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Využívanie logoterapeutického prístupu pri hľadaní a nachádzaní zmyslu života 

u stomikov 

Using logotherapy for searching and finding a meaning of life of people with a stoma 

ŠTOFANOVÁ, Stanislava, Mgr., ŽIAKOVÁ, Eva, prof., PhDr., CSc. 

 

 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na poskytovanie pomoci pri hľadaní a nachádzaní zmyslu 

života u ľudí so stómiou, prostredníctvom logoterapie. Zmysel života súvisí s hodnotovým 

systémom človeka a s jeho napĺňaním. Život je potenciálne zmysluplný za akýchkoľvek 

podmienok. Ak je človek v hľadaní zmyslu úspešný, potom je šťastný, zároveň je schopný 

trpieť. Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bez zmyslu, 

spôsobuje zúfalstvo. Tento príspevok poskytuje ľuďom so stómiou práve takýto pohľad na 

zmysel života. 

 

Kľúčové slová: logoterapia, komponenty zmyslu života, stómia 

 

Abstract: The paper is focused on help searching and finding a meaning of life of people 

with a stoma, through logotherapy. The meaning of life is related to the value system. Life is 

meaningful under any conditions. If one is successful in the search for meaning, then he is 

happy at the same time is able to suffer. Suffering does not lead to despair, immediately. Just 

suffering without meaning, is causing despair. This contribution provides people with a stoma 

just this view of the meaning of life. 

 

Keywords: logotherapy, components of meaning of life, stoma 

 

Poznámka: Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy Vega č. 1/0282/12 

s názvom Interdisciplinárna analýza zmyslu života a jeho komponentov v sociálne 

významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a možnej intervencie. 

 

 

Úvod 

 

Výskyt nádorových ochorení hrubého čreva a konečníka má v posledných rokoch 

stúpajúci trend. Počet ľudí s umelým vývodom čreva sa neustále zvyšuje. Aj keď stómia nie je 

považovaná za chorobu, napriek tomu, tento stav  v značnej miere ovplyvňuje život jedinca 

v mnohých oblastiach. Pacienti so stómiou sa v súčasnosti dožívajú dlhého života, vyžadujú 

však komplexnú celoživotnú starostlivosť a podporu nielen zo strany zdravotníkov, ale aj 

rodinných príslušníkov. Je isté, že prianím každého stomika je žiť radostne a spokojne 

v kruhu rodiny, ale aj v zamestnaní, s priateľmi a zaradiť sa do každodenného života.  

Cieľom príspevku je poukázať, že aj napriek bio-psycho-sociálnym ťažkostiam stomici 

hľadajú zmysel života a nepoddávajú sa. Niektorým sa to darí ľahšie iným ťažšie. Dôležitú 

úlohu zohrávajú rodinní príslušníci a prostredie v ktorom nachádzajú oporu. Je dobré poznať 

ich zmýšľanie, či sa vo svojej situácii vedia pozerať na svoj život a budúcnosť optimisticky, či 

u nich došlo k zmene životných hodnôt, zmene partnerských vzťahov a vzťahov v rodine. 

Dôležité je zaujímať sa o to aké majú v súčasnosti ambície, plány a priority, kto alebo čo ich 

ovplyvnilo a malo najväčší vplyv na to, že našli zmysel života. 

Logoterapia podľa Frankla je terapeutickým prístupom zameraným na duchovnú stránku 

ľudskej existencie. Tá sa v živote človeka prejavuje slobodou v osobných voľbách, 

zodpovednosťou za ne a prežívaním ich zmysluplnosti, či nezmyselnosti vzhľadom k 

rozpoznávacím životným hodnotám.  



 

 

79 

 

Logoterapia ako psychoterapeutická metóda zdôrazňuje, že príčinou patológie je strata 

zmyslu vlastného života a naopak, že liečivo pôsobí jeho nájdenie. Jej cieľom je pomôcť 

človeku nájsť hodnoty obsahujúce duchovnú kvalitu. Hodnotová orientácia nemá slúžiť iba na 

individuálny prospech, človek sa má sústrediť na niečo, čo presahuje jeho život. Zámerom 

logoterapie je tiež pomôcť klientovi vedome prijať zodpovednosť sám za seba, za svoju 

voľbu. 

 

Somatická choroba ako psychologický problém 

 

Somatická choroba pôsobí aj na psychiku chorého. Má svoj sociálny význam vyjadrený 

rolou a postavením chorého. Akékoľvek závažné ochorenie je veľkou záťažou, ktorá ovplyvní 

psychiku chorého. Môže zmeniť nielen aktuálne prežívanie, ale aj niektoré  vlastnosti jeho 

osobnosti. Medzi telesnou a psychickou zložkou človeka existuje recipročný vzťah. Každé 

ochorenie môžeme posudzovať z troch hľadísk: 

 somatický aspekt – vymedzuje príznaky choroby. Aktuálne problémy, predstava 

vážnosti a prognózy ochorenia vyvolávajú určité psychické reakcie; 

 psychický aspekt – psychická reakcia na chorobu je ovplyvnená aj osobnostnými 

vlastnosťami chorého, jeho skúsenosťami, schopnosťou chápať význam choroby pre svoj 

ďalší život, jeho emočnou vyrovnanosťou a schopnosťou zvládať problémy; 

 sociálny aspekt – vyplýva z spoločenského hodnotenia choroby a z neho 

vyplývajúceho postoja a správania laickej verejnosti (Vágnerová, 2008. s. 75 – 76). 

Veľký vplyv na priebeh choroby má aj spôsob akým človek chorobu prežíva. Ide o tzv. 

autoplastický obraz choroby, ktorý má tieto stránky: 

 „senzitívnu – pociťovanie lokálnych bolestí a ťažkostí; 

 emočnú – spôsob citového prežívania choroby, strach z nej a z možných komplikácií, 

bolestivých výkonov, prípadne až obavy zo smrti alebo naopak nádej; 

 vôľovú – vyjadrenú najmä úsilím odolávať chorobe, znášať bolesť, spolupracovať; 

 racionálnu – hodnotenie choroby na základe vedomostí o nej, spôsob spracovania 

informácií o svojom stave, liečebných postupov“ (Žiaková, 2005, s. 81). 

Vplyvom choroby sa menia aj základné psychické potreby a hodnoty, ktoré s nimi 

súvisia. Môže sa zmeniť ich hierarchia, spôsob uspokojovania, aktuálna motivácia a pod. 

Väčšinou sa hlavnou potrebou stáva zdravie. 

Potreba stimulácie a nových skúseností - na základe rôznych problémov a celkovej 

vyčerpanosti sa väčšinou znižuje. Chorý nemá záujem o nové podnety, pretože nemá dosť 

energie. Žije v prostredí, ktoré je chudobné na podnety. 

Potreba orientovať sa vo svojej situácii – chce poznať svoj zdravotný stav, vedieť čo ho 

čaká a prečo je to potrebné. Ak to nevie, narastá pocit neistoty, ohrozenia, nie je ochotný 

spolupracovať. Utrpenie ľahšie prekoná, ak chápe jeho zmysel a pokiaľ verí, že nepríjemné 

výkony mu môžu pomôcť. 

Potreba citovej istoty a bezpečia – pod vplyvom choroby sa zvyšuje. Chorý zažíva viac 

nepríjemností a menej uspokojenia. Pri odlúčení od rodiny narastá úzkosť a neistota a preto 

chorý potrebuje viac citovej opory. Závažné ochorenie môže byť aj príčinou ukončenia 

vzťahu s blízkym človekom, ktorý danú situáciu neunesie. 

Potreba sociálneho kontaktu – uspokojuje sa ťažšie, pretože chorý je viac izolovaný, 

stretáva sa iba s obmedzenou skupinou ľudí – rodina, zdravotný personál, spolupacienti. Pri 

komunikácii so zdravými ľuďmi môže mať problém, pretože ich potreby, zážitky i problémy 

sú iné ako má chorý a preto prestáva mať o ne záujem. 

Potreba sebarealizácie – vplyvom choroby sa menia aj hodnoty, ambície, ktoré mal pred 

chorobou. Môže nastať aj opak. Chorý sa snaží dosiahnuť cieľ práve preto, že vie, že jeho čas 



 

 

80 

 

i možnosti sú obmedzené. Chce dokončiť určitý životný plán, ktorý dával zmysel jeho životu 

a jeho dovŕšenie tento zmysel jeho života potvrdí. 

Potreba otvorenej budúcnosti – pri vážnych chorobách sa budúcnosť môže javiť ako 

nepriaznivá a preto chorý uberá zo svojich pôvodných predstáv. Môže mať obranné reakcie, 

ktoré môžu mať charakter úsilia o dožitie do určitého medzníka – svadba dcéry, narodenie 

vnuka a pod (Vágnerová, 2008. s. 82 – 84). 

 

 

2. Teoreticko-metodologické otázky zmyslu života 

 

     Fenomén zmyslu života nie je jednoduchý, ale skladá sa z niekoľkých na sebe 

závislých štruktúr. Najrozšírenejšou koncepciou štruktúry zmyslu života je viacdimenzionálny  

konštrukt  obsahujúci tri vzájomne sa ovplyvňujúce komponenty Rekera a Wonga (in: 

Halama, 2007): kognitívny, motivačný a afektívny. Kognitívny obsahuje systém presvedčení, 

hodnôt a predpokladov týkajúcich sa seba, sveta a svojho života. Týka sa aj toho, ako človek 

prisudzuje zmysel celému svojmu životu, ako sa vyrovnáva s existenciálnymi skutočnosťami. 

Jeho ďalšou funkciou je to, že poskytuje existenciálne porozumenie zmyslu rôznych 

životných udalostí a dáva ich do usporiadaného a koherentného rámca. Nerozvinutý 

kognitívny komponent sa prejavuje chaosom v živote, bezúčelnosťou a existenciálnou 

úzkosťou. Motivačný komponent sa týka systému cieľov. Je definovaný ako realizácia aktivít, 

cieľov a hodnôt, ktoré jednotlivec považuje za hodnotné a dôležité. Zahŕňa aj investovanie 

energie a času do vybraných cieľov a hodnôt, ako aj stupeň úsilia vynakladaného na 

dosiahnutie týchto cieľov. Nedostatočný rozvoj motivačného komponentu vedie k nedostatku 

životných cieľov, aktivít, pocitom nudy, apatie a beznádeje týkajúcej sa možného dosiahnutia 

cieľov. Afektívny komponent zahŕňa pocity spokojnosti, naplnenia, ktoré jedinec čerpá zo 

svojich zážitkov, z realizácie a dosahovania cieľov, ako aj z prítomnosti pozitívnych 

presvedčení a postojov voči životu. Slabo rozvinutý afektívny komponent sa prejavuje 

pocitmi nespokojnosti, nešťastia, depresie, smútku, ako aj úzkosti a pesimizmu. Wong (in: 

Halama, 2007) hovorí, že neprítomnosť ktoréhokoľvek z týchto troch komponentov ohrozuje 

prežívanie zmyslu života. Popielski (in: Tavel, 2004) uvádza štyri  komponenty  obsiahnuté v 

pociťovaní zmyslu života: prvý je intelektuálny komponent. Vzťahuje sa na poznanie 

prirodzenosti ľudského života, prostredia aj osobných cieľov. Zároveň sa týka schopnosti 

jednotlivca poznávať svoju vlastnú prirodzenosť, históriu svojho života a spoločensko - 

kultúrnych systémov okolia (afirmácia života – AZ). Akýkoľvek nedostatok v tomto ohľade 

znižuje intenzitu poznania seba a vnímania zmyslu. Druhým je emocionálno-citový 

komponent. Týka sa schopnosti človeka zakúšať samého seba, reagovať na hodnoty a v rámci 

nich na vlastné prehry či úspechy, úsilia a podobne (životná  spokojnosť  –  ZS). Tretím je 

vôľovo - snahový komponent. Viaže sa na schopnosť človeka vyberať si ciele a zaujímať 

postoje. Ide o osobný vstav jednotlivca usilujúceho sa o dosiahnutie a naplnenie hodnôt. 

Štvrtým je existenciálno-činnostný komponent (sloboda žitia – SZ). Má dva aspekty. Prvým 

je príčina pociťovania zmyslu života. Druhým je efekt jeho existencie. Je výrazom osobného 

„áno“ povedaného konkrétnemu životu, ako aj angažovanie sa v aktivite na jeho rozvíjanie. 

„Súčasné psychologické zameranie na problém zmyslu života sa posunulo od hľadania tých 

„pravých“ hodnôt a zdrojov zmyslu života k snahe o analýzu úlohy zmyslu života človeka, ako 

aj k analýze zážitku zmysluplnosti a podmienok, v ktorých sa zmysel života môže prežívať a 

rozvíjať. Mnohé štúdie tak ukazujú zmysel života ako silný pozitívny faktor života“ (Tavel, 

2004, s. 110). Štvrtým faktorom, významným ukazovateľom pociťovania a vnímania zmyslu 

života je postoj človeka ku smrti, resp. jej prijatie ako prirodzenej súčasti života (postoje k 

smrti – PS). 
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Viaceré výskumy zmyslu života potvrdili významnú súvislosť životnej zmysluplnosti a 

optimálneho duševného fungovania. Frankl (in Halama, 2002) takisto podčiarkuje podiel tzv. 

existenciálneho vákua (t. j. nedostatku zmyslu) na formovaní psychickej patológie, najmä na 

neurózach a depresiách. Tieto poznatky dokazujú, že zmysel života je významným faktorom v 

duševnom prežívaní človeka a je potrebné mu venovať primeranú teoretickú a aj výskumnú 

pozornosť (Halama, 2002).  Jedným z najdôležitejších princípov tohto štúdia je prvoradé 

zameranie na individuálnu osobu. Nejde o predstavy psychológa, ktoré je potrebné 

potvrdzovať alebo vyvracať, aj keď by sa týkali domnienok o tom, ako vyzerá zmysluplnosť 

života danej osoby, ale ide o subjektívne údaje – predstavy danej osoby, ktoré sa psychológ 

snaží spoznať. Potreba merať prítomnosť a stupeň životnej zmysluplnosti vznikla potom, ako 

Frankl a jeho žiaci poukázali v logoterapii na význam prežívanej zmysluplnosti vlastného 

života, zvlášť jeho nedostatku – existenciálnej frustrácie – pre ľudské zdravie (Balcar, 1995b).  

 

3.Výsledky prieskumu, ktorý skúmal zmysel života stomikov 

 

Cieľ prieskumu:  

Hlavným cieľom je zistiť zmysel života stomikov a ich rodinných príslušníkov. 

Čiastkové ciele: 

 Zistiť aký má vplyv vierovyznanie na zmysel života stomikov. 

 Zistiť úlohu sociálneho pracovníka, ako dôležitého zdroja informácií  

a emotívnej opory v procese vyrovnávania sa so stómiou. 

 Zistiť vplyv rodinných príslušníkov stomického pacienta na jeho zmysel života. 

 Zistiť, aká je sociálna sieť stomikov. 

 Upriamiť pozornosť na pomoc stomických klubov a stomaporadní pri hľadaní zmyslu   

života.  

Hypotézy 

H1 Predpokladáme, že veriaci stomici ľahšie prekonávajú psychické problémy 

vyrovnania sa so svojou chorobou a tým ľahšie nájdu opäť zmysel svojho života a jeho 

perspektívu ako neveriaci. 

H2  Predpokladáme, že stomici so sociálnou oporou rodinných príslušníkov ľahšie 

nachádzajú zmysel svojho života ako stomici bez  sociálnej opory rodiny. 

H3  Predpokladáme, že väčšina respondentov má záujem o vytvorenie a udržanie sa 

v sociálnej sieti. 

 Prieskumná vzorka: 

 Prieskumnú vzorku tvorilo 21 respondentov z toho 14 mužov a 7 žien. Výber bol 

zámerný. Respondenti majú konštruovanú stómiu od pol roka do 10 rokov a viac. Všetci 

respondenti sú členmi Ilco klubu v Košiciach. 

Použité metódy a techniky: 

Pri prieskume bola použitá empirická metóda zberu informácií – dotazník, ktorý bol 

zameraný na zistenie zmyslu života stomikov. Dotazníky obsahovali otvorené, polootvorené, 

zatvorené a dichotomické otázky. Pri vyplňovaní dotazníkov bola zabezpečená etická stránka 

prieskumu, respondenti vypĺňali dotazník dobrovoľne a anonymne. 

 

3.1 Interpretácia výsledkov prieskumu  

 

Hypotéza 1 Predpokladáme, že veriaci stomici ľahšie prekonávajú psychické problémy 

vyrovnania sa so svojou chorobou a tým ľahšie nájdu opäť zmysel svojho života a jeho 

perspektívu, ako neveriaci. 
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Tabuľka č.1 Potvrdenie vierovyznania 

Ste veriaci? n % 

Áno 13 68 

Nie 6 32 
Zdroj : Mária Ristvejová, 2010 
 

Graf  č.1 Pôsobenie viery na prekonávanie ochorenia 

 
  Zdroj : Mária Ristvejová, 2010 

 

Na základe týchto výsledkov môžme povedať, že skutočne dochádza k rozdielom medzi 

týmito skupinami, kde veriaci respondenti podstatne pozitívnejšie označujú vplyv choroby 

ako neveriaci. V tomto prípade  je hypotéza 1 pravdivá. 

Hypotéza 2 Predpokladáme, že stomici so sociálnou oporou rodinných príslušníkov 

ľahšie nachádzajú  zmysel svojho života ako stomici bez  sociálnej opory rodiny. 
         Graf č. 2 Dôležitosť pomoci rodiny pri integrácii 

 

                Zdroj : Mária Ristvejová, 2010, s. 48 

 

 Pomoc zo strany rodinných príslušníkov  považuje za dôležitú až 78% respondentov. 

Žiadnu alebo čiastočnú pomoc od svojich rodinných príslušníkov pri integrácii stomikov 

očakáva resp. ju nepovažuje za dôležitú len 11% respondentov. 
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Graf č. 3 Dôležitosť pomoci v období liečby 

 
Zdroj : Mária Ristvejová, 2010,s. 49 

    
 Graf č. 4 Prijatie stómie rodinou 

 
   Zdroj : Mária Ristvejová, 2010, s. 52 

 

Rodinní príslušníci prijali fakt, že budú mať doma stomika takto: 24 % sa snažilo 

„svojmu“ stomikovi byť oporou, 21 % sa s tým zmierilo, 12 % pomohlo pri zriadení 

stomického kútika, 9 % bolo trpezlivých, mali z toho strach a taký istý počet rodinných 

príslušníkov sa s tým nevedelo zmieriť. Podporu pri učení ošetrovať stómiu vyjadrilo 7 % 

rodinných príslušníkov a takému istému množstvu to bolo nepríjemné, len 2 % rodinných 

príslušníkov sa pýtalo prečo. Nikto z rodinných príslušníkov neignoroval stomikové potreby, 

ani ich to nezaťažovalo. Keďže sme zistili, že vzájomné vzťahy pozitívne vplývajú na 

pacienta a jeho vnímanie zmyslu života, môžeme povedať, že aj hypotéza 2 sa potvrdila. 

Hypotéza 3  Predpokladáme, že väčšina respondentov má záujem o vytvorenie 

a udržanie sa v sociálnej sieti. 

Keďže človek je tvor spoločenský a na svoju existenciu nutne potrebuje prítomnosť 

ľudí, je potrebné, aby si vytváral okolo seba sociálnu sieť. Obzvlášť pozitívne je to u ľudí 

s rovnakým postihnutím. Veľký vplyv na život stomikov má členstvo v Ilco klube. Až 90 % 

respondentov sa vyjadrilo, že sa tam cítia veľmi dobre, sporadicky ho navštevuje 10 % 

respondentov. 
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 Graf č. 5 Vnímanie členstva v Ilco klube                                    
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0%

90%

10% 0%

necítim sa tam dobre

cítim sa tam veľmi dobre

navštevujem sporadicky

iné

 
 Zdroj : Mária Ristvejová, 2010, s. 50                                         
 

 Graf č. 6 Akceprácia sociálneho pracovníka 
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 Zdroj : Mária Ristvejová, 2010, s. 61 
 

Respondenti by uvítali pomoc sociálneho pracovníka pri poradenstve o sociálnych 

dávkach – 23 %, pomoc pri nasmerovaní na sociálnu sieť, pri hľadaní nových možností 

zamestnania, ale aj ako emotívnu podporu by využilo 10 % respondentov. Najviac 

respondentov uviedlo možnosť iné – až 47 %.  

Tvrdenie hypotézy, že väčšina respondentov má záujem o vytvorenie a udržanie sa 

v sociálnej sieti, potvrdzujú aj vyjadrenia respondentov, ktorí uviedli, že ich sociálnu sieť 

okrem rodiny tvoria aj lekár, zdravotná sestra, kňaz, priatelia, kolegovia, spolupacienti 

a sociálny pracovník. 
 

 Graf č.7 Vplyv osôb na zmysel života 

  
          Zdroj : Mária Ristvejová, 2010, s. 62 

 

Vplyv na hľadanie zmyslu života mali určité skupiny v takomto zastúpení: rodina 48 %, 

lekár, zdravotná sestra a kňaz 11%, kolegovia a spolupacienti 5%, sociálny pracovník 2 %, 
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psychológ 0 %. Takže na základe výsledkov skúmaných otázok môžme povedať, že aj 

hypotéza 3 sa nám potvrdila. 

 

Záver 

 

Téma zmyslu života je už desaťročia jednou z centrálnych tém. Každý jedinec môže mať 

svoj jedinečný zmysel života, ktorý je ovplyvňovaný hodnotami, postojmi a životnými 

situáciami. Tieto skutočnosti vedú človeka k prehodnoteniu zmyslu života. Hodnota nášho 

ľudského života závisí od tých hodnôt, ktoré sú v nás. Ľudia tvoria svoj svet a je v ňom to, čo 

do neho vkladáme. 
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