
Meranie morálneho usudzovania 
 

30 
 

TENDENCIE K PROSOCIÁLNEMU SPRÁVANIU U DARCOV KRVI 
TENDENCIES TOWARDS PROSOCIAL BEHAVIOUR IN BLOOD DONORS 

 
Valentína PIPASOVÁ KAROLOVÁ, Peter BABINČÁK 

Inštitút psychológie FF PU v Prešove 

 
Abstrakt 
Cieľom výskumnej štúdie bolo analyzovať rozdiely medzi darcami krvi a kontrolnou skupinou 
v tendenciách k prosociálnemu správaniu a tiež rodové rozdiely v tomto ukazovateli. Pre účely 
merania bol ako východiskový konštrukt zvolený koncept prosociálneho správania Carla a Randalla 
(2002) kategorizujúci toto správanie do šiestich typov: verejné prosociálne správanie; emocionálne, 
anonymné, altruistické, vyžiadané prosociálne správania a prosociálne správanie v kritických 
situáciách. Do výskumnej vzorky bolo zaradených 50 študentov - darcov krvi a rovnako veľká 
kontrolná skupina „nedarcov“ vyrovnávaná vo veku, rode, mieste bydliska a študijnom zameraní. Pre 
zisťovanie tendencií k prosociálnemu správaniu bol použitý nástroj Prosocial Tendencies Measure – 
Revised PTM-R (Carlo, & Randall, 2002). Výsledky nepreukázali žiaden rozdiel medzi porovnávanými 
skupinami, pri modifikácii kontrolnej skupiny (eliminovaní respondenti so zdravotnými obmedzeniami) 
bol zaznamenaný rozdiel vo verejnom prosociálnom správani v prospech kontrolnej skupiny. 
Z hľadiska rodu boli zaznamenané vyššie hodnoty altruistického prosociálneho správania u žien 
a verejného prosociálneho správania u mužov.  
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ÚVOD 

Táto práca je zameraná na preskúmanie tendencií k prosociálnemu správaniu 
u bezpríspevkových darcov krvi. Darcovstvo krvi je považované za jeden z ukážkových 
prejavov prosociálneho správania, avšak motívy k darovaniu krvi bývajú rôzne. Cieľom 
autorov tejto štúdie je porovnať tendencie k prosociálnemu správaniu podľa 
konceptualizácie Carla a Randalla (2002) medzi darcami krvi a osobami, ktoré nie sú darcami 
krvi a zároveň preskúmať rodové rozdiely v týchto ukazovateľoch. 

Na zabezpečenie liečebno–preventívnej starostlivosti je potrebné, aby 2% až 5% 
obyvateľov bolo darcami krvi. Keďže darcovstvo krvi je dobrovoľné, počet darcov závisí od 
ich angažovanosti a uvedomelosti. Darcov možno rozdeliť do dvoch veľkých skupín, na 
stálych a príležitostných, pričom ich pomer by mal byť ideálne 2/3:1/3. Príležitostní darcovia 
darujú krv približne raz za 2-3 roky alebo aspoň raz v živote. Stáli darcovia darujú krv 
pravidelne na predvolanie transfúznej stanice minimálne raz za rok resp. raz za dva roky 
(Dieška, 1986). Darovanie krvi je považované za prosociálne správanie a darcovia krvi často 
vysvetľujú svoju ochotu darovať krv prosociálnymi dôvodmi ako altruizmus, empatia alebo 
sociálna zodpovednosť (Steele et al., 2008). 

Sojka a Sojka (2008) skúmali motívy pre darovanie krvi, ťažkosti a prekážky pri 
darovaní krvi u viacnásobných darcov krvi vo Švédsku. Všeobecné dôvody/motívy, ktoré 
respondenti udávali pre darovanie krvi boli altruizmus, sociálna zodpovednosť a ovplyvnenie 
priateľmi. Altruizmus a sociálna zodpovednosť boli udávané tiež ako dôvody pre opakované 
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darovanie krvi. Najčastejšie uvádzanými špecifickými motívmi pre prvé darovanie boli vplyv 
priateľov a výzva v médiách. Dôvody, ktoré darcovia uvádzali ako prekážku k tomu, aby sa 
stali pravidelnými darcami krvi boli lenivosť a strach z ihiel. Súhrne možno konštatovať, že 
altruizmus bol všeobecným dôvodom pre darovanie krvi, súčasne išlo o najčastejší motív, 
ktorí ľudí viedol k  viacnásobnému darovaniu krvi. Avšak k prvému darovaniu krvi ľudí 
častejšie viedol vplyv priateľov a známych, resp. reagovali na žiadosť v médiách. Na základe 
uvedeného by bolo možné očakávať, že darcovia krvi by sa oproti „nedarcom“ mali odlišovať 
v tendenciách k altruistickému správaniu a je možné očakávať i rozdiely medzi prvodarcami 
a pravidelnými darcami krvi.  

 
DEFINOVANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA 

Prosociálne správanie je všeobecne chápané ako správanie zamerané na pomoc 
druhému človeku, mnohí autori ho stotožňujú s pojmom altruizmus. Výrost a Slaměník 
(2008) konštatujú, že altruizmus možno považovať za špecifický druh prosociálneho 
správania, kde poskytnutá pomoc je nezištná, nie je spojená s očakávaním zisku, odmeny či 
sociálneho súhlasu okamžite ani v budúcnosti a často je spojená so sebaobetovaním. 
Prosociálne správanie je správanie aktívnej pomoci jednej osoby voči druhej na základe 
precítenia jej situácie – „vžitie sa“ do stavu inej osoby. Základom prosociálneho správania je 
motivácia pomôcť iným, ktorá v reálnych životných situáciách môže mať rôzne aspekty, čím 
aj ten istý prejav správania môže mať odlišné zdroje (Kollárik, 1993). Baron, Byrne 
a Branscombe (2006) definujú prosociálne správanie ako akýkoľvek čin, ktorý prináša úžitok 
iným. Toto konanie neposkytuje žiadne priame výhody osobe, ktorá ho vykonáva a môže 
dokonca v sebe zahŕňať určitý stupeň rizika. Prosociálne správanie je dobrovoľné konanie 
vykonávané v prospech iného človeka (Batson, & Powell, in Franzoi 2006 ). Táto definícia 
vylučuje prospešnú činnosť, ktorá nie je vykonaná dobrovoľne alebo s úmyslom pomôcť 
iným (Franzoi, 2006). V skutočnosti je prosociálne správanie širokou kategóriou správania. 
Zahŕňa akékoľvek konanie, ktoré pomáha alebo plánuje pomáhať iným, bez ohľadu na 
motívy pomáhajúceho. Prosociálne správanie sa pohybuje na kontinuu od sebaobetujúcich 
altruistických činov po užitočné činy motivované vlastnými záujmami (Sears, Peplau, & 
Taylor, 1991). Prosociálnym správaním sa rozumejú pozitívne spôsoby sociálneho správania 
ako okamžitá pomoc druhým v núdzi, kooperatívne správanie, altruizmus resp. altruistické 
prejavy (tendencie pomáhať druhým bez očakávania odmeny), schopnosť obdarovávať 
iných. Prosociálne správanie možno zaradiť k optimálnym výsledkom socializácie 
v ktoromkoľvek vývinovom období (Musil, 2005). 

Z hľadiska rodových rozdielov experimentálne štúdie naznačujú, že keď sa 
v potenciálne nebezpečnej situácii ocitnú muž aj žena, muži častejšie pomôžu ženám. Keď sú 
pomáhajúcimi ženy, zachovajú sa rovnocenne voči mužom aj ženám. Podobne muži skôr 
pomôžu pri poruche automobilu žene než mužovi a takisto muži častejšie zastavia stopárke, 
než stopárovi resp. stopujúcej dvojici (Penner et al., in Myers, 1993). Muži teda častejšie 
poskytnú pomoc ženám, ich motívy však nemusia byť čisto prosociálne. Dôvodom môže byť 
napr. to, že pri minimálnych nákladoch pri poskytnutí pomoci, môžu potenciálne získať 
maximálny zisk (napr. nadviazanie známosti). Tento predpoklad potvrdzujú aj výskumy, kde 
autori zistili, že muži poskytnú častejšie pomoc atraktívnejším ženám, než menej atraktívnym 
(Mims et al., 1975). Eisenberg a kol. (in Franzoi, 2006) vo svojom výskume zistili rodové 
rozdiely v poskytovaní pomoci medzi chlapcami a dievčatami. Podľa nich majú dievčatá 
tendenciu byť nápomocnejšie než chlapci.  
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Eagley a Crowley (in Franzoi, 2006) realizovali metaanalytickú štúdiu, ktorej výsledky 
naznačujú rozdiely medzi mužmi a ženami v ochote angažovať sa v určitých prosociálnych 
aktivitách. Zistili, že vo všeobecnosti muži častejšie pomôžu cudzím osobám než ženy 
a častejšie pomôžu v nebezpečných situáciách. Tieto rodové rozdiely sa zväčšujú 
v prítomnosti publika a vtedy, keď osobou, ktorá potrebuje pomoc, je žena. Zároveň zistili, že 
ženy sú vo všeobecnosti nápomocnejšie než muži, najmä v situáciách ako pomoc blízkym, 
prípadne starostlivosť o deti. Ženy takisto častejšie poskytnú iným emocionálnu alebo 
sociálnu podporu a častejšie poskytujú dlhodobejšiu pomoc. Ženy a muži teda poskytujú 
pomoc v rozličných situáciách. Vaculík, Procházka a Květon (2007) skúmali vzťah medzi 
tendenciami k prosociálnemu správaniu, vyžadovaním prosociálneho správania a rodovou 
príslušnosťou. Podľa nimi získaných výsledkov rodová príslušnosť nemá vplyv na tendencie 
k prosociálnemu správaniu, ale má vplyv na tendencie prosociálne správanie vyžadovať; ženy 
majú silnejšiu tendenciu vyžadovať prosociálne správanie v porovnaní s mužmi. Výsledky 
štúdie na amerických adolescentoch ukazujú, že u dievčat sa prejavuje viac emocionálne, 
vyžiadané a altruistické prosociálne správanie a prosociálne správanie v kríze než u chlapcov. 
Chlapci zase prejavovali vyššiu úroveň verejného prosociálneho správania než dievčatá. Tieto 
zistenia poukazujú na zreteľnú štruktúru rodových rozdielov v rôznych oblastiach 
prosociálneho správania (Carlo et al., 2010). 

 
MERANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA 

Carlo a Randall (2002) delia nástroje na meranie prosociálneho správania do dvoch 
kategórií, na globálne a špecifické. Globálne nástroje sú nezávislé od hodnotiaceho kontextu, 
ale nemôžu zmerať individuálne špecifické tendencie k odlišným typom prosociálneho 
správania, špecifické zasa závisia na definovanom kontexte prosociálneho správania. 
Rôznych ľudí aktivizujú k prosociálnemu správaniu odlišné typy kontextov, jedni pomáhajú 
spontánne, iní keď sú vyzvaní, u niektorých prítomnosť iných zvyšuje ochotu pomôcť, 
u ďalších je prítomnosť publika brzdou. Uvedení autori  uvádzajú existenciu šiestich typov 
prosociálneho správania: 

Altruistické (altruism) – býva definované ako dobrovoľná pomoc motivovaná primárne 
záujmom o blaho a potreby druhých, pričom je zvyčajne indukovaná  sympatiou 
a internalizovanými normami, ktoré sú v súlade s pomáhaním druhým. Jedná sa 
o pomáhanie v situáciách s malým alebo žiadnym potenciálom na priamu explicitnú odplatu. 

Kompliantné - vyžiadané (compliant) – je definované ako pomáhanie iným, ktoré je  
odpoveďou na ich verbálnu alebo neverbálnu požiadavku. Takéto správanie získava zvyčajne 
podobu spontánnej pomoci a býva častejšie u detí ako u adolescentov. 

Emocionálne (emotional) – predstavuje orientáciu na pomoc iným v situáciách evokujúcich 
emócie. Tieto situácie môžu byť charakterizované ako silne emocionálne nabité. 

Verejné (public) – verejné prosociálne správanie je správanie zamerané na benefit druhých 
realizované za prítomnosti iných osôb; býva minimálne čiastočne motivované  túžbou získať 
súhlas, pochvalu a rešpekt u druhých a tak zvýšiť svoju seba-hodnotu. 

Anonymné (anonymous) – anonymné pomáhanie je pomáhanie takým spôsobom, aby 
nebolo známe, kto pomáha, resp. také pomáhanie, kedy pomáhajúci nevie, komu pomáha. 

Prosociálne správanie v kríze (dire) – je pomáhaním druhým v naliehavých či krízových 
situáciách. 
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Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, a) či existujú rozdiely v tendenciách k prosociálnemu 
správaniu medzi darcami a krvi a osobami, ktoré krv nedarovali („nedarcovia“), a                    
b) identifikovať rodové rozdiely v tendenciách k prosociálnemu správaniu. 

 
METÓDA 

Vzorku účastníkov výskumu tvorili dve skupiny vysokoškolských študentov. Skupina 
50 darcov krvi bola získaná príležitostným výberom na stanici Národnej transfúznej služby 
v Prešove, počas Študentskej kvapky krvi na Prešovskej univerzite a následným lavínovým 
výberom. Podmienkou zaradenia do výberu bolo minimálne jedno darovanie krvi a darca 
musel byť študentom VŠ. Priemerný vek darcov bol 22,6 roka s rozpätím od 19 do 30 rokov; 
16 z nich bolo prvodarcov. Kontrolná skupina študentov „nedarcov“ bola vytváraná so 
snahou o zhodu v rode, vo veku (priemer 22,8 s rozpätím 19-37 r.), mieste bydliska 
a v študijnom zameraní. Podľa dôvodov, pre ktoré doposiaľ nedarovali krv boli zadelení do 
štyroch kategórií (zdravotné dôvody, strach z ihiel/krvi, lenivosť a iné dôvody). 

Na meranie prosociálneho správania bol použitý dotazník Prosocial Tendencies 
Measure – Revised PTM-R (Carlo, & Randall, 2002), ktorý umožňuje zistiť, kedy a za akých 
okolností je osoba náchylnejšia k prosociálnemu správaniu. Tvorí ho 21 položiek 
nerovnomerne zoskupených do 6 subškál (verejné prosociálne správanie, emocionálne, 
vyžiadané, anonymné, altruistické prosociálne správanie a prosociálne správanie v kritických 
situáciách), pričom sa hodnotí i celkové globálne skóre. 5-stupňová odpoveďová stupnica má 
hraničné kotvy „úplne ma to vystihuje“ a „vôbec ma to nevystihuje“. Vnútorná konzistencia 
celého nástroja dosiahla hodnotu alfa=0,72, jednotlivé subškály dosiahli nasledovné hodnoty 
reliability: altruistické prosociálne správanie 0,670 (po vylúčení položky 20 alfa=0,715), 
vyžiadané prosociálne správanie 0,688, emocionálne prosociálne správanie 0,728, verejné 
prosociálne správanie 0,644, anonymné prosociálne správanie 0,817 a prosociálne správanie 
v kríze 0,678 (po vylúčení položky 13 alfa=0,785). Pri dvoch subškálach s reliabilitou nižšou 
ako 0,70 bolo možné vylúčením jednej položky dosiahnuť adekvátnejšie hodnoty. Do 
výpočtov boli zahrnuté takto upravené hodnoty. Okrem dotazníka PTM-R bol respondentom 
administrovaný demografický dotazník. U darcov krvi bola evidovaná motivácia k prvému 
darovaniu a počet darovaní, u kontrolnej skupiny dôvody, pre ktoré krv nedarovali. 

 
VÝSLEDKY 

     V tabuľke 1 sú zobrazené popisné štatistky pre jednotlivé subškály PTM-R, hodnoty 
zošikmenia a porovnanie s hodnotami PTM (pôvodná verzia nástroja určená pre dospelých) 
získanými autormi originálneho nástroja (Carlo, & Randall, 2002).   
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Tabuľka 1  Deskriptívne štatistiky PTM-R 

 Priemer Št.odchýlka Skewness 
Priemer (Carlo, & 

Randall, 2002) 
Public 1,95 0,76 0,78 2,06 
Emotional 3,48 0,73 -0,03 3,70 
Dire 3,34 0,79 0,02 3,53 
DireX 3,52 0,90 -0,28  
Anonymous 2,94 0,97 -0,15 2,77 
Altruism 4,08 0,78 -1,35 4,18 
AltruismX 4,24 0,84 -1,42  
Compliant 3,78 0,77 -0,11 3,82 

* Public – Verejné prosociálne správanie; Emotional – emocionálne p.s.; Dire – p.s. v kritických situáciách; 
Anonymous – anonymné p.s.; Altruism – altruistické p.s.; Compliant – vyžiadané p.s.; 
** X – subškály s odstránenou položkou  

 

Vzhľadom k nepriaznivým hodnotám zošikmenia pre altruistické správanie sme vo 
výpočtoch pre túto subškálu používali neparametrické štatistiky. 

Tabuľka 2  Porovnanie darcov a kontrolnej skupiny v subškálach PTM-R 

    N Priemer 
t-test / 

sig. N2 Priemer2 
t-test2 / 

sig. 
Public Darca 50 1,89 -0,792 50 1,89 -2,250 

Nedarca 50 2,01 0,431 24 2,31 0,028 
Emotional Darca 50 3,46 -0,273 50 3,46 -0,424 

Nedarca 50 3,50 0,786 24 3,53 0,673 
Dire Darca 50 3,51 -0,055 50 3,51 0,046 

Nedarca 50 3,52 0,956 24 3,50 0,964 
Anonymous Darca 50 2,94 0,000 50 2,94 -0,402 

Nedarca 50 2,94 1,000 24 3,04 0,689 
Altruism*** 
 

Darca 50 4,21 1171,5 50 4,21 564 
Nedarca 50 4,27 0,581 24 4,24 0,672 

Compliant Darca 50 3,90 1,564 50 3,90 0,917 
Nedarca 50 3,66 0,121 24 3,73 0,362 

* Public – Verejné prosociálne správanie; Emotional – emocionálne p.s.; Dire – p.s. v kritických situáciách; 
Anonymous – anonymné p.s.; Altruism – altruistické p.s.; Compliant – vyžiadané p.s.; 
** V druhom porovnaní boli z kontrolnej skupiny vylúčení „nedarcovia“ zo zdravotných dôvodov 
*** Testované Mann-Whitney U-testom 

 

Pri jednoduchom porovnaní darcov krvi a respondentov kontrolnej skupiny neboli 
zaznamenané žiadne signifikantné rozdiely. V druhom kroku boli z kontrolnej skupiny 
vyradení tí „nedarcovia“, ktorí krv nedarovali zo zdravotných dôvodov.  Jediný signifikantný 
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rozdiel bol zaznamenaný v subškále verejného prosociálneho správania, v ktorej skupina 
darcov krvi skórovala nižšie. 

Tabuľka 3  Rodové rozdiely v subškálach PTM-R na celej vzorke i na skupine darcov krvi 

 
 
Rod N Priemer 

t-test / 
sig. N2 Priemer2 

t-test2 / 
sig. 

Public muži 42 2,17 2,460 21 1,98 0,780 
ženy 58 1,80 0,016 29 1,83 0,440 

Emotional muži 42 3,56 1,001 21 3,44 -0,146 
ženy 58 3,41 0,319 29 3,47 0,882 

Dire muži 42 3,42 -0,932 21 3,33 -1,414 
ženy 58 3,59 0,354 29 3,64 0,164 

Anonymous muži 42 2,77 -1,464 21 2,67 -1,696 
ženy 58 3,06 0,146 29 3,14 0,096 

Altruism*** muži 42 3,92 802,0 21 3,92 205,5 
ženy 58 4,47 0,003 29 4,43 0,047 

Compliant muži 42 3,79 0,063 21 3,88 -0,149 
ženy 58 3,78 0,950 29 3,91 0,882 

* Public – Verejné prosociálne správanie; Emotional – emocionálne p.s.; Dire – p.s. v kritických situáciách; 
Anonymous – anonymné p.s.; Altruism – altruistické p.s.; Compliant – vyžiadané p.s.; 
** Druhé porovnanie len na skupine darcov krvi 
*** Testované Mann-Whitney U-testom 

 

Rodové rozdiely na úrovni štatistickej významnosti boli zaznamenané na subškále 
verejného prosociálneho správania v prospech vyšších hodnôt u mužov a na subškále 
altruistického prosociálneho správania v prospech vyšších hodnôt u žien. Ak bolo porovnanie 
realizované samostatne na vzorke darcov krvi, signifikantné rozdiely v altruistickom správaní 
v prospech žien ostali nezmenené.  Rozdiely v subškále verejného prosociálneho správania sa 
zmenšili a sú len nevýznamné. 

Korelačnou analýzou sme testovali vzťah medzi subškálami PTM-R a počtom darovaní 
krvi v skupine darcov krvi. Žiaden z korelačných koeficientov nepresiahol hodnotu 0,24 
a nedosiahol hodnotu štatistickej významnosti. Podobne žiaden signifikantný rozdiel 
v ukazovateľoch PTM-.R nebol zaznamenaný pri porovnaní prvodarcov a viacnásobných 
darcov. 

Pri porovnaní študentov podľa študijného zamerania bol zaznamenaný signifikantný 
rozdiel medzi humanitnými a nehumanitnými odbormi len v subškále prosociálneho 
správania v kríze  v prospech vyšších hodnôt humanitných študentov (t=-2,209; sig.=0,029). 
Ak je porovnanie realizované len na skupine darcov krvi, rozdiely sa strácajú. 

 
DISKUSIA 

Prvotným testovaným predpokladom boli očakávané rozdiely medzi darcami krvi 
a kontrolnou skupinou v jednotlivých kategóriách prosociálneho správania meraných 
dotazníkom PTM-R. Podľa definícií hodnotených typov prosociálneho správania meraných 



Meranie morálneho usudzovania 
 

36 
 

týmto dotazníkom sme očakávali vyššie hodnoty altruistického a anonymného prosociálneho 
správania a nižšie hodnoty verejného prosociálneho správania, respektíve ďalšie rozdiely 
v ostatných subškálach dotazníka, vo vzťahu k skupine darcov krvi. Žiadne rozdiely medzi 
porovnávanými skupinami však neboli zaznamenané. V druhom kroku sme z kontrolnej 
skupiny vylúčili respondentov, ktorí ako dôvod pre to, že doposiaľ nedarovali krv uviedli 
rôzne zdravotné obmedzenia. Je to podskupina osôb, u ktorej nevedno, či by krv šli darovať, 
ak by sa ich zdravotný stav zlepšil. V tomto prípade bol zaznamenaný jeden signifikantný 
rozdiel, a to vo verejnom prosociálnom správaní s vyššími hodnotami v skupine nedarcov. 
Darovanie krvi nie je aktivitou verejného charakteru, o darcoch krvi sa spravidla nevie, že sú 
darcami a nie je to informácia, ktorá sa zvykne verejne zdieľať. Výber práve tejto prosociálnej 
aktivity môže naznačovať nižšiu preferenciu verejných prosociálnych aktivít. 

Celkovo je však výsledok porovnávania skupiny darcov krvi a „nedarcov“ prekvapivý. 
Z povahy samotného meraného konštruktu bolo možné očakávať viacero rozdielov, keďže 
takéto porovnania sa zvyknú používať i na overenie konštruktovej validity nástrojov (Carlo et 
al., 2003, Carlo, & Randall, 2002). Potenciálnych vysvetlení je niekoľko. Nedostatky na strane 
výskumnej procedúry, predovšetkým pri výbere kontrolnej skupiny, mohli spôsobiť 
neekvivalenciu skupín, ktoré mali byť čo najpodobnejšie a mali sa líšiť len faktom 
darovania/nedarovania krvi. Druhé vysvetlenie je založené na tom, že darovanie krvi je síce 
typickou, ukážkovou a prototypálnou prosociálnou a altruistickou aktivitou, ale podobných 
typov prosociálnych aktivít je viacero a tie neboli v porovnávacej skupine kontrolované. 
Posledné vysvetlenie spočíva v možnej nedostatočnosti nástroja (napríklad v jeho nízkej 
validite) či jeho nevhodného prekladu. 

Pri hodnotení rodových rozdielov sa možno oprieť o zistenia Carla a kol. (2003), ktorí 
overili rodové rozdiely u adolescentov v prospech vyšších hodnôt altruistického, 
emocionálneho prosociálneho správania u dievčat a v prospech vyšších hodnôt verejného 
prosociálneho správania u chlapcov. Carlo a Randall (2002) dopĺňajú rozdiely v škálach 
vyžiadaného a anonymného prosociálneho správania s vyššími hodnotami dievčat. 
V prosociálnom správaní v kríze sa rodové rozdiely nezistili. Na vzorke  darcov krvi sme 
zaznamenali rozdiely len na škále altruistického správania s vyššími hodnotami u dievčat. Pri 
hodnotení rozdielov na celej vzorke sme zistili i vyššie hodnoty verejného prosociálneho 
správania u mužov, ktoré samostatne u darcov prítomné neboli. U darcov a darkýň krvi je 
pravdepodobne táto tendencia k prosociálnemu správaniu tak vyprofilovaná, že je odolná 
i voči tradičným rodovým rozdielom. 

Overovanie ďalších doplnkových predpokladov neprinieslo naviac žiadne 
signifikantné rozdiely. Efekt študijného zamerania, miesta bydliska, počtu darovaní krvi, či 
motivácie k prvému darovaniu nebol zaznamenaný. 
 
ZÁVER 

Deklarované ciele výskumu boli súčasťou širšie koncipovaného zámeru autorov 
smerovaného k overovaniu psychometrických vlastností nástrojov merajúcich rôzne aspekty 
morálneho usudzovania a špecificky prosociálneho morálneho usudzovania. Porovnanie 
skupín so zjavne odlišnou tendenciou k prosociálnemu správaniu by v prípade priaznivých 
výsledkov prispelo k overeniu validity použitého nástroja PTM-R. Toto porovnanie však 
očakávané výsledky neprinieslo a získané výsledky nútia k hlbšiemu zamysleniu nad povahou 
samotného konštruktu prosociálneho správania a tendencií k takémuto správaniu. Z hľadiska 
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ďalšieho výskumu je vhodné venovať väčšiu pozornosť dizajnu výskumnej štúdie a výberu 
respondentov predovšetkým v kontrolnej skupine. Overenie rodových rozdielov potvrdilo 
z väčšej miery očakávania autorov a z tejto perspektívy podporuje validitu meraného 
konštruktu.  

Bádanie v oblasti morálneho usudzovania a jeho merania nemá v našich končinách 
veľkú tradíciu; veríme, že touto výskumnou štúdiou sme prispeli k rozvíjaniu tejto 
problematiky a adaptovaniu perspektívneho nástroja pre meranie jednej zo zložiek 
morálneho usudzovania v slovenských jazykových podmienkach. 
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Abstract 
The purpose of the research study was to analyze the differences between blood donors and a control 
group concerning the tendencies towards prosocial behaviour, and also gender differences in this 
index. For measurement purposes, a conception of prosocial behaviour by Carl and Randall (2002) 
was selected as the basis construct. This conception categorises behaviour into six types: public 
prosocial behaviour; emotional, anonymous, altruistic, requested prosocial behaviour, and prosocial 
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behaviour in critical situations. The research included 50 students – blood donors and an equally large 
control group of „non-donors“, balanced in age, gender, place of residence and study spesialisation. 
To detect the tendencies towards prosocial behaviour, Prosocial Tendencies Measure – Revised PTM-
R (Carlo, & Randall, 2002) instrument was used. The results did not demonstrate any difference 
between the compared groups. During modification of the control group (elimination of respondents 
with health limitations),  a difference in public prosocial behaviour was recorded in favour of the 
control group. In terms of gender, higher levels of altruistic behaviour were recorded in women, and 
higher levels of public prosocial behaviour in men. 
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