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Abstrakt 
Predkladaná stať rozoberá morálnu kompetenciu a študijné zameranie vysokoškolákov. Sleduje 
úroveň morálnej kompetencie študentov psychológie a učiteľstva. Respondentom – 80 
vysokoškolákom bol administrovaný Test morálnej kompetencie (Moral Judgment Test). Zo získaných 
údajov je zrejmé, že študijné zameranie neovplyvňuje úroveň morálnej kompetencie. Významne vyššia 
úroveň morálnej kompetencie prislúcha študentom psychológie v porovnaní so študentmi učiteľstva. 

 
ÚVOD 

Morálne usudzovanie predstavuje kľúčovú rolu v oblasti psychologického skúmania 
morálky. Odborná literatúra ponúka viaceré pohľady na morálne usudzovanie, ktoré 
Klimešová (2009) sumárne a prehľadne diferencuje na tri oblasti: (1) morálne usudzovanie, 
ktoré sa zakladá na dodržiavaní spoločenských pravidiel, (2) morálne usudzovanie 
vychádzajúce z vnútorných hodnôt a (3) morálne usudzovanie definované ako morálna 
kompetencia. Nás prioritne zaujíma práve morálna kompetencia, čo je psychológmi dlho 
vyhľadávaný most medzi morálnymi hodnotami na jednej strane a morálnym správaním na 
druhej strane. Ako výstižne hovorí Lind (2008), morálna kompetencia spojila oddelene 
skúmané zložky morálky – morálne usudzovanie a morálne správanie. Kohlberg (1984) 
vymedzuje morálnu kompetenciu ako schopnosť prijímať morálne rozhodnutia a následne 
konať podľa týchto rozhodnutí. Morálna kompetencia, možno povedať, predstavuje 
spôsobilosť jednotlivca dospievať na základe svojich vnútorných zásad k morálnym úsudkom 
a potom konať v súlade s týmito úsudkami.  

Morálnu kompetenciu v súvislosti s morálnym usudzovaním vyjadruje známa 
dvojaspektová teória Linda (2008), podľa ktorej prvý aspekt – morálne princípy – sýti 
afektívnu zložku a druhý aspekt – správanie danými princípmi podmienené – vymedzuje 
kognitívnu zložku kompetencie. Je nevyhnutné zdôrazniť, že obidva aspekty sú 
neoddeliteľné, vzájomne späté. Tvoria jeden celok, v rámci ktorého môžu byť odlíšené len 
teoreticky. 

 
METÓDA VÝSKUMU 

  
Výskumné východiská, výskumný cieľ 

Výskumným zámerom bolo hlbšie preniknúť do problematiky morálnej kompetencie 
vysokoškolákov vzhľadom na ich študijné zameranie. Zaujímal nás vzťah medzi úrovňou 
morálnej kompetencie študentov a ich študijnou profiláciou. 



Meranie morálneho usudzovania 
 

26 
 

Proces utvárania a formovania morálnej kompetencie je proces dynamický, 
podliehajúci rôznorodým zmenám – morálna kompetencia nie je nemenný faktor. Naša 
pozornosť sa sústredila na aktuálnu úroveň morálnej kompetencie vysokoškolských 
študentov rozličného študijného zamerania.  

Inšpiráciou pre nás bol výskum Slováčkovej (2001), ktorá komparatívne sledovala 
morálne kompetencie a morálne postoje českých a zahraničných medikov. Na základe jej 
výskumných záverov možno konštatovať, že úroveň morálnej kompetencie českých 
študentov počas štúdia má klesajúcu tendenciu. S rastúcim vekom, s vyšším ročníkom sa 
morálna kompetencia českých medikov signifikantne znižuje, zatiaľ čo u zahraničných 
študentov medicíny nesignifikantne rastie.  

Lind (1985) výskumne dokazuje, že úroveň morálnej kompetencie pozitívne koreluje 
so vzdelanostnou úrovňou. Jeho ďalší výskumný záver vyplývajúci z komparácie poslucháčov 
psychológie a učiteľského zamerania (2008) však predchádzajúce zistenie nepotvrdzuje – 
tvrdí, že úroveň vzdelania nemá významný vplyv na úroveň morálnej kompetencie. Ako 
dôvod uvádza argument, že väčšinu študentov charakterizujú vysoké morálne kvality, z čoho 
vyplýva, že nie je potrebné v tejto oblasti na študentov pôsobiť.  

Iné výskumy poukázali na skutočnosť, že viac ako študijné zameranie úroveň morálnej 
kompetencie ovplyvňuje pohlavie (Hoffman, 1975; Gilligan, 1977, 1982; Self, 1998; 
Podolskiy, 2008 a ďalší).  

 
Výskumné predpoklady 

Na základe vyššie spomenutých výskumných záverov sme predpokladali, že typ 
študijného zamerania úzko súvisí s úrovňou morálnej kompetencie. Ďalej sme očakávali, že 
medzi študentmi psychológie a učiteľstva existuje štatisticky významný rozdiel v úrovni 
morálnej kompetencie v prospech poslucháčov študijného programu psychológia. 
Domnievali sme sa, že študenti psychológie vzhľadom na obsah ich štúdia sú vo väčšej miere 
vystavení rozhodovacím procesom v súvislosti s riešením morálnych konfliktov v porovnaní 
s ich kolegami učiteľského smeru.    

 
Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 80 vysokoškolských študentov, pričom 40 študentov druhého  
ročníka boli poslucháči psychológie a 40 študentov tiež druhého ročníka boli poslucháči 
učiteľských smerov. Priemerný vek respondentov bol 20,58 rokov. Z hľadiska pohlavia 
prevažovali ženy, bolo ich 65 a zvyšnú časť tvorili muži – bolo ich 15.  

 
Výskumný nástroj 

Vo výskume sme použili Lindov Test morálnej kompetencie (1999), ktorého hlavným 
výstupom je index morálnej kompetencie. Test morálnej kompetencie (viď tab. č. 1) stavia 
jednotlivca pred morálne dilemy a ponúka mu kladné i záporné argumenty zdôvodňujúce 
určité konanie aktéra. Respondent najskôr určí, či súhlasí, alebo nesúhlasí s konaním aktéra 
v jednotlivých dilemách a potom na škále –4 až +4 odstupňuje, do akej miery sa stotožňuje 
s predkladanými argumentmi. MJT obsahuje dve dilemy – dilemu zamestnancov firmy 
a dilemu lekára, pričom každá dilema začína uvedením problémovej situácie formou 
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krátkeho príbehu a potom nasleduje 12 argumentov (6 súhlasných a 6 protikladných), ktoré 
konanie aktéra zdôvodňujú.  

Tabuľka 1  Dizajn Testu morálnej kompetencie  

Nezávislé premenné (rysy situácie) Závislé premenné (vzor správania) 

I.  
kontext dilemy 

II.  
stupeň 

morálneho 
usudzovania 

III.  
vážnosť 

argumentu 
(pre/proti) 

posúdenie prijateľnosti predkladaných 
argumentov subjektom 

(24 argumentov, 9-bodová škála) 

Dilema 
pracovníkov 

firmy  
(vziať právo do 
vlastných rúk) 

1 
2 
3  
4 
5 
6 

pre 
proti 

 
úplne  

neprijateľné 
 

- 4  - 3  - 2  - 1  

 
 
 
 

0  

 
úplne  

prijateľné 
 

+ 1  + 2  + 3  + 4  

Dilema doktora 
(eutanázia) 

1 
2  
3  
4  
5  
6 

pre 
proti 

 
úplne  

neprijateľné 
 

- 4  - 3  - 2  - 1   

 
 
 
 

0  

 
úplne  

prijateľné 
 

+ 1  + 2  + 3  + 4  

 

Hodnota indexu morálnej kompetencie, tzv. C-skóre odráža schopnosť jednotlivca 
posúdiť predložené argumenty v závislosti od jeho morálnych kvalít. Môže nadobúdať 
hodnoty od 1 do 100 (1-9 nízke, 10-29 stredné, 30-49 vysoké, nad 50 veľmi vysoké skóre). 
Vysoký index morálnej kompetencie prezrádza, že respondent hodnotil dané argumenty 
výhradne na základe svojich morálnych kvalít (Lind, 2008). 

Prehľad ďalších možností skúmania, zisťovania morálneho usudzovania 
psychologickými metódami ponúka Ráczová s Babinčákom vo svojej publikácii Základy 
psychológie morálky. 

 
Výskumné výsledky 

Zaujímala nás tesnosť vzťahu medzi úrovňou morálnej kompetencie vysokoškolákov 
a ich študijným zameraním. Na základe korelačnej analýzy sme zistili, že neexistuje 
signifikantný vzťah medzi sledovanými premennými – morálnou kompetenciou a študijným 
zameraním (r = 0,15). Dané zistenie je totožné s už spomínaným výskumným záverom Linda 
(2008), ktorý zistil, že úroveň vzdelania neovplyvňuje vo veľkej miere úroveň morálnej 
kompetencie.  

Ďalej sme komparatívne sledovali úroveň morálnej kompetencie u budúcich 
psychológov a budúcich učiteľov. Zisťovali sme, či existuje signifikantne významný rozdiel 
v úrovni morálnych kompetencií medzi vysokoškolákmi dvoch rozličných študijných 
zameraní. Na základe analýzy dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že medzi pozorovanými 
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skupinami študentov existuje štatisticky významný rozdiel – študenti psychológie a študenti 
učiteľstva sa líšia v úrovni morálnej kompetencie (t(80) = .268; p = .001), pričom zistená 
odlišnosť je v prospech vysokoškolákov psychologického študijného zamerania. Uvedená 
skutočnosť potvrdzuje našu domnienku, že študenti psychológie sú počas svojho štúdia 
konfrontovaní s rôznymi konfliktami motívov, s celou paletou morálnych problémov, čo 
odzrkadľuje ich budúcu prax. Najmä psychológovia v poradenskej a školskej praxi pomerne 
často narážajú na problémy, pri ktorých sa ocitnú zaskočení medzi dvoma morálnymi 
princípmi.   

V kontexte výskumných výsledkov, samozrejme so zreteľom na metodologické limity, 
môžeme konštatovať, že (1) typ štúdia nemá vplyv na úroveň morálnej kompetencie 
vysokoškolákov, pričom väčšina študentov, nezohľadňujúc študijný odbor, disponuje 
strednou úrovňou morálnych kompetencií; (2) študenti psychológie preukazujú významne 
vyššiu úroveň morálnej kompetencie v porovnaní so študentmi učiteľstva.  

Morálna kompetencia je téma, ktorá si zasluhuje veľa pozornosti zo strany 
psychológov. Profil morálne kompetentnej osoby približuje Berkowitz (2002) 
prostredníctvom štruktúry psychologických komponentov. V súvzťažnosti zložky ako morálne 
správanie, morálne hodnoty, morálne emócie, morálne usudzovanie a morálna identita 
predstavujú „akýsi model“ morálnej osobnosti. Morálna osobnosť usudzuje o tom, čo je 
správne a čo nesprávne, vo svojom správaní prejavuje prosociálne tendencie, uznáva 
morálne zásady, koná čestne, úprimne, zodpovedne a altruisticky. A ako dovetok dodávame, 
že uvedené charakteristiky hovoria o plnohodnotne mravne rozvinutej osobnosti. O človeku.  
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Abstract 
Presented paper analyses moral competence and study specialisation of university students. It 
observes the level of moral competence in students of psychology and teaching. Test of Moral 
Competence (Moral Judgment Test) was administered to the respondents – 80 university students. It 
is obvious from the obtained data that the study specialisation does not affect the level of moral 
competence. A significantly higher level of moral competence pertains to the students of psychology 
in comparison with the students of teaching. 


