdinov (MMORPG). ŃVOK, Bratislava: KP FF UK, 2011. 
27 Porov. ZVĚŘINA, J.: Pońkodilo by mladistvé sníņení věkové hranice pro sexuální styk? 

In: Psychologie dnes, 2009, 9, 15, s.32-33. 
28 Porov. KLIMÁĈKOVÁ, A: Preruńme cyklus násilia. In: Sociálna prevencia, prevencia 

kriminality, 2009, l, s.32.  
29 HALCIN, J.: Prehľad vybraných ńtatistických ukazovateľov. In: Sociálna prevencia – 

prevencia kriminality, 2006, 1, s.15-18. 
30 Porov. ANTIER, E.: Agresivita detí. Praha: Portál, 2004. 
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dieľajú sa na agresívnych protispoloĉenských ĉinoch. V tabuľke je aj nárast poĉtu 

recidivistov. 

 

Prehľadná tabuľka trestných činov na Slovensku za roky 2003 – 2009 (Štatistický úrad, 2009) 

 

Rok Poĉet trest.ĉinov 
Poĉet mladistvých 

14 – 18r. 

Poĉet maloletých 

deti do 14r. 
Recidivisti 

2003 56 632 8 590 4 102 10 632 

2005 51 619 7 734 3 648 8 544 

2007 53 481 7 356 2 356 8 713 

2009 56 265 6 031 1 378 10 987 

 

Pri porovnaní delikventnej mládeņe na Slovensku a Rakúsku (164 respondentov) 

sa zistilo, ņe mládeņ Rakúska má znaĉné deficity vo výchove a v chýbaní rodinných 

vzťahov. Za príĉinu protispoloĉenského konania probanti na Slovensku vyjadrili nu-

du a nedostatok aktivít vo voľnom ĉase. V Rakúsku sa ukazuje nedostatoĉná výchov-

ná starostlivosť v ńkole a najmä strata dôvery v autoritu uĉiteľa.
31

 V tomto smere aj 

u nás je potreba venovať viac starostlivosti. 

Neuteńujúce ńtatistické dáta vedú k zamysleniu, ako zmysluplne naplniť vákum 

zmyslu u mladých. Pred formulovaním návrhov na zmenu stavu poukáņeme na Fran-

klovo ponímanie osoby – ĉloveka.
32

 Obsah ńtvrtej tézy znie: „Osobnosť je duchovná“ 

– patrí jej nielen „organizmus ako nástroj, ale aj dôstojnosť“
33

. Autor pokraĉuje: 

„Dneńnej psychológii treba vytknúť, ņe je psychológiou bez ducha. Táto bez-duchá 

psychológia nie je ako taká iba slepá k osobe samej, ale je slepá aj k hodnotám – sle-

pá k tým hodnotám, ktoré sú svetským korelátom personálneho bytia – ku svetu zmy-

slu a hodnôt ako kozmos – k logu“.
34

 Ak psychológia neprijíma „duchovnosť ĉloveka“, 

potom celé jej snaņenie je mimo základnej perspektívy bytia. Koncept ņivotnej zmyslu-

plnosti zahrnutý v noetickej zloņke osobnosti nesmie byť vo výchove opomínaný. 

Zamýńľajúc sa nad moņnosťami zmeny existujúcich problémov, nad tým, ako 

vytvoriť priestor pre zmysluplné preņívanie bytia v adolescencii v súĉasnej spoloĉ-

nosti, pokúsime sa formulovať niekoľko téz na ozdravenie „zmyslu“ ĉerpajúc z logo-

terapeutickej literatúry uvedenej v príspevku: 

                                                   
31 Porov. BEELMAN, A.: Prävention von Kinder und Jugendkriminalität: Aktuelle Prob-

leme und Ergebnisse der internationalen Erfolgsforschung. In: BUNDESMINISTERIUM 

FÜR JUSTIZ (eds.): Das Jugendkriminalrecht von neuen Herausforderungen? Mönchen-

gladbach: Verlag Godesberg, 2009. s.257-274.  
32 Porov. FRANKL, V.E.: Vôľa k zmyslu. Bratislava: Lúĉ, 2010, s.113-123. 
33 Tamtieņ, s.115. 
34 FRANKL, V.E.: Vôľa k zmyslu, s.117. 
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Mladým treba odhaľovať zmysel a pozitívnu hodnotu svojho ņivota v konkrétnej 

situácii. Nauĉiť ich poznávať zmysluplnosť cieľov nielen v beņnom ņivote, ale aj 

v situáciach straty, utrpenia a frustrácie, aby si udrņali angaņovanosť v cieľoch.  

Posilniť rodinné prostredie a citové puto väzby na rodinných hodnotách. Teda 

zamerať sa na rodiĉov, ktorí pri uzatváraní manņelstva si plánujú perspektívu. 

Poskytnúť im kvalifikované poznanie o potrebách detí v súvislosti s ich vývinovým 

obdobím. 

Uspôsobiť presvedĉenia mladých do takého systému, aby si sami vytvárali istú 

hierarchiu hodnôt, ĉo im umoņní odolávať voĉi vonkajńím tlakom, aj osobným frus-

tráciam. 

Nauĉiť mladých rozlińovať, na ktoré ciele sa orientovať a ako mobilizovať svoje 

sily na ich dosiahnutie. Toto poznanie pravdy a rozlíńenie hodnôt nie je dnes ľahké. 

Vychovávať nielen k slobode, ale aj zodpovednosti od najútlejńieho veku. Zdôraz-

niť hodnotu „byť“ nad hodnotou „mať“. Byť dôsledný vo výchovných opatreniach 

a neklásť nerealizovateľné ciele. 

Posilņovať sebavedomie u mladých, aby dokázali napriek neprajným vonkajńím 

okolnostiam byť svedkami v oblasti zmyslu ņivota a inńpirovať iných k hodnotným 

cieľom.  

Rodiĉ, animátor výchovy, vychovávateľ a výchovný poradca, ĉi duchovný radca 

mali by byť presvedĉení v zmysluplnosti svojho konania. Majú rozumieť svetu mla-

dých a nenútene ich sprevádzať cestou ņivota. 
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Úvahy nad zmyslom života v psychoterapeutickej praxi 

Alexandra SLOBODNÍKOVÁ 

Abstract 

This study investigates the possibilities of discovering personal meaning in client´s 

life during psychotherapy, examines association between meaning in life and outcome in 

therapy. Also, the study investigates the influence of meaning in life and specific personal 

values on well-being and how to use this influence in psychotherapy. We also analyze 

circumstances limitating discovering of meaning in life, examine specific responses to 

life meaninglessnes and offer practical insights and guidelines for how to overcome this 

meaninglessness.  

Key words: meaning in life, psychotherapy. 

 

Úvod 

Zmysel ņivota je fenomén, o ktorom sa ĉasto hovorí a niekedy i mlĉí v najrozliĉ-

nejńích situáciách a odvetviach ľudského myslenia. Tému existencie, zmysluplnosti, 

bezzmyselnosti otvára literatúra (Sartre, Camus, Kafka....), reflektuje teológia (Til-

lich, Marcel, Buber…) a filozofia (Nietzche, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers…). 

Rôzne podoby otázky – Preĉo ņijem? Kvôli ĉomu? Podľa ĉoho? sa objavujú aj 

v nańom kaņdodennom ņivote a osobitne v hraniĉných situáciách. Avńak napriek 

vńetkým poznatkom, ktoré ĉlovek v priebehu storoĉí o sebe zistil, stále málo vieme o 

koneĉnom zmysle a svojom urĉení, a preto zostáva odpoveď na tieto otázky obtiaņna. 

 

Zmysel života v psychoterapii 

Na zaĉiatku si moņno poloņiť otázku, ĉi má vôbec zmysel sa nad témou zmyslu 

v psychoterapii zaoberať. Ako ĉasto nás vôbec vyhľadávajú pacienti s problematikou 

zmyslu? Ńtúdie, ktoré by potvrdzovali presné ńtatistiky, ĉísla, sú ojedinelé, ak vôbec 

nejaké sú. „Na zmysel naladení terapeuti“ vńak chýbanie zmyslu ņivota, preņívanú 

bezzmyslupnosť povaņujú za ĉastý syndróm. C.G. Jung
1 
tvrdil, ņe zhruba tretina jeho 

prípadov netrpí ņiadnou klinicky definovateľnou neurózou, ale pocitom nezmysel-

nosti a bezcieľnosti svojho ņivota a uzatvára, ņe niektoré typy psychopatológie vzni-

kajú ako dôsledok zlyhania v objavení zmyslu a naopak ņivotný zmysel môņe byť 

uzdravujúci pre psyché. Viktor Frankl potvrdil, ņe 20% neuróz, s ktorými sa stretáva 

v svojej klinickej praxi je noogénnych – t.j. vznikajú z absencie zmyslu ņivota. A na-

viac tvrdí, ņe kríza z absencie zmyslu, ktorá doposiaľ nevykryńtalizovala do jasného 

                                                   
1 Porov. JUNG, C.G.: Člověk a duše. Praha: Academia, 1995. 
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neurotického symptomatického obrazu je eńte ĉastejńia a vyskytuje sa u viac neņ 50% 

jeho pacientov.
2
 

Autor, ktorý najpodrobnejńie popísal syndróm existenciálnej neurózy je Maddi,
3
 

ktorý ho opisuje popisuje ako syndróm charakterizovaný presvedĉením, ņe vlastný 

ņivot je bezzmyselný, taktieņ apatiou, nudou, alienáciou a absenciou selektivity akcií, 

ĉinov. V praxi sa vńak ĉasto stáva, ņe klient neprichádza s jasnou ņiadosťou o pomoc 

v oblasti zmyslu ņivota. A tu práve prichádza na rad celkové vnímanie problematiky, 

ktorú si do psychoterapie prináńa klient a „naladenie psychoterapeuta“ na otázky 

zmyslu ņivota. Bergner
4
 predpokladá, ņe ņivotná bezzmyselnosť je ĉasto maskovaná 

rôznymi inými problémami. V kontexte ņivotnej pohody a duńevného zdravia, nemu-

sí byť iba jasne vyslovená. Potvrdzuje, ņe okrem klasickej existenciálnej neurózy, 

problémy bezzmyselnosti oveľa ĉastejńie tvoria súĉasť ńirńieho klinického syndrómu 

ako je napr. depresia, alkoholizmus, posttraumatická stresová porucha alebo obsesív-

no-kompulzívna porucha. Niekedy stojí bezzmyselnosť v pozadí beņných problémov 

ľudí, ktorí netrpia ņiadnou duńevnou poruchou.  

Naviac, ďalńou veľkou skupinou klientov, kde sa skôr alebo neskôr vynorí téma 

zmyslu, sú klienti, kde ich núdzový stav nie je prekonateľný na tej rovine, kde vzni-

kol, ale je potrebné, aby sa otvorila nová rovina, nadradená ņivotná sféra, v ktorej je 

akt ņivota pre ĉloveka opäť moņný, zatiaľ ĉo sa na rovine núdze zdal znemoņnený 

alebo skutoĉne bol znemoņnený v dôsledku existenĉného zúņenia osobnosti práve na 

túto rovinu Túto rovinu potom Frankl
5 

nazýva duchovnou rovinou, duchovným by-

tím, priĉom hlavným znakom tohto bytia je vôľa ĉloveka, ktorá predpokladá sebau-

vedomovanie a rozhodovanie v slobode a zodpovednosti a hlavnou zákonitosťou 

tejto dimenzie je motivácia, ĉi „vôľa“ k zmyslu.  

Dôvodom preĉo sa tejto téme v psychoterapii venovať, sú tieņ výsledky viacerých 

ńtúdií ktoré poukazujú na fakt, ņe vedomie ņivotnej zmysluplnosti je dôleņitým a kli-

nicky relevantným konńtruktom, ktorý má vplyv na duńevné zdravie. Yalom
6
 tvrdí, 

ņe nedostatok zmyslu je spojený s psychopatológiou. Moomal
7
 zistil, ņe absencia 

                                                   
2 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 
3 MADDI, S.R.: Creating meaning through making decisions. In: WONG, P.T.P., FRY, 

P.S. (eds.): The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical 

applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998, s.3-26. 
4 Porov. BERGNER, R.: Therapeutic approaches to problems of meaninglessness. In: 

American Journal of Psychotherapy, 1998, 52, s.1-16. 
5 Porov. FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995; FRANKL, V.E.: Vůle 

ke smyslu. Brno: Cesta, 1997. 
6 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
7 Porov. MOOMAL, Z.: The relationship between meaning in life and mental well-being. 

In: South African Journal of Psychology, 1999, 29, 1, s.42-48. 
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ņivotného zmyslu je spojená s mnoņstvom konvenĉných kategórií psychopatológie 

meraných MMPI aj Eysenckovým dotazníkmi. Vo svojej ńtúdii polemizuje s Frank-

lom a takisto existenciou ńpecifickej kategórie noogénnej neurózy a viac sa prikláņa 

k tomu, ņe absencia alebo deficit ņivotného zmyslu môņe byť podstatnou zloņkou 

psychopatológie vo vńeobecnosti. To by potom znamenalo, ņe otvorenie témy zmyslu 

ņivota, duchovnej zloņky osoby by bolo vhodné v kaņdodennej psychoterapeutickej 

praxi. Rovnako tak Kinnier a kol.
8
 potvrdzujú vzťah absencie ņivotného zmyslu ako 

spúńťaĉa depresie a následného zneuņívania psychoaktívnych látok. Wong
9 

uvádza, 

ņe zmysel ņivota je dôleņitým mediátorom psychickej pohody, bez ohľadu na jeho 

obsah a potvrdzuje, ņe záņitok ńťastia je tzv. vedľajńím produktom zmysluplného ņi-

tia, ĉo potvrdzuje teoretické východiská V.E. Frankla. Vńetky tieto zistenia nás teda 

môņu oprávņovať pracovať so zmyslom v ņivote v psychoterapii ako úĉinným ná-

strojom na ceste k uzdraveniu.  

 

Psychoterapeut ako sprievodca pri hľadaní zmyslu 

Pokiaľ uvaņujeme spôsobom, ņe preņívaná zmysluplnosť ņivota a práca s ņou mô-

ņe byť významnou súĉasťou psychoterapeutického procesu bez ohľadu na to, s ĉím 

za nami klient prichádza, je nutné poloņiť si otázku, ako s touto témou vhodne pra-

covať a ĉo to vlastne zmysel ņivota je a ako ho moņno pomôcť objaviť.  

V.E. Frankl
10

 „vôľu k zmyslu“ oznaĉuje ako základný predpoklad ľudskej exis-

tencie. Táto vôľa sa potom uplatņuje v konkrétnych ņivotných situáciách a zmysel sa 

naplní rozhodnutiami a ĉinmi, cez ktoré moņno objaviť hodnoty a uskutoĉņovať ich. 

Základným tvrdením jeho vnímania zmyslu v ņivote je predpoklad, ņe zmysel ne-

moņno vynájsť, zmysel je moņné objaviť. Rozoznáva dve úrovne zmyslu, ńpecifický 

a koneĉný zmysel. Ńpecifický zmysel je zmysel momentu, situácie, kým koneĉný 

zmysel existuje v dimenziách, ktoré sú pred nami skryté. Frankl ĉasto v svojom diele 

zdôrazņuje, ņe zmysel klientovi nemoņno „nadiktovať“, je moņné byť iba asistentom 

pri spoluobjavovaní (i keď v niektorých uverejnených kazuistikách klientom expli-

citne predkladá spôsob vnímania situácie). A samozrejme potom koneĉné urĉenie 

zmyslu ņivota nemôņe byť nikdy predmetom psychoterapeutickej pomoci, terapeut 

vńak smie a má klienta viesť aņ k bodu, kde si uņ môņe pomôcť sám doposiaľ nech-

                                                   
8 Porov. KINNIER, R.T. et al.: Depression, Meaningless, and Substance Abuse in 

“Normal“ and Hospitalized Adolescents. Reported at: Second annual meeting of American 

Psychological Society, Dallas, Texas, June 1990, 1990. 
9 Porov. WONG, P.T.P.: Implicit theories of meaningful life and development of Personal 

meaning Profiel. In: WONG, P.T.P., FRY, P.S. (eds.): The human quest for meaning. A 

handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1998, s.111-140. 
10 Porov. FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši; FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu. 
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ceným alebo netuńeným spôsobom.
11

 I z pohľadu psychoterapeutického je zásadným 

prínosom Frankla rozlíńenie egocentrického zmyslu (byť ńťastný, byť úspeńný, byť 

mocný apod.) a transcendujúceho zmyslu (oddať sa úlohe, ktorá ma presahuje). Via-

cero ńtúdií potvrdzuje, ņe práve objavenie transcendujúceho zmyslu má výraznejńí 

vplyv na psychické zdravie, duńevnú pohodu.
12

 

I.D. Yalom
13

 naproti tomu uvádza, ņe zmysel ņivota predstavuje individuálnu kre-

atívnu odpoveď na absolútnu bezzmyselnosť. Keďņe si je vńak väĉńina ľudí vedomá 

sebouvytvorenej podstaty zmyslu, je nutný ďalńí krok, a to prisvedĉenie. 

 

Techniky slúžiace k podpore vytvárania zmyslu v psychoterapii 

Jednou zo základných techník slúņiacich k podpore zmyslu pouņívanej v logote-

rapii, je dereflexia. Jej úĉinnosť vychádza z predpokladu, ņe ĉím zámernejńie hľadá-

me sebauspokojenie, tým viac nám uniká a ĉím viac naplníme nejaký sebatranscen-

dentný zmysel, tým viac ńťastia bude nasledovať. U pacientov v terapii je potom ne-

vyhnutné, aby im terapeuti pomohli obrátiť ich pohľad uprený na seba mimo ich 

osobu. Yalom
14 

k tomu ńpeciálne odporúĉa skupinovú psychoterapiu. Ďalńou techni-

kou pouņívanou v logoterapii je paradoxná intencia, ktorú vńak napr. Yalom
15

 zara-

ďuje len do existenciálnej psychoterapie - v rámci prijatia zodpovednosti za vlastné 

symptómy, ale popiera alebo mu je nejasná jej funkcia ako techniky poskytujúcej 

zmysel. Lukasová
16 

obhajuje paradoxnú intenciu ako ńpecificky logoterapeutickú 

techniku z hľadiska podpory k sebadińtancovaniu, ktoré potom môņe uvoľniť priestor 

pre nový pohľad. Modulácia postoja je pojem, ktorý do logoterapie vniesla E. Luka-

sová
17

 – ide o pojem, ktorý oznaĉuje logoterapeutické techniky rozhovoru a postupy 

ako Sokratovský dialóg, rozhovory zamerané na nájdenie zmyslu. Cieľom je podpora 

duchovnej roviny ĉloveka – podporuje schopnosť vzdoru voĉi nepriazni a zároveņ 

vôľu k zmyslu. Je to cesta, ktorá v rámci pomoci pri spoluobjavovaní zmyslu, má 

veľký význam najmä z hľadiska schopnosti zmierniť, ĉi prijať preņívané utrpenie 

klienta, spojené so stratou hodnoty v najńirńom slova zmysle. Veľmi zaujímavý po-

hľad na utrpenie a jeho zmysel potom ponúka P.T. de Chardin
18

, kde svet prirovnáva 

ku stromu a zdôrazņuje jeho rozdiel v porovnaní s metaforou kytice. V kytici pôsobia 

                                                   
11 Porov. WEIZAACKER, V.: Bolest a naděje. Praha: Vyńehrad, 1992, s.99-104. 
12 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
13 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
14 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
15 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
16 LUKASOVA, E.: Základy logoterapie. Bratislava: Lúĉ, 2009. 
17 Porov. LUKASOVÁ, E.: Základy logoterapie. 
18 CHARDIN de, P.T.: Bolest a naděje. 10 esejů o osobním zrání. Praha: Vyńehrad, 1992.  
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nedokonalé „trpiace“ kvety neĉakane a podivne, pretoņe boli natrhané kaņdý zvláńť a 

umelo zostavené v celok. Naproti tomu na strome, ktorý musel zápasiť s vnútornými 

prekáņkami svojho vývoja a vonkajńími nehodami neĉasu a búrok, sú zlámané vetvy, 

potrhané listy a uschnuté, neduņivé, zvädnuté kvety úplne namieste, sú svedectvom 

viac, ĉi menej obtiaņnych podmienok, za ktorých rástol strom, ktorý ich nesie. Lo-

goterapia v svojej praxi popisuje mnoņstvo metafor, ktoré podobným spôsobom 

môņu pracovať na zmene postoja a objavovaní zmyslu v rôznych ņivotných situá-

ciách. Lukasová
19

 priznáva, ņe zmysel utrpenia je sotva zjavný a ak, tak aņ neskôr po 

dlhńom ĉase, napriek tomu zmysel nepopiera, len hovorí o tom, ņe sa môņe vymykať 

ľudskému chápaniu. Snaņí sa potom pri strate nejakej hodnoty nahradzovať ju no-

vými hodnotami, ktoré stratu vyrovnajú na vyńńej úrovni. Samozrejme vyvstáva 

otázka, kde a akým spôsobom pomôcť tieto hodnoty hľadať. Lukasová potom odpo-

rúĉa, v nadväznosti na Frankla, tri kráľovské cesty hľadania – záņitkové hodnoty, 

hodnoty tvorenia a uskutoĉņovanie postojových hodnôt. Ńpeciálne uskutoĉņovanie 

postojových hodnôt je vyhradené ńpeciálne tým ľuďom, ktorí sú konfrontovaní 

s nezameniteľným osudom. Lukasová odporúĉa postup, kde terapeut poukazuje na 

hodnotu: pozitívny a statoĉný postoj k negatívnemu osudu ako veľkolepý ľudský vý-

kon, ktorý si zaslúņi úctu a pomáha pri poukazovaní na zmysel: explorácia, ĉi 

v utrpení ĉloveka sa nachádza i nieĉo zmysluplné a dobré (odporúĉa opatrný postup) 

a následne na to potom poukázať na zvyńok, na to, ĉo zostalo: empaticky ukazovať 

perspektívy - utrpenie ako podnet k rastu, vina ako podnet k vnútornej premene a 

smrť ako stimul k ņivotu. Yalom
20

 pri rozpoznávaní zmyslu popisuje úlohu terapeuta 

vo vystihnutí nejakého zrozumiteľného vzorca v tom, ĉo sa javí ako nahodilé a tra-

gické. 

Pri noogénnych depresiách a neurózach Lukasová
21

 odporúĉa existenciálnu ana-

lýzu, ktorá je zameraná na zisťovanie toho, kedy klient cítil, ņe ņivot je zmysluplný, 

aké má dary, kde moņno vidieť pozitívne dediĉstvo, hľadanie pozitívneho vzoru, 

hľadanie osôb, pre ktoré by klient mohol byť dôleņitý, ktoré by ho mohli potrebovať.  

Vychádzajúc z logoterapeutických princípov potom moņno uzavrieť, ņe prvým 

predpokladom pri podpore objavovania zmyslu je sústredenie sa na vńetky náznaky 

záņitku zmyslu v minulosti, prítomnosti i budúcnosti existencie klienta. Veľkou po-

mocou je práve definovanie troch základných smerov, ciest k naplneniu zmyslu (tvo-

rivé, záņitkové hodnoty a hodnoty postojové), ktoré môņu dať impulz pre exploráciu 

klientovej existencie. Ĉasto potom pre podporu pocitu naplnenia, vlastnej hodnoty 

moņno v terapii pouņívať akýsi „denník zmyslu“, ktorý naplņujú situácie, v ktorých 

bol prítomný záņitok zmyslu. I na základe týchto záznamov moņno potom ďalej 

                                                   
19 Porov. LUKASOVÁ, E.: Základy logoterapie. 
20 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psy\choterapie. 
21 Porov. LUKASOVÁ, E.: Základy logoterapie. 
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v individuálnej psychoterapii pokraĉovať v explorácii. Podobne Emmons, McCullo-

ugh
22

 popisujú techniku, ktorú nazvali denníkom vďaĉnosti. Tento denník zhromaņ-

ďuje situácie, záņitky v ņivote klienta, ktoré hodnotí ako dobré a za ktoré môņe byť 

vďaĉný. Táto technika koreńponduje s obsahom existenciálnej analýzy zameranej 

k hľadaniu pozitívneho dediĉstva, darov, ktoré som dostal.  

Yalom
23

 sa domnieva, ņe terapeutickou odpoveďou na hľadanie zmyslu je anga-

ņovanosť v ņivote. Domnieva sa, ņe ĉím viac rozumovo zmysel hľadáme, tým menej 

ho nachádzame. Podobne ako Frankl argumentuje o ńťastí, Yalom predpokladá, ņe 

otázky po zmysle, ktoré ĉlovek môņe klásť, tu budú vņdy dlhńie neņ odpovede. Podľa 

neho je potrebné zmysel, podobne ako ńťastie hľadať nepriamo – je vedľajńím pro-

duktom angaņovanosti. Priĉom úlohou terapeuta nie je podľa neho angaņovanosť 

vytvoriť, predpísať, nie je to dokonca ani moņné, ani nutné. Túņba po angaņovanosti 

v ĉloveku je a terapeutove klinické aktivity by mali smerovať k odstráneniu prekáņok 

na ceste klienta. Terapeutovým najmocnejńím nástrojom je potom podľa Yaloma je-

ho vlastná osoba – hlboká a autentická komunikácia a vzor osobnej angaņovanosti. 

Jeho predpoklady koreńpondujú s Franklovým vnímaním toho, ņe zmysluplným nie 

je záņitok chcenia, ktorý prítomný nemusí byť, ale záņitok zmyslu môņe nasledovať 

vedomé a slobodné rozhodnutie pre nejaký akt. 

Inńpiráciou pre posilņovanie zmyslu môņe byť aj pozitívna psychoterapia. Selig-

man a kol.
24

 popisuje niekoľko cviĉení pri zniņovaní depresívnych príznakov.
25

 Au-

tori uvádzajú, ņe najmä cviĉenia Pouņívanie silných stránok, Tri dobré veci a Náv-

ńteva vďaĉnosti mali súvislosť so zníņením depresívnych príznakov.  

 

Záver  

Záverom je azda potrebné najviac zdôrazniť, ņe existenciálny prístup v psychote-

rapii nespoĉíva v mnoņstve predpísaných a pouņitých techník, ale v tom, ako terapeut 

vníma osobu klienta. Preto prvým predpokladom pre prácu so zmyslom v psychote-

                                                   
22 KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie vděčnost a nevděčnosti. Praha: Grada publishing, a.s., 

2007. 
23 Porov. YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie. 
24 SELIGMAN, M., RASHID, T., PARKS, A.: Positive Psychotherapy. In: American 

Psychologist, November, 2006, s.774-778. 
25 Pouņívanie silných stránok: definovanie silných stránok a premýńľanie o spôsoboch, 

ktorými by sa mohli vyuņiť v kaņdodennom ņivote; Tri dobré veci/dary: zaznamenávanie 

kaņdodenne dobrých vecí, ktoré sa stali a preĉo sa stali; Písanie nekrológu; Návńteva 

vďaĉnosti: napísanie listu osobe, ktorej je klient vďaĉný spojené s jeho odoslaním, príp. 

návńtevou; Aktívne/konńtruktívne odpovedanie: snaha o prejavenie viditeľne pozitívnej 

reakcie na nieĉo dobré, ĉo poĉuje klient od niekoho iného v kaņdodennom ņivote; Vychutná-

vanie: nejakej ĉinnosti, situácie, ktorú má klient rád. 
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rapii je psychoterapeutovo nastavenie a citlivosť voĉi problematike zmyslu. Yalom
26 

predpokladá, ņe klient sa následne stane podobne citlivým v rámci autentickej tera-

peutickej komunikácie. Uvedomovanie si jeho pozitívnych implikácií pre ņivot klien-

ta i mnoņstvo psychopatologických prejavov pri jeho absencii. Je dôleņité nenechať 

sa „zmiasť“ definovanou problematikou klienta, ktorú si prináńa klient do psy-

choterapie a otvárať, explorovať vńetky tri oblasti jeho existencie (telesnú, psychickú 

i duchovnú, noetickú) a hľadať odpovede pre diagnostiku jeho „utrpenia“ a najmä 

hľadať moņnosti pre pomoc. Cez objavenie zmyslu potom moņno pomôcť klientovi 

budovať stabilné vedomie naplnenia a prostredníctvom slobodného výberu aktivít a 

cieľov, ĉi angaņovanosti v ņivote zakúsiť seba-determináciu a zodpovednosť a tým si 

upevņovať duńevné zdravie a celkovú pohodu. 
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Literatúra ako účinný nástroj prevencie a terapie                                         

vo výchovnej práci s mládežou 

Pavol ŠTUBŅA  

Abstract 

Reading represents a multifunctional and efficient educational and therapeutical 

means: it appears to be a significant source of personal and professional inspiration and 

motivation, it points at the universal values and confirms their importance, it enables the 

identification with another person and his/her story that can lead to a better understan-

ding of human relations in general and the attitudes of others in particular. It also gives 

the opportunity to step aside symbolically from a negatively perceived one´s own situa-

tion. Reading books can be a worthy sustenance factor when facing painful or difficult 

life situation. It often helps to clarify person´s confusing thoughts and feelings and it may 

indicate possible solutions in problematic circumstances. Moreover, it constitutes a suc-

cessful temporary escape strategy in an unsatisfactory or stressful personal experience. 

Key words: literature, bibliotherapy, youth, prevention, therapy, novel, funcions of 

reading, heroic myth, potential. 

 

Biblioterapia býva zvyĉajne ponímaná ako cielené pouņívanie kníh so zámerom 

pozitívneho ovplyvņovania psychického stavu ĉloveka. Úĉinnosť tohto prístupu vy-

chádza zo samotnej podstaty mechanizmu pôsobenia ĉitateľského procesu na ľudskú 

psychiku (bibliopsychológia) ako aj z funkcií literatúry. V procese ĉítania sú príťaņ-

livým spôsobom aktualizované dôleņité témy ľudského bytia – filozofické a etické 

otázky, rôznorodé pohľady na citový ņivot jedinca, na medziľudské vzťahy, na jeho 

estetické potreby. 

O úĉinnosti biblioterapie ako významného prostriedku nielen logoterapeutického 

inńtrumentária sa s uznaním vyjadruje aj Elisabeth Lukasová. Vo svojej publikácii 

Auf den Stufen des Lebens (Na schodoch ţivota) uvádza päť faktorov, podľa ktorých 

je literatúra lieĉivá: prvým je ticho a moņnosť vstúpiť do seba; druhý faktor je opä-

tovné uchopenie vnútorných hodnôt; tretím faktorom sú príklady iných; ńtvrtý faktor 

je vedomý odstup od problému, pretoņe podľa Lukasovej ustaviĉné zameriavanie 

myńlienok na psychickú záťaņ len prehlbuje ťaņkosti; a posledným, piatym faktorom, 

je spolupreņívanie, smerujúce nańu pozornosť ku koneĉným otázkam zmyslu a po-

chopenia ľudského ņivota.
1
  

                                                   
1 LUKAS, E.: Auf den Stufen des Lebens. Meine bewegendsten Fallbeispiele aus der 

Seelenheilkunde nach Viktor E. Frankl. Origalausg. Gütersloh: Quell/Gütersloher Verlaghaus, 

2001, s.103-108. 
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V poradenskej i psychoterapeutickej praxi býva individuálna biblioterapia len prí-

leņitostnou súĉasťou klientskych stretnutí, pri ktorých odborník ponúkne dotyĉnému 

vhodné knihy na preĉítanie a neskôr spolu o ich obsahu diskutujú. Skupinový prístup 

sa zvyĉajne realizuje formou hlasného predĉítania niektorého z ĉlenov skupiny a ná-

slednej diskusie vńetkých ĉlenov o ĉítanom texte. Komentuje sa dej knihy, konanie 

a myslenie jednotlivých postáv – úĉastníci skupiny zaujímajú rozliĉné stanoviská 

a sprostredkovane tak odhaľujú aj motivácie vlastného konania, ktoré inak mohli os-

tať nevyjadrené (utajené).
2
 

Kľúĉovú dôleņitosť pri výbere knihy v poradenskom, ĉi v terapeutickom procese 

zohráva cieľ, ktorý sa má dosiahnuť a úĉel, ktorý je potrebné naplniť. 

Podľa typológie J. Křivohlavého sú psychologicky relevantné funkcie ĉítania na-

sledovné: 

1. Informaĉná funkcia – dochádza ku zvýńeniu miery poznania, a tým potenciálne 

ku zníņeniu strachu z neznámeho faktora alebo situácie, v ktorej sa jedinec ocitol 

(napr. choroba). 

2. Výchovná funkcia – predstavuje postoje a názory, ktoré môņu rozńíriť vzdela-

nostnú bázu ĉitateľa a slúņiť ako vzorový príklad budúceho konania. 

3. Funkcia „zrkadla“ – ĉitateľ porovnáva autorove názory so svojimi, ĉo môņe ná-

sledne viesť k ich prehodnoteniu, ĉi prebudovaniu. 

4. Identifikaĉná funkcia – znamená stotoņnenie sa s niektorou z postáv diela, ĉo 

môņe byť terapeuticky ĉi filozoficky veľmi úĉinné. 

5. Oĉistná funkcia – prináńa potenciál psychickej oĉisty (katarzie), zbavenia sa 

aktuálnej psychickej záťaņe. 

6. Estetická funkcia – spája sa predovńetkým s túņbou ĉloveka po kráse a harmónii. 

7. Relaxaĉná funkcia – prináńa oddych a uvoľnenie.
3
 

Z pohľadu psychológie nemoņno stanoviť akúkoľvek hierarchiu významnosti jed-

notlivých funkcií literatúry pre psychický a duchovný vývin jedinca. Kaņdá môņe 

v rozliĉných ņivotných situáciách zohrať primárnu úlohu. Rovnako je dôleņité uve-

domiť si, ņe jednotlivé literárne ņánre alebo druhy literatúry môņu plniť súĉasne via-

cero rôznorodých funkcií. 

V období dospievania, odhliadnuc od prípadných psycho-patologických ĉi sociál-

no-patologických javov, prechádza mladý ĉlovek rozsiahlymi fyziologickými, emo-

cionálnymi, mentálnymi aj duńevnými zmenami. Hľadá prijateľné vzory správania, 

búri sa proti konvenciám, nadväzuje hlbńie vzťahy s opaĉným pohlavím, hľadá vlast-

nú ņivotnú cestu a jej zmysel. Túņi spoznávať svet, diskutovať o nových veciach, túņi 

                                                   
2 KŘIVOHLAVÝ, J.: Biblioterapie. In: Československá psychologie. 1987, r.31, ĉ.5, 

s.475. 
3 KŘIVOHLAVÝ, J.: Biblioterapie, s.472-477. 
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po nových záņitkoch – ĉasto na hranici zdravotného rizika. Na konci obdobia adoles-

cencie stojí zvyĉajne pred voľbou ďalńieho vzdelávania alebo pracovného zaradenia. 

Vńetky uvedené situácie môņu do jeho ņivota potenciálne vniesť pocity dezorientácie 

a neistoty, najmä ak pri ich zvládaní nezohľadņuje dostatoĉne vlastné reálne potreby, 

vlastnú hierarchiu hodnôt a záujmy, ale necháva sa nadmerne ovplyvņovať poņia-

davkami svojho ņivotného okolia (tlakmi rodiny, priateľov, ĉi uĉiteľov). 

Navyńe, na prahu dospelosti sa mladý ĉlovek intenzívne zaoberá aj otázkami voľ-

by ņivotného ńtýlu, snaņí sa finanĉne a psychicky osamostatniť, nachádza nové spô-

soby uspokojovania potrieb istoty a bezpeĉia, postupne si vytvára materiálne a citové 

zázemie, stretáva sa s ťaņkosťami sebaregulácie v správaní, myslení aj cítení. 

V kaņdej z týchto situácií nachádzame aj my – terapeuti, poradcovia, uĉitelia, ĉi 

vychovávatelia rozsiahly priestor pre vyuņitie kníh a literatúry ako úĉinnej formy 

(seba)usmernenia, ĉi (seba)lieĉenia. 

Zamerajme sa teraz na prieskum bibliografických zdrojov, prostredníctvom kto-

rých sa jednotlivé funkcie literatúry môņu realizovať a uplatņovať vo výchovnej 

práci s mládeņou. 

 

Informačná funkcia 

Informačná funkcia literatúry plní predovńetkým úlohu sprostredkovateľa objek-

tívnych informácií o prebiehajúcich dejoch, ĉi stavoch sprevádzajúcich proces dos-

pievania. Túto funkciu konkrétne napĺņa literatúra faktu, ďalej náučná a náučno-po-

pulárna literatúra. Mladého ĉloveka (aj jeho najbliņńích) informuje o úskaliach a 

rozliĉných aspektoch dospievania vrátane zmeny telesnej konńtitúcie, psychického 

vývoja, pohlavného vývoja, emoĉnej nestability, sklonu k jednostrannému videniu 

sveta, nadmernej kritickosti voĉi okoliu, potrebe citového samostatnosti, ĉi sklonu 

idealizovať si isté aspekty svojho ņivota. Bohatý výber publikácií zaoberajúcich sa 

uvedenými témami pochádza predovńetkým z odboru psychológie zdravia (Claire 

Freedman Môj tajný zápisník, Sylvia Schneider Zlomené srdce, Kamošky navţdy - 

všetko o priateľstve, Sue Nicholsonová Toto som ja, Ivan Ńtúr Rozhovory o dospíva-

ní, Miriam Stoppardová Dospievajúcim dievčatám, Carol Weston Dievčenské rozho-

vory na nové témy, Miroslav Plzák Dospělým vstup zakázán, Violeta Babić Abeceda 

správneho dievčaťa).  

V súĉasnosti je kniņný trh obohatený aj veľkým mnoņstvom voľno dostupnej náu-

ĉnej literatúry zaoberajúcej sa konkrétnymi témami z oblasti sociálnej a psychologic-

kej patológie – aktuálnymi práve v období dospievania (psychopatológia: Jacobi Co-

rinna Poruchy príjmu potravy, Lívia Vavruńová Depresia, Ján Prańko Poruchy osob-

nosti, Úzkostné poruchy, Chronická únava, Sociální fobie, Nespavost, Asertivitou 

proti stresu, Jak zvládat paniku a strach; sociálno-patologické javy: Marie-France 

Hirigoyenová Psychické týranie, J. Záhora Domáce násilie - nová prax a nová legis-
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latíva v Európe, Ladislav Lovań Agresia a násilie, Slávka Démuthová Mladistvý de-

likvent, Kolektív autorov Program prevencie drogových závislostí, Janet Woitizová-

Geringerová Dospelé deti alkoholikov, Bezdomovec Július Ulica môj domov, Gab-

riela Lubelcová Kriminalita ako spoločenský fenomén).  

Informaĉnú funkciu literatúry ďalej plnia ńkolské uĉebnice, cudzojazyĉné slov-

níky, alebo publikácie encyklopedického charakteru (Rodinná encyklopédia zdravia, 

Encyclopaedia Britannica, Tatranská encyklopédia) zvyńujúce u mladých ľudí mieru 

poznania okolitého sveta. 

 

Výchovná funkcia a funkcia „zrkladla“ 

Výchovnú (edukačnú) funkciu literatúry uskutoĉņujú opäť hlavne knihy náučného 

charakteru. Na rozdiel od informaĉnej – výluĉne na objektívne fakty zameranej 

literatúry – je ich úlohou podávané skutoĉnosti istým spôsobom personalizovať 

a poskytovať konkrétny vzor správania, myslenia ĉi cítenia. Môņu mať podobu sku-

točných príbehov zo ņivota – didakticky spracovaných prípadových ńtúdií zamera-

ných na príĉiny a dôsledky istého typu (neņiaduceho) správania, vņdy so zreteľným 

morálnym a výchovným odkazom.  

Edukaĉnú funkciu literatúry vńak rovnako plnia aj mnohé diela beletristického 

charakteru. Môņeme sem dokonca zaradiť i viaceré náboţenské texty, predovńetkým 

metaforické a alegorické príbehy (Kolektív autorov Biblické príbehy pre celú ro-

dinu). Patria sem rovnako bájky – príbehy o personifikovaných zvieratách, rastlinách 

alebo veciach nesúce isté morálne ponauĉenie (Ezopove bájky). Funkciu príkladu po-

skytujú úĉinne aj autobiografické a biografické diela – ĉi uņ hagiografického cha-

rakteru, alebo v podobe ņivotopisov slávnych osobností z oblasti vedy a umenia (Ir-

ving Stone Smäd po ţivote o maliarovi Vincentovi van Goghovi, Ľudo Zúbek Doktor 

Jesenius, Gabriel García Márquez Román môjho ţivota). V oblasti románovej tvorby 

sem môņeme priradiť aj takzvaný Bildungsroman (výchovný román), ktorého zrejme 

najznámejńou rozprávkovou verziou je Pinocchio od autora Carla Collodiho. Patria 

sem takisto mytologické príbehy rozliĉných národov a kultúr poskytujúce ĉitateľovi 

obraz o formovaní prvotného svetonázoru ľudstva (Bulfinch Thomas Najkrajšie an-

tické báje, Jaromír Sluńný Najstaršie slovenské mýty a báje).  

Napokon, neodmysliteľnou súĉasťou tejto skupiny kniņných publikácií sa v sú-

ĉasnej dobe stala aj takzvaná motivačná literatúra, nazývaná tieņ literatúrou osob-

nostného rastu, poskytujúca rady a postupy, ktoré majú viesť k zlepńeniu kvality ņi-

vota a dosiahnutiu stanovených osobných cieľov (Paul McKenna Okamţité sebave-

domie, Dale Carnegie Ako sa tešiť zo ţivota a z práce, Ako si získavať priateľov a pô-

sobiť na ľudí, Komunikácia ako cesta k úspechu, Tony Glenville Imidţ úspešného 

muţa). 
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Funkciu „zrkadla“ realizujú tak filozofické, estetické a etické traktáty (Edmund 

Burke O kráse, Jean-Jacques Rousseau Emil alebo o výchove), ako aj beletristické 

diela, napríklad filozofické romány (Hermann Hesse Sidharta, ĉi Demian, Paulo Co-

elho Alchymista, J.D. Salinger Kto chytá v ţite, Johann Wolfgang von Goethe Utrpe-

nie mladého Werthera, Antoine de Saint-Exupéry Malý princ), utopické romány 

(Tommaso Campanella Slnečný štát, Thomas More Utópia) alebo uņ spomínané vý-

chovné romány – Bildungsroman (Gustave Flaubert Citová výchova, Charlotte Bron-

të Jana Eyrová, Mark Twain Tom Sawyer), pomocou ktorých dochádza ku konfron-

tácii ĉitateľových názorov a presvedĉení so svetonázorom a morálnymi zásadami 

autora, vyjadrovanými prostredníctvom postojov a ĉinov jeho literárnych postáv. 

Pri analýze ostatných funkcií literatúry (identifikaĉnej, estetickej, oĉistnej a rela-

xaĉnej) budeme za východisko nańich úvah preferenĉne pokladať diela beletristické-

ho charakteru – romány, novely, poviedky, rozprávky a básnickú tvorbu, ktoré naj-

vhodnejńím spôsobom spĺņajú poņiadavky spomínaných definícií funkcií literatúry. 

Navyńe, beletristické dielo je výnimoĉné tým, ņe dokáņe integrovať a súĉasne akti-

vovať intelektuálnu aj citovú zloņku ľudskej psychiky. 

 

Identifikačná a očistná funkcia 

Identifikačná funkcia literatúry sa nám javí jednoznaĉne ako najvýznamnejńia, 

pretoņe umoņņuje jedincovi stotoņniť sa so ņivotným príbehom alebo ņivotnou situá-

ciou literárnej postavy, ktorá koreńponduje s jeho aktuálnym preņívaním, ĉím pre 

seba získava istý druh podpory, povzbudenia, potvrdenia vzniknutých pocitov alebo 

názorov. Môņe tak dokonca sprostredkovane rozpoznať moņnosti rieńenia ĉi prípadné 

východiská platné aj pre jeho súĉasnú (neuspokojivú) situáciu. 

Kľúĉovou výzvou na ceste citového vývoja v období dospievania bývajú pre mla-

dého ĉloveka sklamania v intímnych vzťahoch, ĉi neĉakané tragické udalosti, zane-

chávajúce v psychike dospievajúceho rozsiahle ĉi menej výrazné stopy, ktoré ná-

sledne ovplyvņujú celý jeho/jej dospelý ņivot. Vzniknutú, najmä citovú, nestabilitu 

kaņdý jedinec zvláda pomocou rozliĉných psychických mechanizmov, nachádzaním 

a aktivovaním rôznorodých podporných zdrojov. Osvedĉeným terapeutickým ná-

strojom sa v podobnej situácii – dominantne u dievĉat – javí ľúbostný román (nazý-

vaný aj dievĉenský ĉi ņenský román), poskytujúci predovńetkým útechu a porozume-

nie. Chlapci a mladí muņi na emocionálne stresové situácie reagujú zvyĉajne agre-

siou alebo uzatvorením sa do seba a následným únikom do fantazijných – fiktívnych 

svetov. Ako efektívne únikové mechanizmy (kompenzaĉného a relaxaĉného charak-

teru) sa u nich ukazujú takmer vńetky ostatné ņánre románovej tvorby: dobrodruţný 

román (Daniel Defoe Robinson Crusoe Jonathan Swift Gulliverove cesty), detektívny 

román (Arthur Conan Doyle a jeho príbehy o Sherlockovi Holmesovi – Pes basker-

villský, Štúdia v šarlátovej, Agatha Christie a jej príbehy o detektívovi Poirotovi – 
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Nultá hodina, Vraţda na Níle) vedecko-fantastický román (diela Julesa Verne), go-

tický román (spája prvky hororu a rytierskeho románu – Mary Shelley Frankenstein, 

Bram Stoker Dracula, Victor Hugo Chrám Matky Boţej v Paríţi), psychologický ro-

mán (F.J. Dostojevskij Idiot, Zločin a trest), alebo relatívne mladý ņáner fantasy (Jo-

anne K. Rowling Harry Potter, Clive Staples Lewis Lev, šatník a čarodejnica), 

v ktorom nadprirodzené, mýtické, ĉi rozprávkové bytosti (ńkriatkovia, elfovia, mágo-

via a pod.) oplývajú zázraĉnými schopnosťami, ktoré pouņívajú v boji medzi dobrom 

a zlom. Predovńetkým posledný spomínaný ņáner plní v psychickom ņivote mladého 

ĉloveka výrazne kompenzaĉnú úlohu, hlavne v súvislosti s preņívanými pocitmi bez-

mocnosti a bezbrannosti voĉi zásahom a vplyvu dospelých v jeho skutoĉnom ņivote.  

Ďalńími ņánrami, vyhľadávaným v období dospievania prísluńníkmi oboch poh-

laví, sú uņ spomínané filozofické romány a Bildungsroman (výchovný román), ktorý 

moņno povaņovať za akéhosi sprievodcu etickým a duchovným dospievaním mla-

dého ĉloveka. Jeho hrdinovia sa priamou, ĉi nepriamou formou vņdy zaoberajú zák-

ladnými filozofickými otázkami – zmyslom ľudského ņivota, významom morálneho 

konania, dôleņitosťou altruizmu, ĉi vzťahom k (rodinným, ľudovým, národným) tra-

díciám.  

Z pohľadu logoterapie a jej cieľov sa nám ako obzvláńť významný javí literárny 

motív nazývaný hrdinský mýtus – vo väĉńej ĉi menńej miere prítomný vo viacerých 

literárnych ņánroch poĉnúc dobrodruņným, ĉi detektívnym románom, pokraĉujúc po-

vesťami, mytologickými príbehmi, rozprávkami, a knihami fantasy, ĉi dokonca diev-

ĉenským románom konĉiac. Istým spôsobom je jeho kompoziĉnou realizáciou aj 

biblický príbeh o Jeņińovi.  

Ņivotná cesta hrdinu v mnohom pripomína udalosti a neĉakané zvraty v ņivotoch 

dospievajúcej mládeņe. V úvode takéhoto príbehu sa zvyĉajne stretávame s postavou 

osamoteného, materiálne ĉi citovo strádajúceho, obvykle mladého ĉloveka. Z pretr-

vávajúcej neuspokojivej situácie ho neĉakane vytrhne zásah nadprirodzeného cha-

rakteru (príchod bohov, ĉarodejníc), alebo sa pre zmenu – najĉastejńie v podobe dob-

rodruņnej cesty (na ktorej môņe získať mnohé ņivotné skúsenosti a spoznávať svet) – 

rozhodne sám. Frekventovaným motívom na zaĉiatku podobného príbehu býva motív 

„vyvolenosti“ – hrdina dostáva správu o tom, ņe bol vybraný (zvyĉajne rozhodnutím 

nadpozemských mocností), aby vykonal nejaké závaņné poslanie. Typickým sa pre 

neho v tejto fáze stáva postoj „vzdoru“ – odmieta sa podriadiť akejkoľvek vyńńej sile 

a rozhodnutiu, ktoré za neho urobil niekto iný. Takmer vņdy o svojich schopnostiach 

a silách v súvislosti so stanoveným poslaním pochybuje. Zástupcovia nadprirodzenej 

moci ho vńak v priebehu celej jeho púte neprestávajú uisťovať o jeho vlohách a vo 

vzneńenom zámere ho podporujú. Na svojej ceste za poslaním musí ĉeliť prekáņkam 

najrozliĉnejńieho charakteru, poĉnúc namáhavou cestou, divými a nebezpeĉnými 

zvieratami, ĉarami a kúzlami pokraĉujúc, aņ po prekáņku najťaņńiu – vlastné negatív-

ne vlastnosti a sklony ako lenivosť, strach, zúfalstvo, sebectvo, ĉi nedostatok viery. 
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Poĉas svojej iniciaĉnej cesty je teda konfrontovaný s rozliĉnými psychologickými 

situáciami a záņitkami, preņíva rôznorodú povahu medziľudských vzťahov, získava 

ņivotné skúsenosti a ņivotnú múdrosť. Neodmysliteľným kompoziĉným prvkom 

takýchto príbehov je ich „ńťastný koniec“, ĉiņe akési symbolické potvrdenie správ-

nosti konania hrdinu a ním vyznávaných hodnôt. Typickými znakmi hrdinu bývajú: 

úspeńné prekonávanie prekáņok fyzického, psychického, morálneho aj duchovného 

charakteru, ďalej jeho altruizmus – rozhodnutie pomáhať iným a poskytovať im 

podporu a ochranu, súlad medzi deklarovanými predsavzatiami a ĉinmi, snaha a od-

vaha odhaľovať tajomstvá ņivota, jeho schopnosť odolávať nepriazni osudu, vedomie 

cieľa, vedomie ideálu a jeho nasledovanie, spravodlivosť, mravnosť a reńpektovanie 

jednoty vńetkého ņivota. Prostredníctvom uvedených znakov napĺņa tak hrdinský 

mýtus súĉasne aj očistnú (katartickú) funkciu literatúry. Hrdina (a sprostredkovane aj 

ĉitateľ) sa poĉas svojej cesty stáva vysoko morálnou a aktívnou bytosťou, plne si ve-

domou obzoru svojich moņností, ale i nevyhnutných obmedzení. Hrdinský mýtus je 

akýmsi symbolickým vyjadrením dosahovania ideálneho stavu ņitia, ktorý R.W. 

Coan popisuje vo svojej knihe Optimálna osobnosť a duševné zdravie ako päť zá-

kladných spôsobov naplnenia: 1. Efektívnosť, 2. tvorivosť, 3. vnútorná harmónia, 4. 

ľudská pospolitosť, 5. transcendencia.
4
  

 

Estetická funkcia 

Estetická funkcia literatúry vyplýva a plynule nadväzuje na práve spomínanú 

prirodzenú potrebu ĉloveka pociťovať vo svojom ņivote súlad, harmóniu a krásu, na 

jeho potrebu eliminovať aspoņ do istej miery vonkajńí ĉi vnútorný konflikt. Estetickú 

funkciu plnia v beletristických dielach najmä pasáņe s opismi prírody, s opismi lite-

rárnych postáv, vrátane ich duńevných a citových stavov, a takisto aj opisy historic-

kého obdobia a prostredia, v ktorom sa dej daného diela odohráva. V tejto súvislosti 

povaņujeme za dôleņité pripomenúť skutoĉnosť, ņe estetika patrí medzi filozofické 

disciplíny a Georg Wilhelm Friedrich Hegel ju priamo definuje ako „filozofiu ume-

nia“ ĉi „filozofiu krásneho umenia.“
5
 Preņívanie istého dojmu moņno oznaĉiť za 

estetické iba vtedy, ak spĺņa aj isté filozofické kritériá, napr. spätosť s hľadaním od-

povedí na základné existenciálne otázky ĉloveka. 

                                                   
4 COAN, R.: Optimální osobnost a duševní zdraví - Hrdina, umelec, mudrc nebo svetec? 

Praha: Grada Publishing, 1999. s.21: „1. Efektívnosť – efektívne fungovanie buď v intelektu-

álnej, spoloĉenskej alebo fyzickej oblasti. 2. Tvorivosť – vytváranie alebo realizovanie origi-

nálnych foriem alebo originálnych záņitkov. 3. Vnútorná harmónia – neprítomnosť konfliktu, 

kooperatívne fungovanie vńetkých vrstiev osobnosti. 4. Ľudská pospolitosť – orientácia na 

pozitívne interakcie s inými ľuďmi. 5. Transcendencia – úĉastenstvo v oblasti, ktorá presa-

huje rámec individuálneho bytia, záņitok rozplynutia separátnej individuality.“  
5 HEGEL, G.W.: Estetika (výber z prvého zväzku). In: SOŃKOVÁ, J.: Dejiny estetiky. 

Antológia. Preńov: Univerzita P.J. Ńafárika, 1994, s.81.  
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Zvláńtne miesto prináleņí v oblasti beletristickej literatúry poetickej tvorbe. Bás-

nické dielo priznáva forme, v ktorej bolo stvárnené rovnakú dôleņitosť ako svojmu 

myńlienkovému obsahu. Rovnocennými nositeľmi významu diela a faktormi estetic-

kého pôsobenia na ĉitateľa sa stávajú aj zvuková a grafická podoba básnického vý-

tvoru. Zvuková stránka súvisí predovńetkým s melodickosťou rýmu a rytmickými 

úĉinkami textu, pripomínajúc ĉitateľovi jeho spätosť s fyziologickou stránkou ľud-

skej existencie – s rytmom dýchania, tlkotom srdca a chôdzou. Grafická podoba 

básne súvisí zasa s produkciou neńtandardných vizuálnych vnemov.  

V zásade poézia vo vzťahu k prozaickým dielam predpokladá celkom odlińný prí-

stup pokiaľ ide o ĉitateľove oĉakávania, ako aj estetické a psychické úĉinky na neho. 

Interpretaĉný priestor sa tu stáva omnoho rozsiahlejńí a slobodnejńí ako v prozaic-

kých útvaroch, ĉo sa paradoxne u mnohých ĉitateľov stretáva s neporozumením 

a strachom z interpretaĉného zlyhania. (Ĉasto sa u mladých ľudí stretneme s vyjadre-

niami typu: „Ja poéziu vôbec nechápem. Neviem, ĉo tým chcel básnik povedať.“) 

Poetická tvorba je urĉená predovńetkým na citové vnímanie, na vytvorenie a preņitie 

povznáńajúcej emócie. Poskytuje ĉitateľovi moņnosť identifikácie, súladu, splynutia 

s myńlienkovým a emocionálnym svetom iného ĉloveka, alebo s prírodou, ĉi s Bo-

hom. (Príkladmi hodnotnej poézie zahraniĉných autorov môņu byť: Dante Alighieri 

Boţská komédia, Jacques Prévert Láska, Slnko noci, Lawrence Ferlighetti Nefér ar-

gumenty ţivota; slovenskú tvorbu úspeńne reprezentujú: Daniel Hevier Nočný predaj 

nádeje, Päťka z nudy, Milan Rúfus Báseň a čas, Erik Jakub Groch Druhá naivita, 

Peter Macsovsky Strach z utópie, Súmračná reč). 

Odhliadnuc od beletristických diel, plnia významnú estetickú funkciu aj obrazové 

publikácie o umení poskytujúce nielen mnoņstvo harmonických vizuálnych vnemov, 

ale objasņujúce aj vzťahy a súvislosti medzi historickými obdobiami, v ktorých diela 

vznikali a ich autormi, mnohé sa dokonca zaoberajú pouņitými umeleckými techni-

kami (Ladislav Kaĉic Dejiny hudby, Karol Kállay Chrámy, Robert Cumming Slávne 

obrazy, Jonathan Glancey Architektúra).  

 

Relaxačná funkcia 

Relaxačná funkcia literatúry súvisí predovńetkým s odvedením pozornosti od 

dominantných aktivít a podnetov vedomého preņívania (ĉasto vnímaných ako únavné 

a zaťaņujúce). Úĉinok uvoľnenia a radosti z ĉitateľského záņitku spoluvytvára via-

cero faktorov. Prvoradým je moņnosť zmeny, preorientovanie pozornosti na odlińné 

podnety, ĉím súĉasne dochádza k rozńíreniu – obohateniu preņívania a jeho prenosu 

do ďalńích oblastí ľudskej aktivity. Okrem moņnosti zmeny ĉinnosti je samozrejme 

kľúĉovou moņnosť zmeny identity pri stotoņnení sa s niektorou z literárnych postáv, 

ďalej moņnosť zmeny ņivotného prostredia, kultúry, veku ĉitateľa, dejinného obdo-

bia, ĉi dokonca jeho myslenia alebo cítenia. Podobný únik od preņívanej reálnej ņi-
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votnej situácie má výrazne upokojujúci, avńak aj kompenzaĉný úĉinok predovńetkým 

v záťaņových ņivotných situáciách.  

Ďalńím významným faktorom je zníņenie poņiadavky na ĉitateľa ohľadom poņa-

dovanej hladiny koncentrácie pri vnímaní textu – v zmysle istej nezáväznosti postoja 

voĉi predkladaným informáciám, voĉi ich nárokom na pamäť a prípadnému ďal-

ńiemu praktickému vyuņitiu. V praxi vńak nezriedka dochádza aj k celkom opaĉnému 

úĉinku, to znamená, ņe kniha urĉená na voľný ĉas a oddych môņe byť výrazne spätá 

s osobnou motiváciou alebo záujmami mladého ĉloveka, v dôsledku ĉoho venuje 

ĉítanému textu omnoho väĉńiu pozornosť ako dovtedy vykonávanej ĉinnosti (napr. 

príprave na vyuĉovanie, domácim alebo technickým prácam). Nezanedbateľným fak-

torom relaxaĉného pôsobenia literatúry je aj schopnosť poskytnúť ĉitateľovi – a pre-

dovńetkým ĉitateľovi s obmedzenými materiálnymi, intelektovými, citovými, du-

chovnými zdrojmi a len do istej miery rozvinutou skúsenostnou bázou, akým býva 

ĉasto aj dospievajúci jedinec – moņnosť preņiť aspoņ v predstavách situácie a stavy, 

ktoré sú diametrálne odlińné od jeho aktuálnej ņivotnej situácie, napríklad prostred-

níctvom ĉítania dobrodruţných, detektívnych, cestopisných (Tiberghienová Anne-

Sopie Moje srdce patrí Amazónii, Claudio Magris Dunaj), pikareskných – humor-

ných (Miguel de Cervantes Saavedra Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, 

Josef Hańek Osudy dobrého vojáka Švejka), alebo historických románov (Umberto 

Eco Meno ruţe, alebo Baudolíno, Anton Hykisch Čas majstrov). 

Nutným predpokladom spomínaného úĉinku je vńak skutoĉnosť, ņe predloņený 

podnet – kniha, musí byť v súlade s hodnotami, záujmami a aktuálnymi potrebami 

ĉitateľa. Okrem uvedených diel beletristického charakteru môņeme do tejto skupiny 

zaradiť aj rôznorodé príručky urĉené pre voľný čas (záhradkárstvo, kynológia, varenie, 

ńach), ilustrované publikácie o umení, alebo príručky cudzích jazykov pre samoukov. 

 

Záver  

Z uvedeného vyplýva, ņe literatúra – ĉi uņ odborná alebo krásna – predstavuje ńi-

roké spektrum moņností vyuņitia v prevencii a terapii sociálno-patologických a psy-

cho-patologických javov vo výchovnej práci s mládeņou, ako aj v prípadnej terapeu-

tickej práci s dospelými, priĉom pri rozhodovaní o aplikácii biblioterapie v 

poradenskej alebo terapeutickej praxi sú kľúĉové nasledovné faktory: 

1. poznanie bibliografických zdrojov,  

2. orientácia v oblasti psychoterapeutických prístupov,  

3. znalosť pedagogických princípov, a predovńetkým  

4. dôsledné zohľadņovanie osobnostných a vývinových charakteristík klienta ako 

sú vek, jeho schopnosti, ťaņkosti, rodinná situácia, alebo záujmy. 
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Pohľady na mladých ľudí, u ktorých dnes znova ožívajú staré hodnoty 

Radová zástavba namiesto revolúcie! 

Tibor REIMER 

 

Abstract 

This contribution intends to present the situation of youth today, with special 

emphasis on its value orientation. It followed the latest „Shell-Jugendstudie”. Mainly 

deals with fundamental aspects of life for young people (politics, social engagement, 

globalization, education), notes speeches and their environmental concerns (optimism, 

internet, climate change) and focuses on their fair values (religion, values, family). 

Key words: youth, values, politics, family. 

 

Shell-štúdia „Mládež 2010“ 

Priemyselná inńtitúcia Shell od roku 1953 vykonáva kaņdé ńtyri roky veľmi de-

tailné výskumy ohľadom ņivota, názorov, trendov a oĉakávaní mladých ľudí v Ne-

mecku. Minulý rok sa realizoval uņ 16. ńtúdia mládeņe: 2604 mladých vo veku od 12 

do 25 rokov odpovedalo na dotazník, týkajúci sa ich ņivotných situácií a orientácií. 

Okrem toho prieskum predstavuje aj 20 kvalitatívnych prípadových ńtúdií mladých 

ľudí z celého Nemecka.
1
 

Zo Shell-ńtúdie vyplýva predovńetkým jedna vec: mladí dnes sa zdajú byť rozum-

nejńí a cieľavedomejńí ako nikdy predtým. Skonĉili sa ĉasy, keď boli mladí ľudia 

ochotní protestovať a demonńtrovať proti malomeńtiackym zvyklostiam a bojkotovali 

kaņdú autoritu a predkladané hodnoty. Súĉasná mládeņ vo veku od 18 do 24 rokov 

túņi predovńetkým po harmónii a pokojnom ņivote. 

Ich ņivotný plán vyzerá asi takto: dom so záhradou, dve deti, pes a spoľahlivé 

a dlhotrvajúce partnerstvo. Hodnoty ako vernosť, dochvíľnosť, disciplína, zdvorilosť 

a reńpekt prestávajú byť pre nich staromódne, podobne ako ņivotné poistenie a sta-

vebné sporenie. 

 

Politika: záujem o politiku pomaly rastie 

Hoci je politický záujem u mladých naďalej hlboko pod úrovņou 70. a 80. rokov, 

podiel tých, ktorí sa zaujímajú o politiku v porovnaní s prieskumom z roku 2002 

a 2006, o nieĉo narástol.  

                                                   
1 Porov. Shell Jugendstudie 2010. Frankfurt: Fischer, 2010. 
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Tento malý nárast badať predovńetkým u mladńích a u tých, ktorí pochádzajú zo 

stredných alebo vyńńích vrstiev. U 12 aņ 14 roĉných narástol záujem o politiku z 11 

% v roku 2002 na súĉasných 21 %. A aj u 15 aņ 17 roĉných badať pozitívnu zmenu 

trendu: v roku 2002 sa v tejto skupine o politiku zaujímalo iba 20 %, kým dnes ich je 

33 %. Naopak, u mladých vo veku od 18 do 25 rokov nebadať ņiaden nárast.  

Politická orientácia mladých pritom ostáva pomerne stabilná: väĉńina sa orientuje 

viac naľavo od stredu. Aj dôvera v spoloĉenské ustanovizne sa nezmenila: vysoké 

hodnoty mali polícia, súdy, armáda ako aj zoskupenia, ktoré sa venujú ľudským prá-

vam a ņivotnému prostrediu; niņńími hodnotami sa posudzuje vláda, Cirkev, veľké 

podniky a politické strany. Neprekvapuje, ņe v ĉasoch hospodárskej a finanĉnej krízy 

najviac utrpeli banky. Patriĉnú nevôľu preukazujú mladí dnes nielen voĉi politike, 

ale aj voĉi hospodárskemu a finanĉnému svetu. 
2
 

Napriek tejto politickej nevôle a nezáujmu, mladí sú dnes ochotní sa zúĉastniť na 

politických aktivitách, najmä vtedy, keď im na tom záleņí. Napr. 77 % mladých by sa 

zúĉastnili na podpisovej akcii; a 44 % by bolo ochotných ísť demonńtrovať. 

 

Sociálna angažovanosť: väčšia angažovanosť a viac záujem o starších 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú mladí dnes viac sociálnejńie angaņo-

vaní: 39 % sa aktívne zapájajú do sociálnych a spoloĉenských aktivít. Aj tu sa uka-

zujú sociálne rozdiely: zapojenie a angaņovanie sa závisia od vzdelania a ņivotnej 

úrovne. Ĉím je mladý ĉlovek vzdelanejńí a pochádza z vyńńích vrstiev, tým viac 

a ĉastejńie sa aktívne angaņuje.  

Mladí povaņujú starnúcu spoloĉnosť v Nemecku naďalej za problém. Viac neņ 

polovica vidí vzťah medzi mladými a starými ako napätý. Napriek tomu prejavuje 

ĉím ďalej tým viac mladých reńpekt voĉi starńej generácie a pochopenie pre ich spô-

sob ņivota. To sa prejavuje aj pri otázke rozdelenia blahobytu medzi mladými 

a starými: 47 % mladých ho povaņuje za spravodlivé, iba 25 % si myslí, ņe starí ľu-

dia by mohli obmedziť svoje poņiadavky.  

 

Globalizácia je väčšinou hodnotená pozitívne 

Hoci verejnosť globalizáciu ostro kritizuje, mladí ju väĉńinou hodnotia pozitívne. 

84 % ju spája predovńetkým so slobodou, moņnosťou cestovať po svete, môcť ńtudo-

vať alebo pracovať. Rastie vńak aj poĉet tých, ktorí globalizáciu vidia v úzkej súvis-

losti s hospodárskym blahobytom: v roku 2006, teda pred hospodárskou a finanĉnou 

                                                   
2 Porov. Die Jugend wird wieder politischer. [online]. [cit. 2010-04-06]. Dostupný 

z www: <http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/interview-hurrelmann-shell–

studie-2010>. 
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krízou, túto súvislosti videlo 37 %, v roku 2010 to uņ bolo 53 %. Takisto omnoho 

viac sa spája globalizácia s fenoménom ekologického zniĉenia.  

Vzhľadom na postoj mladých ku globalizácii ńtúdia identifikuje tri hlavné profily: 

jej zástancovia vidia v globalizácii predovńetkým moņnosť na hospodársky blahobyt, 

mier a demokraciu; odporcovia kritizujú globalizáciu najmä kvôli ekologickému zni-

ĉeniu, nezamestnanosti a chudobe; jestvuje aj tretia neutrálna skupina, ktorá chápe jej 

pozitíva i negatíva, ale nepridáva sa na ņiadnu stranu váh.  

 

Optimizmus vzrástol 

Myslieť pozitívne je opäť „in.“ Oproti roku 2006 optimizmus podstatne vzrástol: 

59 % vníma svoju budúcnosť pozitívne, 35 % sa vyjadrilo vyrovnane a iba 6 % vidia 

svoju budúcnosť skôr negatívne. Jedine mladí zo sociálne slabńích rodín majú o svo-

jej budúcnosti iný obraz: iba tretina (33 %) je optimistická. Tieto sociálne rozdiely sa 

ukazujú aj pri otázke o spokojnosti so ņivotom. Kým skoro tri ńtvrtiny vńetkých mla-

dých sú vo vńeobecnosti spokojní so svojim ņivotom, mladých zo sociálne ťaņńích 

prostredí sa pozitívne vyjadrilo iba 40 %.
3
  

 

Vzdelanie: dôležitý faktor úspechu v budúcnosti 

Ukonĉenie ńkoly ostáva aj naďalej kľúĉom k úspechu. V Nemecku vńak, viac neņ 

v ktorejkoľvek inej krajine, ukonĉenie ńkoly závisí od sociálneho pôvodu mladých. 

Mladí ľudia bez maturity zriedkavejńie nájdu kvalifikovanú prácu. Práve preto tí 

mladí, ktorí pochybujú o tom, ņe dosiahnu ukonĉenie ńkoly, majú pesimistickejńí po-

hľad na budúcnosť.  

Viac optimizmu ukazujú predovńetkým mladí, ktorí sa uĉia remeslu: v súĉasnosti 

majú väĉńiu nádej, ņe si nájdu prácu ako v minulosti. 

Pozitívna zmenu trendu sa týka aj dôvery pri výbere práce: 71 % mladých je pres-

vedĉených, ņe si vyberú takú prácu, po ktorej túņia. Ale aj tu badať pri mladých so 

sociálne ťaņńích prostredí opaĉnú náladu: iba 41 % sú si v tejto otázke istí.  

Trend ohľadom vzdelania chlapcov a dievĉat je vńak neohrozený. Uņ niekoľko 

rokov badať jasnú tendenciu: uņ dnes sa dievĉatá vyrovnali chlapcom v oblasti vzde-

lania a v budúcnosti dievĉatá budú mať lepńie ukonĉené vzdelania ako ich muņskí 

rovesníci.  

 

                                                   
3
 Porov. Shell-Jugendstudie: Optimismus nur in der Mittel- und Oberschicht. [online]. 

[cit. 2010-04-06]. Dostupný z www: <http://www.faz.net/s/Rub64992C04CF2F4A2E8399 

BD4B893B56FE/Doc~EEEB789A5E8B840E890585CACD9807AD2~ATpl~Ecommon~ 

Scontent. html>. 
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Internet: všetci sú na nete 

Vyuņitie voľného ĉasu závisí u mladých taktieņ od sociálneho pôvodu. Kým 

mladí z vyńńích sociálnych vrstiev sa viac zaoberajú ĉítaním a kreatívnymi aktivitami 

a budujú rôznorodé sociálne kontakty, mladí zo sociálne slabńích rodín sa venujú 

skoro výluĉne poĉítaĉu a televízoru.  

Vńetci ale majú jednu vec spoloĉnú: takmer vńetci mladí (96 %) majú prístup 

k internetu (v roku 2002 to bolo 66 %). Tým pádom sa zvýńil nielen poĉet uņívateľov 

internetu, ale aj poĉet hodín, ktoré mladí presedia pri nete: v priemere skoro 13 hodín 

týņdenne. 

Pri spôsobe vyuņitia internetu sa taktieņ ukazujú sociálne rozdiely, najmä ĉo sa tý-

ka muņskej mládeņe. Tento fakt zviditeľņujú ńtyri rôzne typológie vyuņitia internetu: 

Hráĉi (24 % mladých s prístupom na internet): predovńetkým mladńí chlapci zo 

sociálne slabńích rodín, ktorí trávia svoj ĉas pri internete najmä poĉítaĉovými hrami.  

Uņívatelia sociálnych sietí (25 %): predovńetkým mladńie dievĉatá, ktoré vyuņí-

vajú najmä sociálne siete (Facebook, a pod.).  

Úĉeloví uņívatelia (17 %): skôr starńie dievĉatá, ktorí vyuņívajú internet na ńpeci-

fické úĉely – informácie, e-maily, nákupy z domu.  

Multi-User (34 %): skôr starńí mladí muņi z vyńńích vrstiev, ktorí vyuņívajú celú 

ńírku internetu so vńetkými moņnosťami.  

 

Klimatické zmeny ako veľký problém  

Klimatické zmeny sú témou, ktorá dnes mimoriadne znepokojuje mladých. 76 % 

ich povaņujú za veľký aņ veľmi veľký problém. Dve tretiny mladých dnes vidia 

v zmenách klímy ohrozenie pre existenciu ľudstva.  

Aj pri pohľade na túto tému sa dajú identifikovať tri rôzne skupiny: kritici klima-

tických zmien dávajú vinu bohatým priemyselným ńtátom; klimatickí optimisti, hoci 

tému vnímajú ako problém, povaņujú verejnú diskusiu za prehnanú; a nakoniec fata-

listickí pozorovatelia, ktorí tvrdia, ņe je uņ neskoro urobiť ĉokoľvek s klimatickými 

zmenami. Na základe tohto spektra názorov, sa ĉasť mladých snaņí o osobné 

zodpovednejńie správanie sa k prostrediu. Kaņdý druhý ńetrí vedome energiu, 44 % jazdí 

ĉastejńie na bicykli ako na aute, a 39 % sa rozhoduje pre kúpu menńieho auta s menńou 

spotrebou. Mladí ľudia, ktorí kritizujú klimatické zákroky, sa ĉastejńie aj angaņujú pre 

ochranu ovzduńia a prírody.  

 

Náboženstvo: naďalej mimo záujmu 

Pre väĉńinu mladých v Nemecku náboņenstvo naďalej hrá iba miernu úlohu. Jest-

vujú vńak znaĉné rozdiely medzi rôznymi náboņenskými kultúrami. Kým je nábo-
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ņenstvo pre mladých z nových spolkových krajín bezvýznamné, mladí zo starých 

krajín jej pripisujú aspoņ priemernú dôleņitosť. Iba 44 % katolíckej mládeņe pova-

ņuje Boha za dôleņitého v ich ņivote. Ináĉ je to u mladých, ktorí pochádzajú z rodiny 

imigrantov: majú silný vzťah k náboņenstvu, ktorý za posledné roky eńte zosilnel.  

 

Hodnoty: pragmatizmus, ale nie prispôsobenie sa  

Hodnoty a ņivotné postoje mladých sú naďalej pragmatické: pre mladých, ktorí 

ņijú v konzumnej spoloĉnosti zameranej na výkon, je veľmi dôleņitý osobný úspech. 

Výkonnosť vńak nie je vńetko: hoci úsilie a snaha je pre 60 % mladých vysoko hod-

notená, rovnako dôleņitá je zábava: 57 % chce si ņivot intenzívne uņiť. 

Mladí sú teda optimistickí a spokojní so svojou ņivotnou situáciou, avńak nejde 

im len o svoj osobný prospech, ale majú starosť aj o ich najbliņńie sociálne zázemie: 

o rodinu, priateľov a príbuzných. Mnohí sa zaujímajú i o to, ĉo sa deje v spoloĉnosti. 

Práve v súĉasnosti mladí viac vyņadujú sociálno-morálne pravidlá, ktoré by platili 

pre vńetkých a ktoré vńetci dodrņujú. Fungujúca spoloĉenská morálka je pre nich 

predpokladom, aby mohli svoj ņivot zodpovedne a nezávisle preņívať. 70 % si myslí, 

ņe sa treba postaviť proti neprávostiam na pracovisku alebo v spoloĉnosti.  

 

Rodina: bez rodiny to nejde 

Rodina opäť významným spôsobom vzrástla v oĉiach nemeckej mládeņe. Viac 

neņ tri ńtvrtiny mladých (76 %) sa vyjadrilo, ņe rodina je potrebná, aby ĉloveka mo-

hol ńťastne ņiť. Pritom sa to vzťahuje nielen na vytvorenie vlastnej rodiny, ale aj na 

rodinu, z ktorej pochádzajú. Táto poskytuje mladým práve v období, keď cítia ras-

túce nároky zo strany ńkoly a práce, zázemie a emocionálnu podporu.  

Viac neņ 90 % mladých majú dobrý vzťah k svojim rodiĉom. Väĉńina z nich sú-

hlasí s rodiĉovskými výchovnými metódami. Skoro tri ńtvrtiny vńetkých mladých by 

vychovávali svoje deti tak, ako boli vychovaní aj oni. Preto je pochopiteľné, ņe po 

„Hoteli Mama“ je veľký dopyt: skoro tri ńtvrtiny vńetkých mladých ņije eńte 

u svojich rodiĉov – najmä kvôli finanĉnej nenároĉnosti a pohodliu.  

Túņba mať vlastné deti pritom opäť vzrástla: 69 % mladých chce mať potomkov, 

priĉom túto túņbu vyjadrujú viac dievĉatá (73 %) ako chlapci (65 %). 

 

Záver 

Mladí súĉasnosti si vysoko váņia vzdelanie, kariéru a „dobrý príjem.“ Tieto ich 

ciele pritom nasledujú s vysokou schopnosťou sa prispôsobiť a s veľkým pocitom 

zodpovednosti: preto starostlivo ńtudujú cudzie reĉi, nadobúdajú skúsenosti prostred-

níctvom rôznych praxí a snaņia sa o ďalńie kvalifikácie. 
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Pritom ich napĺņa silná túņba po istote, ktorá pramení z veľkého pocitu neistoty: 

Nemecko uņ dlho nie je vnímané ako krajina sociálnych istôt a hrozí jej vysoká neza-

mestnanosť; rozchody a rozvody sú na dennom poriadku, mnohí mladí ņijú v tzv. 

patchwork alebo ĉasto neúplných rodinách. Autori ńtúdie uvádzajú, ņe správanie sa 

mladých je preto podmienené „panikou z prepadu.“ 

Shell-ńtúdie uņ dlhńie registrujú jasnú zmenu hodnôt. V roku 2002 sa u mladých, 

ktorí sa cítili vystavení silnejńím poņiadavkám a rizikám, zistilo „pozitívnejńie mys-

lenie a zvýńená ochota.“ 

V roku 2006, ńtyri roky neskôr, mladí Nemci hodnotili svoje hospodárske a so-

ciálne perspektívy negatívnejńie a skeptickejńie vzhľadom na dôsledky rozńírenia 

EU, imigrácie a globalizácie. Ńtúdia v tom roku registrovala u mládeņi silnejńí trend 

„orientácie na sociálnejńej hodnoty ako je priateľstvo a rodina“ a jasnejńí vzostup 

hodnôt ako je úsilie a ctiņiadostivosť. 

Pri zvládaní svojich obáv sa mladí správajú podobne dospelým: snaņia sa vyhýbať 

vńetkému, ĉo ich ohrozuje, alebo to aspoņ obmedziť. Uņ niekoľko rokov sa regis-

truje, ņe mladí reagujú na vzrastajúcu existenciálnu neistotu tým, ņe sa sťahujú do 

vlastnej privátnej sféry, efektívnejńie sa orientujú na svoju kariéru (vzdelanie ako 

ochrana pred sociálnym úpadkom), zameriavajú sa na väĉńiu sebakontrolu a naďalej 

sa vyhýbajú silnejńiemu politickému angaņovaniu sa. 
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Sociálne prvky v biografii dona Bosca - hľadanie zmyslu pre mladých 

Peter MLYNARČÍK 

Abstract 

The article deals with survey of some elements of st. John Bosco’s biography which 

leads him in his social commitment in favour of young people. From the complex of 

known biographical data it brings together facts, which gave motivation and sense of his 

way of life. This way draws a picture of man – pioneer of social work among youngsters 

in Turin ambient.  

Key words: St. John Bosco, biography, sense, motivation, youngster, Viktor Frankl.  

 

„...ľudské bytie je bytím k zmyslu, ĉi uņ ho pozná akokoľvek málo: presvedĉenie, 

vôľa k zmyslu.“
1 
 

Viktor Emil Frankl a Giovanni Bosco sú dvaja muņi, ktorí ņili v rôznych dobách, aj 

sociálnych prostrediach. Spoloĉné mali silné presvedĉenie, vôľu pre zmysel svojho 

poslania, svojej misie. Don Bosco ako religiózny ĉlovek si svoje poslanie nevys-

vetľoval iba v jednorazovosti a jedineĉnosti svojho ņivota,
2
 skôr vnímal Toho, kto mu 

jeho ņivotnú úlohu dáva. Dokladom toho je sen Janka Bosca v deviatich rokoch a jeho 

interpretácia v autobiografickom diele Pamäti oratória (r.1946). Na tento sen nemohol 

celý ņivot zabudnúť a prvýkrát ho zapísal aņ ako 45 roĉný na podnet pápeņa Pia IX. (r. 

1958).
3
 Oņ sa opiera aj vyjadrenie z úvodu spomínaného autobiografického diela, 

ktorého cieľom je ukázať ako „nás vņdy viedol sám Boh.“
4
 

Základným predpokladom tejto ńtúdie je téza, ņe hľadanie zmyslu, preberanie 

zodpovednosti za hodnoty a poslanie sú hlavnými prvkami, ktoré riadia motivácie 

ľudského konania vo vńeobecnosti. Preto sa prejavujú nadhistoricky – v kaņdej epo-

che (aj v tých „pred-logoterapeutických“). 

                                                   
1 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996, s.68. 
2 Porov. FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.71. 
3 „Snívalo sa mi, ņe som blízko domu na ńirokom dvore. Zabávalo sa tu mnoho chlapcov. 

Daktorí sa smiali, iní sa hrali a mnohí aj kliali. Keď som poĉul toto rúhanie, vrhol som sa na 

nich. Chcel som ich umlĉať slovami i päsťami. Tu sa zjavil vzneńený muņ v dôstojnom 

obleĉení. Celý bol zahalený do bieleho pláńťa. Tvár mu tak ņiarila, ņe sa nedalo do nej ani 

pozrieť. Oslovil ma menom a rozkázal mi, aby som sa postavil na ĉelo týchto chlapcov. A 

dodal: Musíń si ich za priateľov získať dobrotou a láskou, a nie bitkou. Daj sa s nimi do reĉi a 

vysvetli im, ņe hriech je najväĉńie zlo a priateľstvo s Bohom ņe je vzácne dobro...“ Tým 

muņom bol Jeņiń Kristus. BOSCO, G.: Spomienky Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco, 2005, s.15.  
4
 BOSCO, G.: Spomienky Jána Bosca, s.9. V. Frankl ako veriaci Ņid svoje rozhodnutie 

ostať vo Viedni aj napriek hroziacemu prenasledovaniu zo strany nacistického reņimu tieņ 

opiera o znamenie z neba. Svoj ďalńí ņivot v extrémnych podmienkach koncentraĉných 

táborov preņíva ako poslanie. Porov. FIZZOTTI, E.: Prednáška. Ņilina, 8.4.2011. 
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Cieľom je poukázať na sociálne motivaĉné prvky, ktoré viedli dona Bosca k výchov-

no–pastoraĉným aktivitám medzi mládeņou (predovńetkým muņskou) ohrozenou so-

ciálno-patologickými javmi vtedajńej spoloĉnosti. Ďalńím cieľom je aj snaha pouká-

zať na spojitosti medzi týmito skutoĉnosťami a myńlienkami logoterapie V. Frankla. 

Metóda zvolená pre túto ńtúdiu pripomína archeologický prieskum. Predstavuje 

sondy do vybraných biografických diel dona Bosca, do období, keď sa formujú jeho 

ņivotné rozhodnutia a zameranie jeho kņazského povolania. V predkladanej ńtúdii ide 

teda o sekundárne spracovanie historických zdrojov, opirajúce sa o vybrané kritické 

biografie dona Bosca: P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo della libretá 

(2003), F. Desramaut, Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888) (1998), A. J. 

Lenti, Don Bosco: History and Spirit (2007). 

Ich spoloĉným znakom je metóda, ktorou spracovávajú historické dáta. Nepouņí-

vajú hermeneutiku prvých ņivotopisov svätca, ktoré hľadeli na jeho ņivot z hľadiska 

diela, ktoré zanechal po sebe. Interpretaĉný uhol pohľadu, ktorý pouņívajú sa zame-

riava na historický kontext doby, v ktorej don Bosco ņil, v ktorej robil svoje rozhod-

nutia, a ktorú sa snaņil pochopiť v danom období svojho ņivota. 

Sondy do biografií dona Bosca sa týkajú rokov 1841-1846, kedy po kņazskej vy-

sviacke znova hľadá moņnosti svojho ņivotného zamerania. Prvé tri roky býva v Cir-

kevnom konvikte (Convitto Ecclesiastico) svätého Frantińka Assiského
5
 a neskôr 

v Útulku markízy Barolovej v Turíne. Mesto Turín v tomto období veľmi rýchle rás-

tlo. V rokoch 1835-1864 sa poĉet obyvateľov viac ako zdvojnásobil - vzrástol zo 117 

000 na 218 000 obyvateľov. Príchodom prisťahovalcov rástli aj sociálne problémy, 

medzi ktoré patrí aj delikvencia mladých.
6
 

 

Návštevy väzenia 

V konvikte mladým formujúcim sa kņazom okrem duchovného a vedenia predná-

ńok (hlavne z morálnej teológie a pastorálnej teológie) ponúkali aj pastoraĉné akti-

vity. Medzi ne patrili aj návńtevy vo väzniciach. Roku 1840 boli v Turíne ńtyri väze-

nia – dve pre muņov a dve pre ņeny. Mládeņ bola do r. 1839, kedy zakroĉil kráľ Ka-

rol Albert, v spoloĉných celách s dospelými. Napriek tomu aņ do roku 1845, keď 

bolo postavené väzenie Generala, neboli mladiství úplne oddelení od dospelých od-

súdených.
7
 Najväĉńie väzenie mohlo pojať 300 trestaných muņov. Kaņdý väzeņ mal 

                                                   
5 Konvikt vznikol aktivitou kņazov B. Lanteri a L. Guala roku 1818. Don Guala spoĉiatku 

súkromne vyuĉoval morálnu teológiu podľa sv. Alfonza Liguori, aby vychoval dobrých 

spovedníkov pre vńetky typy penitentov. Neskôr k tomu pribudli aj prednáńky z pastorálnej 

teológie a pastoraĉná prax (homiletická a katechetická). Porov. BRAIDO, P.: Don Bosco 

prete dei giovani nel secolo delle libertà. vol 1. Roma: LAS, 2003, s.161. 
6 Porov. BRAIDO, P.: Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, s.160. 
7 Porov. LENTI, A.J.: Don Bosco: History and Spirit. vol 1. Roma: LAS, 2007, s.324. 
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k dispozícii vrece slamy a deku. Jedálny lístok bol zostavený z denných dávok chle-

ba, polievky, alebo cestovín, ĉi fazule.
8
 Pastoraĉnú správu v týchto väzeniach mali na 

starosti farári, na území ktorých sa dané väzenie nachádzalo. Okrem toho sa 

o odsúdených starala aj Spoloĉnosť milosrdenstva.
9
  

Don Bosco zaĉal väznice navńtevovať po boku profesora pastorálnej teológie don 

Giuseppe Cafassa (1811-1860), ktorý takmer pravidelne veĉer trikrát v týņdni na-

vńtevoval niektorú z väzníc. Tam odsúdených uteńoval, spovedal a sprevádzal aj na 

ńibenicu. Don Cafasso v jednej zo svojich kázní opisuje stav väznených takto: „Hrô-

za ma obchádza, keď vchádzam do väzenia a vidím toľko mladých ľudí zamknutých 

medzi tými mreņami, priviazaných ako dobytok, zúrivých, vyĉerpaných hladom!“
10

 

Podľa ńtatistík z rokov 1831-1846 najĉastejńím deliktom mladistvých 30% bola krá-

deņ. Na ďalńom mieste boli delikty ako tuláctvo, ņobranie, povaľaĉstvo spolu 20%, 

aņ potom násilie proti osobám 10% (slovné, alebo fyzické napadnutie).
11

 

 

Vznik oratória 

Vo svojej autobiografii don Bosco takto opisuje vplyv záņitku krajnej núdze mla-

dých vo väzení na jeho orientáciu v ņivote: „Hľadal som príĉinu a prińiel som na to, 

ņe mnohí sa dostali znova do väzenia len preto, ņe boli ponechaní sami na seba. 

Myslel som si: ’Títo chlapci by mali vonku nájsť dajakého priateľa, ktorý by sa 

o nich staral, pomáhal im, uĉil ich a chodil s nimi v nedeľu do kostola. Tak by sa 

azda neskazili a do väzenia by sa ich tak dostalo omnoho menej‘.“
12

 Zvláńť silne na 

jeho emócie zapôsobila skúsenosť sprevádzania mladého odsúdenca na popravisko 

vo väzení Alessandria v roku 1846, lebo túto sluņbu uņ viac nevykonával.
13

 Vńetko 

nasvedĉuje tomu, ņe skúsenosť krajnej núdze mladých vo väzení bola jedným 

z podnetom pre orientáciu jeho pastoraĉného zamerania na mladých. Potvrdzuje to aj 

rukopis Cenni storici (1862), v ktorom Don Bosco priznáva, ņe na vznik oratória 

mali vplyv skúsenosti z návńtev vo väzniciach. Na základe analýz prípadov mnohých 

mladých, ktorí konĉili vo väzení vznikli prvé aktivity prispôsobeného vyuĉovania 

katechizmu vo väzniciach. Neskôr sa don Bosco so spoloĉníkmi z konviktu venoval 

vyuĉovaniu katechizmu aj v sakristii kostola sv. F. Assiského patriaceho konviktu.
14

 

                                                   
8 Porov. DERAMAUT, F.: Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888). [CD-ROM] 

Kraków 1998, s.106.  
9 Porov. LENTI, A.J.: Don Bosco: History and Spirit, s.324. 
10 DERAMAUT, F.: Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888), s.106. 
11 Porov. LENTI, A.J.: Don Bosco: History and Spirit, s.324, poznámka 43. 
12

 BOSCO, G.: Spomienky Jána Bosca, s.92. 
13 Tlak danej situácie na jeho emócie bol taký silný, ņe sa ocitol v stave bezvedomia. 

Porov. DERAMAUT, F.: Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888), s.107. 
14 Porov. BRAIDO, P.: Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, s.169. 



148  Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládeţou  
                                                                                                                                                                                                                                  

 

Služba v Útulku markízy Giulie Barolovej 

Po trojroĉnom pobyte v konvikte don Bosco na radu don Cafassa v roku 1844 

prijal miesto nemocniĉného kaplána v sociálnom diele markízy Barolovej (1785-

1864) – Azylovom dome pre padlé ņeny (Casa di ricovero per donne colpevoli), 

ktorý bol urĉený pre ņeny a dievĉatá „právne a ekonomicky trestané“, ĉo vyńli z vä-

zenia a chceli zmeniť svoj ņivot. Spolupráca s markízou Barolovou na prevýchove 

dievĉat dona Bosca obohatila o nové skúsenosti. Mnohé z nich neskôr vyuņil pri for-

movaní chlapcov pomocou svojho preventívneho výchovného systému, ktorý sa ujal 

v jeho oratóriách. Desramaut cituje poznámky markízy z jej návńtev dievĉat vo väze-

niach, z ktorých je jasná podobnosť jej prístupu k dievĉatám s hlavnými myńlienkami 

preventívneho výchovného systému dona Bosca (rozum, náboņenstvo, láskavosť).
15

 

 

Kríza motivácií 

Rok pred zaĉiatkom pôsobenia v Útulku don Bosco získal jurisdikciu na spoveda-

nie, a tak sa jeho pastoraĉné aktivity mohli rozbehnúť naplno. Po uplynutí pobytu 

v konvikte podľa niektorých bibliografických zdrojov sa ozvali u dona Bosca znova 

pochybnosti o zameraní jeho ďalńieho pastoraĉného pôsobenia. Po duchovných cvi-

ĉeniach don Cafassovi vyjadril zámer stať sa rehoľníkom - misionárom. Do úvahy 

zrejme prichádzali Obláti Panny Márie a Rosminiánsky dobroĉinný inńtitút, ktorý 

don Bosco spomína v dokumentoch z neskorńieho obdobia. Popri tom vńak po skú-

senostiach so sociálnou exklúziou mladých vo väzeniach sa don Bosco uņ v konvikte 

zaĉal venovať chudobným chlapcom (nedeľný katechizmus, spovede).
16

  

Jedným z faktorov, ktoré mohli dona Bosca ovplyvniť pri hľadaní ďalńieho pasto-

raĉného zamerania bola zlá finanĉná situácia. Poĉas pobytu v Konvikte jeho pravi-

delné príjmy tvorili iba ńtipendiá, ktoré prijímal za odslúņené sv. omńe asi 0,9 lír. 

Ĉasť nákladov hradil zo ńtipendia, ktoré dostal od Konviktu (72-96 lír/rok). To vńak 

nestaĉilo na roĉné pokrytie nákladov, ktoré ĉinilo 240 lír/rok). Rozdiel musel doplá-

cať z peņazí od dobrodincov, medzi ktorých patrili hlavne profesori v konvikte (don 

Guala, don Cafasso, rozdiel ĉinil asi 144-168 lír/rok). Pravdepodobne na odporúĉanie 

dona Cafassa odchod do rehole don Bosco odloņil a prijal ponuku pôsobiť v chari-

tatívnom diele markízy Barolovej.
17

 Takto v ņom mohlo ďalej dozrievať presved-

ĉenie, ņe jeho ņivotným zameraním majú byť chlapci ocitajúci sa na okraji spoloĉ-

nosti (väzni, prisťahovalci, s ťaņkosťami vstúpiť do sveta práce).
18

 

                                                   
15 Porov. DERAMAUT, F.: Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815-1888), s.125-129. 
16 Porov. LENTI, A.J.: Don Bosco: History and Spirit, s.352. 
17 Porov. LENTI, A.J.: Don Bosco: History and Spirit, s.349-352. 
18 Porov. BRAIDO, P.: Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, s.166. 
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Po don Boscovom sťahovaní do útulku markízy Barolovej don G. Borel (ktorý 

tam uņ býval) v mene svojom, dona Bosca a dona S. Pacchiottiho roku 1844 napísal 

mons. L. Dei Marchesi Fransonimu (1832-1862) turínskemu arcibiskupovi list s pro-

sbou o poņehnanie ich pastoraĉnej práce s chlapcami, ktorých vtedy doĉasne poĉas 

nedelí zhromaņďovali vo voľných sálach útulku pod patronátom sv. Frantińka Sales-

kého.
19

 Don Bosco v tom istom roku poinformoval listom o tejto práci markíza M.B. 

Cavoura – zástupcu Turínskej mestskej správy a generálneho riaditeľa mestskej polí-

cie.
20

 Zdá sa, ņe tieto dva listy upevnili don Boscovo ņivotné pastoraĉné zameranie 

v prospech mladíkov na okraji spoloĉnosti.  
 

Závery 

Na základe uvedených biografických faktov môņeme teraz zhrnúť motivaĉné 

prvky, ktoré dávali zmysel a posilņovali zodpovednosť dona Bosca pri hľadaní orien-

tácie pastoraĉnej praxe na sociálne ohrozenú muņskú mládeņ. 

Medzi základné prvky patrí jeho osobná skúsenosť s mladistvými delikventami vo 

väzniciach. Silne negatívna skúsenosť v ņom vzbudila reakciu kontrastu. Odhalenie, 

ņe by sa ņivot mladých väzņov mohol odvíjať ináĉ, keby sa dostali po príchode do 

Turína do spoloĉnosti nasmerovanej k vyńńím hodnotám, ho zrejme viedlo k premýń-

ľaniu nad svojimi moņnosťami ako k tomu aktívne prispieť. Medzi krajné existen-

ciálne záņitky dona Bosca z tohto prostredia patrí pokus o sprevádzanie mladého 

väzņa na popravisko. Emocionálne napätie v ņom spôsobilo to, ņe sa dostal do stavu 

bezvedomia. Tento hraniĉný záņitok v don Boscovi umocnil vplyv na jeho budúce 

rozhodnutia. Takisto aj prostredie väznice, ktoré bolo na nízkej hygienickej a kultúr-

nej úrovni mu naznaĉovali dôleņitosť primerane ĉistého a hodnotovo orientovaného 

prostredia pri výchove, ĉi resocializácii mladých. Ovplyvņovanie mladńích väzņov 

starńími vo vekovo zmieńanom väzenskom prostredí mu zasa mohlo naznaĉiť pot-

rebu pozitívneho rovesníckeho patronátu („anjel stráņny“, asistencia).  

Ďalńím silným motivaĉným prvkom bol príklad a rady kņaza Cafassa, ktorý dona 

Bosca aj duchovne sprevádzal. Prejavilo sa to hlavne v dvoch prípadoch. Pri uvá-

dzaní mladého kņaza do prostredia pastorácie vo väzeniach a v situácii krízy, kedy 

mu poslúņil svojou radou. Don Bosco, ktorý od útleho detstva ņil ako polosirota, na-

chádzal silnú oporu jednak vo svojej mame Margherite Bosco (1788-1856), jed-

nak v spomínanom spovedníkovi don Cafassovi. 

Nemenej podstatným motivaĉným prvkom pre don Bosca bola od poĉiatku pasto-

raĉná práca v tíme. V konvikte to boli spoluņiaci a profesori a v Útulku markízy Ba-

rolovej zasa kņazi don Borel, don Pacchiotti. Vďaka jednému z nich (don Borelovi) 

                                                   
19 Porov. BRAIDO, P.: Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, s.166-167. 
20 Porov. Listy Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco, 2006, s.12-15. 
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sa podrobnejńie o ich aktivite dozvedel aj ich predstavený turínsky arcibiskup 

mons.Fransoni. Práve podpora jeho a tieņ riaditeľa mestskej polície markíza Cavoura 

– vysokých autorít vtedajńieho mesta taktieņ silne motivovali don Bosca v ďalńej 

pastoraĉnej práci v prospech sociálne ohrozenej mládeņe. 

V. Frankl napísal: „Ţivot sám je ten, čo kladie človekovi otázky. Človek sa nemá 

pýtať, ... on má ţivotu odpovedať.“
21

 Don Bosco dobre rozumel tomuto princípu. 

Nańa analýza niektorých momentov jeho ņivota ukazuje, ņe dokázal nielen tieto 

otázky vnímať, ale aj na ne tvorivo odpovedať. Podobné princípy platia aj v súĉasnej 

dobe, pre dneńného hľadajúceho ĉloveka.
22
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Koncepcia výchovného vzťahu podľa preventívneho systému Dona Bosca 

a logoterapeutického prístupu 

Lívia KVAŠNÁ 

Abstrakt 

This study examines the interpersonal relationship between educators and young 

people in the educational process according preventive system of don Bosco and 

logotherapy of Viktor E. Frankl. The interpersonal relationship will be shown to be an 

essential part of educational process. According to Frankl the yuong people benefits 

from the interpersonal relationship based on common dialogue, which contains elements 

of Socratic maieutic. The role of the logo-educator will be specified as a master of 

maieutic of self-transcendence and as a "pace-maker" in the process of personal 

existential realization. The logo-educator is also an example for young people to enable 

them to fulfil their personal, unique and unrepeatable existence. 

 

Key words: preventive system, educational relationship, logotherapy, logo-educator. 

 

Úvod 

„Výchova, hoci nikdy nebola ľahká, sa v súĉasnosti stáva eńte ťaņńou. Dobre to 

vedia rodiĉia, uĉitelia, kņazi aj vńetci tí, ktorí za ņu nesú priamu zodpovednosť. Ho-

vorí sa teda o veľkej „naliehavosti výchovy“, ĉo potvrdzujú aj nańe neúspechy pri 

formovaní sluńných osobností, ktoré by vedeli spolupracovať s inými a dať zmysel 

svojmu ņivotu.“
1
 

Horizont výchovy, ktorým je hľadanie a realizácia zmyslu ņivota a schopnosť 

spolupracovať a vytvárať vzťahy v uņńom a ńirńom sociálnom prostredí je charakte-

ristický pre koncepciu výchovy a výchovných vzťahov podľa preventívneho systému 

dona Bosca a logoterapeutického prístupu Viktora E. Frankla.  

Pedagogika Jána Bosca, „otca a uĉiteľa mládeņe“ a pedagogické implikácie logo-

terapie V.E. Frankla, „zakladateľa tretej viedenskej psychoterapeutickej ńkoly“, pou-

kazujú na dôleņitosť integrálnej formácie mladého ĉloveka. Privilegovaný spôsob 

sprevádzania mladého ĉloveka v procese nachádzania zmyslu, orientácie v hodnoto-

vých systémoch a v prijímaní zodpovednosti za svoj osobný rast je výchovný inter-

personálny vzťah, ktorého základom je intersubjektívny dialóg a sieť vzťahov vo vý-

chovnom prostredí, ktoré obklopuje mladého ĉloveka. 

V nańom príspevku predstavíme v hlavných aspektoch koncepciu výchovy, jej 

cieľov, výchovných metód v optike preventívneho systému dona Bosca a logoterape-

utického prístupu. Zameriame sa na charakterizovanie interpersonálneho výchovného 

                                                   
1 BENEDIKT XVI.: List Rímskej diecéze o naliehavej úlohe výchovy [online]. Dostupný z 

www: <http://www.dkunitra.sk/dokumenty/list_Benedikta_XVI_o_vychove.pdf>. 

http://www.dkunitra.sk/dokumenty/list_Benedikta_XVI_o_vychove.pdf
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vzťahu ako nenahraditeľnej súĉasti výchovného procesu a na ńpecifikovanie úlohy 

vychovávateľa, ktorý vychováva predovńetkým cez svoje „bytie“ a sprevádza mla-

dého ĉloveka na ceste osobnej existenciálnej realizácie. 

 

Koncepcia výchovného vzťahu podľa preventívneho systému dona Bosca 

 

Historický kontext koncepcie preventívneho systému dona Bosca 

Ján Bosco (1815-1888) ņil v období nazvanom storoĉím pedagogiky. Jeho súĉas-

níkmi boli významní pedagógovia a intelektuáli ako napr. J.H. Pestalozzi, A. Necker 

de Saussure, A. Rosmini a ďalńí. V talianskom Piemonte bolo vitálne rozsiahle peda-

gogické, výchovné a ńkolské hnutie. Don Bosco sa priamo zapájal do sociálnych 

a výchovno-vzdelávacích iniciatív, ktoré organizovali rôzne turínske organizácie pre 

mladých ľudí na okraji spoloĉnosti, sezónnych robotníkov, prisťahovalcov z okolia, 

bývalých väzņov. Stretával sa s viacerými vychovávateľmi, pedagógmi, filantropmi, 

ktorí sa vo výchovnej ĉinnosti riadili princípom prevencie. Udrņiaval kontakt so sku-

pinou vydávajúcou Giornale della società dell´Educazione (Noviny výchovnej spo-

loĉnosti) a kontakt s niektorými turínskymi pedagógmi. „Kultúra prevencie“ chápaná 

v kontexte sociálnej asistencie a pedagogiky bola v Európe po páde Napoleona 

(1815) znaĉne rozńírená. Podľa P. Braida ciele a koncepcia výchovy, jej prostriedky 

a charakteristiky boli znaĉne odlińné. Don Bosco na základe kultúrneho, morálneho 

a pedagogického zázemia, ktoré získal poĉas rokov svojej formácie a v prvých ro-

koch kņazstva, zaĉal svoje obdivuhodné výchovné dobrodruņstvo na základe vlastnej 

koncepcie výchovy a následne zaĉal zakladať diela (oratóriá, kolégiá, výchovné 

a ńtudentské ústavy).
2
 

Don Bosco nebol teoretikom výchovy, mienil napísať kompletné dielo o výchove, 

ale nikdy k tomu nedońlo. Viaceré jeho diela z oblasti pedagogiky
3
 sú nesystematic-

ké, neponúkajú ucelený pohľad na problematiku výchovy, ale majú dôleņitú úlohu 

pri celkovom koncipovaní jeho výchovnej metódy. V roku 1877 napísal náĉrt (origi-

nál má len 1960 slov) svojej výchovnej metódy s názvom Preventívny systém vo vý-

chove mladých (Trattatello). Toto dielo je vńak ovocím jeho zrelej a bohatej celoņi-

votnej výchovnej skúsenosti. Pre adekvátne pochopenie spôsobu výchovy dona 

                                                   
2 Porov. MOTTO, F.: Výchovný systém Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco, 2005, s.19-

30. BRAIDO, P.: Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS, 

2006, s.23-41. 
3
 Don Bosco napísal úvahy, ņivotopisy pedagogického charakteru ako napr.: Il giovane 

provveduto (1847); Cenno storico dell´Oratorio di S. Francesco di Sales 1852/1854; Vita del 

giovanetto Savio Domenico (1859); La forza della buona educazione (1855); Memorie 

dell´Oratorio di S. Francesco di Sales (1873-1879). Porov. BRAIDO, P.: Prevenire, s.134-137. 
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Bosca je potrebné koncipovať jeho preventívny systém v optike teologicko-historic-

kého pozadia daného obdobia, mať na zreteli jeho osobnú spiritualitu a celú ńírku 

jeho celoņivotnej vychovávateľskej skúsenosti a prístupu k mladým.
4
  

Ako sme uviedli, preventívny systém dona Bosca vznikol pôvodne v muņskom 

prostredí. Preventívny pedagogický horizont v danom historicko-kultúrnom kontexte 

vyņadoval pre optimálne dozrievanie chlapca zaĉlenenie sa do jednopohlavného pro-

stredia. Aj don Bosco, ako syn svojej doby, povaņoval za najvhodnejńie pre výchovu 

vytvorenie príťaņlivého chlapĉenského prostredia.
5
  

V myńlienkach dona Bosca postupne dozrieval projekt venovať sa výchove diev-

ĉat. Don Bosco bol v kontakte s rôznymi ņenskými rehoľnými Inńtitútmi, ktoré pôso-

bili v Turíne a venovali sa dievĉenskej výchove. Rozhodujúcim okamņikom v roku 

1864 bolo pre neho stretnutie so skupinou mladých ņien, ktoré patrili k Zdruņeniu 

Dcér Panny Márie Nepońkvrnenej (Figlie di Maria Immacolata), medzi ktorými vy-

nikala Mária Mazzarellová.
6
 Don Bosco intuitívne vníma spoloĉné elementy svojho 

preventívneho systému a spôsobu výchovy, ktorým sa Dcéry Nepońkvrnenej veno-

vali chudobným dievĉatám v Mornese. Navrhol im zasvätiť sa Pánovi a tak sa úplne 

venovať kresťanskej výchove dievĉat. 5.8.1872 vzniká rehoľná spoloĉnosť Dcér Má-

rie Pomocnice a preventívny systém nadobúda svoju „ņenskú tvár.“ V Inńtitúte od 

ĉias matky Mazzarellovej, kedy sestry „robili pre dievĉatá to, ĉo robil don Bosco pre 

svojich chlapcov“ doteraz, prebieha neustály proces ńtúdia, „reinterpretácie“ a aktua-

lizácie stále nových princípov preventívneho systému v jeho historických, pedago-

gických, charizmatických a spirituálnych aspektoch.
7
 

 

                                                   
4 Porov. BOSCO, G.B.: Vychovávať v duchu dona Bosca. Spiritualita preventívneho 

výchovného systému. Bratislava: Don Bosco, 2008, s.14-15. 
5 FULA, M.: Výzva koedukácie pre preventívny systém. In: BRESTOVANSKÝ, M., 

RAJSKÝ, A. (eds.): Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. Teoretické 

východiská a praktické aplikácie. Trnava: PF TU v Trnave, 2008, s.43-45. 
6 Mária Mazzarellová (9.5.1837-14.5.1881) sa narodila v Mornese (Taliansko) ako prvá 

z 10 detí v roľníckej rodine. Ako 15-roĉná zloņila sľub panenstva a v 17 rokoch, na podnet 

miestneho farára dona Pestarina, vstúpila do Zdruņenia Dcér Nepońkvrnenej Panny Márie. Vo 

veku 20 rokov pri ońetrovaní chorých príbuzných ťaņko ochorela na týfus, trvalo oslabená uņ 

nevládala ťaņko pracovať vo viniciach a zaĉala sa venovať apońtolátu medzi dievĉatami. 

Stretnutie s don Boscom bolo rozhodujúcou udalosťou v jej ņivote a následne sa stáva spolu-

zakladateľkou a prvou predstavenou Inńtitútu Dcér Márie Pomocnice. V roku 1951 bola 

vyhlásená za svätú a stáva sa vzorom rehoľnice-vychovávateľky pre celú Cirkev. Porov. GIU-

DICIOVÁ, M.P.: Marie Dominika Mazzarellová. Ţena včerejška i dneška. Praha: Portál, 

1993. 
7 Podrobnejńie: porov. RUFFINATTO, P.: La relazione educativa. Orientamenti ed 

esperienze nell´Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Roma: LAS, 2003.  



154  Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládeţou  
                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ciele výchovy a výchovné metódy 

Aj keď Don Bosco nevypracoval rozsiahlu teóriu o výchovných cieľoch, vo svo-

jom výchovnom pôsobení sa podľa nej riadil. Na základe uskutoĉnených systematic-

kých ńtúdií o výchovnom ńtýle dona Bosca, môņeme konńtatovať, ņe cieľom výchov-

ného pôsobenia je integrálna výchova mladého ĉloveka, ktorú sám vyjadril slovami 

„dobrý kresťan a statoĉný obĉan“ alebo aj „dobrí kresťania, ĉestní obĉania“; „dobrí 

kresťania, zodpovední obĉania.“ Don Bosco formoval u mladých vernosť trvalo no-

vým princípom kresťanstva a schopnosť zaĉleniť sa do stále sa meniacej spoloĉnosti. 

Braido uvádza, ņe výchovným ideálom dona Bosca bolo formovať dobrého kresťana, 

ktorý má k dispozícii tie ĉnosti, ktoré mu umoņņujú lepńie slúņiť spoloĉnosti 

a pracovať pre spoloĉné dobro. Hoci vyjadrenia dona Bosca „dobrý kresťan 

a statoĉný obĉan“ zachovávajú svoju dôleņitosť a významnosť, javí sa potrebné ich 

nanovo interpretovať na základe kultúrno-historického kontextu, dať im aktuálny ob-

sah a objaviť ich antropologický a teologický význam.
8
 Môņeme konńtatovať, ņe 

dané skutoĉnosti sú v súĉasnosti predmetom ńtúdia odborníkov v oblasti pedagogiky, 

filozofie výchovy, teológie výchovy a psychológie. 

Piera Ruffinatto definuje ciele výchovy podľa preventívneho systému ako integ-

rálny rast jednotlivca cez objavenie a následné rozvíjanie potencialít, ktoré sú príto-

mné v mladom ĉloveku, v reńpektovaní jeho rytmu osobného rastu. Výchovný proces 

sa uskutoĉņuje v prostredí bohatom na ľudské a evanjeliové hodnoty a ponúka mla-

dému ĉloveku moņnosti a iniciatívy pre jeho ďalńí osobnostný rast.
9
  

„V nańich domoch sa pouņíva ńpeciálny systém disciplíny, ktorý nazývame pre-

ventívny, a v ktorom sa nikdy neuplatņujú ani tresty, ani hrozby. Láskavosť, rozum, 

rozváņnosť a osobná prítomnosť sú jediným spôsobom, ako dosiahnuť disciplínu 

a mravnosť medzi ņiakmi.“
10

 Don Bosco takto syntetizuje svoju výchovnú múdrosť 

a dlhoroĉnú pedagogickú skúsenosť do troch prvkov, ktorými sú rozum, viera a lás-

kavosť. F. Motto uvádza, ņe interpretácie tohto trilogického hesla nie sú jednoznaĉ-

né, ich chápanie je rôzne, ale aj napriek tomu je podstatné ich koncipovať ako zloņky 

v jednom systéme, priĉom tieto aspekty sú navzájom prepojené a kaņdý aspekt si za-

chováva vlastnú významnosť a rovnocennosť.
11

  

Trojĉlen rozum, viera a láskavosť je garanciou ľudských a náboņenských hodnôt, 

na základe ktorých sa zavrńuje proces dozrievania mladého ĉloveka a je súĉasne ob-

sahom a prejavom osobnej spirituality vychovávateľa.  
 

                                                   
8 Porov. BOSCO, G.: Memorie biografiche di Don Giovanni Bosco XIV, Roma: LAS, 

1991; MOTTO, F.: Výchovný systém, s.49-50; BRAIDO, P.: Prevenire, s.229-237.  
9 Porov. RUFFINATTO, P.: La relazione, s.49-50. 
10 BOSCO, G.: Memorie, s.321-322. 
11 Porov. MOTTO, F.: Výchovný systém, s.51-52; BOSCO, G.B.: Vychovávať, s.27-30. 
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Výchovný vzťah v optike preventívneho systému dona Bosca 

Interpersonálny vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným je predmetom 

ńtúdia rôznych odborníkov v oblasti pedagogických a psychologických vied. Ruffina-

tto konńtatuje, ņe preventívny systém sa vyznaĉuje pedagogickou kvalitou vzťahov, 

ktoré vychovávatelia vytvárajú s mladými a kvalitou vzťahov vo výchovnom prostre-

dí, ktoré obklopuje mladého ĉloveka.
12

 

Ak chceme hlbńie pochopiť pedagogickú skúsenosť dona Bosca, jeho vzťahy 

s chlapcami, klerikmi a spolupracovníkmi, musíme ju vnímať ako súĉasť jeho boha-

tej osobnosti a mimoriadneho poslania v Cirkvi. Oduńevnenie za záchranu a výchovu 

mládeņe sprevádzalo dona Bosca po celý jeho ņivot, poĉnúc snom z deviatich rokov, 

aņ po posledné chvíle ņivota.
13

  

Schopnosť vytvárať vzťahy bola súĉasťou jeho osobnosti, jeho temperamentu,  

mentality, spôsobom jeho bytia a konania. Bol „muņom srdca“
14

, ktoré neprestalo 

milovať do posledného výdychu. Byť ĉlovekom srdca pre neho znamenalo byť úplne 

zasvätený pre dobro mladých a darovať im svoju osobnosť, inteligenciu, srdce, vôľu, 

fyzické sily, svoj ņivot.
15

 Don Rua v obeņníku z roku 1894 o ņom píńe: „neurobil 

krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeţe. 

V skutočnosti mu neleţalo na srdci nič iné.“  

Don Bosco sa vyznaĉoval ľudsky bohatou osobnosťou obdarovanou intenzívnou 

emocionalitou, silno interiorizovanou a vņdy kontrolovanou, ale napriek tomu doká-

zal svoju lásku a emócie vhodne vyjadrovať, tým spôsobom, ņe si kaņdý z chlapcov 

myslel, ņe práve jeho má najradńej.
16

 Potencialita k vytváraniu vzťahov bola súĉas-

ťou jeho osobnosti od útleho detstva a bola rozvíjaná múdrym výchovným prístupom 

matky Margherity Occhienovej (1788-1856). Sám o tom píńe: „často sa ma pýtali, 

v akom veku som sa začal zaoberať deťmi. Môţem povedať, ţe v desiatich rokoch 

som uţ robil, čo sa dalo. Bolo to akési sviatočné oratórium. Bol som veľmi malý, no 

usiloval som sa pochopiť sklony svojich kamarátov. Zahľadel som sa do tváre 

a podarilo sa mi z nej vyčítať, aké plány v tej hlave sú. Preto ma chlapci môjho veku 

mali veľmi radi, ale sa ma aj báli. Kaţdý chcel, aby som mu bol priateľom a v spo-

roch sudcom.“
17

 Táto schopnosť sa postupne rozvíja, aņ dozrieva v ideál zasvätiť sa 

Bohu a darovať celý svoj ņivot výchove mladých, ktorý sa v kaņdodennosti uskutoĉ-

                                                   
12 Porov. RUFFINATTO, P.: La relazione, s.52. 
13 Porov. BOSCO, G.B.: Vychovávať, s.18-20. 
14 BRAIDO, P.: Prevenire, s.181. 
15 Porov. CHAVES VILLANUEVA, P.: Vychovávajme srdcom dona Bosca, Bratislava: 

Don Bosco, 2008, s.7-8; RUFFINATTO, P.: Educhiamo con il cuore di don Bosco. In: Note 

di Pastorale Giovanile, 2007, 6, s.9. 
16 Porov. BRAIDO, P.: Prevenire, s.182. 
17 BOSCO, G.: Spomienky Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco, 2005, s.18. 
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ņoval cez výchovné vzťahy, v ktorých ho mladí vnímali ako otca, brata a priateľa cez 

spoloĉné zdieľanie záņitkov a hodnôt kaņdodennosti.  

Schopnosť vytvárať vzťahy charakteristická pre Jána Bosca je jedným z ĉastých 

aspektov, na ktorý poukazujú jeho súĉasníci. Spomenieme napr. L. Gastaldiho (1815-

1883), neskorńieho turínskeho arcibiskupa, ktorý sa v roku 1849 vyjadril o don Bos-

covi ako o novom nasledovníkovi Filipa Neriho. Uvádza, ņe tento turínsky kņaz obr-

nený trpezlivosťou, obleĉený v rúchu láskavosti, vytrvalosti a pokory sa venuje opus-

teným chlapcom na okraji spoloĉnosti. Na druhej strane chlapci mu jeho lásku opätu-

jú, zahŕņajú ho pozornosťou, chcú byť pri ņom blízko, rozprávať sa s ním, pobozkať 

mu ruku.
18

  

U.Fontana, psychológ a psychoterapeut, poukázal na skutoĉnosť, ņe don Bosco 

bol presvedĉený o hodnote interpersonálnych vzťahov a vyuņíval ich ako úĉinný pro-

striedok výchovy. Don Bosco bol pozorný voĉi kaņdému chlapcovi, vnímal jeho je-

dineĉnosť a originalitu, bol presvedĉený o nevyhnutnosti vytvoriť vo výchovnom 

prostredí atmosféru prijatia a spolupráce.
19

 Don Bosco bol „majstrom stretnutia“,
20

 v 

interpersonálnom vzťahu sa vņdy zameral na jedineĉnosť a individualitu mladého 

ĉloveka, bol zvláńť citlivým na aktuálne preņívanie kaņdého chlapca a snaņil sa nájsť 

moņnosti rozvíjania jeho potencialít a ďalńieho osobného rastu. Jeho vzťahy boli za-

loņené na skutoĉnej, vrelej, srdeĉnej láske a záujme o kaņdého mladého ĉloveka. 

Svojim spolupracovníkom ĉasto pripomínal, ņe nestaĉí mať mladých rád, ale oni, 

kaņdý osobne, musia cítiť, ņe sú milovaní. Na základe týchto charakteristík stretnutia 

don Bosca s chlapcami, a teda s kaņdým individuálne, mali extrémne jedineĉný 

a osobný charakter a vyznaĉovali sa charakteristikami profesionálneho pomáhajú-

ceho (a aj terapeutického) vzťahu.
21

 Don Bosco plný lásky voĉi Bohu vyuņíval osob-

ný interpersonálny vzťah „profesionálnym“ spôsobom, napr. ako kompenzáciu chý-

bajúcich alebo nedostatoĉných rodiĉovských vzťahov, pocitu bezpeĉia, istoty, prija-

tia, s cieľom pomôcť konkrétnemu mladíkovi na jeho ceste osobného dozrievania.
22

 

Na základe povedaného môņeme konńtatovať, ņe „srdcom“ výchovného pôsobenia 

v optike preventívneho systému je vzťah.
 
 

                                                   
18 Porov. RUFFINATTO, P.: La relazione, s.54. 
19 Porov. FONTANA, U.: Relazione, segreto di ogni educazione. Torino: LDC, 2000, 

s.89. 
20 RAJSKÝ, A.: Antropologické predpoklady pedagogiky Jána Bosca a spol.. In: 

BRESTOVANSKÝ, M., RAJSKÝ, A. (eds.): Pedagogika, s.37. 
21 Pre vńetky psychoterapeutické smery je jedineĉný interpersonálny terapeutický vzťah 

základom pre úspeńnú lieĉbu klienta. Ako výsledok rôznych faktorov má za cieľ sprevádzať 

psychoterapeutický proces klienta k dosiahnutiu optimálnych vopred naplánovaných cieľov. 

Podrobnejńie: porov. PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C.: Psychoterapeutické systémy, 

průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, 1999. 
22 Porov. BRAIDO, P.: Prevenire, s.156-157; FONTANA, U.: Relazione, s.90-92. 
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Vlastnosti vychovávateľa 

Pedagogika J. Bosca je pedagogikou prítomnosti, vychovávateľ je osobne, pozor-

ne, trvalo, radostne, dôveryhodne a zodpovedne prítomný. Jeho prítomnosť podne-

cuje dôveru, srdeĉnosť a hlbńie pochopenie spôsobu myslenia mladých, ich pocitov 

a spôsobu vytvárania vzťahov. Prítomnosť vychovávateľa je prítomnosťou, ktorá je 

asistenciou, s „málo slovami a mnohými skutkami“,
23

 ktorá sa prihovára srdcu mla-

dého ĉloveka. Od vychovávateľa don Bosco oĉakáva skromnosť, rezervovanosť, 

zmysel pre realitu, spontánnosť, srdeĉnosť, prívetivosť.
24

  

Don Bosco chcel, aby direktori domu, kolégií a ńkôl boli pre mladých otcami-

bratmi-priateľmi a vo výchovnom pôsobení dokázali sprostredkovať syntézu morál-

nej autority, zodpovednosti otca, ale aj blízkosti, dôvery, dialógu brata a priateľa.
25

 

Paralelne, podľa vízie dona Bosca, Dcéry Márie Pomocnice sú pre mladých príto-

mnosťou matky, sestry a priateľky: motivované Láskou s devízou osobnej citovej 

zrelosti, vzťahových a profesionálnych kompetencií sa snaņia vo výchovnom pôso-

bení „byť znakom a sprostredkovaním lásky Krista“
26

. 

Výchova podľa preventívneho systému je „spoluvýchovou“, kde obidvaja úĉast-

níci výchovy, participujú na spoloĉnom reciproĉnom formaĉnom diele. Výchovný 

vzťah je miestom formácie nielen pre vychovávaného, ale aj pre vychovávateľa. 

 

Výchovné prostredie 

Preventívny systém je pedagogikou prítomnosti, ale aj pedagogikou prostredia, 

kde integrálna výchova mladého ĉloveka sa uskutoĉņuje cez komplexnú sieť vzťahov 

medzi vychovávateľmi, mladými a sociálno-kultúrnym prostredím.
27

  

Interpersonálny vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným sa tak stáva sú-

ĉasťou sieti vzťahov urĉitej komunity, rodiny, oratória, internátu alebo iného výchov-

ného prostredia, v ktorom je dôleņité klásť dôraz na osobný rytmus rastu a podnecuje 

k dialógu a k interakcii so ńirńím sociálnym prostredím, kde vychovávateľ môņe byť 

mediátorom a sprievodcom. Jednotlivé výchovné vzťahy sa vĉleņujú do systému 

vzťahov, ktoré vytvárajú výchovné prostredie, kde jednotlivé ĉinitele na seba vzájo-

mne pôsobia, neustále sa menia a sú zdrojom rôznych emócií. Interakcie s prostredím 

                                                   
23 BRAIDO, P. (ed.): Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze. Roma: LAS, 2005, 

s.280.  
24 Porov. BRAIDO, P. (ed.): Don Bosco educatore, s.276-278. 
25 Porov. BRAIDO, P.: Prevenire, s.312-317; MOTTO, F.: Výchovný system, s.98-103; 

CHAVES, V.P.: Vychovávajme, s.14-15. 
26 INŃTITÚT DCÉR MÁRIE POMOCNICE: Stanovy Dcér Márie Pomocnice, ĉl.63. 
27 Porov. RUFFINATTO, P.: La relazione, s.50; RUFFINATTO, P.: Essere segno é 

accogliere un dono. In: Notizario Conferenza Interispettoriale Italiana, 2009, 31, s.16-30. 
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môņu napomáhať hlbńiemu a objektívnejńiemu sebapoznaniu, solidarite a otvorenosti 

voĉi druhým, kritickému pohľadu, apońtolskému zápalu a obetavosti. 

Na druhej strane aj výchovné prostredie, nakoľko atmosféra v oratóriu, v rodine, 

radostné, spontánne, nekonfliktné vzťahy, vzájomná dôvera medzi vychovávateľmi 

a vychovávanými, spôsob myslenia, organizácie a plánovania ale predovńetkým spô-

sob „bytia“ vychovávateľa sú samo osebe výzvou a „sprevádzajú“ mladého ĉloveka 

na jeho ceste osobného dozrievania.  

Toto chápanie preventívneho systému ako „systému“ podľa koncepcie systemic-

kej teórie,
28

 na základe ktorej preventívny systém charakterizujeme ako otvorený, 

organický, integrálny systém, v ktorom jednotlivé prvky systému (vychovávateľ, vy-

chovávaný, vzťah, výchovné ciele a prostriedky) sú navzájom prepojené a sú v neu-

stálej interakcii. Podľa Fontana a Ruffinatto koncepcia preventívneho systému v tejto 

optike vedie k prehodnoteniu úĉinnosti jednotlivých prvkov výchovného pôsobenia, 

ale aj k schopnosti ich integrovať a harmonizovať, reńpektovať vzťahy medzi nimi 

a mať to na zreteli pri výchovnej ĉinnosti. 

 

Koncepcia výchovného vzťahu podľa logoterapeutického prístupu 

V.E. Frankl (1905-1997) bol v osobnom ņivote otcom, vychovávateľom a univer-

zitným profesorom, ktorý sa vytrvalo snaņil o vlastnú formáciu a osobný rast. Ako 

mladý lekár v medzivojnovom období nebol indiferentný voĉi mladým ľuďom, ktorí 

sa pokúńali o samovraņdu, hľadali ńťastie v drogách a v iných formách závislosti, 

boli apatickí a znechutení zo ņivota a ich ĉiny ĉasto hraniĉili s kriminalitou. Ako od-

poveď na tieto výzvy doby zaloņil vo Viedni bezplatné centrá poradenstva, ĉím pou-

kázal na význam a hodnotu prevencie a výchovy.
29

 

Aj keď sa Frankl systematicky a explicitne nevenoval problematike pedagogiky 

a výchovy, logoterapeutický prístup implicitne poukazuje na rôzne moņnosti, ako 

v dneńnej postmodernej dobe odpovedať na súĉasné výzvy výchovy.
30

 

Logoterapia nie je typicky výchovnou metódou, ale ponúka integrálny pohľad na 

osobu vychovávateľa a vychovávaného a tieņ na výchovný proces, ktorého základom 

sú interpersonálne vzťahy. Frankl svojou filozofickou antropológiou prispel k rehu-

manizácii nielen psychoterapie, ale aj pedagogiky. „Logoterapia nie je v tomto zmys-

                                                   
28 Podrobnejńie: porov. WATZLAWICK, P., BEAVIN, J.H., JACKSON, D.D.: 

Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patolgie, paradoxy. Hradec Králové: 

Konfrontace, 1999. 
29

 BRUZZONE, D.: Autotrascendenza e formazione. Esperienza esistenziale, prospettive 

pedagogiche e sollecitazioni educative nel pensiero di Viktor E. Frankl. Milano: Vita e 

Pensiero, 2001, s.377-378. 
30 Porov. LUKASOVÁ, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál, 1997, s.84. 
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le iba „výńinnou psychológiou“, ale taktieņ základom pre „výńinnú pedagogiku“
31

. Je 

teda pedagogikou orientovanou na zmysel a jej hlavným cieľom je sprevádzať mla-

dých v nachádzaní zmyslu v kaņdodenných ņivotných situáciách.  

Systematickému ńtúdiu pedagogických implikácií logoterapie sa po osobnom stre-

tnutí s Franklom v roku 1953 zaĉal venovať Karl Dienelt
32

 a následne ďalńí odbor-

níci, z ktorých spomenieme Franklovu ņiaĉku Elisabeth Lukasovú, v Taliansku E. 

Fizzotti a D. Bruzzone. 

 

Preventívny charakter logoterapie 

Jednou z charakteristík logoterapie je jej preventívny charakter, ktorý Pacciolla 

definoval ako „noogénnu prevenciu“, ktorá sa uskutoĉņuje na primárnej, sekundárnej 

a terciárnej úrovni. Autor uvádza, ņe noogénna prevencia sa nesústreďuje iba na po-

skytovanie pomoci v situáciách, kedy sa u mladého ĉloveka prejavujú symptómy ur-

ĉitej psychopatológie. Jej cieľom je podporovať osobné zdroje jednotlivcov, ich úsi-

lie o sebatranscendenciu, sprevádzať vychovávaných v procese hľadania zmyslu 

a uskutoĉņovania zodpovedných rozhodnutí. 

Úlohou primárnej prevencie, podľa koncepcie logoterapie, je obmedziť vplyv ne-

priaznivých faktorov v rizikovej skupine jednotlivcov, predovńetkým mladých ľudí. 

Na tejto úrovni je moņné charakterizovať logoterapiu ako výchovu k schopnosti se-

batranscendencie a k zodpovednému preņívaniu osobnej slobody. Podľa Paciolla je 

nevyhnutné, aby sa tento druh prevencie uskutoĉņoval v rodinách a v rôznych vý-

chovno-vzdelávacích a voľnoĉasových inńtitúciách.  

Sekundárna prevencia sa sústreďuje na vĉasnú a úĉinnú intervenciu v situáciách, 

kedy sa u jednotlivcov prejavujú symptómy súvisiace s patológiou. Tento druh pre-

vencie sa uskutoĉņuje v tých istých výchovných prostrediach ako primárna interven-

cia. Jej cieľom je, v optike interdisciplinárnej spolupráce odborníkov z oblasti psy-

chológie, pedagogiky, psychiatrie, medicíny a sociológie, odpovedať na individuálne 

potreby jednotlivcov. 

Cieľom terciárnej prevencie je reedukácia a psychoterapeutická, prípadne psy-

chiatrická pomoc osobám, u ktorých sa prejavujú rôzne druhy psychopatológie. 

                                                   
31 Porov. BRUZZONE, D.: Attivare la forza di resistenza dello spirito. Esplicitare 

l’implicito pedagogico della logoterapia. In: Attualità in Logoterapia, 2002, 4, 3, s.16. 
32 Niektoré z významných diel autora: Erziehung zur Verantwortlichkeit. Die Existenz-

analyse V.E. Frankls und ihre Bedeutung für die Erziehung (1955); Von Freud zu Frankl. Die 

Entwicklung der Tiefenpsychologie und deren Anwendung in der Pädagogik (1967); Von der 

Psychoanalyse zur Logotherapie. Tiefenpsychologie und Pädagogik (1973); Von der 

Metatheorie der Erziehung zur “sinn“- orientierten Pädagogik. Rechtfertigung und Aufgabe 

der Pädagogischen Antropologie in unserer Zeit (1984); Auf der Suche nach der anthropo-

logische Grundlage der Pädagogik (1998).  
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Tento druh prevencie sa zakladá na spolupráci odborníkov v oblasti psychiatrických 

a psychologických vied s odborníkmi, ktorí vykonávajú svoju ĉinnosť v sociálnej 

sieti, do ktorej patrí mladý ĉlovek.
33

  

 

Interpersonálny vzťah základ výchovného procesu 

Interpersonálny vzťah v logoterapii má primárnu dôleņitosť v procese starostli-

vosti o klienta, lebo „znovunarodenie“ pacienta sa podľa Frankla uskutoĉņuje cez 

vzájomný vzťah terapeuta a klienta.
34

  

Podľa Fizzottiho významný prínos Frankla nielen pre psychiatriu, psychológiu 

a pedagogiku, ale aj pre samotného ĉloveka dneńnej doby, je jeho znovuobjavenie 

podstaty stretnutia, ktoré koncipuje ako „miesto vernosti bytiu, ņivotu a vzťahu“
35

. 

Interpersonálny vzťah v logoterapii má existenciálny charakter, je miestom sebavy-

jadrenia, miestom, v ktorom obidvaja partneri sú pre seba výzvou a interpersonálny 

vzťah vovádza do sveta hodnôt. Práve táto tretia dimenzia stretnutia odlińuje logote-

rapeutický vzťah od ostatných interpersonálnych vzťahov. V takomto stretnutí si 

obaja úĉastníci stretnutia vzájomne komunikujú vzneńenú existenciálnu pravdu: Ty 

pre mņa existujeń. A som rád, ņe spolu s Tebou môņem objavovať zmysel v Tvojej 

kaņdodennosti.
36

  

V logoterapeutickom stretnutí terapeut vníma klienta vo svojej integrite, osobne 

a intímne sa zúĉastņuje na jeho bolestiach a problémoch a pomáha mu objavovať 

zmysel v kaņdodenných situáciách. 

E. Lukasová na základe dlhej osobnej klinickej skúsenosti prehĺbila Franklovo 

chápanie logoterapeutického vzťahu poĉas diagnostickej, terapeutickej a postterapeu-

tickej fázy psychoterapeutického procesu. Autorka upozorņuje na skutoĉnosť, ņe 

kaņdá fáza má svoje ńpecifické nebezpeĉenstvá, ktoré môņu naruńiť kontakt poradcu 

a klienta, alebo ho celkom preruńiť. Nebezpeĉenstvo preruńenia kontaktu sa zmen-

ńuje s pribúdajúcou intenzitou vzťahu, teda v diagnostickej fáze sa javí najväĉńie.
37

 

                                                   
33 Porov. GISMONDI, A.: Logoterapia e prevenzione del disagio esistenziale giovanile. 

In: FIZZOTTI, E., GISMONDI A. (eds.): Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso. 

Roma: LAS, 1998, s.92-99. PACCIOLLA, A.: La prevenzione noogena. In: FIZZOTTI, E. 

(ed.): „Chi ha un perché nella vita…“. Teoria e pratica della logoterapia Roma: LAS, 1993, 

s.135-158. 
34 Porov. FRANKL, V.E.: Senso e valori per l´esistenza. La risposta della Logoterapia. 

Roma: Cittá Nuova, 1994, s.23-25.  
35 FIZZOTTI, E.: Vivere per sopravvivere. Viktor E. Frankl e la speranza nel futuro. In: 

Attualità in Logoterapia, 1999, 1, 2, s.62. 
36 Porov. FIZZOTTI, E.: Vivere, s.61-65. 
37 Porov. LUKASOVÁ, E.: I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. 

Brno: Cesta, 2006, s.28-62. 
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Paralelne vo výchovnom procese logoterapia vychádza z trojdimenzionálnej kon-

cepcie ĉloveka a nachádza vo výchovnom vzťahu základ a ńtruktúru výchovy. Vý-

chovný vzťah charakterizuje ńpecifický asymetrický vzťah lásky, starostlivosti, dô-

very zo strany vychovávateľa a jej prijímania zo strany vychovávaného.
38

 Je to recip-

roĉné intersubjektívne stretnutie dvoch slobôd, ktoré umoņní vychovávanému obja-

vovať zmysel a hodnoty v kaņdodenných udalostiach ņivota. Výchovný vzťah je zá-

kladom rodinnej výchovy a výchovy v iných výchovno-vzdelávacích inńtitúciách. 

Podľa logoterapie, výchovná láska a starostlivosť spoĉíva nielen v schopnosti pri-

jímať jednotlivca vo svojej jedineĉnosti, ale aj v jeho schopnosti vidieť v osobe vy-

chovávaného toho, ĉím sa môņe stávať a sprevádzať ho v procese postupného do-

zrievania. 

  

Ciele výchovy 

Výchovný proces orientovaný na zmysel sa zakladá na slobode jednotlivca a na 

jeho schopnosti sebatranscendencie. Hlavným cieľom výchovy v optike logoterapeu-

tického prístupu je pomôcť ĉloveku byť sám sebou, rozvíjať jeho osobné zdroje 

s cieľom, aby dokázal ĉeliť kaņdodenným problémom a nachádzal zmysel vlastného 

ņivota.
39

  

V jednom z mála úryvkov, v ktorom Frankl explicitne hovorí o výchove, konci-

puje výchovu ako proces, ktorý smeruje „od odovzdávania vedomostí k scitliveniu 

svedomia.“ Autor uvádza: „ţijeme v dobe pocitu nezmyselnosti. V tejto našej dobe sa 

musí výchova usilovať nielen o odovzdávanie vedomostí, ale aj o zjemnenie svedo-

mia, aby človek dostatočne citlivo reagoval na vypočutie poţiadavky, ktorá väzí 

v kaţdej situácii. V časoch, kedy, ako sa zdá, desatoro prikázaní stratilo svoju plat-

nosť, musí mať človek moţnosť vypočuť si desať tisíc prikázaní, ukrytých v desať ti-

sícke situácií, s ktorými sa v ţivote stretá. Potom nielenţe sa mu bude jeho ţivot javiť 

opäť zmysluplný (a zmysluplný znamená plný úloh), ale on sám bude imúnny voči 

konformizmu a totalitarizmu“
40

. 

Podľa Furlana protiklad medzi odovzdávaním vedomostí a scitlivením svedomia 

je centrálnym aspektom Franklovej koncepcie výchovy.
41

 Podľa Frankla je svedomie 

„orgánom zmyslu a moţno ho definovať ako schopnosť nachádzať jedinečný a neo-

                                                   
38 PELLEREY, M.: Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale. 

Roma: LAS, 1999, s.193-194. 
39 Porov. LO GRANDE, G.: La valenza educativa del pensiero di Viktor E. Frankl. In: 

Cultura e Scuola, 1990, 29, 115, s.233. 
40

 FRANKL, V.E.: Neuvedomený Boh. Bratislava: Lúĉ, 2005, s.79-80. 
41 Porov. FURLAN, L.: La relazione interpersonale nella logoterapia di Viktor E. Frankl. 

Presupposti antropologici e implicanze psicologiche (Tesi di licenza). Roma: Auxilium, 

2007, s.124-125. 
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pakovateľný zmysel, ukrytý v kaţdej situácii.“
42

 Svedomie nabáda ĉloveka, aby ĉelil 

osudu za vńetkých okolností, aby zobral ņivot do svojich rúk a aby bol pripravený, 

keď to bude nevyhnutné znáńať utrpenie svojho ņivota a nachádzať v ņom zmysel.  

Frankl vo svojich dielach implicitne poukázal na moņné praktické aplikácie logo-

terapie vo výchovnom procese, ktoré sme zhrnuli do týchto oblastí: výchova k zod-

povednosti a k schopnosti rozhodovať sa; výchova k zodpovednej láske; výchova 

k schopnosti prijať bolesti a utrpenia a k postoju nádeje; výchova k hodnotám.
43

  

 

Dialóg ako základný princíp výchovného procesu 

Kaņdé logoterapeutické stretnutie v optike logoterapie je zaloņené na intersubjektív-

nom dialógu a obsahuje prvky dialogického stretnutia. V uņńom slova zmysle sa jedná 

o sokratovský maieutický dialóg. V Sokratovom ponímaní jadrom maieutiky je myń-

lienka, ņe pravda je latentne prítomná v kaņdom ĉloveku, ale je nutné ju „priviesť na 

svet“ cez kladenie otázok ņivotu a spoloĉným hľadaním odpovede. Sokratovský dialóg je 

taktieņ v súlade s Franklovou koncepciou ĉloveka ako „dialogickej bytosti.“
44 

 

Najdôleņitejńou technikou v psychoterapii a paralelne vo výchovnom procese je 

technika ľudskosti, na ktorej je zaloņený interpersonálny vzťah. Táto technika by nás 

podľa Frankla „mohla ochrániť pred neľudskosťou techniky, ktorá sa presadzuje 

v oblasti pretechnizovanej medicíny.“
45

 

 

Osobnosť vychovávateľa 

Logo-vychovávateľ ako „maieuta“ schopnosti sebatranscendencie. V jednom 

interview, ktoré odvysielala rakúska televízia sa novinár pýtal Frankla, aký je zmysel 

jeho ņivota. Frankl odpovedal: „Našiel som zmysel môjho ţivota v tom, ţe pomáham 

iným objavovať zmysel ich ţivota“
46

. V tejto odpovedi môņeme objaviť pravú tvár 

                                                   
42 FRANKL, V.E.: Alla ricerca di un significato della vita. I fondamenti spiritualistici 

della psicoterapia. Milano: Mursia, 2005, s.120. 
43 Podrobnejńie: porov. KVAŃNÁ, L.: Interpersonálny vzťah ako základ „lekárskej 

a pedagogickej starostlivosti o duńu.“ In: NANIŃTOVÁ, E., FOTTA P. (eds.): Existenciálne 

významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: RAPOS, 2010, 

s.102-116.  
44 Porov. BRUZZONE, D.: Progettazione esistenziale e responsabilità educativa. In: 

FIZZOTTI, E. (ed.): Nuovi orizzonti di ben-essere esistenziale. Il contributo della logoterapia 

di V.E. Frankl. Roma: LAS, 2005, s.175-180; REALE, G.: Storia della filosofia antica I. 

Milano: Vita e Pensiero, 1992, s.356-358. 
45 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada Publishing, 1999, s.134. 
46 BRUZZONE, D.: Logoterapia come cura educativa dell’esistenza. Sulle ragioni di 

un’inossidabile attualità. In: Ricerca di senso, 2006, 4, 2, s.177. 
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vychovávateľa podľa koncepcie logoterapie. Logo-vychovávateľ je osobou, ktorá 

pomáha mladému ĉloveku zaujať vnútorný odstup voĉi urĉitým situáciám, voĉi sebe 

alebo voĉi iným ľuďom. Sprevádza ich v procese objavovania zmyslu v kaņdoden-

ných udalostiach ņivota cez otvorenosť voĉi udalostiam a voĉi ľuďom, cez prekroĉe-

nie svojich osobných hraníc, cez objavenie zmyslu v ņivotných situáciách a nasmero-

vanie na hodnoty, ĉiņe cez schopnosť sebatranscendencie. Podľa Bruzzoneho sa 

pedagogika inńpirovaná Franklovou logoterapiou môņe nazývať „pedagogikou seba-

transcendencie“, kde sebatranscendencia má formaĉný charakter a je prostriedkom 

k dozrievaniu osoby.
47

  

Vychovávateľ vedie k objaveniu zmyslu v troch líniách, ktoré predstavujú tri ob-

lasti hodnôt: tvorivé, záņitkové a postojové hodnoty. Podľa Frankla, ĉlovek je povo-

laný nielen pasívne prijímať udalosti ņivota, ale stavať sa k nim aktívne, klásť otázky 

ņivotu, odpovedať na jeho výzvy, hľadať význam ņivotných udalostí.  

Výchova sa uskutoĉņuje cez maiuetický interpersonálny vzťah medzi vychová-

vateľom a vychovávaným, zaloņeným na vzájomnom dialógu, podpore, diskusiách, 

vysvetleniach, objasneniach, ale aj námietkach a spochybneniach.  

Logo-vychovávateľ ako sprievodca (pace-maker). Frankl zdôrazņuje, ņe interven-

cia logo-vychovávateľa sa uskutoĉņuje v prvom rade cez jeho osobnosť a následne 

cez vyuņitie rôznych metód, stratégií a technológií. Mladý ĉlovek potrebuje mať pred 

sebou vzory, potrebuje vodcu a sprievodcu, ktorý ho bude sprevádzať v ņivote. 

Frankl charakterizuje vychovávateľa ako „priekopníka“ a „sprievodcu“ (Pace-maker, 

Schrittmacher) na dynamickej ceste objavovania zmyslu ņivota.
48

 Vychovávateľ je 

osobou, ktorá facilituje mladému ĉloveku konfrontáciu so zmyslom a hodnotami, 

pomáha mu byť aktívnym, vychádzať z pasivity a neĉinnosti.
49

  

Frankl zdôrazņuje nenahraditeľnosť osobného príkladu vychovávateľa. Uvádza, 

ņe „ĉo vychovávateľ môņe dať svojim ņiakom, nie je zmysel, ale osobný príklad: prí-

klad starostlivosti, osobnej snahy k hľadaniu zmyslu, pravdy a vedomostí“
50

. 

Vychovávateľ sa v prvom rade má vyznaĉovať ľudskou a psychickou zrelosťou, rea-

lizmom, otvorenosťou voĉi zmyslu a hodnotám a tieņ profesionalitou a didaktickými 

kompetenciami. Podmienkou toho, aby vychovávateľ mohol viesť jednotlivcov k ob-

javovaniu zmyslu ņivota je, ņe on sám naplno realizuje svoju existenciu, preņíva ņivot 

v stálom hľadaní zmyslu v kaņdodenných situáciách. Iba tak bude príkladom pre mladého 

ĉloveka ako naplno realizovať jeho osobnú, jedineĉnú a neopakovateľnú existenciu.
51

 

                                                   
47 Porov. BRUZZONE, D.: Autotrascendenza, s.402. 
48 Porov. FRANKL, V.E.: Logoterapia e analisi esistenziale. Brescia: Morcelliana, 1977, 

s.104.  
49 Porov. BRUZZONE, D.: Autotrascendenza, s.357-358.  
50 FRANKL, Senso e valori, s.98. 
51 Porov. FRANKL, V.E.: Logoterapia, s.104-106. 
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Z toho vyplýva, ņe vychovávateľ tak ako logoterapeut, je „katalyzátorom“, ktorý 

v procese pedagogickej starostlivosti o existenciu vychovávaného, dokáņe stimulo-

vať a podporovať slobodu a zodpovednosť jednotlivcov, ich schopnosti rozhodovať 

sa, lásku k ņivotu a schopnosť sebatranscendencie.
52

 Na druhej strane celkový proces 

sprevádzania mladého ĉloveka je zároveņ pre logo-vychovávateľa moņnosťou doz-

rievania na jeho osobnej ceste ņivotom. Výchovný intersubjektívny vzťah sa takto 

stáva miestom rastu pre vychovávateľa aj pre vychovávaného.
53

 

 

Výchovné prostredie  

„Ako sa jedineĉnosť a krása kamienkov prejavia len v celku mozaiky, tak aj zmy-

sel jedineĉnosti kaņdého ĉloveka je výluĉne v jeho dôleņitosti pre nadradený celok. 

Zmysel osobnej existencie ako personálnej poukazuje na jej vlastné hranice, na spo-

loĉenstvo. V smerovaní na spoloĉenstvo zmysel jednotlivca prekraĉuje zmysel, ktorý 

má on sám osebe.“
54

 

Rodina je prvé, najuņńie a najintímnejńie spoloĉenstvo. Svojim ĉlenom poskytuje 

príleņitosť ujať sa osobných rodinných úloh a smerovať k zmysluplnej existencii.
55

 

Paralelne kaņdé iné spoloĉenstvo, komunita, oratórium, voľnoĉasové inńtitúcie sú 

tvorené jednotlivými farebnými kamienkami mozaiky, kde kaņdý má svoje miesto, 

poslanie, zmysel. Sprevádzať na ceste vytvárania osobnej mozaiky plnohodnotných 

vzťahov v spoloĉenstve s druhými je dôleņitou úlohou nás rodiĉov, pedagógov a vy-

chovávateľov. 

 

Záver 

Záverom chceme poukázať na niektoré spoloĉné aspekty koncepcie výchovného 

procesu podľa preventívneho systému dona Bosca a logoterapeutického prístupu.  

Prvou spoloĉnou charakteristikou je horizont preventivity. V optike prevencie, 

ktorá je podstatným prvkom preventívneho systému a noogénnej prevencie sa javí 

nevyhnutné podporovať osobné zdroje a potenciality mladého ĉloveka a viesť ho 

v procese postupného osobného rastu.  

Obidva prístupy koncipujú ĉloveka ako trojdimenzionálnu jednotu v jeho somato-

psycho-spirituálnej zloņke. Cieľom výchovného pôsobenia je výchova, ktorá zahŕņa 

vńetky zloņky osobnosti, ide teda o integrálnu výchovu. 

                                                   
52 Porov. FURLAN, L.: La relazione, s.142. 
53 Porov. BRUZZONE, D.: Autotrascendenza, s.360-361. 
54 FRANKL, V.E.: Logoterapia, s.114-115. Porov. LUKASOVÁ, E.: Rodinné šťastie: 

chápať, prijímať, milovať. Bratislava: Lúĉ, 2009, s.25. 
55 Porov. LUKASOVÁ, E.: Rodinné šťastie, s.26-28. 
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Nenahraditeľnou výchovnou metódou v obidvoch prístupoch je interpersonálny 

vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným, ktorý je zaloņený na intersubjektív-

nom dialógu a vyznaĉuje sa prvkami Sokratovej maieutiky: je to miesto, v ktorom sa 

„rodí“ zrelá osobnosť.  

Osobnosť vychovávateľa zohráva nezastupiteľnú úlohu vo výchovnom procese, 

nakoľko najúĉinnejńím prostriedkom výchovy mladého ĉloveka je jeho „bytie.“ 

Nemôņeme opomenúť dôleņitosť výchovného prostredia, ktoré je tvorené „mo-

zaikou“ vzťahov, atmosféry prijatia, bezpeĉia, radosti, zodpovednosti, ktoré podľa 

preventívneho systému a logoterapie má nenahraditeľnú úlohu v procese osobného 

dozrievania mladého ĉloveka. 

Je zaujímavé konńtatovať, ņe koncepcia výchovy a výchovných vzťahov dvoch 

rozdielnych osobností, z ktorých jeden bol „otcom a uĉiteľom mládeņe“ a druhý „ot-

com výńinnej psychoterapie a pedagogiky“ sa stretávajú v mnohých aspektoch. Nech 

nám je ich osobný príklad a zanietenosť povzbudením v nańej konkrétnej výchovnej 

ĉinnosti. 
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Prínos existenciálnej analýzy a logoterapie pre sociálnu prácu s mládežou 

Milan FULA 

Abstract 

The author in this contribute presents Frankl´s existential analysis and logotherapy 

as a humanistic and existential branch of psychotherapy. He also indicates some 

possibilities of its application in social work, especially with young clients. The author, 

in the current context, refers to the need for human and professional assistance in the 

overall personal development of young people. The process of searching for the 

sense/meaning of life is substantially connected with the holistic development of a 

person. When a person fails in this search for meaning, then he/she can face problems 

with frustration and therefore with subsequent somatic and social problems. The author 

describes some basic characteristics of a model of prevention, inspired by logotherapy, 

and applicable in social work with young people. He valorises the contribute of a 

possible logotherapeutic approach to social work with young people in the context of 

primary, secondary and tertiary prevention of socio-pathological phenomena . 

 

Key words: noetic dimension, the meaning of life, existential frustration, social 

pathology, and prevention. 
 

Logoterapeutický prístup v sociálnej práci 

Tretia viedeņská psychoterapeutická ńkola, zaloņená V.E.Franklom (1905-1997), 

patrí k psychológii výńin, lebo Freudovu hlbinnú psychológiu (zdôrazņujúcu „vôľu 

k slasti“) i Adlerovu individuálnu psychológiu (zdôrazņujúcu „vôľu k moci“) dopľ-

ņuje o rozmer ducha: za základnú motivaĉnú silu povaņuje vôľu k zmyslu, ktorej ne-

naplnenie vedie k existenciálnej frustrácii, noogénnym neurózam, psychickým, so-

matickým i sociálnym problémom.
1
 Preto na základe filozofickej a medicínskej for-

mácie, doplnenej o ńpecializáciu v neorológii a psychiatrii a bohatej poradenskej 

praxe dospel Frankl k hlbokému presvedĉeniu, ņe v psychoterapii je nutné klásť 

dôraz na ľudskú osobu, chápanú v jej jedineĉnosti a neopakovateľnosti ako trojroz-

mernú telesno-psychicko-duchovnú jednotu orientovanú k spoznaniu zmyslu svojej 

existencie a k realizácii s ním spojenej osobnej úlohy. „V skutoĉnosti môņe ĉlovek 

preņiť len vtedy, keď pre nieĉo ņije.“
2
 Zmysluplnosť ņivota sa viaņe na naplnenie 

troch druhov hodnôt: tvorivé hodnoty (práca, aktivity pretvárajúce svet), záņitkové 

                                                   
1 Porov. BALCAR, K.: Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla [online]. 

[cit. 2011-03-26]. Dostupný z www: http://www.volny.cz/slea/Archiv/ltaeavef.htm. 
2 FRANKL, V.F.: Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 1997, 

s.21. 
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hodnoty (hlboké emocionálne, vzťahové, estetické záņitky) a postojové hodnoty 

(pozitívne prijatie beznádejnej situácie cez nájdenie zmyslu).
3
 

V rámci noetického rozmeru osobnosti ĉlovek poháņaný vôľou k zmyslu dokáņe 

„prekonať sám seba“, presiahnuť fyzickú a psychickú sféru. Preto existenciálna ana-

lýza (teoreticko-výskumný smer a analýza ņivotnej situácie jednotlivca) a logoterapia 

(logos = zmysel, terapeuo = lieĉim) – terapia hľadaním zmyslu – zdôrazņujú úlohu 

slobody (negatívna sloboda od a tvorivá sloboda k), zodpovenosti voĉi svedomiu 

a vyzdvihujú dve ńpecifické ľudské schopnosti: sebatranscendenciu (sebapresah), 

schopnosť zamerať sa na ciele mimo seba samého (úloha, ĉlovek, Boh) a sebadińtanciu 

(sebaodstup), schopnosť odstúpiť od seba, od svojho utrpenia a symptómov. Zároveņ 

valorizuje vzťahu terapeuta/pomáhajúceho pracovníka a klienta ako stretnutie, z 

ktorého treba vylúĉiť kaņdú schematizáciu, ńtandardizáciu a deterministické vnímanie 

ĉloveka ĉi psychických problémov. Naopak vyzdvihuje jedineĉnosť ńpecifických situá-

cií a potrebu postojov úcty, pochopenia a hlbokej spoluúĉasti na klientovom ņivote.
4
  

Logoterapia má podľa Frankla prispievať k „rehumanizácii psychoterapie“, k zno-

vuzaĉleneniu duchovného rozmeru ľudskej bytosti a problematicky zmyslu ņivota do 

vedných odborov a k redefinícii úlohy pomáhajúcich profesií psychoterapie, medi-

cíny, pedagogiky, sociálnej práce, pastorácie). Jeho existenciálna analýza a logotera-

pia ostro oponuje redukcionistickým tendenciám vnímať ĉloveka ako „niĉ neņ“ súbor 

fyziologických, spoloĉenských ĉi psychických mechanizmov.
5
 Vzhľadom na teoreti-

cké predpoklady a terapeutické úspechy moņno logoterapiu – poukazujúcu na 

potrebu nachádzať zmysel v kaņdej situácii – zaradiť k paradigmám sociálnej práce. 

Z hľadiska metodiky práce s klientom patrí existenciálna analýza a logoterapia k 

terapeutickej paradigme. Akceptujúc Franklovo odlíńenie noetickej dimenzie od 

ostatných dimenzií ĉloveka, moņno s teoretického hľadiska s Navrátilom
6
 

formulovať novú, noetickú paradigmu sociálnej práce. Logoterapeuticky inńpirovanú 

sociálnu prácu potom chápame ako dialóg a aktivitu podnecujúcu hľadanie zmyslu 

ņivota klienta, mobilizujúcu jeho psychické sily a obnovujúcu jeho noetické schop-

nosti – slobodu, zodpovednosť, sebaodstup a sebapresah. Úlohou sociálneho pracov-

níka (poradcu, terapeuta) nemá byť interpretácia vytesnených záņitkov túņob, ani 

uschopnenie klienta meniť prostredie alebo zabezpeĉenie chýbajúcich zdrojov, ale 

pomoc pri objavovaní, akceptovaní a uskutoĉņovaní zmyslu ņivota v sebapresahujú-

cich cieľoch a hodnotách. Pomáhajúca charizma logoterapeuta zaloņená na východi-

                                                   
3 Porov. FRANKL, V.F.: Vůle ke smyslu, s.61-63. 
4 Porov. FIZZOTTI, E. GISMONDI, A.: Il suicido. Vuoto esistenziale e ricerca di senso. 

Torino: SEI, 1991, s.97-98. 
5 Porov. FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada, 1999, s.138. 
6 Porov. NAVRÁTIL, P.: Existenciálni analýza a logoterapie jako model sociální práce s 

adolescenty. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s.105. 
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sku, ņe kaņdá situácia v ņivote má zmysel, sprevádza, vedie, povzbudzuje a provo-

kuje klienta k aktívnemu, zodpovednému a slobodnému zaujatiu statoĉného, odvá-

ņneho a dôstojného postoja. Akcentuje moņnosť vnútornej zmeny a rastu klienta (ak 

chceń môņeń sa zmeniť) napriek osudovým podmienenostiam, slabosti, chorobe, núdzi, 

utrpeniu. Dôleņitou zloņkou pomáhajúceho procesu je kultivácia svedomia (ako orgánu 

zmyslu) a jeho schopnosti reflektovať ņivotné situácie, ktoré má klient zvládať.  

Na uplatnenie existenciálnej analýzy a logoterapie v sociálnej práci poukazuje aj 

Guttmann
7
 tvrdiac, ņe logoterapia nie je náhradou za sociálnu prácu, ale doplnkom 

k tradiĉným metódam psychoterapie pouņívanými sociálnymi pracovníkmi a inými 

pomáhajúcimi profesiami. V nadväznosti na noetickú paradigmu stoja pred sociál-

nym pracovníkom vyuņívajúcim logoterapeutický prístup nové úlohy: napr. viesť 

klienta sociálnej práce k nachádzaniu zmyslu a k sebatranscendencii, úloha vlastnej 

sebatranscendencie, práca so záņitkovými, tvorivými, ĉi postojovými hodnotami. 

Preņívanie zmysluplnosti pomáha nielen odstraņovať symptómy s noogénnym pôvo-

dom, ale pôsobí aj ako protektívny faktor, ktorý zmenńuje chorobné prejavy s psy-

chogénnym a/alebo somatogénnym pôvodom. Základom logoterapeutickej metódy je 

prekonávanie existenciálnej frustrácie cez objavovanie ņivotných hodnôt a ich prak-

tickú realizáciu, k ĉomu logoterapeut vyuņíva rôzne (supportívne, racionálne, moti-

vaĉné) postupy a ńpecifické metódy (sokratovský rozhovor, ĉiņe modulácia negatív-

nych postojov, dereflexia, paradoxná intencia, sugescia).
8
  

Zohľadņujúc poņiadavku ĉo moņno najkomplexnejńej intervencie a ńiroké spekt-

rum klientov sociálnej práce moņno konńtatovať, ņe logoterapia je uplatniteľná v so-

ciálnej práci s viacerými typmi jednotlivých klientov (terminálne chorý, zdravotne 

postihnutý, senior, drogovo závislý, nezamestnaný, bezdomovec, ľudia vo výkone 

trestu, prostitútka) a v rozliĉných oblastiach (zdravotníctvo, ńkola, hospicová a palia-

tívna starostlivosť, náhradná rodinná starostlivosť, postpenitenciárna starostlivosť, 

lieĉba závislostí, práca s nezamestnanými).
9
 Snahou pomáhajúceho pracovníka je 

                                                   
7 Porov. GUTTMANN, D.: Logotherapy for the Helping Professinal: Meaningful Social 

Work. New York: Springer publishing company, 1996.  
8 Porov. FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996, s.172. 
9 Porov. MAIER, U.: Ja sagen zum Leben-Sinnorientierung in der Sozialen Arbeit nach 

V.E. Frankl. Diplomarbeit. Eichstätt: Fakultät für Soziale Arbeit. Katholischen Universität, 

2002; SPATSCHEK, W.: Klientel und Spiritualität. Konzepte der Logotherapie sowie der 

Anonymen Alkoholiker und ihre Integration in die Soziale Arbeit. Diplomarbeit. Eichstätt: 

Fakultät für Sozialwesen, Katholische Universität, 1995; TIEDEMANN, H.: Sinndimensio-

nen - Die Anwendung logotherapeutischer Grundsätze in der sozialen Arbeit. Diplomarbeit. 

Hamburg: Fachhochschule, 1995; BIEŃKOWSKA, I.: Wybrane elementy logoterapii w 

pracy z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo w późnym okresie adolescencji. In: KUTAR-

ŅA, J., FULA, M. (eds.): Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci. Bratislava: 

VŃZaSP, 2011 (CD ROM), s.191-198. 
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v klientovi aktualizovať potenciál osobnosti a mobilizovať „vzdornú moc ľudského 

ducha“, ktorý je schopný postaviť sa vńetkým vonkajńím i vnútorným prekáņkam, 

biologickému, psychologickému i sociologickému osudu. Ņiadna situácia totiņ nie je 

bez zmyslu: aj prvky, ktorá sa zdajú byť poznaĉené negatívnosťou, ako tragická 

triáda ľudskej existencie (utrpenie, smrť, vina) môņu byť príleņitosťou pre najhlbńí 

ľudský rast za podmienky zaujatia správneho postoja. To, akým ĉlovek bude, záleņí 

len na ņom. V tomto kontexte má Franklova na zmysel zameraná terapia a poraden-

stvo osobitný význam aj v práci s mládeņou. 

 

Mladosť ako proces hľadania zmyslu a sociálna práca  

Jednoznaĉná definícia mládeņe ako sociálnej skupiny je problematická, lebo 

spodná a vrchná hranica vekového obdobia povaņovaného za mladosť sa stále dife-

rencuje a mení. Z pohľadu vývojovej psychológie zaraďujeme k mládeņi jednotliv-

cov prechádzajúcich vývojovou etapou dospievania (adolescencie) a etapou rannej 

(resp. mladej) dospelosti. Uņ v adolescencii, dochádza súĉasne s biologickým dozrie-

vaním, s emoĉnou labilitou a rozvojom vyspelého myslenia, k novému sociálnemu 

zaradeniu jednotlivca i k zmenám reflektovaného sebachápania.
10

 Vo vývojových 

etapách mladosti sa utvára ľudská identita a schopnosť intimity (dôverného vzťahu 

k druhému ĉloveku).
11

 Dôleņitou súĉasťou vývoja osobnosti dospievajúceho je pocit 

zmysluplnosti sveta a ņivota,
12

 ktorý vplýva v mladom veku na zdravie a kvalitu ņi-

vota.
13

 V rámci hľadania a vytvárania vlastnej identity si kladie otázky: Kto som?, 

Aké je moje miesto vo svete?, Kým chcem byť? Toto hľadanie je neraz sprevádzané 

vnútornými otrasmi, pocitmi nedostatoĉnosti, depresiami a stratou zmyslu.
14

  

Deti bývajú otázkam zmyslu vystavené len výnimoĉne, lebo ich rodiĉia a význa-

mní dospelí sú pre nich „ńtítom proti existenciálnym otázkam“, ale uņ od poĉiatkov 

svojho psychologického osamostatņovania sa pripravujú na vyrovnania s potrebou 

zmyslu ņivota v mladosti a dospelosti. Práve v období dospievania v tzv. metafyzic-

kom období sa ĉlovek stretá s „naliehavosťou potreby ņivotného zmyslu“, keď si 

„zaĉína voliť a utvárať vlastnú ņivotnú cestu a musí sa pritom prvýkrát sám vyrov-

návať s otázkami po miere svojej slobody a svojej zodpovednosti pri vedení svojho 

                                                   
10 Porov. KREJĈÍŘOVÁ, D., LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 

1998, s.138-140. 
11 Porov. ERIKSON, E.: Dětství a společnost. Praha: Argo 2002. 
12 Porov. GÖRLITZ, G.: Psychoterapie für Kinder und Jugendliche. Stuttgart: Klett-

Cotta, 2006. 
13

 VENTEGODT, S.: The life mission theory: a theory for a consciousness-based medi-

cine. In: International journal of adolescent medicine and health. 2003, r.15, ĉ.1, s.89-91. 
14 Porov. LORENC, J.: Krízová intervence u dospívajících. In: VODÁĈKOVÁ, D. a kol.: 

Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s.278-285.  
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ņivota.“
15

 Vytváranie zmyslu nie je jednoduchým pohybom od menńej zmysluplnosti 

k väĉńej, ale komplexným procesom objavovania a získavania zmyslu, straty zmyslu-

plnosti (buď ņivotnou stratou alebo dosiahnutím vyńńej mentálnej úrovne) a jej 

obnovením pomocou novej interpretácie seba a sveta.
16

  

Ak ĉlovek plne realizuje svoju ľudskosť aņ vtedy, keď prevezme zodpovednosť 

za svoj ņivot (stane sa dospelým) a je schopný prevziať zodpovednosť aj za druhých 

(zaloņiť si rodinu), zostáva cieľom pomáhajúcich profesií (pedagogiky, psychológie, 

sociálnej a pastoraĉnej práce) pomôcť mladým na ceste k dospelosti. Stať sa dospe-

lým, t.j. splniť vývojové úlohy adolescencie a rannej dospelosti, je pre súĉasnú mladú 

generáciu nároĉnejńie ako prv vzhľadom na nasledovné javy. Kult mladosti západnej 

spoloĉnosti (pokus utiecť pred realitou starnutia a smrti) totiņ podceņuje hodnotu 

dospelosti a podporuje zotrvávanie dospievajúcich v tzv. adolescentním moratóriu. 

Prehnaná spoloĉenská valorizácia jednotlivca, ĉasto narcistického, exhibicionistic-

kého a orientovaného na seba samého, generácia „ja“, ktorá chce „vńetko a hneď“.
17

 

Krehkosť mladých v dôsledku plurality „identít“ (vrátane virtuálnej identity) a prob-

lémového rozvinutia intimity v kontexte krízy rodiny. Konzum a hedonistické hľada-

nie ńťastia, nedostatok ideálov u mladých, okúzlenie modernými idolmi, naivné pod-

ľahnutie masmédiálnym vplyvom, ezoterickým ponukám a programom alternatívnej 

medicíny. Fenomén voľného ĉasu, ktorý sa stal „ĉasom záhaľky“ a provizórneho ņi-

votného ńtýlu u ĉasti mladej populácie. 

Nenaplnenie ņivotného zmyslu poĉas mladosti vytvára existenciálnu frustráciu, 

ktorej prejavmi sú pocit vnútornej prázdnoty, nudy, apatie, osobnej zbytoĉnosti, ne-

záujem o seba, druhých a svet (lenivosť), nedostatok iniciatívy (ľahostojnosť) a strata 

identity. Frankl podáva rukolapný príklad: „Mám 22 rokov, akademický titul, lu-

xusné auto, som finanĉne zabezpeĉený a mám k dispozícii viac sexu a moci, neņ mô-

ņem zvládnuť. Len sa musím pýtať, aký to vńetko má mať zmysel.“
18

 

„Otázka zmyslu v celej svojej radikálnosti môņe ĉloveka dokonca zdolať. To je 

ĉastý prípad zvláńť v puberte, teda v období, keď sa otvára substancionálna proble-

matika ľudského bytia duchovne dozrievajúcemu a duchovne bojujujúcemu mladé-

mu ĉloveku.“
19

 „V protiklade k zvieraťu ĉloveku uņ nehovoria inńtinkty a pudy, ĉo 

musí robiť. A v protiklade k skorĉím dobám mu dnes uņ nehovoria ani tradície, ĉo 

                                                   
15 BALCAR, K.: Logoterapeutická péĉe u dětí a dospívajících. In: ŘÍĈAN, P., KREJĈÍ-

ŘOVÁ, D. a kol.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997, s.401. 
16 Porov. HALAMA, P.: Zvládanie existenciálnej úzkosti adolescentov pomocou 

utvárania zmyslu ņivota. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2000, roĉ.35, ĉ.3, s.228. 
17 Porov. TWENGE, J.M.: Generation Me. New York: Free Press, 2006. 
18 FRANKL, V.F.: Vůle ke smyslu, s.7. 
19 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.44. 
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má robiť.“
20

 Ak existenciálne prázdno a frustrácia dlhodobo pretrvávajú, môņu sa 

objaviť prejavy noogénnej neurózy, ktoré dnes tvoria asi 20 % vńetkých neuróz.
21

 

Frankl hovorí o „masovej neurotickej triáde: depresia, narkománia a agresia“.
22

 

Nenaplnený zmysel ņivota spojený s krízou identity sa mladý ĉlovek konformisticky 

pokúńa zmierniť ńtyrmi skupinovými (patologickými) postojmi, ktoré jeho situáciu 

eńte zhorńujú:
23

 

– prozizórny postoj k ņivotu, ĉiņe zvyk ņiť zo dņa na deņ bez plánov do budúc-

nosti, bez prevzatia osudu do vlastných rúk; 

– fatalistický postoj k ņivotu (viera v silu osudu) charakterizuje pocit bezradnosti 

voĉi mocnému osudu, nemoņnosť konať a vziať ņivot do vlastných rúk: vńetko je 

nemenne dané, pudmi, vlohami, prostredím, charakterovými vlastnosťami; 

– kolektivistická mentalita, ktorá vedie k ignorovaniu vlastnej osobnosti a k pod-

liehaniu mase. Kolektivisticky mysliaci ĉlovek koná podľa prikladu alebo slov dru-

hých, ĉím popiera vlastnú slobodu a zodpovednosť, vlastnú schopnosť sebariadenia; 

– fanatizmus, ktorý vedie k ignorovaniu osobnosti druhého, inak mysliaceho ĉlo-

veka. Stelesņuje myńlienku, ņe cieľ svätí prostriedky. 

Existenciálna frustrácia mladých, neúspeńne kompenzované skupinovými postoj-

mi, konzumom a sexom, môņe vyústiť do podoby deviantného ĉi delikventného sprá-

vania. Ĉastou odozvou na existenciálnu frustráciu sú zjavne poruchové ,,náhradky“, 

ako iracionálna agresivita, krutosť a deńtruktivita, rozmanité druhy trestnej ĉinnosti, 

sexuálna promiskuita, zneuņívanie drog alebo naopak úzkostné stavy, depresívnosť, 

skryté ĉi výslovné sebapońkodzujúce aņ suicidálne správanie.
24

 Nejde samozrejme 

o „delikventný zmysel“, ale o delikventnú odpoveď na existenciálnu frustráciu alebo 

na iné podnety, s ktorými sa stretli pri hľadaní zmyslu. 

Problémy, ktorým musia mladí ľudia ĉeliť, ukazujú na skutoĉnosť, ņe pri vývo-

jových úlohách potrebujú ľudskú a odbornú pomoc, ĉo si vyņaduje synergické úsilie 

sociálnej i výchovnej práce. Kým klasické chápanie sociálnej práce sa orientuje na 

pomoc v sociálnom fungovaní problémových jednotlivcov, vzhľadom na reálnu 

situáciu mládeņe sa v súĉasnosti nemôņe obmedziť len na intervenciu u klientov 

s diagnostikovanými váņnymi sociálnymi alebo psychickými problémami, ale musí 

sa zamerať na ńirńiu skupinu mládeņe. Inak povedané, sociálna práca s mládeņou sa 

aj naďalej zameriava hlavne na prevenciu sociálno-patologických javov (vrátane 

nízkoprahových zariadení pre deti a mládeņ, terénnej sociálnej práce), na poskyto-

vanie sociálno-právnej ochrany detí a mládeņe a na ponuky sociálnych sluņieb mla-

                                                   
20 FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada, 1999, s.8. 
21 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.14. 
22 FRANKL, V.E.: Lékařská péče o duši, s.178. 
23 Porov. FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.102n.  
24 Porov. FRANKL, V.E.: Teorie a terapie neuróz, s.8-9. 
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dým klientom (domy na pol ceste, strediská pre bezdomovcov, atď.). Nutná je vńak 

aj kompetentná pomoc v celkovom rozvoji osobnosti, k ĉomu smeruje aj sociálna 

a výchovná práca, ktorá neprebieha len v ńkole (na formálnej rovine), ale aj v kaņdo-

dennom ņivote (v informálnej rovine) a v rámci voľnoĉasových aktivit (v nonformál-

nej rovine). Konńtatujeme, ņe v kontexte potreby mladých nájsť ņivotný zmysel, 

resp. subjektívne alebo objektívne problémového správania adolescentov v dôsledku 

nedostatku zmysluplnej „angaņovanosti“ v krajinách s vysokou ņivotnou úrovņou, 

moņno povaņovať logoterapeutický prístup za adekvátny pre rieńenie ńpecifických 

problémov mládeņe.
25

 

 

Logoterapeuticky inšpirovaný model prevencie v sociálnej práci s mládežou 

Vzhľadom na prepojenosť existenciálnej tiesne mladých s ich mnohorakým de-

viatným a patologickým správaním moņno valorizovať podnety a intucície Franklo-

vej existenciálnej analýzy a logoterapie pri vypracovaní modelov prevencie v sociál-

nej práci s mládeņou. Prevencia, hlavne týkajúca sa oblastí spojených s existen-

ciálnym prázdnom u mladých patrí k základom logoterapie. Sám Frankl sa uņ od ńtu-

dentských ĉias systematicky venoval mladým s existenciálnymi ťaņkosťami (samo-

vraņedné pokusy, zloĉinnosť, kriminalita, sexuálne a ńkolské problémy, atď.), ktorým 

v bezplatných Poradenských centrách poskytoval psychickú a morálnu pomoc.
26

 

Ak pod termínom prevencia rozumieme vo vńeobecnosti súhrn zásahov alebo 

ĉinností zameraných na zabránenie vzniku alebo obmedzenie intenzity patologických 

javov, tak prevencia existenciálnej frustrácie mladých spoĉíva v súhrne organizova-

nej intervencie s cieľom vylúĉiť, zmierniť alebo rozrieńiť deviantné prejavy a psy-

chologické úzkosti mladých (drogovú závislosť, alkoholizmus, poruchy prijímania 

potravy, primiskuitné správanie, narcismus, atď.), ktoré môņu vzniknúť v podmien-

kach existenciálneho prázdna. Cieľom preventívnej intervencie má byť prioritne roz-

voj ľudských zdrojov jedineĉnej osoby a nie len redukcia porúch alebo individuál-

neho utrpenia. Sociálny pracovník sa nekoncentruje prioritne na patologické javy, ale 

na adaptaĉný potenciál klienta z intrapsychického, vzťahového i sociálneho hľadiska.  

Preventívny model inńpirovaný Franklovu existenciálnou analýzou, logoterapeu-

tickou teóriou a praxou moņno charakterizovať nasledovnými podstatnými charakte-

ristikami:
27

 

                                                   
25 Porov. NAVRÁTIL, P.: Existenciálni analýza a logoterapie, s.162; BALCAR, K.: 

Logoterapeutická péĉe u dětí a dospívajících, s.403-404. 
26 FRANKL, V.E.: Le radici della logoterapia. Scritti giovanili 1923-1942. Roma: Las 

2000, s..30-37, 47-64, 72-112. 
27 Porov. GISMONDI, A.: Logoterapia e prevenzione del disagio esistenziale dei giovani. 

In: FIZZOTTI, E., GISMONDI, A.: Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso. La sfida 

della logoterapia. Roma: LAS, 1998, s.93-97.  
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– mnohorozmernosť intervencie. Vzhľadom Franklovo koncipovanie ĉloveka ako 

„unitas multiplex“ treba vo svetle logoterapie kaņdý ľudský jav, vrátane existenciál-

nej tiesne mladých v jej rozliĉných formách, interpretovať mnohorozmernou optikou. 

Pre kaņdý problém mladých spojený s existenciálnym prázdnom platí, ņe ho nesmie-

me vnímať ako ĉisto individuálnu patológiu, ale ako prienik biologických, psycholo-

gických, sociálnych a duchovných faktorov. Z tohto dôvodu nemoņno absolutizovať 

prístup jednej disciplíny, ale je potrebné valorizovať komplexný prístup vńetkých 

kompetentných disciplín a pomáhajúcich pracovníkov. A práve o to sa má usilovať 

autentická sociálna práca. Preventívna pomoc mládeņi s existenciálnou prázdnotou 

má venovať pozornosť jej mnohorakým koreņom (biologickým, psychologickým, 

sociálnym a noetickým) s cieľom spoznať primárnu zloņku problému a kalibrovať 

vhodný zásah, ĉo si vyņaduje tímovú prácu kompetetných disciplín a pomáhajúcich 

pracovníkov. Kaņdý projekt logotereputicky inńpirovanej prevencie si vyņaduje od 

aktérov prevencie interdisciplinárny interpretaĉný prístup a operatívnu pomoc, ktorá 

má byť odpoveďou na komplexnosť problému mladého ĉloveka ako bio-psycho-

socio-duchovnej jednoty.  

– nedostatočnosť lektúry deviácií podľa paradigmy deficitu. K fenoménu adoles-

centných a mládeņníckych deviácií nemoņno pristupovať len cez biologické (deficit 

biologických faktorov), psychologické (deficit vnútorných faktorov) alebo sociolo-

gické (nedostatoĉná socializácia) vysvetľujúce teórie, ktoré danú deviáciu povaņujú 

za produkt síl, ktorým sa subjekt nemôņe vzoprieť „silou svojho ducha“. Zdôrazņo-

vaním centrálneho dynamizmu ńtruktúry osoby Frankl odmieta ospravedlņovať sprá-

vanie mladých (napr. agresivitu, závislosti, promiskuitu, zloĉinnosť, samovraņedné 

pokusy, atď.) len odkazom na zodpovednosť spoloĉnosti, ńkoly, rodiny. Neznamená 

to spochybniť význam biologických, psychologických, sociologických a rodinných 

faktorov v etiológii deviácie, ale len neabsolutizovať ich a uznať centrálnosť rozhod-

nutia a subjektívneho príspevku osoby v konńtrukcii rizikového správania alebo de-

viácie. Ĉlovek „vôbec nie je slobodný od podmienok, nie je vôbec slobodný od nie-

ĉoho, ale je slobodný k nieĉomu, to znamená slobodný k zaujatia postoja voĉi vńet-

kým podmienkam“.
28

 Rizikové alebo deviatné správanie nie je úplne a jednoznaĉne 

determinované vonkajńími okolnosťami a/alebo vnútorným stavom, lebo duch 

ĉloveka má silu vzdorovať. „Jednotlivec, ktorý sa identifikoval s deviantnou rolou 

chce ukázať svojmu publiku, ņe sa neodchýli od zvolenej orientácie“.
29

 Intepretácia 

rizikového správania alebo deviácie a vhodná terapia má zohľadniť, ņe duchovný 

(noetický) rozmer umoņņuje ĉloveku pozdvihnúť sa nad seba samého a prekonať 

limity prostredia, dediĉnosti a pudovej podmienenosti.
30

 

                                                   
28 FRANKL, V.E.: Psychoterapia pre laika. Lúĉ: Bratislava, 2009, s.151. 
29 EMLER, N., REICHER, S.: Adolescenti e devianza. Bologna: Il Mulino, 2000, s.XV.  
30 Porov. FRANKL, V.E.: Psychoterapia pre laika. Lúĉ: Bratislava, 2009, s.151-155. 
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– motivácie pomáhajúceho pracovníka. Ak je motivácia vo vńeobecnosti význam-

ná pre kaņdého pomáhajúceho pracovníka venujúceho sa mládeņi, v logoterapeutic-

kej prespektíve má primárnu dôleņitosť. Ak má byť preventívna pomoc mladým 

úspeńná pre mobilizáciu ľudských zdrojov mladých nie je rozhodujúce len to, ĉo so-

ciálny pracovník koná, ale hlavne jeho motivácia: len úprimný a autentický úmysel 

spoĉívajúci v podpornom postoji sociálneho pracovníka voĉi rizikovým mladým 

dáva tejto práci zmysel a úĉinnosť. Bez autentického ľudského vzťahu, ktorý umoņ-

ņuje mladému klientovi „dôverovať, cítiť sa bezpeĉný a prijímaný“ nemá práca s ri-

zikovou mládeņou zmysel, lebo sa redukuje len na neutrálny výkon zverených prá-

vomocí bez osobného záujmu.
31

 Preto Frankl veľakrát zdôrazņoval, ņe pre pomoc 

osobe k dosiahnutiu zmeny a k dozretiu nestaĉia len techniky, ale hlavne ľudské 

vzťahy, ĉiņe osobné a existenciálne stretnutie.
32

 Motivovaný sociálny pracovník vo 

vzťahovom rámci pomáha mladému ĉloveku objaviť „jeho“ úlohu, konkrétne svedĉí 

o moņnosti prekonať narcistické postoje a uznať v altruistickom a prosociálnom za-

meraní, reálnu príleņitosť pre existenciálne naplnenie. Základom preventívnej ĉin-

nosti sociálneho pracovníka má byť motivácia orientovaná na stretnutie na báze ľud-

ského partnerstva. Práve cez stretnutie zaloņené na dôvere, cez duálny vzťah existen-

ciálnej komunikácie s mladým ĉlovekom sa preventívna ĉinnosť sociálneho pracov-

níka stáva vodítkom, aby mladý ĉlovek objavil moņné významy a hodnoty, ktoré 

urobia jeho ņivot hodným ņitia. Osobná poctivosť, pravosť a autentickosť pomáhajú-

ceho pracovníka má v existenciálnej konfrontácii s klientom významnejńiu úlohu neņ 

terapeutické technológie a sociálna rola. Naopak, pristupovať k mladým len formou 

techník a dynamík, skrýva riziko ich zvecnenia a tendenciu premeniť ich v objekty. 

Preto by sa malo spracovanie neproblémových i problémovejńích, uvedomovaných i 

neuvedomovaných motivácií profesionálnych pracovníkov stať nutnou súĉasťou vý-

cviku pre výkon pomáhajúcej profesie.  

– nezištnosť pomoci. Nezińtnosť umoņņuje sociálnym a výchovným pracovníkom 

realizovať prevenciu u veľkého poĉtu ohrozených mladých bez ohľadu na ich sym-

patickosť, socio-ekonomický status alebo stupeņ previnenia. Nezińtnosť sa netýka len 

preventívnych pracovníkov, ktorí poskytujú svoju sluņbu bez nároku na odmenu tak 

ako Frankl v Poradniach pre mládeņ. Angaņovaný sociálny pracovník vníma svoju 

prácu ako zmysluplnú ĉinnosť, ktorá ho uspokojuje, prináńa mu radosť a nie je len 

prostriedkom na zabezpeĉenie ņivotných potrieb.
33

 Aj platený sociálny pracovník 

môņe preņívať rozmer nezińtnosti, ak pristupuje k mladým s osobnou angaņovanos-

ťou a nad rámec svojich oficiálnych povinností, ĉím spontánne ponúka zmysel seba-

                                                   
31

 Porov. KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997, s.15. 
32 Porov. FRANKL, V.E.: Senso e valori per l'esistenza. La risposta della logoterapia, 

Roma: Città Nuova 1998, s.22. 
33 KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese, s.13n. 
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presahovania mladým preņívajúcim existenciálne prázdno: napr. poskytovaním po-

moci mladým aj mimo pracovnej doby. Súĉasťou kompetencií sociálneho pracovníka 

majú byť postoj úcty, a nie pouĉovania,
34

 hlbokého pochopenia a spoluúĉasti, trpez-

livý a láskavý prístup. Nezińtnosť predpokladá darovať to najlepńie zo seba, ĉím pro-

vokuje a podnecuje existenciálnu odpoveď mladých, aby sa vymanili z pasivity a 

neĉinnosti. „Hodnotám nemôņeme uĉiť – hodnoty musíme ņiť“.
35

 Ani zmysel nemô-

ņeme dať; jediné ĉo môņu ponúknuť pomáhajúci pracovníci je vlastný stimulujúci 

príklad: absolútna viera v ľudskú dôstojnosť, oddanosť profesii a nezińtnosť pomoci. 

Základným predpokladom úĉinnej pomoci (mladým) klientom i prevenciou vyhorenia 

je preņívanie zmysluplnosti vlastnej profesie, ĉo si vyņaduje ľudskú, psychologickú 

i existenciálnu zrelosť. 

 

Tri úrovne preventívnej intervencie 

Logoterapeuticky orietovaný model prevencie sociálno-patologických javov mla-

dých má – rovnako ako kaņdá preventívna intervencia
36

 – primárnu, sekudárnu a ter-

ciálnu úroveņ, ktoré zahŕņajú odlińných destinatárov i rôzne spôsoby ĉinnosti.
37

 Kým 

terciárna prevencia je zvyĉajne záleņitosťou ústavnej a poústavnej starostlivosti, v 

oblasti sekundárnej prevencie a hlavne do ńiroko chápanej primárnej prevencii sa za-

pája veľké mnoņstvo organizácií, od ńkolstva cez tretí sektor aņ po cirkvi. 

O primárnej prevencii hovoríme vtedy, keď je zásah zameraný na predchádzanie 

ťaņkostí prv neņ sa prejavia ich príznaky. Adrestátmi primárnej prevencie sú teda 

mladí, na ktorých treba zamerať sociálnu a výchovnú ĉinnosť inńpirovanú princípmi 

fyzickej, mentálnej, sociálnej hygieny. Logoterapeuticky inńpirovaná prevencia zahŕ-

ņa výchovu k sebapresahovaniu s cieľom rozvíjať u mladých „autonómnu schopnosť 

objaviť zmysel vlastného ņivota, vedieť plánovať, rozhodovať sa slobodne a zodpo-

vedne, konať v súlade s rozhodnutím, aktivovať podmienky, ktoré umoņnia zrelú 

konfrontáciu s realitou, s modelmi ponúkanými spoloĉnosťou, s oĉakávaniami a ańpi-

ráciami skupiny, ktorej sú súĉasťou“.
38

 

V tomto zmysle má primárna prevencia napomáhať rozvoj osobných podmienok, 

ktoré zabránia vzniku existenciálneho prázdna. Sociálny a výchovný pracovník po-

                                                   
34 FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu, s.44. 
35 FRANKL, V.E.: Vůle ke smyslu, s.99. 
36 Porov. ONDREJKOVIĈ, P. et al.: Sociálna patológia. Bratislava : Veda, SAV, 2009; 

SCHAVEL, M., ĈISECKÝ, F.: Sociálna prevencia. Trnava: FZaSP TU, 2005. 
37

 Porov. KVAŃNÁ, L.: Interpersonálny vzťah ako základ „lekárskej a pedagogickej 

starostlivosti o duńu.“ In: NANIŃTOVÁ, E., FOTTA, P. (eds.): Existenciálne významné 

hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: RAPOS, 2010, s.107-108. 
38 FIZZOTTI, E. GISMONDI, A.: Il suicido. Vuoto esistenziale e ricerca di senso, s.203. 
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máha mladým identifikovať a prekonávať podmienky prostredia a genetické podmie-

nenosti, ktorých sú tendenciálne obeťou, aby boli schopní prijať slobodné a zodpo-

vedné rozhodnutia. V súĉasnom kontexte poznaĉenom rastúcim nedostatkom lásky 

a rozńírenou ľahostajnosťou voĉi iným, spojenými s pohodlným únikom do samoty, 

do umelého pocitu ńťastia, do egoistického konzumu, sa musíme pýtať aký model 

ĉloveka chceme realizovať. Namiesto popierania ņivota a rozliĉných foriem únikov 

je potrebné prijať základné otázky existencie, znovuobjaviť zmysluplný obsah, ktorý 

zaplní existenciálne prázdno ĉloveka. Privilegovaným miestom primárnej prevencie 

má byť rodina, ńkola, voľnoĉasové aktivity, zamestnanie, laické a náboņenské zdru-

ņenia, nemocnice, atď. Jej aktérmi majú byť profesionálni i dobrovoľní pracovníci, 

rodiĉia, uĉitelia, ńkolskí sociálni a pedagogickí pracovníci,
39

 vedúci centier mládeņe 

a oratórií, lekári, sociálni a pastoraĉní pracovníci. Preventívna ĉinnosť sa nemá 

obmedziť len na mladých, ale má zaangaņovať celú komunitu, aby chápala význam 

prevencie, povahu a príĉiny problémov spojených s existenciálnym prázdnom, 

poznala ńtruktúry a nástroje pre ich zvládnutie. 

Cieľom sekundárnej prevencie je u mladých zachytených primárnou prevenciou, 

individualizovať znaky moņného konkrétneho rizika v oblasti deviácií alebo patoló-

gií, ktorým sa chce predísť. Sekundárna prevencia chce u rizikovej mládeņe zabloko-

vať rozvoja deviantného a/alebo patologického správania v ńtádiu jeho prvých preja-

vov. Intervencia si vyņaduje multidisciplinárny tím profesionálnych odborníkov 

a pouņitie medicínskych, psychologických, sociologických techník. 

Terciárna prevencia spoĉíva v tradiĉnej terapeutickej intervencii zameranej na 

prejavy deviatného a/alebo patologického správania mladých, aby nedońlo k stabili-

zácii deviácií a/alebo patologií. Psychoterapeutická, prípadne psychiatrická pomoc si 

vyņaduje intervenciu kompetentných profesionálnych odborníkov a tímovú spoluprá-

cu vńetkých odborníkov angaņujúcich sa v sociálnej sieti mladého ĉloveka. 

Na sekundárnej a terciárnej úrovni logoterapeuticky inńpirovanej preventívnej 

intervencie je potrebné zamerať sa predovńetkým na rozvoj typicky ľudských schop-

ností slobody a zodpovednosti mladých. Mladí ĉlovek potrebuje kontakt s ľuďmi, 

ktorí sú „schopní priviesť ho k plnému uvedomeniu vlastnej osobnej slobody, aby 

vedel zaujať postoj voĉi sebe samému. Znamená to, ņe nie je moņné predchádzať zá-

vislosť na drogách, ak nepomôņeme mladým objaviť ich radikálnu slobodu zaujať 

postoj voĉi pokuńeniam: pozitívne alebo negatívne, podľahnúc im alebo postaviac sa 

im na odpor. Sloboda odporovať je dvojaká: na jednej strane je odpor voĉi zveda-

vosti, hlavne u dneńných mladých, ktorí chcú vyskúńať ĉo im droga ponúkne, aby sa 

tak cítili súĉasťou rovnakej skupiny, na druhej strane existuje odpor voĉi peer pre-

                                                   
39 Porov. BARILLOVÁ, A.: Ńkolský sociálny pracovník a pomoc mladým pri hľadaní 

ņivotného kompasu. In: KUTARŅA, J., FULA, M. (eds.): Aktuálnosť logoterapie vo 

výchovnej a sociálnej práci. Bratislava:VŃZaSP, 2011 (CD ROM), s.199-208. 
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ssure, tlaku vykonávaného tými, ĉo sú uņ drogovo závislí. Táto dvojaká sloboda je 

vzhľadom na potrebu dvojakého odporovania nutná. Náń cieľ nedosiahneme akou-

koľvek metódou výchovy, ale len vtedy, ak uznáme a pochopíme slobodu s jej 

radikálnym smerovaním k zodpovednosti“.
40

  

Pre dosiahnutie tohto cieľa je nenahraditeľný edukaĉný faktor v jeho mnohých 

formách: rekonńtrukĉná pedagogika, podporná terapia, reedukácia, resocializácia, 

sprevádzanie a orientácia. Mladým ľuďom treba poukázať na riziká spojené s pohľa-

dom na svet zdôrazņujúcim primát materiálneho a uņitoĉného a súĉasne predstaviť 

pozitívnosť angaņovanosti a nezińtnosti. Hodnotový rámec, ktorý umoņņuje preven-

ciu vo svete mladých i dospelých preferuje neņnosť pred mocou, nenásilie pred nási-

lím, tvorivú afektívnosť pred organizujúcou racionálnosťou, nezińtnosť pred uņitoĉ-

nosťou, spolucítienie a veľkoduńnosť pred agresivitou a dobývaním, oslodobenie 

pred útlakom. „Noogénna“ prevencia podporuje osobné zdroje mladého ĉloveka, 

jeho úsilie o sebatranscendenciu a uskutoĉņovanie zodpovedných rozhodnutí, jeho 

hodnotové vyzrievanie a objavenie zmyslu aj v ťaņkých a bolestných ņivotných 

okolnostiach. 

Zdá sa, ņe v súĉasnosti sa nielen na Slovensku sociálna prevencia zameraná na 

mladých uskutoĉņuje prevaņne na terciárnej úrovni. Realizovať intervenciu na pri-

márnej a sekundárnej úrovni je mimoriadne zloņité z dôvodu veľkej poĉetnosti pato-

logických situácií mladých ľudí, ako aj kvôli inńtitucionálnemu nedostatku sociál-

nych politík orientovaných na prevenciu. V kaņdom prípade je potrebné, aby sa so-

ciálni pracovníci angaņovaní v prevencii vymanili z prevaņujúcej logiky rieńenia nú-

dzových situácií a prispeli k väĉńej valorizácii a realizácii návrhov preventívnych 

intervencií mládeņníckych patológií ako k tomu inńpiruje Franklov príklad. Humán-

nejńie a ekonomicky efektívnejńie je predchádzať vzniku negatívnych skúseností, 

ktoré kompromitujú energiu mladého ĉloveka, prípadne ho nútia k dlhému a bolest-

nému lieĉeniu a resocializácii. V duchu Franklovej logoterapie sa vyņaduje prehĺbe-

nie konceptu prevencie ako premyslenej, včasnej a širokej intervencie, ktorá podpo-

ruje sériu iniciatív zameraných: 

– na orientovanie zdrojov urĉených pre mládeņ k príťaņlivým a platným projek-

tom, ktoré sa stanú príleņitosťou pre ich rast v oblasti hodnôt a zmyslu ņivota;  

– ponuku skúseností, ktoré mladým umoņnia rásť z vnútra vďaka scitliveniu sve-

domia a dynamizmom vnútornej slobody, ktorá prekonáva vonkajńie podmienenosti, 

koriguje deviácie, usmerņuje váńne, aby boli osobnosťami schopnými rozlińovania, 

autonomnych rozhodnutí a realizovania zmyslu. 

 

                                                   
40 ROMERO, E.: Una vita alla ricerca del senso. Intervista a Viktor. E.Frankl. In: 

FIZZOTTI, E., GISMONDI, A. Giovani, vuoto esistenziale e ricerca di senso, s.121.  
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Aplikácia logoterapeutických intervencií v sociálnom poradenstve 

s mládežou. Aby sa ľudský duch nezohol a nerezignoval  

Terézia POTOMOVÁ 

Abstract 

Every individual has in him the capacity to advance toward maturity and it is in his 

power to understand also the shady side of life. Life of each human is also painful in its 

essence. It is impossible to avoid this fact but we are able to learn to live with it. In order 

for an individual to be able to socialize more, to live more constructively, more conten-

tedly and to embody the characteristics of a healthy, well functioning creature, he must 

have regard for the meaning of his existence. It is through social counseling that we 

entered the world of young people and try to orientate ourselves in questions like: Am 

I strong enough to be independent? Am I independent and strong enough not to be 

afflicted by depression, not to be absorbed by addiction and to be an active creator of my 

own life story.  

Key words: social counseling, young person, society crisis, crisis of values, logo the-

rapy, meaning of existence. 

 

Sociálne poradenstvo venované mladým ľuďom, ktorým sa zaoberám uņ viac ro-

kov, mi naskytlo príleņitosť hlbńie preniknúť do ich svojského myslenia. Dostala som 

tak vzácnu ńancu stať sa aspoņ na chvíľu súĉasťou ich ņivota a mať úĉasť pri skla-

daní mozaiky ich ņivotnej orientácie. Na základe mojej doterajńej praxe som si uve-

domila, ņe jedným zo základných problémov dneńných mladých ľudí je strata alebo 

nejasnosť zmyslu ņivota. Práve túto problematiku som sa rozhodla detailnejńie ana-

lyzovať. Poukáņem na fakty aj z vlastnej praxe, ktoré nikdy nie sú nezaujímavé a eńte 

väĉńí význam nadobúdajú vďaka teoretickým perspektívam. Len keď hlbńie porozu-

mieme mladým ľuďom, budeme s nimi vedieť lepńie zaobchádzať a sprevádzať ich 

vtedy, keď to potrebujú.  

 

Kríza spoločnosti v koherencii s mladým človekom 

Súĉasný stav ņivota nańej spoloĉnosti sa vo vńeobecnosti pokladá za krízový. 

Spôsobuje to viacero faktorov, ktoré v koherencii s mladým ĉlovekom nemôņeme 

nespomenúť. Vysoká miera nezamestnanosti /najmä na Východnom Slovensku/ 

spojená s odchodom aspoņ jedného rodiĉa za prácou, ale najmä matiek, ktoré samé 

vychovávajú deti, spôsobuje, ņe adolescent sa má postarať sám o seba. Avńak novo-

dobým fenoménom je nezamestnaný mladý ĉlovek, aj keď je odborne i zdravotne 

spôsobilý na pracovný výkon. Strata zamestnania, alebo nemoņnosť získať zamest-
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nanie, môņe znamenať pre niektorých jedincov rezignáciu, pesimizmus, aņ akúsi so-

ciálnu smrť a stratu zmyslu ņivota.
1
 

Ņivot v mestách, kde sa behom industrializácie presunula veľká ĉasť dedinského 

obyvateľstva, dáva mladým ľuďom mnoho príleņitostí k rizikovému tráveniu voľ-

ného ĉasu (herne, bary, diskotéky). Mladým ľuďom sú bez veľkých prekáņok dos-

tupné rôzne typy návykových látok. Áno, prechádzame veľkými zmenami. Dedinu, 

v ktorej bolo kedysi stále veselo, plno povinností, práce na poli, kde si vńetci ņili ako 

jedna rodina spätá s prírodou, kde sa veĉer namiesto pozerania televízie spolu komu-

nikovalo o preņitom dni, sme vymenili za panelákové sídliská, plné anonymity a nu-

dy. Z domova sa stáva ubytovņa cudzích ľudí, ktorí sa takmer nepoznajú, lebo namie-

sto vzájomnej komunikácie rodinu oberá o vzácny ĉas televízor, prípadne poĉítaĉ.  

Nezanedbateľný je aj vńadeprítomný vplyv, ktorý majú na deti a mládeņ masové 

médiá, najmä televízne programy, v ktorých je ĉoraz viac brutality a agresivity. Mlá-

deņ je agresívnejńia. Dospievajúcich ovplyvņuje aj propagovanie idolov, ktorých 

správanie je ĉasto za hranicami normy, niekedy aj za hranicami zákona. Cenu majú 

peniaze, úspech, kariéra. Vyzdvihujú sa vzory bezohľadných, ktorí nasadzujú vńetky 

svoje sily, aby dosiahli svoj cieľ. Staĉí vziať do ruky ĉasopis, ktorý vychádza vo veľ-

kom náklade. Rozvody, finanĉné zmätky, speváci a herci, ktorí si robia „zbierku 

manņelstiev“, klebety, nevery. O tom vńetkom ĉítajú a poĉúvajú mladí ľudia a takto 

získavajú novodobú „ńkolu ņivota.“ Vplyv problematických vzorov je tým väĉńí, ĉím 

menńí je vplyv rodiny.
2
  

Eńte pár desaťroĉí dozadu existovali zhruba tri výchovné inńtitúcie, ktoré sociali-

zovali jednotlivca: rodina, ńkola a farnosť. Vńetky tri hovorili tým istým jazykom, 

zastavali rovnaké hodnoty, vzájomne sa dopĺņali. Pre mladého ĉloveka nebolo ťaņké 

nájsť urĉitú ņivotnú orientáciu, nasledovať cestu, ktorú rodina, ńkola a farnosť uka-

zovali ako správnu. 

Socializáciu vo vńeobecnosti chápeme ako proces vývinu jednotlivca, dôsledkom 

ktorej sa z biologickej bytosti stáva sociálne komunikatívny ĉlovek. Zatiaľ, ĉo pri de-

ťoch a mládeņi hovoríme o formovaní osobnosti pomocou výchovy a o primárnej 

i sekundárnej socializácii, u dospelých máme naopak na mysli ich dotváranie, seba-

formovanie a sebazdokonaľovanie osobnosti a terciálnu socializáciu. Dospievanie 

u jednotlivca v dospelom veku je ukonĉené, ale procesy jeho rozvoja nie. Tie u dos-

pelého ĉloveka prebiehajú v priebehu jeho celého ņivota – tento celý proces chápeme 

ako terciálnu socializáciu dospelého.
3
  

                                                   
1 Porov. ŅIAKOVÁ, E.: Psychologické aspekty sociálnej práce. Preńov: Akcent, 2005, 

s.97.  
2 Porov. MATOUŃEK, O.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s.268. 
3 Porov. LORAN, T.: Paradigma kreovania ľudského kapitálu Rómov. Bratislava, ŃPÚ, 

2009, s.45. 
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Dnes vládne celkom iná situácia. „Výchovné a socializaĉné“ inńtitúcie i miesta sa 

znaĉne rozńírili a ponúkajú svoju vlastnú filozofiu a „produkty“, ktoré predávajú. Ro-

diny i farnosti stratili veľa „územia“, pretoņe ich zneváņili a nahradili mnohé iné 

hlasy.  

 

Som dosť samostatný a silný na to, aby ma nepohltila závislosť? 

Mladý ĉlovek po neúspechu, ťaņkej ņivotnej skúńke, ktorá zasiahla jeho plány, 

ĉasto krát uniká do noĉných, farebne vysvietených blikajúcich herní a postupne hre 

prepadáva. Alkohol je ĉasto jediným „priateľom“ mladého ĉloveka, rozptýlením od 

hrôzy osamelého ņivota a anestetikom proti bolesti jeho izolácie. Závislosť na návy-

kových látkach vedie k degradácii osobnosti, k preruńeniu väzieb na blízkych ľudí 

a k nenapraviteľným ńkodám na zdraví. S cigaretou v ruke sa adolescent cíti muņnej-

ńí. Fajĉenie „povzbudzuje“ unavených, deprimovaných a dekoncentrovaných. Fajĉe-

nie akoby malo vlastnosť zázraĉného prostriedku, ktorý dokáņe posunúť ruĉiĉku 

vnútorného barometra nálady na skvelú. Fajĉiarsky návyk – tak ako vńetky návyky - 

sa nadobudne ako výsledok procesu sociálneho uĉenia.
4
  

Ďalńím boľavým problémom, ktorý sa bytostne dotýka mladého ĉloveka je pred-

ĉasná sexualita. Je prirodzené, ņe sa v mladom ĉloveku následkom pohlavných hor-

mónov prebúdza záujem o odlińné pohlavie. Objavuje sa prvá zamilovanosť, ktorá je 

duńevným prejavom sexuality a zaplavuje ĉloveka silnými citmi, ĉloveka zaslepuje, 

nie je schopný objektívneho hodnotenia, je to prchavý cit, ktorý sa obmedzuje na 

sféru tela. City a ņiadostivosť sa vyznaĉujú tým, ņe ak im dovolíme narastať, umlĉia 

rozum, zahluńia svedomie a doņadujú sa naplnenia. Mladý ĉlovek si ĉasto pletie 

lásku so zamilovanosťou. Len láska zruńí egoistický koreņ zamilovanosti 

a pozdvihne ju do vyńńej roviny. Do lásky ĉlovek musí dorásť. Sexualita nemôņe byť 

príleņitostná hra, náhodné stretnutie bez zodpovednosti. Spoloĉenské následky sexu-

álnej slobody hovoria jasnou reĉou o nedostatku manņelskej vernosti, osamelých 

matkách, ukonĉených tehotenstvách, nedostatku schopnosti milovať. Ĉím viac mla-

dých ľudí vstupuje do manņelstva „sexuálne odskúńaných“, tým viac manņelstiev sa 

rozpadáva. Koľko morálnych deliktov si mladý ĉlovek dovolí, toľko biedy musí zná-

ńať. Ak je sexualita, podobne ako kaņdá dobrá vec, bez lásky, vedie k otroctvu, ego-

izmu, obracia sa proti ĉloveku.  

Túņba po slobode a samostatnosti ĉasto provokuje mladého ĉloveka k subjekti-

vizmu. „Ja si o tom myslím...“ „Podľa mņa je to správne takto...“ To, ĉo je správne, 

ĉi nesprávne, pravdivé alebo falońné, dobré alebo zlé, sa uņ nezisťujeme v konfrontá-

cií s objektívnymi normami, s poruńením nejakého zákona. Som to Ja, ktorý sa roz-

hoduje, nechcem, aby mi do toho niekto zasahoval. Je to vńak bláznivá sloboda na 

                                                   
4 Porov. MERRY, T.: Naučte sa byť poradcom. Bratislava: Ikar, 2004, s.110. 
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základe vlastných citov, výhod, získaného pohodlia. Toto presvedĉenie je pre mla-

dého ĉloveka veľmi nebezpeĉné, pretoņe sa bráni viesť pravdivý a hlboký dialóg 

o hodnotách a zmysle ņivota. Je to druh „slobodnej vôle“, ktorá má rozhodovať 

o dôleņitých skutoĉnostiach existencie – láske, ņivote, smrti... Na tejto pôde rastie 

pýcha ĉloveka, ktorého obmedzuje objektívna norma. Je vńak poniņujúce podriadiť 

sa objektívnosti ĉerveného svetla semaforu. Princípy, ktoré formovali celé generácie 

ľudí – spravodlivosť, láska ku vńetkým, hodnota manņelstva a rodiny, reńpektovanie 

ņivota, pomoc slabńím, atď. – sú dnes popierané, odmietané alebo sú na výsmech. Ak 

je vôľa slabá a neschopná ĉeliť pokuńeniu, ktoré je ĉasto provokujúce, nastupuje ot-

roctvo, závislosť od podnetov, ktoré ĉlovek ĉoraz väĉńmi potrebuje. Je to druh drogy, 

ktorá je rovnako nebezpeĉná a ńkodlivá ako droga vo forme bieleho práńku.  

Za ďalńieho nepriateľa mladých ľudí môņeme povaņovať zlyhajúcu komunikáciu. 

Je to jav, ktorý je v nańej spoloĉnosti stále rozńírenejńí a rozsieva samotu a zúfalstvo. 

Mladý ĉlovek potrebuje niekoho, komu by povedal vńetky svoje trápenia, tajomstvá 

a nemusel by sa báť, ņe ho vysmejú, potrebuje spoľahlivého ĉloveka. Mnohé sve-

dectvá mladých sú jasnou správou vyslanou do sveta dospelých, ņe nevedia poĉúvať 

mladých, nemajú ĉas, alebo ho nechcú márniť naĉúvaním. Práve nemoņnosť, ĉi ne-

schopnosť komunikovať ĉasto vedie k úniku do sveta cigariet a alkoholu, hľadaniu 

náhrady v agresivite a násilí, hľadaniu rozkońe, ktorá by uvoľnila napätie. Odtiaľto, 

z neschopnosti komunikovať, pramení pesimizmus, pocit osamelosti a úzkosti. Ko-

munikovať, ale osobne verbálne aj neverbálne, nie virtuálne, je zo dņa na deņ väĉńím 

problémom.  

Uņ len neúplný výpoĉet spomínaných neņiaducich javov v spoloĉnosti pôsobí 

alarmujúco a skľuĉujúco. Interferujú do ņivota mladého ĉloveka a hovoria výrazným 

akcentom, ņe kdesi dońlo k veľkému zlyhaniu. Dneńní rodiĉia sa ĉasto pri starostli-

vosti o svoje deti v podstate obmedzia len na základné funkcie, ktoré pozorujeme aj 

u iných tvorov: zháņajú pre nich potravu a odev. Svojim deťom v podstate neposky-

tujú niĉ viac, neņ ĉo poskytuje lastoviĉie hniezdo. Ľudské deti potrebujú viac neņ ro-

diĉov, potrebujú vzor otca a matky, ktorí im odhalia pravdu o ņivote a pomôņu im 

rozlíńiť dobre od zlého, budú ich milovať a akceptovať bez podmienok a vychovajú 

z nich praktických ľudí schopných samostatného ņivota. Rheinwaldová píńe, ņe rodi-

ĉia sú najvýznamnejńím prameņom ľudskej biedy alebo ńťastia.  

Výsledkom vńetkých spomenutých negatívnych aspektov je mladý ĉlovek, na 

kusy rozbitý, roztrieńtený na mnoho malých úlomkov, ktorých jednotnosť je zdan-

livá. Panuje kríza identity a mladí ľudia, ktorí nepoznajú svoju totoņnosť, sa stávajú 

ľahkou korisťou konzumizmu a liberalizmu. Objavujú sa problémy s nájdením zmy-

slu ņivota. Preĉo ņijem a existujem? Aký zmysel ma môj ņivot? To sú otázky, ktoré 

si dnes mladí ľudia kladú ĉoraz ĉastejńie, lebo sa cítia vnútorne rozbití a neschopní 

zjednotiť rôzne hlasy, ktorými sú zavalení.  
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Potrebujem pomoc, život je prázdny, nenaplnený... 

Na základe uvedeného môņeme konńtatovať, ņe mladý ĉlovek to naozaj nemá 

ľahké, ak chce vykroĉiť do sveta dospelých tou správnou nohou, pretoņe dneńná 

kultúra je problémová, problémy predvádza, ale nerieńi. Potrebuje pomoc, ktorá na-

sýti jeho hlad po starostlivosti a po prijatí, zminimalizuje pocity bezcennosti 

a nemilovanosti. Je na nás dospelých, pomáhajúcich, aby sme v hluku tohto chaotic-

kého sveta zapoĉuli krehké vnútro mladého ĉloveka volajúceho po porozumení.  

Za jednu z foriem pomoci mladých ľudí na ceste za ńťastím, za samostatnosťou, 

povaņujeme sociálne poradenstvo. Predmetom sociálneho poradenstva je ńirńia ob-

lasť medziľudských vzťahov, moņnosti rastu a dozrievania jedinca, spôsob sebareali-

zácie ĉloveka, zvládnutie sociálnych rolí, rieńenie kríz a konfliktov, hľadanie hodnôt 

a zmyslu ņivota klienta v rôznych sociálnych kontextoch, zvyńovanie kvality ņivota 

klienta a jeho sociálneho okolia.  

Britská asociácia poradcov chápe poradenstvo ako „proces, v ktorom sa poradca 

stretáva s klientom, aby spolu preskúmali ťaņkosti klienta, zredukovali pocity niesto-

ty, zmätenosti a strachu, uľahĉili klientovi voľbu a spolupracovali na implementácii 

zmeny. Vzťah medzi klientom a poradcom, podmienky súkromia a dôvery sú pod-

statnou zloņkou tohto procesu.“
5
  

V sociálnom poradenstve pre mladých ľudí je prioritou pomáhať im pri voľbe 

hodnôt a cieľov. Na problémy, ktoré sú v príspevku spomenuté sa pokúsime hľadať 

rieńenie prostredníctvom logoterapie – t.j. psychoterapia, ktorej ide o zmysluplnosť ņivota. 

V.E. Frankl rozvinul v druhej polovici 20. storoĉia existenciálnu analýzu a za zá-

kladný ľudský pud povaņoval smerovanie ku zmyslu. Ten, kto nie je napojený na 

primerané zdroje, alebo z nich nedokáņe ĉerpať, trpí existenciálnou frustráciou.
6
 

Logoterapia mu má pomôcť nájsť znovu zmysel tým, ņe mu otvára doposiaľ nevyu-

ņité moņnosti. Dôraz sa kladie na klientovu zodpovednosť voĉi daru ņivota. Je vhod-

ná okrem iných, najmä pre dospievajúcu mládeņ. Vôľa ku zmyslu je „túņba ĉloveka 

ĉo moņno najzmysluplnejńie naplniť svoju existenciu.“
7
 Vôľa k moci a „vôľa ku slas-

ti“ sa objavuje najmä vtedy, keď je vôľa ku zmyslu frustrovaná.
8
  

Je mnoho oblastí ņivota, kde sú mladí ľudia vo svoje pôvodnej vôli ku zmyslu 

frustrovaní. Keď siahnu po droge, zrazu ich bezzmyselný svet nadobúda obrovskú 

zmyslovú plnosť. Ale to nie je ņiadny zmysel, len pocit zmyslu a to skrýva veľké ne-

bezpeĉenstvo.
9
 Viac neņ kedykoľvek predtým je potrebná výchova k zodpovednosti. 

                                                   
5 GABURA, J.: Sociálne poradenstvo. Bratislava: OZ sociálna práca, 2005, s.12. 
6 Porov. MATOUŚEK, O.: Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, s.102. 
7 TAVEL, P.: Zmysel ţivota podľa V.E. Frankla. Bratislava: Iris, 2004, s.35. 
8 FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu. Brno: Cesta, 2006, s.12. 
9 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.17-19. 
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Ako sme uņ uviedli, ņijeme v dobe nadbytku a to nie len materiálnych statkov, ale aj 

nadbytku informácií, informaĉnej explózie. Sme zaplavení dráņdidlami, a to nielen 

sexuálnymi. Ak chce mladý ĉlovek v tejto záplave podnetov obstáť, musí vedieť ĉo 

je podstatné, ĉo má zmysel a ĉo nemá.  

V oblasti ľudskej sexuality zaviedol V.E. Frankl rozdiel medzi cieľom pudu 

a objektom pudu, ĉo môņe pomôcť mladému ĉloveku sa v tejto oblasti správne zo-

rientovať. „Ľudia, ktorí nedokáņu milovať, nedokáņu získať zo sexu taký istý druh 

vzruńenia, ako ľudia, ktorí milovať dokáņu.“
10

 Na nezrelom stupni ľudskej sexuality 

sleduje pud len cieľ a tým je vybitie vzruńenia a napätia bez ohľadu na cestu, ktorou 

sa ho dosahuje. Zrelý stupeņ ľudskej sexuality sa dosiahne vtedy, keď sa cieľom 

pudu stáva pohlavný styk, ĉo zahrņuje tieņ objekt pudu.
11

 Ĉlovek, ktorý pouņíva blíņ-

neho len preto, aby si vybil vzruńenie a napätie, pretvára v skutoĉnosti pohlavný styk 

na masturbaĉný akt. Na zrelom stupni je styk pozdvihnutý do ľudskej roviny, zo 

vzťahu sa stáva stretnutie, v rámci ktorého je jeden partner prijatý druhým vo svojej 

ľudskosti, jedineĉnosti a neopakovateľnosti a stretnutie sa mení na vzťah lásky. Kto 

nedospeje do zrelého stupņa ľudskej sexuality, nie je schopný vidieť v partnerovi je-

dineĉný a neopakovateľný subjekt, jedným slovom osobu. Pohlavný styk je natoľko 

bez voľby, ņe prísluńný objekt nemusí byť jedineĉný, ale môņe byť vymeniteľný 

a nahraditeľný. Musí sa hodiť k pohlavnému styku. Po tom vńetkom sa promiskuita 

ukazuje ako výsledok regresie. V prípadoch, keď regresia pokraĉuje ďalej a ĉlovek 

sa dostáva na stupeņ, kedy nedochádza ani k voľbe objektu, poslúņi mu nielen pro-

miskuita, ale aj pornografia. A nastáva tanec okolo zlatého prasaťa a tým je sexuálny 

priemysel, ktorému v skutoĉnosti ide o vykorisťovanie sexuálnej inflácie dneńka. Ide 

o pokrytectvo tých, ktorí kriĉia po slobode, ale majú na mysli len slobodu robiť zo 

sexuality obchod a zarábať z neho peniaze. Faktom je, ņe sexualita je predsa len 

v sluņbách partnerských vzťahov, teda lásky ako jedineĉného spojenia. Láska je jedi-

neĉný partnerský vzťah a stála zmena partnera jej odporuje. V tomto zmysle sme 

vrodene disponovaní pre trvalé partnerstvo v manņelstve.  

Zmysel nemôņe byť daný, ale musí byť nájdený. Dávať zmysel by viedlo k mora-

lizovaniu. Hodnotám nemôņeme uĉiť – hodnoty musíme ņiť. A nemôņeme dať zmy-

sel inému ņivotu. Môņeme mu vńak dať príklad celého náńho bytia. Na otázku zmys-

lu ľudského ņivota, ľudského utrpenia, neodpovedáme slovami, ale odpoveďou je 

celá nańa existencia.  

„Kto pociťuje svoj ņivot ako bezzmyselný, ten nie je len neńťastný, ale je len 

ťaņko schopný ņivota.“
12

 V skutoĉnosti môņe ĉlovek preņiť len vtedy, keď ņije pre 

nieĉo. A platí to nielen pre preņitie jednotlivého ĉloveka, ale aj pre preņitie ľudstva.  

                                                   
10 Porov. MASLOW. In: FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.13.  
11 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.14-15. 
12 Porov. FRANKL, V.E.: Vúle ke zmyslu, s.21. 
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Ak sa ĉlovek pri svojom hľadaní zmyslu stane úspeńným, potom bude ńťastným. 

Na druhej strane bude tieņ schopný trpieť. Utrpenie samo o sebe nevedie ĉloveka 

k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré sa zdá byť bez zmyslu, plodí zúfalstvo.
13

 Ńťastím pre 

mladého ĉloveka bude, ak pochopí, ņe aj utrpenie, ktorému sa v ņivote nevyhne, má 

zmysel a práve tam, kde nemôņeme zmeniť situáciu, zmeníme samých seba, totiņ 

môņeme dozrieť, dorásť, vyrásť nad seba samých. V kaņdom okamihu ņivota má 

mladý ĉlovek právo na nový zaĉiatok.
14

 Pretoņe, ĉo je ĉlovek? Je to bytosť, ktorá sa 

vņdy rozhoduje. A rozhoduje stále znovu, ĉím je, ĉím v najbliņńom okamņiku bude, 

sú v ņom moņnosti od anjela aņ po diabla.
15

  

Sloboda je jeden z ľudských fenoménov. Ľudská sloboda je sloboda koneĉná. 

Ĉlovek nie je slobodný od podmienok, ale je slobodný preto, aby k nim zaujal stano-

visko. Záleņí na ņom, ĉi podmienkam podľahne, alebo sa im podrobí. Existuje totiņ 

priestor v rámci ktorého sa môņe nad nich pozdvihnúť, pozdvihne sa do ľudskej di-

menzie.
16

 “Byť slobodným“ je negatívny aspekt javu, ktorého pozitívny aspekt zna-

mená „byť zodpovedným.“ Sloboda sa obracia ku svojvôli, ak nie je preņívaná 

v zmysle zodpovednosti.
17

  

Industriálna a informaĉná spoloĉnosť vytvára stále viac ľudí, ktorí trpia osame-

losťou. Klíma je studená a neosobná, atmosféra, ktorú dýchame je neľudská. Síce 

potichu, ale neustále sa volá po ľudskom teple, po ľudskej blízkosti.
18

 Bezzmy-

selnosť ņivota volá po nejakej psychoterapii zameranej na zmysel. Existujú tri hlavné 

cesty, na ktorých je moņno nájsť zmysel. Zmysluplným sa stáva ņivot vtedy, keď 

nieĉo vytvárame, nejaké dielo, ale tieņ tým, ņe nieĉo preņívame, keď milujeme 

niekoho v jeho neopakovateľnosti a jedineĉnosti, keď v láske napĺņame zmysel. 

Koneĉne sa vńak ukazuje, ņe tam, kde sme konfrontovaní osudom, ktorý jednoducho 

nemôņeme zmeniť, kde sme vystavení ako bezmocná obeť beznádejnej situácii, aj 

tam, ba práve tam, je potrebné stále ņiť zmysluplne, lebo potom môņeme uskutoĉniť 

to najľudskejńie v ĉloveku, a to je jeho schopnosť zmeniť tragédiu na ľudskej úrovni 

v triumf. Práve to je tajomstvo bezpodmieneĉnej zmysluplnosti ņivota. Ņivot nepres-

táva mať do slova a do písmena aņ do posledného okamņiku, aņ do posledného 

vydýchnutia zmysel. A to je aj základná téza logoterapie a základné pravidlo pri 

ņivotnej orientácii mladých ľudí.
19

 

                                                   
13 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.25. 
14 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.59. 
15 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.64.  
16 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.109. 
17 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.118. 
18 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.159. 
19 Porov. FRANKL, V.E.: Vůle ke zmyslu, s.167. 
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Záver  

Aby sa ľudský duch nezohol a nerezignoval, mladý ĉlovek potrebuje v tomto po-

mýlenom svete hodnôt pomoc. Potrebuje objaviť trvalé hodnoty ņivota, potrebuje 

objaviť krásu prírody, krásu vytvorených diel, potrebuje objaviť, ņe len aktívny 

a kreatívny prístup k ņivotu a otvorené srdce pre druhých naplní jeho srdce pokojom 

a vyĉarí úsmev na jeho tvári. Len naplnený ņivot dokáņe odolávať vzletom a pádom, 

bohatým a suchým obdobiam, ktoré sú uņ akosi súĉasťou kaņdodennej reality. Aby 

sme my, sociálni poradcovia, vychovávatelia, rodiĉia na ceste k dokonalosti nezablú-

dili, pokúsme sa porozumieť symbolom dneńnej doby. Roztrhnuté rifle s rozstrapka-

nými dierami, kapucņa na hlave, nápadný strih vlasov, sú symbolmi bolestného trha-

nia duńe. Odev je komunikaĉný prostriedok, symbol duchovnej straty. Nadrozmer-

ným svetrom nám mladý ĉlovek hovorí o stratenom detstve, zneistenej identite 

a odcudzenosti. Nestihol ņiť svoje detstvo a uņ sa musí obliekať do sveta dospelosti 

s jej stresmi, nápormi a nárokmi. Roztrhané rifle hovoria o kultúre bolesti, volajú po 

naplnení, vyslobodení a láske. Dokonalý nemusíme byť, ale kongruentný áno. Bez 

roztrhnutého srdca nad sebou samým sa len ťaņko postavíme po boku dezorientova-

nej generácie mladých ľudí. Ak to neurobíme, urobia to za nás iní.  
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Wybrane elementy logoterapii w pracy z młodzieżą niepełnosprawną 

ruchowo w późnym okresie adolescencji 

Izabela BIEŃKOWSKA 

Abstract 

Disabled young people pass through a double crisis: connected with their disability 

and with an adolescence. Hepful during working with these young people may be: speech 

therapy and experiencing love, also with oneself, acceptance of one's suffering is an 

essential action in overcoming everyday's difficulties and searching for one's identity. 

 

Key words: young people, disability, speech therapy, adolescence. 

 

Niepełnosprawność ruchowa 

Niepełnosprawność ruchowa obejmuje osoby, które mają ograniczenia w narzą-

dzie ruchu, związane z mniejszą sprawnością kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa, 

czyli ogólnie obniżoną motorykę ciała. Według Światowej Organizacji Zdrowia 

dzielimy uszkodzenia na: 

– uszkodzenia i braki w anatomicznej budowie narządu ruchu (uszkodzenia kości 

i mięśni spowodowane amputacjami lub urazami, które mogą obejmować jedną, 

dwie, trzy lub wszystkie kończyny), 

– zaburzenia motoryczne spowodowane schorzeniami neurologicznymi np. udar 

mózgu, dziecięce porażenie mózgowe, co może prowadzić do całkowitego zniesienia 

umiejętności ruchowych (bezwład, paraliż) lub częściowego zniesienia, czyli niedo-

władu powodującego np. spowolnienie, obniżenie sprawności i celowości ruchów, 

– deformacje spowodowane wadami wrodzonymi lub schorzeniami kości, mięśni. 

Uszkodzenia mogą dotyczyć nieprawidłowości lub uszkodzenia anatomicznej budo-

wy narządu ruchu lub jego elementów i mogą przybierać różną postać np. dodatko-

wych elementów narządu ruchu, deformacji, zesztywnienia, zaniku itp.  

Nieprawidłowości uwzględniając czynniki etiologiczne mogą być wrodzone 

lub nabyte. W pierwszym przypadku przyczyną mogą być m.in. czynniki genetyczne 

(dziedziczne), przebyte infekcje przez kobietę w ciąży, teratogeny powodujące 

uszkodzenia, używki, niedotlenienia. W drugim przypadku są spowodowane czynni-

kiem chorobowym lub urazowym. Spektrum uszkodzeń jest bardzo duże, od niewiel-

kich uszkodzeń, które nie powodują dotkliwych ograniczeń w życiu codziennym, po 

ciężkie przypadki, gdzie samodzielna egzystencja jest niemożliwa i zależna od 

pomocy osób trzecich. 
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Rehabilitacja (rewalidacja) osób niepełnosprawnych ruchowo 

WHO definiuje rehabilitację jako „(...) obejmującą kompleksowe i skoordy-

nowane stosowanie środków (metod) medycznych, pedagogicznych, społecznych i 

zawodowych w celu usprawnienia osób z naruszoną sprawnością organizmu do 

możliwości najwyższego poziomu“,
1
 przy czym „wielu autorów zajmujących się 

problemem rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zgodnych co do tego, że proces 

ten składa się z następujących członów“:
2
 

– rehabilitacji medycznej (zwanej także leczniczą, somatyczną lub leczniczo-

medyczną), a jednym z jej działów jest tzw. rehabilitacja ruchowa, która wchodzi w 

skład nauk zajmujących się kulturą fizyczną, 

– rehabilitacji psychicznej (zwanej psychologiczną), która występować może w 

dwóch formach - jako całkowicie oddzielny dział lub jako część rehabilitacji medycznej, 

– rehabilitacji społecznej, 

– rehabilitacji zawodowej, 

– rehabilitacji edukacyjnej inaczej pedagogicznej, 

– rehabilitacji przemysłowej. 

Razem tworzą one tzw. rehabilitację kompleksową. 

Według I. Obuchowskiej rewalidację charakteryzują dwa podejścia: realizujące 

i aktywizujące. Pierwsze związane z działaniami skierowanymi na czynności wycho-

wanka, np. na usprawnianie mowy, drugi związany z inicjowaniem u wychowanka 

autorewalidacji i uczestniczenie w niej. „Autorewalidację autorka rozumie jako pro-

ces mobilizacji możliwości jednostki, przebiegający na poziomach: emocjonalnym, 

behawioralnym i świadomościowym i służący celom rewalidacji, jakimi są: samorea-

lizacja osoby niepełnosprawnej i realizacja przez nią ról społecznych. Na każdym 

z wyodrębnionych poziomów wyróżniony został czynnik o największym znaczeniu. 

Są to kolejno: pozytywne emocje, prospołeczne zachowania i koncepcja samego siebie“
3
.  

W odniesieniu do powyższego rewalidacja przedstawia się jako działania skiero-

wane na poprawę warunków życia, przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

tworzenie się jednostki autonomicznej i jak najbardziej tożsamej z przekonaniem 

o swojej podmiotowości i indywiduacji.  

                                                   
1 MAJEWSKI, T.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Zakład 

Badań Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1995, 

s.40; Porov. POLIWCZAK, I.: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pra-

cy. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Warszawa: IPiSS, 2007, s.40; BIEŃKOW-

SKA, I.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec wyzwań kon-

kurencyjnego rynku pracy.  
2 POLIWCZAK, I.: Wyrównywanie szans osób, s.31-32. 
3 SZYCHOWIAK, B.: Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową. In: DYKCIK, 

W.: Pedagogika specjalna. Poznań: Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2001, s.211. 
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Okres adoloscencji 

Okres adoloscencji przypada między 11-12 a 18-20 rokiem życia i jak powiedział 

E.H. Erikson
4
 to faza moratorium, czyli zawieszenia między dzieciństwem a doro-

słością, jest jak dalej autor wspomina kryzysem między tożsamością a niepewnością 

ról. Towarzyszą temu różne stany emocjonalne od obronnych (lęk, smutek itp.), 

agresywnych (nienawiść, gniew, jawna i ukryta wrogość itp.) po pozytywne (radość, 

zadowolenie itp.). W tym okresie następuje gwałtowne dojrzewanie społeczne, emo-

cjonalne, płciowe, intelektualne. To okres szukania swojej indentyfikacji i kształto-

wania filozofii życia, tworzenia własnego systemu wartości i norm, opartych nie 

tylko na obowiązku i narzuconych odgórnie zasadach, ale opartego na świadomym 

procesie, w którym dochodzi młody człowiek świadomości swej niepowtarzalności 

i sprawstwa. Spostrzeganie siebie może być poprawne i oparte na realnych przes-

łankach, może też być związane z mało rzeczywistymi identyfikacjami, nieobiek-

tywnymi i niemożliwymi do osiągnięcia. Powszechny błąd atrybucji towarzyszy 

szczególnie tym młodym osobom, które swoje przyszłe cele i osiągnięcia próbują 

realizować jedynie w oparciu o własne cechy charakteru i umiejętności, bagatelizując 

i umniejszając wpływy sytuacyjne i zewnętrzne. „Podstawową potrzebą adolescenta 

jest - podkreśla A. Kuzior - zdobycie poczucia autonomii, rozumianej jako realizacja 

własnych celów związanych z dążeniami rozwojowymi człowieka oraz formowanie 

się poczucia tożsamości.“
5
 W przypadku osób niepełnosprawnych jest to bardzo 

trudne, nie tylko z powódu obecnego kryzysu tożsamości człowieka,
6
 lecz zwłaszcza 

kiedy zaspokojenie tych potrzeb mija się z wyobrażeniami i oczekiwaniami jednos-

tki, a niedocenianie obiektywnych relacji powoduje duży dysonans między zamier-

zeniami i postawionymi nierealnie celami a brutalną rzeczywistością. 
 

Młodzież niepełnosprawna ruchowo a tworzenie własnej tożsamości 

Każdy z nas ma pewne o sobie wyobrażenia, które testuje w różnych relacjach 

społecznych. A zadania rozwojowe, którym musi sprostać młody człowiek w okresie 

adolescencji związane są z:  

„dorastaniem do wzorca dorosłego przez samodzielne dawanie sobie rady z róż-

nymi problemami,  

– dorastaniem do poczucia własnej tożsamości, akceptacji siebie,  

– osiąganiem trwałego sukcesu,  

– osiągnięciem nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami obojga płci,  

                                                   
4 Porov. ERIKSON, E.H.: Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis Plus, 1997. 
5
 KUZIOR A.: About the philosophy teaching necessity. In: ADOMAVICIENE, G (ed.): 

Siulaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos derme, tom I , Kowno, 2007, s.179. 
6 Porov. FULA, M., Ľudská osoba, kríza jej identity a cesty k riešeniu. In: GÁLIK, S. 

(ed.): Hodnotové aspekty súčasného sveta. Nitra: IRIS, Nitra 2003, s.365-379.  
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– ukształtowaniem roli męskiej lub kobiecej,  

– akceptacją swojego wyglądu, panowaniem nad własnym ciałem,  

– osiągnięciem autonomii uczuciowej,  

– przygotowaniem do małżeństwa i życia w rodzinie,  

– przygotowaniem do pracy zawodowej,  

– rozwijaniem systemu wartości, światopoglądu,  

– dążeniem do postępowania w sposób odpowiedzialny społecznie, kompetentny“.
7
 

W sytuacji doświadczania niepełnosprawności tożsamość może rozwijać się na 

niewłaściwej podstawie. Trudniej jest tym bardziej, jeśli niepełnosprawność została 

nabyta w późnym dzieciństwie i człowiek doświadczył innych relacji z sobą samym i 

otoczeniem. Wiek buntu, jak często nazywa się ten trudny okres, jest czasem stawia-

nia pytań: kim jestem, dokąd zmierzam, czy dam radę? Trudności w pokonywaniu 

konfliktów wewnętrznych często przewyższają możliwości przystosowawcze młodej 

niepełnosprawnej osoby. Uwarunkowana konstytucją organizmu wrażliwość jed-

nostki może być bardzo różna. U niektórych niekorzystne doświadczenia związane 

ze swoją niepełnosprawnością w różnych wymiarach pozostawiają ślady w psychice, 

czułe i wrażliwe miejsca, szczególnie boleśnie odbierane w okresie dojrzewania. 

Często nieuświadomione konflikty wewnętrzne prowadzą do frustracji, nerwicy i 

zaburzają obraz samego siebie, a tłumione negatywne emocje do destrukcji. Zamiast 

rozwijania się, stawania się świadomą swoich możliwości jednostką traci się coś bar-

dzo cennego – sens życia – rozmijając się „w drodze“ do dorosłości z samym sobą.  

 

Wola sensu
8
 a potrzeby osoby niepełnosprawnej  

Doświadczanie sensu życia związane z koncepcją terapeutyczną V.E. Frankla – 

jest podstawowym zadaniem (dążeniem) człowieka. „Jako podstawowe źródło sensu 

życia wyróżnia się potrzeby i wartości. Oba są czynnikami motywującymi i uakty-

wniającymi organizm do działań. Potrzeby są czynnikiem wewnątrzpodmiotowym i 

wpływają na zachowanie człowieka od strony oddziaływań biologicznych, natomiast 

wartości, jako czynnik zewnątrzpodmiotowy, ukierunkowują jego zachowanie na 

określone przedmioty świata zewnętrznego. Poznanie wartości odbywa się za poś-

rednictwem przedmiotu poznania, który tę wartość urealnia, będąc jej nosicielem“
9
. 

                                                   
7 Na podstawie: CIOCH, B.: Trudny okres adolescencji. [online]. [cit. 2011-03-14]. 

Dostupný z www: < http://www.edukator.org.pl/2003d/trudny/trudny.html>. 
8 Słowa zostały zaczerpnięte z tytułu książki FRANKL, V.E.: Wola sensu. Założenia 

i zastosowanie logoterapii. Warszawa: Czarna Owca, 2010. 
9
 KROŚNIAK-KISZKA, B.: Sens życia a trud samostanowienia. Rozważania nad prob-

lemem wychowania młodzieży z deficytem intelektualnym do doświadczenia sensu życia. In: 

KLINIK, A., ROTTERMUND, J., GAJDZICA, Z.: Edukacja-socjalizacja-autonomia w życiu 

osoby niepełnosprawnej. Kraków: Impuls, 2005, s.47. 
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Posługując się hierarchiczną klasyfikacją potrzeb według A.Maslowa widzimy, jak 

działa mechanizm motywacyjny człowieka. Żeby mówić o potrzebach wyższego rzę-

du, trzeba zaspokoić te z niższych poziomów piramidy. Realizacja przebiega etapowo i 

stopniowo. Potrzeba czasu, żeby znaleźć w sobie wystarczające motywy do szukania 

sposobów na spełnianie potrzeb afiliacji, szacunku, czy uznania i samorealizacji.  

Rysunek 1. Trójwymiarowy model człowieka w ujęciu logoterapii.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poprzedzające je potrzeby niższego rzędu: fizjologiczne oraz bezpieczeństwa są 

także dla osoby niepełnosprawnej ważne. Dlatego w pracy z osobą niepełnosprawną 

terapeuta powinien skupić się również na niższych poziomach, trudno bowiem budo-

wać spójną wizję człowieka, która jest potrzebna w szukaniu sensu życia, bez rozez-

nania czy i w jakim zakresie zaspokoił podstawowe pragnienia. Kryzys tożsamości w 

okresie adolescencji nacechowany jest obawami i lękami o przyszłość. Jednak czło-

wiek jest w stanie wznieść się na wyższe poziomy, gdy sam siebie szanuje i potwier-

dza swoją wartość. Świadomość swojej niepowtarzalności i wyjątkowości jest bo-

wiem podstawą budowania sensu życia, nawet jeśli droga ku właściwym wyborom 

bywa długa i uciążliwa. 

                                                   
10 Na podstawie: KROŚNIAK-KISZKA, B.: Sens życia a trud samostanowienia, s.50 
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Logoterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi a trzy wymiary funkcjo-

nowania człowieka 

Logoterapia jest odwołaniem do personalistycznej koncepcji człowieka w róż-

nych wymiarach, to odpowiedź na duchowe potrzeby współczesnego człowieka
11

, 

często zagubionego i zdominowanego w patrzeniu na innych i na samego siebie 

przez pryzmat swoich słabości i niepełnosprawności.  

Dlatego w pracy z osobami niepełnosprawnymi powinniśmy uwzględnić trzy 

aspekty funkcjonowania człowieka. Według V.E.Frankla są to aspekty: biologiczno-

fizjologiczne, psychologiczno-społeczne i noetyczne (duchowe).  

 

Tabela 1. Wybrane działania w zakresie trzech wymiarów w pracy z młodzieżą niepełno-

sprawną ruchowo.12  

Wymiar 

biologiczno-

fizyczny 

Wymiar 

psychologiczno- społeczny 

(etyczny) 

Wymiar 

noetyczny (duchowy) 

- kompleksowa 

rehabilitacja, 

- pomoc w akcep-

tacji ograniczeń 

własnego ciała, 

- zdrowy styl życia 

(dbanie o swój roz-

wój, właściwą dietę i 

postępowanie w 

razie choroby itd.), 

- uświadomienie 

istoty rekreacji, spor-

tu, przebywania na 

świeżym powietrzu 

- pomoc w kształceniu umiejętności 

werbalizacji życzeń, pragnień, 

potrzeb, radzenia sobie ze stresem, 

frustracją, odrzuceniem, 

- uświadomienie i zaakceptowanie 

swojej sytuacji zdrowotnej, 

- stworzenie trwałych więzi z 

rówieśnikami (nawiązywanie 

przyjaźni), 

- pomoc w ukształtowaniu roli 

kobiecej lub męskiej oraz akceptacji 

pewnych ograniczeń związanych z 

własną cielesnością i seksualnością 

(samoakceptacja), 

- przygotowanie do pracy zawodowej 

(właściwe motywowanie) i 

permanentnego kształcenia 

(samokształcenie), 

- pomoc w ukształtowaniu 

adekwatnej perspektywy życiowej i 

dalszych działań, 

- uświadomienie, że jesteśmy 

autonomicznymi jednostkami, z 

pełnymi prawami, ale i obowiązkami 

także wobec siebie, 

- pomoc w zrozumieniu, że cierpienie 

ma też sens dla nas i dla osób bliskich 

(„nie jesteśmy samotną wyspą“),  

- dążenie do akceptacji nie tylko 

własnego wyglądu i własnej osoby, ale 

także odpowiedzialności za siebie i 

swoje postępowanie (samoakceptacja, 

samoocena, samorealizacja, 

samostanowienie),  

- pomoc w określeniu własnych potrzeb, 

dążeń i pragnień w odniesieniu do stanu 

faktycznego, 

- kształcenie wyobraźni moralnej, obie-

ktywnego spojrzenia na swoje 

ograniczenia, ze zrozumieniem istoty 

człowieczeństwa nakierowanego na „my 

i nasz świat“, a nie „ja i mój świat“ 

                                                   
11 FRANKL, V.E.: Wola sensu...op.cit., s.12. 
12 Zestawienie własne. 
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Wymiar biologiczny (biologiczno-fizyczny) najmniej zależy od samej osoby nie-

pełnosprawnej. Z uwagi na pewne zależności cechuje ją większy determinizm, niż 

pozostałe wymiary. Jednak i w tym obszarze odpowiednie relacje z otoczeniem, ścis-

ła współpraca z rodzicami, brak zaniedbań mogą przyczynić się do lepszego funkc-

jonowania osoby niepełnosprawnej. 

Wymiar psychologiczno-społeczny (w tym etyczny) można rozwijać analizując 

potrzeby, wartości, pragnienia, uczucia, dążąc do zajęcia postawy wobec własnych 

ograniczeń, właściwej samooceny po pełną samoakceptację. Wymiar duchowy, noe-

tyczny „należy rozwijać poprzez intencjonalność-kształtowanie się świadomego 

odniesienia do siebie i świata zewnętrznego, w którego wyniku powstaje mechanizm 

właściwego, zgodnego ze stanem faktycznym odczytywania rzeczywistości, umożli-

wiający podejmowanie właściwych wyborów. Pozwala to młodzieży na osiągnięcie 

dojrzałości psychicznej, łącznie z możliwością przyjęcia cierpienia, które jest zwią-

zane z sensem życia. Autonomia z kolei powoduje niezależność młodego człowieka od 

wpływów zewnętrznych“
13

. Zatem w zakresie tych trzech wymiarów powinna prze-

biegać pełna rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo
14

. Przedstawia to po-

niższa tabela.  
 

Zakończenie 

Wszystkie powyższe wymiary są ważne i nie powinny być zaniedbywane w tera-

pii. Najczęściej jednak „najważniejsza i podstawowa potrzeba sensu jest (...) ignoro-

wana i zaniedbywana. Jest zaś tak „ważna“ dlatego, że tylko człowiek, który wypełni 

swoją wolę sensu, jest w stanie i potrafi cierpieć, radzić sobie z frustracjami i 

napięcia oraz – gdy zachodzi taka konieczność – jest gotów nawet oddać życie“
15

. 

Dlatego tak istotne w pracy z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo jest wykorzy-

stanie logoterapii, żeby ukierunkować młodego człowieka na świat pełen wartości i 

duchowości, żeby mógł radzić sobie z emocjami, nie tracąc przy tym czegoś cen-

nego, swojego oblicza człowieczeństwa. Istotne, żeby w całym tym cierpieniu nie-

pełnosprawności fizycznej, a pełnosprawności intelektualnej, nie doświadczać bez-

sensu życia, a kreować swoją rzeczywistość pełną wartości i sensu, nadając swojemu 

cierpieniu ludzki wymiar i właściwy kierunek. Takie ujęcie rehabilitacji pozwala  

zrozumieć istotę cierpienia (niepełnosprawności), a zabiegi terapeutyczne skierować 

na konkretne potrzeby. Logoterapia daje zatem szanse na zrozumienie siebie, swoich 

ograniczeń, ale i obiektywnie pozwala samym osobom niepełnosprawnym spojrzeć 

na swoje jestestwo. 

                                                   
13 KROŚNIAK-KISZKA, B.: Sens życia a trud samostanowienia, s.51. 
14 Logoterapia sprawdza się także w działaniach skierowanych na osoby z innymi 

niepełnosprawnościami, niedostosowane, z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi itd. 
15 FRANKL, V.E.: Wola sensu, s.214. 
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Školský sociálny pracovník a pomoc mladým                                               

pri hľadaní životného kompasu 

Anna BARILLOVÁ 

Abstract 

Today's young generation appears to be “without a compass“ surviving in the “exis-

tential vacuum“. It is precisely because it did not provide them with anybody. Among the 

most important actors of the environmental impact direction, position and right/wrong 

view of life youth and existential sense should include the school. The children and young 

people spend more than half of their day in school, take a huge amount of information, a 

few forms and submit them to "the will to meaning", “what“ it's all good. Basic 

existential questions remain unanswered, the most important information "existential 

sense" then, few people want to give. The space for systematic action and the formation 

of young people in the existential sense is for teachers of subjects almost marginal. The 

introduction of school social workers in schools might be useful to address the urgent 

challenges of youth today to answer the “question of the meaning.“ Through the work of 

the school social worker, there should be provided more space for the use of speech 

logotherapy not only as a therapeutic method but also as a means of prevention of 

socially pathological phenomena in shaping young lives. 

Key word: school, socially pathological phenomena, prevention, school social work, 

school social worker, logotherapy. 

 

Úvod 

Istá európska anketa definovala dneńnú mládeņ ako generáciu „bez kompasu.“ 

V skutoĉnosti je mládeņ bez kompasu preto, ņe im ho nikto neposkytol.
1
 Kaņdý mla-

dý ĉlovek je ale prirodzene pobádaný hľadať zmysel ņivota a „vloņiť sa“ do dejín. 

Mladí vńetkých ĉias potrebujú „spásu.“ „Spása“ môņe byť chápaná aj ako ńťastie to-

ho, kto hľadal a nańiel zmysel a cieľ svojho ņivota. Keďņe sa mladým nedostáva táto 

„spása“, sú veľmi zraniteľní, v ņivote rôznymi spôsobmi improvizujú, idú za módny-

mi výstrelkami kaņdého druhu, schyľujú sa k rôznym sociálno-patologickým javom, 

nevedia znáńať ani najmenńie utrpenie, vzdávajú sa. Medzi najvýznamnejńích akté-

rov vplyvu na ņivotné smerovanie, postoje a správny/nesprávny pohľad mládeņe na 

ņivot a existenĉný zmysel by mala patriť ńkola. Deti a mladí trávia v ńkole viac neņ 

polovicu svojho denného ĉasu, prijímajú obrovské mnoņstvo informácií, ale málokto 

im odovzdá a formuje „vôľu k zmyslu“, „naĉo“ je to vńetko dobré. Základné existen-

ĉné otázky zostávajú nezodpovedané, najdôleņitejńiu informáciu „existenĉného zmy-

                                                   
1 FERRERO, B.: Vychovávej jako Don Bosco. Praha: Portál, 2007, s.10-11. 
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slu“ im len málokto chce poskytnúť. Priestor pre systematické pôsobenie a formova-

nie mladých v oblasti existenĉného zmyslu je pre uĉiteľov vyuĉovacích predmetov 

takmer mizivý. A práve zavedenie funkcie ńkolského sociálneho pracovníka na ńko-

lách by mohlo byť pomocou pri rieńení naliehavej výzvy mladých dneńnej doby na 

zodpovedanie otázky „zmyslu.“ Skrze ńkolského sociálneho pracovníka by sa posky-

tol väĉńí priestor pre vyuņívanie logoterapie nielen ako lieĉebnej metódy, ale aj ako 

nástroja prevencie sociálno-patologických javov, nápravy rizikového chovania 

a neņiaducich morálnych javov mládeņe s formovaním ich ņivota. 

Viktor E. Frankl konńtatuje: „beda tomu, kto uņ nevidel pred sebou význam ņivo-

ta, kto si uņ nestaval nijaký cieľ, komu unikol zmysel ņivota – a tým teda aj akýkoľ-

vek zmysel vlastného preņitia.“
2
 Otázku, ktorá je typická pre dneńnú mládeņ „ĉo 

mám od ņivota oĉakávať?“, Frankl obracia a navrhuje zúfalých ľudí nauĉiť, ņe 

„vlastne nikdy a nijako nezáleņí na tom, ĉo môņeme eńte od ņivota oĉakávať, ale ņe 

záleņí jedine na tom, ĉo ņivot oĉakáva od nás!... Ņivot totiņ v koneĉnom dôsledku ne-

znamená niĉ iné ako: prebranie zodpovednosti za správne odpovede na ņivotné 

otázky, za splnenie úloh, pred ktoré kaņdého jednotlivca ņivot postaví, za splnenie 

poņiadaviek danej chvíle. Táto poņiadavka a s ņou aj zmysel existencie sa mení od 

ĉloveka k ĉloveku a z minúty na minútu. Zmysel ņivota preto nemoņno nikdy defino-

vať vńeobecne, otázka o zmysle ņivota sa nikdy nedá zodpovedať vńeobecne – ņivot, 

ako ho tu ponímame, nie je niĉ vágne, ale vņdy ĉosi konkrétne, a podobne sú aj po-

ņiadavky ņivota na nás vņdy celkom konkrétne.“
3
 Toto „umenie zmyslu“ by mali 

mladých nauĉiť tí, od ktorých sa oĉakáva, ņe budú „uĉitelia ņivota“ a umoņnia im 

uvedomiť si zmysel a hodnoty.
4
 Privilegovaný spôsob sprevádzania mladých 

v procese nachádzania zmyslu, orientácie v hodnotových systémoch a v príjímaní 

zodpovednosti za svoj osobný rast predstavuje Franklom valorizovaný interperso-

nálny vzťah zaloņený na medziosobnom dialógu.
5
 

 

Aktéri orientujúci súčasných mladých  

K hlavným a najprirodzenejńím aktérom v procese objavovania zmyslu patria 

v prvom rade rodiĉia, starí rodiĉia, najbliņńia rodina, starńí súrodenci, krstní rodiĉia. 

                                                   
2 FRANKL, V.E.: Napriek všetkému povedať ţivotu áno. Bratislava: Slovenský spiso-

vateľ, 1998, s.112. 
3 Tamņe, s.113. 
4 Porov. FRANKL, V.E.: Trpiaci človek. Bratislava: Lúĉ, 2007, s.24. 
5
 Podrobnejńie: porov. KVAŃNÁ, L.: Interpersonálny vzťah ako základ „lekárskej 

a pedagogickej starostlivosti o duńu.“ In: NANIŃTOVÁ, E., FOTTA, P. (eds.): Existenciálne 

významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: RAPOS, 2010, 

s.102-116. 
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Stav súĉasnej mládeņe vńak jasne hovorí o tom, ņe mnohí rodiĉia orientáciu v ņivote 

neodovzdajú svojim deťom preto, lebo oni sami ju nemajú a sú plní pocitu 

nezmyselnosti, pochybností, neistôt a zmätkov. Stále aktuálnou výzvou ostáva, ako 

pomáhať dospelým, a teda rodiĉom, v hľadaní a nachádzaní „zmyslu“ vo svojom ņi-

vote a súĉasne ako nauĉiť tento „zmysel“ odovzdávať ich deťom. Rodina by mala 

ukázať dospievajúcemu mladíkovi, dievĉaťu hlavný smer a zmysel ņivota, a tieņ by 

ho mala nauĉiť vedieť sa správne zachovať v rozliĉných, neraz veľmi ťaņkých ņivot-

ných situáciách. Tak, ako to uvádza Frankl: „Kaņdá situácia vyņaduje od ĉloveka 

inakńie správanie. Raz od neho vyņaduje konkrétna situácia, aby konal, teda aby sa 

pokúsil aktívne utvárať svoj osud, raz zase, aby vyuņil vzácne príleņitosti, inokedy 

zasa, aby sa jednoducho podriadil svojmu osudu. Ale kaņdá situácia sa vņdy vyzna-

ĉuje jedineĉnosťou a neopakovateľnosťou, vņdy pripúńťa len jednu jedinú, tú 

správnu „odpoveď“ na otázku, ktorú vyņaduje daná konkrétna situácia.“
6
 

Ďalńím faktorom vplyvu na ņivotný smer mladých je cirkev, cirkevné spoloĉen-

stvá, farnosť, kņaz, ktorý vo farnosti pôsobí. Vo vńeobecnosti je badať stále menńí 

vplyv cirkvi a ĉoraz väĉńiu ťaņkosť osloviť dneńných mladých ľudí. Má to za násle-

dok krach správnych názorov na ņivot a svet, hlboký morálny úpadok a vrhanie spo-

loĉnosti do silného relativizmu a bezobsaņnosti. Aj cirkev je pred veľkou výzvou 

hľadať nové formy a prostriedky oslovovania mladých ľudí cez predkladanie toho, 

ĉo potrebujú, hľadajú, po ĉom túņia. 

Obrovský vplyv na ņivotnú orientáciu, postoje a správny/nesprávny pohľad mlá-

deņe na ņivot majú aj masmédiá a komunikaĉné prostriedky. To vńak, ĉo ponúkajú, 

neraz mladých uvádza do eńte väĉńieho zmätku, neistoty a relativizmu. To, ĉo dik-

tujú, nemôņe plne a trvale uspokojiť srdce mladého ĉloveka, dať plný a trvalý zmysel 

jeho ņivotu a pevný základ, na ktorom by postavili dom svojho ņivota, ktorý ņiadna 

búrka nezrúti.
7
 A tak mnohí mladí ľudia blúdia od jednej skúsenosti k druhej, idú za 

kýmkoľvek a ĉímkoľvek, ĉo odporuĉí reklama a na ņivotné výzvy odpovedajú tak, 

ako to vidia bizarných filmoch. 

Význam a vplyv priateľov a rovesníckych skupín na ņivotné smerovanie a postoje 

adolescenta je kľúĉový. Avńak dospievajúci sú na jednej lodi, spoloĉne hľadajúci, 

neraz slepí a ťaņko môņe viesť slepý slepého. Obaja takto môņu padnúť do jamy, 

ktorú môņe predstavovať pomýlenie si správnych postojov v ņivotných situáciách, 

zmyslu a cieľa ņivota.
8
  

Istý dosah na „hľadanie sa“ dospievajúcich majú rôzne voľnoĉasové organizácie 

a ponuky. „Osudový vplyv“ na „existenĉný kurz“ mladých neurobia a väĉńinou nie 

sú tým základným fundamentom ponuky „existenĉného zmyslu.“ 

                                                   
6 FRANKL, V.E.: Napriek všetkému povedať ţivotu áno, s.114. 
7 Porov. Mt 7, 24-27. 
8 Porov. Mt 15, 14. 
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Z viacerých, navzájom prepojených ĉiniteľov vplyvu na ņivotné smerovanie, hori-

zont a postoje mladých sústredíme pozornosť na jeden z najpodstatnejńích - na ńkolu.  

 

Rola školy v pomoci mladým pri hľadaní životného kompasu 

Takmer kaņdý ĉlovek a ĉlen ľudskej spoloĉnosti prejde touto inńtitúciou. Po ro-

dine je (mala by byť) ńkola druhým najsilnejńím socializaĉným a formaĉným ĉinite-

ľom. Miestom, kde by sa mala odovzdať výchova k správnym ņivotným postojom, 

kde by mal byť ukázaný (po rodine a v spolupráci s ņou) kurz ńťastného 

a plnohodnotného ņivota. Hlavne v prípadoch, keď zlyháva rodina, by mala ńkola 

ukazovať smer, hodnoty a poskytovať deťom a dospievajúcim pomoc pri hľadaní 

zmyslu. Deti a mladí trávia v ńkole viac neņ polovicu svojho denného ĉasu, majú po-

vinnosť ju navńtevovať, a preto sa právom oĉakáva, ņe potvrdenie a posilnenie naj-

dôleņitejńích hodnôt a smerovania ņivota, dostanú tam. Vńetci dobre vieme, ņe to tak 

nie je. Deti a mladí prijímajú obrovské mnoņstvo informácií, ale málokto im odovzdá 

a formuje „vôľu k zmyslu“, „naĉo“ je to vńetko dobré. Základné existenĉné otázky 

zostávajú nezodpovedané, najdôleņitejńiu informáciu zmyslu ich ņivota im len málo-

kto chce poskytnúť. Bolo by zaujímavé urobiť u ľudí, ktorí nańli plný zmysel svojho 

ņivota a ktorí preńli veľmi ťaņkými ņivotnými skúńkami, prieskum, nakoľko im 

v tom pomohla ńkola. Asi viacerí by sa zhodli na tom, ņe súčasná škola informuje, 

ale neformuje, alebo len veľmi málo.  

 

Valorizácia profesie školského sociálneho pracovníka 

Pomôcť mladým nájsť „zmysel“ v rámci ńkoly môņu pedagógovia vńetkých vyu-

ĉovaných predmetov (predovńetkým etiky a náboņenstva), triedny uĉiteľ a výchovný 

poradca, ale priestor pre systematické pôsobenie a formovanie mladých v tejto oblas-

ti je pre nich takmer mizivý. Mladí ľudia „sú hladní“ po hodinách alebo aspoň čas-

tiach hodín a spoločných aktivitách, kde by mohli „rozoberať ţivot“, pýtať sa, disku-

tovať, hľadať odpovede na svoje otázky. Badať v nich „naliehavú duchovnú potre-

bu.“
9
 Ak tieto odpovede nedostávajú v rodine, kde inde ak nie v ńkole budú mať na 

to príleņitosť? Ulica a médiá im tento priestor neposkytne. Avńak ńkola im na to dáva 

minimálne moņnosti. Z vlastnej skúsenosti môņem potvrdiť veľký záujem mladých 

o tieto hodiny (nielen preto, ņe sa „neuĉilo a neskúńalo“). A po týchto hodinách sa 

dalo ĉítať a vycítiť z mladých uspokojenie, radosť a akési „nasýtenie duńe“ s výzvou 

„majme takýchto hodín viac.“ Uĉitelia na beņných vyuĉovacích hodinách nemajú veľa 

ĉasu a priestoru (a ĉasto ani chuť) na rozoberanie otázok o ņivote, manņelstve, rodi-

                                                   
9 FRANKL, V.E.: Trpiaci človek, s.15. 
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ĉovstve atď., hoci im to kde-tu predpisujú uĉebné osnovy a majú to zakomponovať do 

vyuĉovacej hodiny. Neraz je to pripojené k uĉebným látkam násilne a neprirodzene. 

Na pár ńkolách na Slovensku sa v ostatnom období zaviedli funkcie ńkolského 

psychológa, sociálneho pedagóga alebo ńkolského sociálneho pracovníka, ĉo by 

mohlo byť pomocou pri riešení naliehavej výzvy mladých dnešnej doby na zodpove-

danie otázky „zmyslu.“ Avńak takýchto ńkôl je bohuņiaľ veľmi málo, keďņe zo stra-

ny ńtátu v rámci reformy ńkolského systému sa konkrétne ńkolskému sociálnemu pra-

covníkovi nedáva prakticky ņiaden priestor. V Miléniu – Národnom programe vý-

chovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbliņńích 15. aņ 20. rokov sa obja-

vila jediná zmienka o ńkolskej sociálnej práci – v texte bolo navrhnuté zváņiť moņ-

nosť vytvorenia funkcie ńkolský sociálny pracovník.
10

 

Hlavnou ideou školskej sociálnej práce v zahraniĉí a v pilotných projektoch aj na 

Slovensku, je skutoĉnosť, aby ņiaci vedeli, ņe majú nablízku niekoho, kto ich poĉú-

va, chápe, s kým sa môņu o vńeliĉom porozprávať, zdôveriť sa mu, jednoducho nie-

koho, kto tu je pre nich a môņe im pomôcť. Ńkolský sociálny pracovník (=ŃSP) má 

byť predovńetkým starńím kamarátom a priateľom, ktorý ich sprevádza, vypoĉuje, 

poradí a s pomocou ktorého je moţné nájsť riešenie a odpovede na ţivotné otázky.
11

 

Mladí ľudia hľadajú na ńkole niekoho, kto im pomôņe zodpovedať otázky o ņivote 

a zmysle ich existencie, kto by mal pre nich priestor a ĉas v rámci vyuĉovania, ale aj po 

ņom, od ktorého by nemali formálny odstup a nenachádzali sa v relácii uĉiteľ-ņiak. A 

práve tu vidíme priestor pre pôsobenie ŃSP a význam logoterapie nielen ako liečebnej 

metódy, ale aj ako nástroj prevencie sociálno-patologických javov, nápravu rizikového 

chovania a neņiaducich morálnych javov mládeņe s formovaním ich ņivota.
12 

 

Aktivity sociálneho pracovníka v pomoci mladým nájsť životný kompas 

Úlohy ŃSP v tejto rovine spoĉívajú hlavne v preventívnych aktivitách, v interven-

cii, evidencii a komunikácii. Jednotlivé aktivity a rozhovory zamerané na hľadanie, 

nachádzanie a formovanie „zmyslu“ a správne postoje k problémom môņe ŃSP reali-

zovať v triedach, teda so skupinami ņiakov poĉas spoloĉných hodín, napr. suplova-

ných, triednických, hodín náboņenstva, etiky, obĉianskej výchovy, poĉas prestávok 

                                                   
10 Porov. LEVICKÁ, J.: Moņnosti realizácie ńkolskej sociálnej práce na Slovensku. In: 

LEVICKÁ, J. (ed.): Školská sociálna práca. Zborník z konferencie. Trnava: FZaSP TU 

v Trnave, 2008. s.7-14. 
11 Porov. KOVALĈÍK, V.: Školský sociálny pracovník, s.9 [online]. [cit. 2011-01-15]. 

Dostupný z www: http://www.zsjk.sk/ssp2.htm. 
12

 Porov. FRANKL, V.: Trpiaci človek, s.6. Podrobnejńie o sociálnej práci s mládeņou 

inńpirovanou Franklou logoterapiou: porov. FULA, M.: Prínos existenciálnej analýzy 

a logoterapie v sociálnej práci s mládeņou. In: KUTARŅA, J., FULA, M. (eds.): Aktuálnosť 

logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci. Bratislava: VŃZaSP, 2011 (CD ROM), s.169-182. 
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a v ĉase ńkolského klubu a krúņkov, v rámci cviĉení na upevnenie zdravia (tzv. bran-

né cviĉenia), výcvikov (lyņiarsky, plavecký) a pod., a to prostredníctvom riadených 

rozhovorov alebo cielených aktivít, ĉi hier zameraných na uvedenú problematiku. 

Prehľad a popis psychologických techník a hier zameraných na zmysel ņivota uvádza 

P. Tavel:
13

 „Hra ako prostriedok je vhodná preto, lebo je neoddeliteľnou súĉasťou ņi-

vota detí a zároveņ je jedným z dôleņitých prostriedkov výchovy“. Pri terapeutickej 

práci s deťmi a dospievajúcimi moņno v súvislosti s témou zmyslu ņivota vyuņiť 

psychologické techniky, psychologické hry, psychoterapeutické hry, resp. psychohry, 

to znamená spoloĉenské hry s terapeutickým potenciálom. Tieto aktivity je moņné 

organizovať aj v rámci mimońkolskej ĉinnosti. Na jednotlivca má moņnosť ŃSP zá-

merne pôsobiť v rámci poradenských rozhovorov, objasņovaním, sebaporozumením 

ņiaka, konfrontáciou, pomenovaním problémov, podporou ņiaka, ktorý si vyņaduje 

osobitnú pozornosť, pri rieńení konkrétnych problémov, monitorovaním ņiaka 

s problémovým správaním, zvýńenou pozornosťou a starostlivosťou voĉi zanedba-

ným mladým a mladým z málo podnetného rodinného prostredia. ŃSP môņe vyuņiť 

vńetky etapy sociálnej práce s jednotlivcom a skupinou. 

Ďalńími ĉinnosťami, ktoré môņe ŃSP realizovať s cieľom pomôcť mladým nájsť 

ņivotný kompas, sú diagnostika sociálneho prostredia tried, spoloĉné hodiny s peda-

gógom, zavedenie schránky dôvery s následnou moņnosťou reakcie, tvorba tematic-

kých násteniek podporujúcich informovanosť o problematike, tvorba letákov, media-

ĉné a diskusné ĉinnosti, organizácia preventívnych aktivít, úĉasť na pedagogických 

poradách, informovanie pedagógov, analýza dôvodov sociálno-patologických javov 

na ńkole, úĉasť na ZRŃ, prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie ĉinnosti, tvorba siete 

kontaktov s poradenskými zariadeniami, prezentaĉná ĉinnosť, podpora záujmovej 

ĉinnosti detí, evidencia prípadov, konzultácie s rodiĉmi, pedagógmi, prevádzkovanie 

HELP linky (záznamník, e-mail).
14

 Dôleņité je pritom, aby sa ŃSP zameral hlavne na 

primárnu prevenciu, predísť tomu, aby ņiaci boli nútení utiekať sa k sociálno-patolo-

gickým javom, siahnuť po alkohole, drogách, aby si museli vynucovať pozornosť ag-

resiou práve z dôvodu nenájdenia zmyslu a neschopnosti správne rieńiť ņivotné 

problémy. ŃSP by mal so svojimi metódami a svojím pozorovaním vytypovať tých, 

ktorí majú, mohli by mať, alebo uņ prekonali nejaké menńie, ĉi väĉńie problémy.
15

 

Úlohou ŃSP bude vĉas odhaliť a podľa závaņnosti, v ĉo najkratńej dobe interve-

novať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie pôjde o vyhľadá-

                                                   
13 TAVEL, P., KANÁLIK, T.: Praktické moţnosti psychologickej práce s témou zmyslu 

ţivota u detí a mládeţe. E-psychologie [online]. 2008 [cit. 2011-04-02]. Dostupný z www: 

<http://e-psycholog.eu/pdf/tavel-etal.pdf>. 
14 Porov. LENGYEL, P.: Organizácia školskej sociálnej práce [online]. [cit. 2011-04-01]. 

Dostupný z www: <http://www.piatazs.sk/main.php?id_menu=43755&firmy_slovenska_flag=0>. 
15 Porov. KOVALĈÍK, V.: Školský sociálny pracovník, s.20. 
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vaciu ĉinnosť, zameranú na vĉasné odhalenie náznakov sociálno-patologického sprá-

vania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádza-

júceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie 

prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. V rámci vyhľadá-

vacej ĉinnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, na monitoring ņiakov 

so zníņenými známkami zo správania, ņiakov s pokarhaním, ņiakov podozrivých zo 

záńkoláctva, ņiakov s výrazne neuspokojivými výsledkami, navrátených z ústavnej 

výchovy, ņiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných ņiakov.
16

 ŃSP pou-

ņíva vyhľadávaciu ĉinnosť – metódu, ktorá nie je pouņívaná ņiadnou ńtátnou organi-

záciou v takej miere, ako je to moņné v ńkole. Súĉasťou jeho aktivít je aj prezentaĉná 

ĉinnosť v médiách zameraná na otvorenie spoloĉenskej diskusie o problémoch detí 

v ńkolách a o posilņovanie spoloĉenskej sociálnej kontroly. 

ŃSP v rámci svojich aktivít v primárnej, sekundárnej, ale aj terciárnej prevencii 

sociálno-patologických javov na ńkole (na cirkevnej, ale aj na ńtátnej) môņe s reńpek-

tovaním svedomia a presvedĉenia mladého ĉloveka povzbudzovať k presvedĉeniu, ņe 

ĉlovek je nekoneĉné tajomstvo, ktoré iba Boh môņe vysvetliť a iba Kristus uspokojiť. 

Boh ho miluje a jedine Jeņiń Kristus mu môņe povedať celú pravdu o jeho ņivote 

a dať odpoveď na hlbokú túņbu po naplnení. Má pre neho pripravený projekt ńťast-

ného a plnohodnotného ņivota. Táto pravda je neraz „spásou“ pre nejedného mladého 

ĉloveka, ktorý má pocit, ņe je nemilovaný a je na tomto svete iba „náhodou.“ Exis-

tujú kultúrne prúdy, ktoré vedome alebo nevedome vedú mladého ĉloveka k tomu, 

aby sa uzatvoril do „racionálnych“ a ĉasných horizontov, a robia ho neschopným 

prijať svoj ņivot ako dar a tajomstvo. ŃSP môņe cez aktivity poradenstva a podpory 

dospievajúcim pomôcť vziať do úvahy nadprirodzeno, pomôcť klásť si otázky, ísť 

ďalej ako je to, ĉo je viditeľné a racionálne. Bezprostredné skúsenosti, potreby a vní-

manie, ktoré mladý ĉlovek preņíva a s ktorými je ochotný sa so ŃSP podeliť, sa môņu 

stať východiskovými prvkami, aby sa mladý ĉlovek mohol otvoriť nadprirodzenu, 

hodnotám, potrebám a hlbńím i nároĉnejńím pravdám, ktoré nebude vnímať ako po-

pieranie svojich pudov, ale ako ich oslobodenie a naplnenie. Existencia ĉloveka je 

otvorená voĉi nekoneĉnu a takto vníma aj skutoĉnosť. Kristova odpoveď na zmysel 

ņivota, a teda kresťanský pohľad nie je prepychovým dodatkom, vonkajńou súĉiast-

kou na realizáciu ĉloveka. Je to ĉisté a jednoduché naplnenie, nutná podmienka au-

tentickosti a plnosti, uspokojenie najradikálnejńích poņiadaviek.
17

  

Ďalńou úlohou ŃSP pri pomoci vyhľadávania zmyslu by malo byť vypracovať 

a rozširovať v rámci školy poņatie ľudskej existencie chápanej ako „výzva a odpo-

veď.“ Teda osoba sa môņe pri svojej realizácii zapoĉúvať do Boha a viesť s ním dia-

lóg. Dneńná doba predkladá mladým predstavy o ĉloveku, ktoré kladú uspokojenie 

                                                   
16 Porov. LENGYEL, P.: Organizácia ńkolskej sociálnej práce. 
17 Porov. VILLANUEVA, P.CH.: Poďte a uvidíte. Bratislava: Don Bosco, 2011, s.9-15. 
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potrieb jednotlivca nad vńetko a jeho sebarealizáciu predkladajú ako jediný cieľ ľud-

ského ņivota alebo slobodu chápu ako ĉistú samostatnosť. Veľa mladých ľudí nena-

chádza zmysel ņivota a utrpenia aj preto, ņe sa im neponúka krásny a vzneńený ņi-

votný ideál a vzory hodné nasledovania. Súĉasná kultúra im vtláĉa bezprostredné 

a egoistické ponuky na preņívanie ņivota a to pochopiteľne neuspokojenie ich po-

treby po plnohodnotnom ņivote a správnych ņivotných postojoch. „Unavená a osla-

bená civilizácia, neschopná vymaniť sa z primátu absolutizovanej individuálnej slo-

body, vytvára prozaického, antihrdinského ĉloveka, ktorý sa vyhýba obetiam i ná-

roĉným hraniĉným situáciám a zrieka sa rizika i boja z obavy prípadnej poráņky. 

Svoju vôľu neangaņuje v rozhodnutiach, ale ju oslabuje v druhoradej zábave a v ņi-

votnej nude“.
18

 To ho nedokáņe nadchnúť a dať mu zmysel ņivota, pre ktorý by sa 

rozhodol. Apatia voĉi zmyslu sa ĉasto mení na indiferentnosť voĉi budúcnosti. Bez 

vízie dejín sa neobjavujú príťaņlivé ciele, pre ktoré by sa oplatilo angaņovať, s vý-

nimkou tých, ktoré sa týkajú blahobytu jednotlivca. Veľmi ĉasto dospievajúci vlastnú 

existenciu nevníma ako dar a výzvu, ku ktorej má pristupovať zodpovedne a ktorú si 

má slobodne plánovať. Ĉlovek nenachádza v sebe samom dôvod svojej existencie ani 

sebarealizácie. Nachádza ho v dare a teńí sa z neho, keď môņe byť zaņ zodpovedný. 

Dar ņivota totiņ obsahuje v sebe urĉitý plán; ten moņno objaviť v dialógu so sebou 

samým, s dejinami, s Bohom a vyņaduje si osobnú odpoveď. Kristus otvára ĉloveka 

pre plné pochopenie seba a vlastného osudu. Ĉlovek sa „prebudí“ k osobnej existen-

cii, keď sa na iných uņ nepozerá iba ako na pouņiteľné prostriedky.
19

 
 

Záver 

Výskyt a nárast problémov mládeņe súvisiacich s „existenĉným vákuom“ má nú-

tiť ńkoly, aby sa venovali systematickému a intenzívnemu ńtúdiu rieńenia týchto ja-

vov a spolupracovali s odborníkmi. Na Slovensku je potrebné siahnuť po poznatkoch 

z iných krajín, lebo u nás tieto problémy na ńkolách rieńia pedagógovia, nie odbor-

níci. Ale kaņdodenná realita jasne ukazuje, ņe toto ich úsilie nie je vzhľadom na sú-

ĉasný stav postaĉujúce. Je nereálne od nich oĉakávať, ņe okrem svojej pedagogickej 

ĉinnosti, ktorá má byť prvoradá a prináleņí ich profesii, zvládnu aj celé spektrum 

aktivít, ktoré súvisia s rieńením naznaĉenej situácie. Ńkola potrebuje experta a anga-

ņovanosť sociálnej práce aj v oblasti logoterapie. Koneĉné rozhodnutie je na ńkole, 

ako sa vysporiada s touto problematikou, a ĉi vôbec bude ochotná mať ĉloveka, 

akým je ńkolský sociálny pracovník, ktorý bude dohliadať nad ņiakmi akousi ochran-

nou rukou
20

, ktorý umoņní ņiakom „uvedomiť si zmysel a hodnoty,... uvedomiť si 

                                                   
18 FULA, M., Antropologické podnety k rieńeniu krízy Západu. In: KUNA, M. (ed.), 

Slovensko, materializmus a desocializácia. Ruņomberok: KU FF, 2006, s.204. 
19 Porov. VILLANUEVA, P.CH.: Poďte a uvidíte, s.12-15. 
20 Porov. LABATH, V.: Ńkolská sociálna práca - potreba alebo rozmar? In: Efeta. 999, 9, 3, s.2. 



Školský sociálny pracovník a pomoc mladým pri hľadaní ţivotného kompasu 207 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

bytie ako povinnosť, sprítomnenie si slobody a zodpovednosti,... sprítomniť si bytie 

ako moņnosť.“
21

  

Zmysel je pochopenie bezprostredných, blízkych a najmä posledných zámerov 

a udalostí a vecí. ŃSP v rámci prevencie a rieńenia sociálno-patologických javov na 

ńkole ukazuje dospievajúcemu, ņe svojimi postojmi, zmýńľaním a skutkami sám roz-

hoduje o smerovaní, úspechu alebo zlyhaní svojho projektu a kvality ņivota. Dozrie-

vanie zmyslu súvisí s uplatnením rozumu, s úsilím vyhľadávať, s kontemplatívnym 

postojom a vnútrom. Vńetko má smerovať k osobnej múdrosti a múdrosti spoloĉen-

stva. ŃSP vńak musí poĉítať s tým, ņe jednotlivé etapy vyzrievania zmyslu môņu byť 

dlhé. Súĉasná kultúra je preniknutá prúdmi, ktoré ignorujú, ba niekedy aj popierajú 

kaņdý zmysel, ktorý presahuje bezprostrednú a subjektívnu skúsenosť.
22

 A v tomto 

„existenĉnom zápase“ nemôņe ostať sám. Jedine vzájomná spolupráca rodiny, ńkoly, 

cirkvi a vńetkých mienkotvorných zloņiek sú nádejou na podanie kompasu mladým. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

FERRERO, B.: Vychovávej jako Don Bosco. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-

7367-294-2. 

FRANKL, V.E.: Napriek všetkému povedať ţivotu áno. Bratislava: Slovenský spiso-

vateľ, 1998. ISBN 80-220-0918-0. 

FRANKL, V.E.: Trpiaci človek. Bratislava: Lúĉ, 2007. ISBN 978-80-7114-638-4. 

FULA, M., Antropologické podnety k rieńeniu krízy Západu. In: KUNA, M. (ed.): 

Slovensko, materializmus a desocializácia. Ruņomberok: KU FF 2006, s.195-205. 

ISBN 80-8084-111-X. 

FULA, M.: Prínos existenciálnej analýzy a logoterapie v sociálnej práci s mládeņou. 

In: KUTARŅA, J., FULA, M. (eds.): Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a 

sociálnej práci. Bratislava: VŃZaSP, 2011 (CD ROM), s.169-182. ISBN 978-80-

8132-004-0. 

KOVALĈÍK, V.: Školský sociálny pracovník. [online]. [cit. 2011-01-15]. Dostupný z 

www: <http://www.zsjk.sk/ssp2.htm>. 

KVAŃNÁ, L.: Interpersonálny vzťah ako základ „lekárskej a pedagogickej starostli-

vosti o duńu.“ In: NANIŃTOVÁ, E., FOTTA, P. (eds.): Existenciálne významné 

hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: RAPOS, 2010, 

s.102-116. ISBN 978-80-8082-418-1. 

LABATH, V.: Ńkolská sociálna práca - potreba alebo rozmar? In: Efeta.1999, 9, 3, 

s.2. 

                                                   
21 FRANKL, V.E.: Trpiaci človek, s.24. 
22 Porov. VILLANUEVA, P.CH.: Poďte a uvidíte, s.16.  



208  Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládeţou  
                                                                                                                                                                                                                                  

 

LENGYEL, P.: Organizácia školskej sociálnej práce [online]. [cit. 2011-04-01]. Do-

stupný z www: <http://www.piatazs.sk/main.php?id_menu=43755& firmy_slo-

venska_flag=0>. 

LEVICKÁ, J.: Moņnosti realizácie ńkolskej sociálnej práce na Slovensku. In: 

LEVICKÁ, J. (ed.): Školská sociálna práca. Zborník z konferencie. Trnava: 

FZaSP TU v Trnave, 2008. s. 7-14. ISBN 978-80-8082-246-0. 

Sväté písmo. Trnava: SSV, 1996. ISBN 80-7162-152-8.  

TAVEL, P., KANÁLIK, T.: Praktické moţnosti psychologickej práce s témou zmyslu 

ţivota u detí a mládeţe. E-psychologie [online] [2008] [cit. 2011-04-02]. Dostup-

ný z www: <http://e-psycholog.eu/pdf/tavel-etal.pdf>. ISSN 1802-8853. 

VILLANUEVA, P.CH.: Poďte a uvidíte. Bratislava: Don Bosco, 2011. 

 

Kontakt 

Mgr. Ing. Anna Barillová  

VŃZaSP sv. Alņbety  

Detańované pracovisko Saleziánum 

Rajecká 17, 010 01 Ņilina 

barillova.anna@gmail.com 


	OLE_LINK60
	OLE_LINK61
	OLE_LINK62
	OLE_LINK69
	OLE_LINK70
	OLE_LINK71
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Obal_Zbornik.pdf
	Stránka 1


