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Abstrakt 

Zámerom príspevku je poukázať na jednu cieľovú ideu, ktorá sa vinie celým textom - 

samotný pomáhajúci pracovník pri vykonávaní svojej profesie sa sám konfrontuje 

s uvažovaním a prežívaním svojho zmyslu života ako ľudskej bytosti, pričom zároveň je 

konfrontovaný s existenciálnymi problémami svojich klientov. Táto problematika má viac 

úskalí, na ktoré príspevok poukazuje v súlade s množstvom výsledkov výskumov, ktoré autorky 

príspevku uvádzajú. 
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Abstract 

The intention of this article is to point out the idea of a primary importance, which winds 

through the entire text - assisting staff in carrying out their profession confront themselves 

with the ideas and experiences of their sense of life as a human being, while at the same time 

are faced with the existential problems of their clients. This issue has more difficulties to 

which this contribution pays attention in accordance with a number of research findings that 

the author's contribution indicates. 
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Úvod 

 

Každý človek ako aj pomáhajúci pracovník sa počas svojho života dostáva do situácie, 

kedy sa začne zamýšľať nad zmyslom vlastnej existencie, alebo čo má v jeho živote hodnotu. 

Sú to otázky, ktoré prirodzene vyvierajú z ľudského sebauvedomenia, z pocitu nenaplnenia 

svojho bytia. Závažnosť týchto otázok spočíva v tom, že nie je možné sa im vyhnúť či ich 

potlačiť. Na tieto otázky v nejakej forme sa snaží každý človek na základe reflexie 

zodpovedať, pričom si utvára postoj k životu a k smrti, zvažuje životné ciele a plány. Zároveň 

však preberá za nich aj zodpovednosť. Hľadanie zmyslu existencie človeka ovplyvňuje aj 

spoločnosť, hodnoty danej spoločnosti. Na základe určitých noriem v spoločnosti sa vytvára 

priestor k tomu, aby človek dospel k odpovedi zmyslu života v zásade etických a morálnych 

princípov. Vynára sa tu však otázka, či môže človek počas svojej existencie stratiť zmysel 

života? Vnímanie zmyslu života zo psychologicko - antropologického pohľadu ako 

sociálneho fenoménu má ako každý filozofický problém tri obsahové roviny: - aká je podstata 

skúmaného problému - ako môžeme podstatu poznať - aký má skúmaný problém význam 

(Novosad 2011). Hranice medzi obsahovými rámcami týchto okruhov nie sú úzko vymedzené 

ale navzájom sa prelínajú. Keďže zvýšený záujem o túto problematiku  nájdeme vo vedných 

disciplínach ako sú psychológia, psychiatria, medicína ako aj vo filozofii, v nasledujúcich 

úvahách z existenciálnej perspektívy, budeme čerpať z teórií mnohých významných autorov, 
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ktorí sa vo svojich prácach dotkli témy zmyslu života ale aj tých, ktorých táto problematika 

bola centrálnou v ich koncepciách. 

 

Zmysel života, jeho teoretické, metodologické a štrukturálne vymedzenie 

                                                                                                

    V tejto stati zdôrazňuje sa potreba objasniť pôvod myšlienok zmyslu života v sociálnej 

práci poukázaním na zdroje a motívy vychádzajúce  z existenciálnej teórie. Pra-základným 

predmetom filozofického uvažovania je hľadanie a definovanie toho, čo je podstatou sveta, 

bytia, človeka a jeho zmyslu života. Téma zmyslu života  je centrálnou témou uvažovania od 

doby starovekého Grécka, kedy Platón vo svojom diele Štát (Republica)  si kládol otázku - čo 

je to spravodlivosť, ktorá ho privedie až k definícii zmyslu života, ako spravodlivého, 

cnostného a mravného života. Dosahovaním týchto ideálov, človek získava to najvyššie 

možné poznanie (božské poznanie) v ktorých môže - a vlastne aj musí - nájsť plnohodnotný 

zmysel svojho bytia (Platón 2009). 

 V novšom filozofickom uvažovaní z existenciálneho pohľadu sa kladie dôraz na samotnú 

existenciu  a fenomény s ňou spojené ako sú: sloboda, zodpovednosť, hodnota, zmysluplnosť, 

autentickosť. Existenciálne myslenie preniklo do sociálnej práce v poslednej dekáde 20. 

storočia a to v súvislosti so zmenami spoločenských podmienok. Základnými tematickými 

problémami sú sloboda a zodpovednosť človeka, utrpenie, hľadanie identity a zmyslu života, 

ako aj permanentný zápas o vyvažovanie protikladných stránok života (Navrátil 2013).  

 K autorom, ktorí rozvinuli existenciálne myslenie v pomáhajúcich profesiách 

prostredníctvom existenciálnej analýzy určte patrí aj Frankl. Termín zmysel života či 

zmysluplnosti života spravidla Frankl (in: Tavel 2004), nazýva vôľa k zmyslu. Vníma ju a 

vysvetľuje viacerými spôsobmi. Hovorí napríklad, že je vrodenou túžbou, že je elementárnou 

potrebou, že je snahou jedinca, čo pobáda človeka k ľútosti, že nie je pudom ani chcením . Ak 

vychádzame z toho, že zmysel je niečo stále prítomné a každé naše konanie musí mať zmysel, 

pre ktorý ho robíme, môžeme viesť diskusiu o tom, či je zmysel potrebou. Zmysel slúži ako 

motív a preto ho Maslow (in: Tavel 2004) radí medzi abudančné motívy, ktoré definuje ako 

motívy, ktoré prekračujú rámec akceptovaného stavu uspokojenia. Podľa Křivohlavého 

(2006) je zmysel vyjadrením účelu, zámeru, smeru určitého diania. Zaraďuje tento výraz do 

psychológie ľudskej motivácie, ľudských zámerov, prípadne až účelu vlastnej ľudskej 

existencie. Zmysel života je teda niečo, čo nás sprevádza a ťahá dopredu. Ale odkiaľ sa vzal? 

Máme ho všetci? Na tieto otázky si nemôžeme položiť jednoznačnú odpoveď. Jediné, na čo si 

môžeme odpovedať je, že každý, kto pozná zmysel svojho života ho musel hľadať. Podľa 

Frankla (in: Tavel 2004) „zmysel nemôže byť daný, ale musí byť hľadaný“. V živote  človeka 

nejde o dodanie zmyslu, ale o hľadanie zmyslu, tvrdí Frankl (1971, in: Tavel 2004). Hľadanie 

zmyslu nespočíva v tom, že si zmysel vytvoríme. Takto môže vzniknúť len subjektívny 

zmysel. Človek , ktorý nie je schopný nájsť zmysel, uteká pred pocitom bezzmyselnosti a 

vytvára si niečo subjektívne alebo nezmysel (Hesse 2000, in: Tavel 2004).  

Ako človek môže nájsť zmysel svojej existencie?  Otázku zmyslu nám nekladie človek, ale 

život. Každá situácia v živote je pre človeka výzvou a predkladá nejaký problém na riešenie. 

V každej chvíli života je človeku položená otázka a on na ňu musí odpovedať správne. Vôbec 

totiž nezáleží na tom, čo človek očakáva od života, ale na tom, čo život očakáva od neho. 

Odpoveď dá človek životu tak, že preberie zodpovednosť za vlastný život. Odpoveď dáva 

človek v činoch a v konaní (Tavel 2004). Zmysel človek  nenachádza len v situáciách, ktoré 

sú ale aj v tých, ktoré boli alebo ešte len prídu. Zmysel životu môže dať aj jeden vrcholný 

zážitok, jediný okamih (Tavel 2004). Ak niekto zvíťazí nad vážnou chorobou, úplne zmení 

vnímanie života a  tiež nadobudne preňho zmysel úplne inú podobu. Našiel, čo hľadal. 

Skutočný zmysel svojho života. To sa ale netýka len negatívnych životných situácií akou je 

choroba, ale aj pozitívnych. Niekto dosiahne v práci to, po čom túžil, prežíva vrchol a zároveň 
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sa mu naplnil zmysel, za ktorým išiel. Táto cesta  ale pre neho nekončí, pretože život  má pre 

neho nachystané ďalšie otázky, na ktoré znovu musí hľadať odpoveď. Pozitívne pocity a to,  

že jeho život má zmysel,  ho motivujú postaviť sa ďalším problémom tvárou v tvár.  

Podľa  Křivohlavého (2006) pri vytváraní  zmyslu života ide o proces, pri ktorom ľudia 

jednak hodnotia, jednak prehodnocujú význam určitých udalostí pri hľadaní ich zmyslu. 

Taylorová (1983, in: Křivohlavý 2006) hovorí, že keď sa ľudia dostanú do situácie veľkého 

trápenia, dochádza k zvýšeniu potreby nachádzať zmysel. Parker a Folkmanová (1997, in: 

Křivohlavý 2006) chápu tvorbu zmyslu ako „hľadanie toho, čo je podstatné, či podstatne 

dôležité v danej situácii. 

Môžu ľudia stratiť zmysel života? Príkladom straty zmyslu môže byť aj samovražda. 

Človek pri hodnotení svojho života nenachádza žiadny jeho zmysel, a to ho vedie k beznádeji, 

smútku, čo môže vyústiť až do samovraždy. Takéto situácie sú krajné, ale predsa k nim 

dochádza.  Samovražda, ale nič nerieši, len zvečňuje to, čo sa stalo (Tavel 2004).  

Zdá sa, že človek potrebuje zmysel. Ak by mal človek žiť bez zmyslu, ideálov a  cieľov, 

vyvoláva to značné problémy. V ťažkých prípadoch to môže viesť až k rozhodnutiu 

skoncovať so životom. Frankl  (Yalom 2006) poznamenal, že človek v koncentračnom tábore 

mal len veľmi malú šancu na prežitie. V týchto krajných prípadoch môžeme vidieť aký je 

zmysel pre človeka dôležitý. A zvlášť pre človeka, ktorý je v zlej životnej situácii, či už 

spôsobenej chorobou alebo zlými sociálnymi podmienkami. Práve v týchto situáciách je 

človek náchylný vzdať sa hľadania zmyslu svojho života a ukončiť ho. Preto je potrebné 

ľuďom umožniť  a pomôcť pri hľadaní zmyslu ich života. 

Zmysel a jeho jazyková analýza nám poskytuje množstvo významov. Podľa Halamu   

(2000, in: Tavela 2004) so zmyslom života súvisia dva z nich. Prvý sa týka chápania a 

vyjadruje poznanie, pochopenie a interpretáciu nejakej veci. To znamená, že po aplikácii 

tohto významu na život, ide o pochopenie a porozumenie životných udalostí. Druhý sa týka 

dôležitosti a závažnosti. Používa sa, ako vyjadrenie relevantnosti t.j. „malo to pre neho 

zmysel“. V súvislosti so zmyslom života vyjadruje prítomnosť relevantných a významných 

cieľov či hodnôt v živote človeka . 

 Trochu podobne vysvetľuje významy slova zmysel  Křivohlavý (2006). Podľa neho má 

zmysel tiež dva významy:  

 zmysel ako význam a  

 zmysel ako vyjadrenie účelu, zámeru. 

Zmysel ako význam chápe, ako význam nejakého slova prípadne myšlienky. Súčasne pod 

toto chápanie zmyslu zaraďuje aj hodnotu a dôležitosť istej veci. Toto môžeme stotožniť s 

chápaním zmyslu u Halamu (2002). Druhým významom slova zmysel, ktorý je pre nás 

dôležitejší, myslí určitý zámer, smer ďalšieho vývinu udalostí. Slovom zmysel sa v 

neposlednom rade označuje celkové zameranie ľudskej existencie .  

Povedať ale jednoznačne, čo označujeme pod pojmom zmysel alebo zmysluplnosť sa 

doteraz nepodarilo. Jedna z prvých definícií zmysluplnosti  znie: „Zmysluplnosť života je 

výrazom hodnoty, ktorú prisudzujeme udalostiam a behu života, aj významu, ktorý 

priraďujeme vlastnej existencii“ (Reker, Wong, 1988, in: Křivohlavý 2006). Podľa tejto 

definície je dôležitá hodnota cieľa. Od nej sa odvíja chápanie zmysluplnosti. Keď si niečo 

nevážim tak mi je jedno, čo sa s tým deje, teda to pre mňa nemá veľký zmysel (Křivohlavý 

2006).  

V poradí druhým autorom  ktorý sa pokúsil definovať konštrukt zmysel a zmysluplnosť bol 

Baumeister (1991, in: Křivohlavý 2006): Zmyslom sa rozumie „spoločensky zdieľaná 

mentálna reprezentácia (predstava) vzťahov medzi vecami, udalosťami a dianím“. 

 Tento psychologický konštrukt sa pokúsil definovať aj Křivohlavý (2006): Tam kde je 

ľudské vedomé jednanie a rozhodovanie o ňom zamerané k určitému, pre daného človeka 
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hodnotnému cieľu, t.j. tam, kde je toto jednanie z úmyslu a vôle daného človeka cieľavedomé, 

tam môžeme hovoriť o účelnej a zmysluplnej činnosti.  

 Rôzne teórie definovali zmysel života, a je len na nás, ktorá z nich nám je najbližšia. 

Frankl (in: Křivohlavý 2006) zmysel chápe ako „ všeobecný ľudský mentálny jav, ktorý je 

predpokladom pre to, aby nám telesne aj duševne bolo dobre“.  Franklov konštrukt (1971, in: 

Tavel 2004) vôľa ku zmyslu je „ túžba človeka čo možno najzmysluplnejšie naplniť svoju 

existenciu“. Je to „vôľa vnímať, vyčítať zmysel v okolí, interpretovať, organizovať elementy 

podnetov do zmysluplných celkov“.  

Maslow (in: Tavel 2004), americký psychológ, považoval zmysel života za vnútornú 

vlastnosť človeka, ktorá sa vynára ako mohutná motivačná sila, ak sú uspokojené nižšie 

potreby. Zmysel života je metapotreba, ktorá musí byť naplnená, aby človek fungoval zdravo. 

Ak naplnená nie je, spôsobuje poruchy . 

Yalom (2006) pojednáva o zmysle a cieli, ako o dvoch synonymách. Hľadanie zmyslu je 

pre neho hľadanie súdržnosti. Cieľ sa vzťahuje k zámeru, účelu  alebo funkcii. Yalom si 

kladie dve otázky „Aký je zmysel života?“ a „Aký je zmysel môjho života?“ k týmto otázkam 

sa vzťahujú aj dva zmysly života, ktoré Yalom vymedzil. Prvá otázka sa týka kozmického 

zmyslu, teda či život všeobecne zapadá do nejakého súdržného vzorca. Kozmický zmysel 

implikuje nejaký plán, ktorý existuje mimo a nad človekom a nutne poukazuje na nejaké 

tajomné alebo duchovné usporiadanie vesmíru. Druhá otázka sa týka pozemského zmyslu 

života. Tento zmysel zahrňuje účel. Ten,  kto má pocit zmysluplnosti, vníma život akože má 

nejaký účel alebo funkciu, ktorú je možné naplniť. Človek, ktorý má pocit kozmického 

zmyslu, všeobecne vníma aj zodpovedajúci pocit pozemského  zmyslu. 

Podľa Popielského (2005) pocit zmyslu života patrí k  radu typicky ľudských, subjektovo – 

osobných, prvotných skúseností, ktorý sa nedá zredukovať na jednoduchšie kvality, napriek 

ich účasti v procese spoluformovania jeho vzniku. Pojem „pocit zmyslu života“ vyjadruje 

hlbokú, základnú aj keď zároveň veľmi všeobecnú motiváciu, ktorá je nutná pre každú 

činnosť a súčasne významná pre realizáciu každej jednotlivej ľudskej existencie. Pocit zmyslu 

života - charakteristická vlastnosť existencie ako špecifický fenomén manifestujúceho sa 

života v jeho ľudskej forme, je osobnou a osobnostnou potrebou človeka, obsah ktorého, sa 

nevyčerpáva v psychofyzických požiadavkách. Čiže môžeme povedať, že je to nejaká vyššia 

potreba, ktorá pod sebou zahŕňa všetky ostatné potreby. 

Zmysel života ako psychologická kategória pozostáva podľa jednotlivých autorov z 

viacerých komponentov. Vlastný zmysel života naznačuje, že žitie tvorí „ kompaktný logický 

celok“. Halama (2002, in: Křivohlavý 2006)  vypracoval dvojfaktorový model zmyslu života. 

V zmysle života poukazuje na dve základné oblasti: chápanie sveta a snaha realizovať životné 

ciele. S týmto vnímaním úzko súvisí aj model Thompsona a  Janigiana (1988, in: Křivohlavý 

2006), ktorý v rámci životných schém rozoznávajú dve zložky: zmysel pre rád a poriadok a 

existencia určitého účelu. Dittmann-Kohli a Westerhof (2000, in: Křivohlavý 2006) hovorí o 

interpretatívnom a  smerovom aspekte zmysluplnosti života. Ide o tvorbu kognitívneho 

vnímania samého seba a sveta na jednej strane a o vnímanie plánov, túžob na strane druhej. 

Tento dvojfaktorový model sa ukázal ako neúplný a preto ho Reker a Wong  (1988, in: 

Křivohlavý 2006) prepracovali na trojfaktorový model zmysluplnosti života. Podľa tohto 

modelu má zmysel života tri komponenty: kognitívny, afektívny a motivačný. Kognitívny 

komponent považovali za dominantný. Halama (2002, in: Křivohlavý 2006) ale v pokusoch 

zistil, že dominantným komponentom je motivačný. Tento trojkomponentový model chápe 

zmysluplnú činnosť ako interakciu nasledujúcich troch komponentov: 

1.  kognitívny komponent – ide tu o kognitívny rámec situácie sveta aj seba samého. 

a. Patria sem aj také veci ako presvedčenia, viera a hodnoty.  
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2.  motivačný komponent – z vnímania súčasného sveta vyplýva aj to, ako by svet mal 

vyzerať, o čo sa máme usilovať, do čoho sa vyplatí vložiť energiu a naopak  čomu sa 

treba vyhnúť. 

3.  afektívny komponent – realizácia cieľov je sprevádzaná emocionálnou reakciou. 

Priblíženie sa k cieľu je sprevádzané s kladnými emóciami a vzďaľovanie sa od cieľa je 

spojené s negatívnymi emóciami. Patria sem pocity šťastia, nadšenia, ale aj depresie.   

Popielski (2006) uvádza štyri komponenty, ktoré sú obsiahnuté v pociťovaní zmyslu 

života.  

1.  intelektuálny komponent – vzťahuje sa na poznanie prirodzenosti ľudského života, 

prostredia aj osobných cieľov. Týka sa aj schopnosti jednotlivca poznávať svoju 

vlastnú prirodzenosť a históriu svojho života. 

2.  emocionálno – citový komponent – týka sa schopnosti človeka prežívať seba 

samého, reagovať na hodnoty  a v rámci nich na vlastné prehry či úspechy. 

3.  vôľovo–snahový komponent – schopnosť človeka vyberať si ciele a zaujímať 

postoje. Ide o osobný stav jednotlivca usilujúceho sa o dosiahnutie hodnôt. 

4.  existenciálno–činnostný komponent – je výrazom osobného „áno“ povedaného 

konkrétnemu životu. 

Autorská dvojica Crumbaugh a Maholick sa pokúsili myšlienky Frankla sformulovať do 

podoby  dotazníka. Výsledkom ich práce je dotazník PIL (Purpose in Life Test 1976). Podľa 

tohto dotazníka môžeme sledovať 6 komponentov, ktorých autorom je Czekiera (1994). 

Štruktúra zmyslu života obsahuje nasledujúce komponenty: 1) afirmácia žitia, 2) vnímanie 

slobody, 3) sebaakceptácia, 4) vnímanie cieľa, 5) postoj k smrti a 6) vnímanie budúcnosti. O 

týchto  komponentoch budeme bližšie hovoriť v nasledujúcich podkapitolách.  

 

Vnímanie cieľa 

 

Človek je bytosť, ktorý vykonáva určitú činnosť nie pre radosť,  ale preto, aby dosiahol 

určitý cieľ. Čo by sa stalo, keby sme nemali žiadne ciele? Mal by náš  život zmysel? Aj tieto 

otázky nás môžu priviesť k myšlienke, nakoľko sú ciele dôležité pre samotný zmysel života. 

Už sme spomínali, že ciele sú komponentom zmyslu života, ale niektorí autori ich dokonca 

stotožňujú.  

Ciele a snahy predstavujú jeden z elementov vlastných pre osobu. Sú úzko spojené s 

vnímaním  zmyslu života. Nezávislé stanovenie cieľov dovoľuje jednotlivcovi zachovať 

vnútorné sebaovládanie, slobodu a autonómiu. Ciele a snahy súvisia s dvoma sférami osoby: 

poznávacou a emocionálnou. Ciele vplývajú na správnosť myslenia, na proces učenia sa, aj na 

zapamätávanie (tak ako pozitívneho tak aj negatívneho) a tiež na správnosť konania. Sú 

základnými kategóriami „organizujúcimi znalosti osoby do vlastných tém aj o iných ľuďoch, 

sú nadradené voči osobnostným rysom“. Základ ľudských cieľov a snáh je chápaný cez 

potreby osoby. Dosiahnutie týchto cieľov vedie k približovaniu sa k rozhodnutiu, ktoré osoba 

chápe ako cenné. Podľa Grzegorzyka (2003, in: Mausch, Ryś 2006) si človek  cení 

predovšetkým 1) svoje vlastné prežitie, 2) pomer s inými ľuďmi, 3) vzťahy s inými 

mimoľudskými predmetmi (vzťahy s okolím), 4) vzťahy s celou realitou. Všeobecne si človek 

cení: 1) to, čo chápe ako bezprostredne priaznivé a súvisiace s ním samým, 2) to, čo súvisí so 

stavmi iných ľudí, ako výsledok empatie, pochopenia  a odolnosti, 3) to, čo si cení nepriamo a 

čo súvisí s jeho poznatkami, predstavivosťou a okolnosťami (Mausch, Ryś, 2006). Teda za 

ciele si človek stanovuje to, čo mu prinesie nejaký prospech alebo  to, čo je pre neho 

hodnotné.  

Podľa Křivohlavého (2006) činnosti človeka sú cieľavedomé. Príkladom takejto činnosti je 

stavba domu. Dom je konečným cieľom, ktorý je súčasťou nadradeného životného plánu 

rodiny. Človek nejedná náhodne, ale naopak využíva možnosti stanovovať si ciele svojho 
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jednania a k nim potom vzťahuje aj svoje snaženie. Kruglanski (1996 in: Křivohlavý 2006) 

definuje cieľ ako: „ žiadúci či vytúžený stav sveta, ktorého sa človek snaží dosiahnuť alebo ho 

realizovať svojou aktivitou“. Podľa Emmonsa (2005, in: Křivohlavý 2006) ciele predstavujú 

skôr možnosť než skutočnosti. To znamená, že stanovenie určitého cieľa neznamená, že ho 

jedinec aj dosiahne. Mnoho cieľov jedinec nedosiahne, ale dôležitá je snaha ich dosiahnuť . 

Ciele, ktoré si stanovíme ovplyvňujú naše konanie aj náš život a tým mu dávajú zmysel.  

 

 Postoj k smrti 

 

Smrť sprevádza človeka celým životom. Tak ako človek prechádza jednotlivými životnými 

obdobiami, tak sa mení aj jeho pohľad na smrť. V detstve a puberte smrť nezohráva nejakú 

výraznú úlohu. Deti si smrť uvedomujú len v krízových situáciách. Predstavuje pre nich to, čo 

sa musí stať. Yalom (2006) ale tvrdí, že deti sa smrťou zaoberajú v rannom detstve veľmi 

intenzívne. Ich úlohou je vyrovnať sa so strachom so zániku. U pubescentov smrť vystupuje 

ako niečo, čo dokážu premôcť. Je pre nich typické riskantné správanie, kde im často hrozí 

smrteľný úraz, ale oni ako keby si túto skutočnosť neuvedomovali. Je to preto,  lebo ich 

myslenie sa pohybuje v rámci, že im sa nič nemôže stať. Adolescencia je obdobie 

psychického dospievania. Človek si v tomto období odpovedá na mnoho existenciálnych 

otázok. Jednou z nich je aj smrť. Mladí adolescent má zo začiatku strach zo smrti, vyhýba sa 

kontaktu s ňou dovtedy, kým sa s ňou nezmieri a nenájde jej zmysel. V tomto období je to 

obzvlášť ťažké, pretože mladý organizmus si nechce  pripustiť, že môže teraz zomrieť. Tým, 

že dospievajúci jedinec príjme smrť ako fakt a súčasť života, tým sa stále viac približuje k 

väčšej zrelosti svojej osobnosti. V čase dospelosti človek nemá čas zaoberať sa otázkami 

smrti. V tomto období celú jedincovu myseľ zapĺňa rodina, práca a živobytie. Na smrť ho 

prinúti myslieť až nejaká  choroba, ktorá by ho mohla ohroziť. Čím sa zdravotný stav jedinca 

zhoršuje, tým je človek viac nútený stáť zoči – voči realite.   

V starobe je už mnoho ľudí vyrovnaných s tým čo príde. Niektorí smrť dokonca očakávajú.  

To  ako ľudia smrť vnímajú,  závisí od všetkého čo prežili, čo v živote dosiahli, ako hodnotia 

svoj život a či trpia nejakými chorobami. Ak človek nezažil to,  po čom túžil a nedosiahol 

svoj cieľ, nebude chcieť zomrieť. Bude sa snažiť zmeniť skutočnosť tak,  aby bol spokojný a 

zmierený.  

Človek je ako bytosť vybavený viacerými spôsobilosťami:  

1. myslením – príčinným aj perspektívnym,  

2. transcendenciou,  

3. schopnosťou urobiť  seba objektom vlastnej reflexie.  

Žitím si človek uvedomuje vplyv času aj časovosť svojho bytia. Človek si počas života 

kladie nielen otázky typu: ako žiť? Ale aj : čo ďalej?, čo po smrti?. Konfrontácia s takýmito 

situáciami odhalí ambivalenciu samotnej existencie (Makselon 1990, in: Mausch, Ryś 2006). 

Z jednej strany človek odhaľuje svoju zraniteľnosť, ohraničenie v čase žitia, odsúdenie na 

umieranie, a zo strany druhej, že neumiera do konca, ale že je odkázaný na rozvoj, že zákony 

vládnu látke, nie konaniu vo sfére duchovnej.  Smrť je jediným pevným faktom, ktorý zostáva 

pre človeka záhadou, ku ktorej nemôžeme preniknúť ani ju poznať. Tajomnosť smrti  slúži 

ako zdroj nepokoja, strachu a úzkosti (Mausch, Ryś 2006). Podľa Yaloma (2006) strach zo 

smrti hrá dôležitú úlohu v našom prežívaní. Desí nás tak ako nič iné, je to temný, rušivý zjav 

na okraji vedomia. Ako  niečo desivé nás, ale nenecháva nečinnými, ale vedie k postaveniu sa 

skutočnosti. Človek nadobudne skúsenosti a do budúcnosti nadobudne viac odhodlania a 

odvahy.  
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Sebaakceptácia 

 

Podľa Výrosta (1997) odlíšiť seba samého od okolitého sveta je prvý nutný krok pri 

utváraní vzťahu k sebe samému. Nezastupiteľnú úlohu tu má od samého začiatku pamäť. 

Kvalita a kvantita interpersonálnych interakcií, rozvoj reči a myslenia vedie k tomu, že 

jedinec si je schopný uvedomiť sám seba. Sebaobraz sa mení v priebehu celého života 

človeka.  

Sebaakceptácia je jednou z najdôležitejších regulačných štruktúr, ktorá súvisí s vnímaním 

vlastného „ja“. Sebaakceptácia je všeobecné ocenenie samého seba,  ktoré sa vyznačuje 

vzťahom osoby  do seba. Sebaakceptácia odkrýva role k zachovaniu emocionálnej rovnováhy 

a je jedným z  faktorov spolupôsobiacich na fungovaní človeka. Sebaakceptácia je rozšírením 

osoby do všetkých jej rozmerov, tj. do rozmeru fyzického, psychického, čo je do základných 

osobných atribútov, v ktorých možno vymedziť : rozumnosť aj vedomie seba samého, 

slobodu aj intencionalitu, zodpovednosť, intimitu aj svojráznu nedostupnosť, tvorivosť a 

dôstojnosť. Sebaakceptácia sa viaže na obraz vlastnej osoby. Do  oblasti vlastného „ja“ 

vstupuje skúsenosť  spätá s „vlastnou telesnou aj duchovnou štruktúrou“ (Mausch, Ryś 2006).  

 

Afirmácia žitia 

 

Afirmácia žitia znamená zamilovanie si života, túžba po živote, pud žitia. Slovo afirmácia 

pochádza z latinského afirmatio – používanom v zmysle potvrdenie, zhoda, uznanie či  súhlas. 

Vo vzťahu k žitiu to označuje zmierenie sa s povahou vlastného bytia. V svetle povahy bytia 

samoafirmácia žitia označuje afirmáciu, ktorá prekonáva popretie žitia. Pod afirmáciou života 

môžeme rozumieť:  

1. silu bytia spätú z jednej strany so smerovaním k sebazachovaniu (vnímanie identity), a 

z  druhej strany so snahou o rozvoj.  

2. zhoda v procese stávania sa (akceptácia povahy človeka),  

3. odvaha žitia,  

4. zmierenie sa s plynutím času,  

5. dôvera v seba i v svoje bytie,  

6. zmierenie sa s ambivalenciou, to znamená uznanie problematickosti ľudskej  

skúsenosti a tiež akceptácia životných kríz,  

7. nastavenie na riadenie seba z vlastnej povahy,  

8. odvaha bytia, zároveň zo stránky smrti  (prekonanie strachu zo smrti), ako aj v oblasti 

náhody (prekonanie strachu zo žitia),  

9. akceptovanie namáhavosti existencie, t.j. úsilie žitia s ktorým súvisí zmätenosť, bolesť, 

rozčarovanie,  

10. afirmácia samého seba (Ryś, Mausch 2006).  

 

Vnímanie slobody 

 

Sloboda je najčastejšie interpretovaná ako: 1) nezávislosť (napr. sloboda vnútorná – 

nezávislosť od osobných štruktúr človeka spätých s biologickým, psychickým, duchovným a 

sociálnym rozmerom a vonkajšia – nezávislosť od spoločenských a kultúrnych faktorov), 2) 

tvorivosť (ako smerovanie k bytiu seba , do vyjadrenia seba,  k autentickému bytiu), 3) voľba  

(a) schopnosť rozlíšenia potrieb aj vybratia si dobra alebo zla, (b) intenzita nezávislosti. 

Sloboda sa prejavuje v dynamike vôle, v „ chce“, ktoré je situované vo vedomí osoby medzi 

zážitkami „môžem – nemusím“, 4) sebaurčenie – človek ako iniciátor činov a skutkov môže 

vykonávať voľby týkajúce sa samého seba. Môže si vybrať žitie v slobode alebo útek pred 

slobodou. Štruktúra sebaurčenia obsahuje: 1) vlastníctvo seba 2) sebaovládanie. Človek sa 
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stáva sám sebe pánom v reflexii, vedomým  rozmýšľaním  nad sebou aj svojimi voľbami. 5) 

hodnota (ako niečo cenné) (Ryś, Mausch 2006).  

 

Vnímanie budúcnosti 

 

Budúcnosť definujeme ako niečo čo nás čaká, čo sa nám môže stať. S budúcnosťou sa 

spájajú snahy jednotlivých ľudí aj ich očakávania. Veď nie nadarmo sa vraví, že „dúfame v 

lepšiu budúcnosť“. Teda očakávame, že to čo príde bude lepšie ako to, čo bolo doteraz. S 

budúcnosťou spájame aj nádej, ktorá je veľmi dôležitá pri vnímaní a hodnotení svojho života. 

Budúcnosť v sebe nesie zakódované veľké množstvo čiastkových informácií. Mnoho ľudí 

neverí, že môže prísť ešte  niečo lepšie. Vnímanie budúcnosti sa odzrkadľuje  vo vnímaní 

súčasného života. Či sme s ním  spokojní, alebo sa usilujeme ho zmeniť a tým si zabezpečiť 

lepšiu budúcnosť. Tento komponent tiež prispieva k zmyslu života a spojením všetkých 

doterajších komponentov si môžeme utvoriť aspoň akú – takú predstavu o tom, čo budeme 

pozorovať a merať.    

 

Pomáhajúce profesie – zisky a straty 

 

„...existuje mnoho povolaní, ktorých hlavnou náplňou je pomáhať ľuďom: lekári, sestry, 

pedagógovia, sociálni pracovníci, ošetrovateľky, psychológovia“. „Na rozdiel od iných 

povolaní však v týchto profesiách hrá podstatnú rolu ľudský vzťah medzi pomáhajúcim 

profesionálom a jeho klientom. Klient, resp. pacient potrebuje veriť svojmu lekárovi a cítiť 

ľudský záujem od svojej ošetrovateľky, žiak si chce vážiť svojho učiteľa, klienti by radi 

dôverovali sociálnej pracovníčke“ (Kopřiva 2000, s. 14). Aj iné ako pomáhajúce profesie sa 

odohrávajú v neustálom kontakte s ľuďmi – advokáti, manažéri, holiči... Tu však stačí 

pracovníkovi správanie v súlade s konvenciami – slušne. Nečaká sa od nich osobný vzťah. 

Pomáhajúci pracovník sa však veľmi často stretáva s ľuďmi v núdzi, ktorí potrebujú viac ako 

len slušnosť: prijatie, spoluúčasť, porozumenie, pocit, že pomáhajúcemu pracovníkovi nie sú 

na záťaž, že pracovník ich neodsudzuje. Všímajú si neverbálne prejavy pracovníka pri 

vzájomnom kontakte, ktoré vytvárajú určitú atmosféru medzi klientom a pracovníkom, a ktoré 

klienta posilňujú alebo naopak zneisťujú. Klient potrebuje dôverovať, cítiť sa bezpečne a byť 

prijímaný. Bez tohto vzťahového rámca sa práca pomáhajúceho stáva iba výkonom zverených 

právomocí. Kopřiva (2000) pri tejto príležitosti rozlišuje angažovaných a neangažovaných 

pracovníkov. Neangažovaní pracovníci ponímajú svoju prácu ako výkon zverených 

kompetencií bez osobného záujmu o klienta. V tomto prípade môže byť vzťah ku klientovi 

dokonca aj horší ako neutrálny. Pre angažovaných pracovníkov je pomáhanie nepochybne 

zmysluplná činnosť a aj napriek nižšiemu príjmu sú ochotní vykonávať toto zamestnanie. 

Pomáhajúci sa zaoberá dôležitými životnými problémami konkrétnych ľudí. Pokiaľ sa mu 

práca darí, potom nastáva uspokojujúci pocit bez pochybností o tom, akému vývoju vlastne 

napomáha. Pomáhajúce profesie patria k tým, ktoré môžu nadchnúť, ktoré angažujú človeka 

celého – teda nie je to práca nevyhnutná pre umožnenie skutočného života po pracovnej dobe. 

A ďalším ziskom je poskytovanie príležitosti k prekonaniu pocitu vlastnej osamelosti a väčšej 

významnosti. Aj medzi angažovanými pracovníkmi však existujú rozdiely hlavne vo výbere 

sociálnej skupiny, ktorej sa chcú pri svojej práci venovať. Pri práci so starými, chudobnými, 

osamelými a postihnutými ľuďmi veľmi záleží na životnej filozofii pomáhajúceho. Napríklad, 

jedni vidia zmysel života v práci so starými ľuďmi – osamelosť v starobe vnímajú ako 

dôležitý a dramatický životný zápas, v ktorom ide o riešenie podstatných životných 

problémov, iní zase vnímajú prácu v domove dôchodcov ako málo produktívnu a preto sa 

radšej venujú deťom alebo mladým rodinám (Kopřiva 2000). 
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Čo sa týka „strát“ v pomáhajúcich profesiách Rogers (1998) upozorňuje na 

nebezpečenstvo „certifikovania“ ľudí, ktorí pomáhajú iným. Kritizuje množstvo vynaloženej 

energie na tvorbu pravidiel, predpisov, kvalifikácií a skúšok, pričom nám unikajú napríklad 

osoby, ktoré riešili určité životné situácie a vedeli by pomôcť takým, ktorí majú podobné 

problémy. Títo ľudia väčšinou nespĺňajú náročné kritériá pre profesie pomáhajúceho typu, čo 

považuje za škodu. Zdôrazňuje tvorivosť a inováciu hlavne v oblasti vzdelávania ľudí 

pomáhajúcich profesií – spraviť povestný krok ku sebaaktualizácii. „Poradca je človek ako 

ktokoľvek iný. Potrebuje teda odpočinok, čas na relaxáciu a duševnú hygienu, súkromie aj 

priestor pre vlastný život. Nemožno od neho očakávať, ani on sám by nemal mať od seba také 

očakávania, že bude podávať maximálny výkon po celý deň. Dlhodobé preferovanie 

obetavosti a potlačovanie osobných záujmov a potrieb je jednou z príčin syndrómu vyhorenia 

a úplného duševného a fyzického vyčerpania. To súvisí so „spasiteľským komplexom“, 

ktorým trpí mnoho začínajúcich poradcov a terapeutov. Sú totiž presvedčení, že oni sú tými, 

ktorí ako jediní môžu (a teda musia) klientovi porozumieť a pomôcť. Zároveň tu hrozí 

nebezpečenstvo, že porušia zásadu sebakritickosti alebo sa púšťajú do práce, ktorá prekračuje 

ich kompetencie aj osobné možnosti“ (Novosad 2000, s. 97). Aj pracovníci vykonávajúci 

pomáhajúcu profesiu potrebujú pomoc a podporu. Hlavne čo sa týka zvládania psychickej 

záťaže a z toho vyplývajúcich ďalších ťažkostí. Situácie, keď sa pracovník necíti fyzicky 

alebo psychicky dobre, výrazne ovplyvňujú prácu s klientom. Na to, aby k takýmto situáciám 

dochádzalo čo najmenej alebo v lepšom prípade vôbec, by mali dohliadať takzvaní 

supervízori, ktorí by mali byť schopní nestranne, starostlivo a pozorne postrehnúť detaily, 

ktoré by supervidovanému (pracovníkovi) pomohli pozrieť sa na svoje problémy z iného 

pohľadu a tým mu uľahčiť ich riešenie. V nadnesenom význame by sa dalo povedať, že 

supervízori sú tí, ktorí by mali pomáhať pracovníkom pomáhajúcich profesií (Úlehla 2005). 

„Keď sa pracovníkovi dobre vodí, cíti, že prispieva k všeobecnému poriadku a rozvoju 

koordinácie a harmónie – darí sa mu robiť pekné veci. Ľuďom dáva pocit prináležitosti k 

okoliu a súčasne pocit vlastnej jedinečnosti“ (Úlehla 2005, s. 26). 

 

Vymedzenie problému a výskumné ciele 

 

V záujme odhalenia vnútornej štruktúry zmyslu života odborníkov, ktorí pracujú 

v pomáhajúcich profesiách, sme uskutočnili pomerne veľký počet výskumov, ktorých 

spoločným menovateľom boli: 

1.  zistenie vnútornej štruktúry zmyslu života u sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

prípadne iných pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s rôznymi sociálne rizikovými 

cieľovými skupinami. 

2.  Jednotne použitá metodika na meranie štruktúry zmyslu života PIL (1976). 

 

Išlo o nasledovné sociálne rizikové cieľové skupiny: dlhodobo chorí (onkologicky chorí 

adolescenti, pacienti a pacientky so zlyhanými obličkami, pacienti s ICHS), nezamestnaní, 

umierajúci, bezdomovci, seniori, adolescenti humanitne a technicky zameraných smerov. Pre 

účely tohto príspevku vyberáme výskumné výsledky u pacientov a pacientok so zlyhaním 

obličiek, nakoľko doteraz neboli nikde uverejnené. Na základe týchto výsledkov sa pokúsime 

poukázať na možnosti nájdenia zmyslu života pri pomoci iným. 

Výskumný problém si môžeme vymedziť tromi okruhmi:  

 Je rozdiel vo vnímaní zmyslu života u pacientov  so zlyhaním obličiek  v porovnaní so 

zdravými  ľuďmi ? 

 Existuje rozdiel vo vnímaní zmyslu života medzi mužmi a ženami so zlyhaním obličiek? 

 Existuje rozdiel vo vnímaní zmyslu života medzi mladšími a staršími pacientmi trpiacimi 

týmto ochorením? Vo svojich predpokladoch sme uvažovali, že pacienti a pacientky so 
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zlyhaním obličiek sa budú signifikantne líšiť od vzorky zdravých ľudí vo vnímaní zmyslu 

života vo všetkých jeho komponentoch.   
 

 Výskumná vzorka 

 

Výskumnú vzorku  tvorilo 14 pacientov so zlyhaním obličiek a 15 zdravých ľudí. Pacienti 

so zlyhaním obličiek boli rozdelení do štyroch skupín na  mužov a ženy a na pacientov 

s vekovým ohraničením do 55 rokov nad 55 rokov nenáhodným výberom na základe spĺňania 

podmienok diagnózy N17 - N19 podľa MKCH X. Za zdravých ľudí sme považovali tých 

ľudí, ktorým prípadná choroba výrazne neovplyvnila  kvalitu a zmysel života, teda tých 

u ktorých sa výrazná zmena zdravia neobjavila. Výber sa uskutočnil príležitostným výberom.  

Pacientov sme získali z Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, Košiciach a v Prešove. 

Pacientom boli administrované dotazníky buď v ambulanciách alebo priamo na oddelení. 

Ekvivalenciu skupín sme zabezpečili tak, že sme aplikovali väčšie množstvo dotazníkov a 

potom sme ich rozdelili podľa veku a pohlavia a  vybrali potrebný počet. To isté sme urobili v 

skupine zdravých aj chorých, teda  porovnávali sme zdravých v istom vekovom rozmedzí a 

skupinu pacientov so zlyhávaním obličiek v obdobnom vekovom rozmedzí. Výsledky z 

dotazníkov potom boli spriemernené a za pomoci štatistiky porovnané. 

Tabuľka č. 1: Vekové zastúpenie vo vzorke 

Vek ( rokov) F ( frekvencia) % ( Percento) 

Do 55 rokov 16 55,2 % 

Nad 55 rokov 13 44,8 % 

Spolu 29  100 % 

 

Tabuľka č. 2: Rodové zastúpenie vo vzorke 

Rod F ( frekvencia) % ( Percento) 

Muži  9 31 % 

Ženy 20 69 % 

Spolu  29  100 %  

Výsledky sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS 14.0. Zistili sme si úroveň 

normality. Pri normálnom rozložení sme použili parametrickú štatistiku konkrétne t- test. Pri 

nenormálnom rozložení sme vypočítali Man – Whitneyho U- test.  

 

 

Vybrané výsledky výskumu 
 

Z grafu 1 vidíme, že existujú rozdiely vo vnímaní zmyslu života meraného dotazníkom PIL 

medzi zdravými a chorými respondentmi. Zdraví respondenti označili až zo 64,5 % veľmi 
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vysoký zmysel života, zatiaľ čo u dialyzovaných pacientov je to len 35,5 %. Takisto môžeme 

vidieť veľký rozdiel v stupni nízkeho zmyslu života. Dialyzovaní pacienti majú zhoršenú 

kvalitu života aj pohodlie, čo sa odráža vo zmysle života, kde až 77,4 % respondentov 

označilo nízku úroveň zmyslu života. Hodnoty sme získali vypočítaním frekvencií pre 

zdravých aj dialyzovaných pacientov v daných položkách. Tieto hodnoty sme porovnali a 

previedli na percentuálne hodnoty.  

Tabuľka č. 3: Rozdiely medzi zdravými a dialyzovanými respondentmi v dimenzii hodnota budúcnosti: 

Dimenzia 

hodnota 

budúcnosti 

Zdraví 

respondenti 

Dialyzovaní 

respondenti 

Normalita Man- 

Whitney U-test  

Sig. ( 2-

tailed) 
X s.d. X s.d.  

Položka 7 5,8

0 

1,08 5,0

0 

2,11 - 1, 49 0, 418 

Položka 17 5,2

6 

1,48 4,2

1 

2,08 - 1,121 0, 129 

Spolu 5,5

3 

 4,6

05 

 - 1,404* 0, 270* 

Legenda k tabuľke č.3.: 

* normalita a signifikancia je vypočítaná z priemerov daných položiek pre každého respondenta zvlášť 

x – priemer odpovedí u jednotlivých skupín 

s.d. - smerodajná odchýlka pre jednotlivé skupiny 

 

Pred samotným výpočtom sme uskutočnili zisťovanie normality. Údaje sú normálne 

rozložené ak spĺňajú kritérium pre normalitu a ležia v rozmedzí medzi -1 až 1. Položky pre 

dimenziu hodnota budúcnosti majú normalitu -1,404 < -1 a teda nie sú normálne rozložené. 

Na základe tohto výpočtu sme zvolili Man -Whitneyho U-test. Pre výpočet U-testu sme si 

vypočítali priemer obidvoch položiek pre každého respondenta, ktorý sme potom dosadili do 

výpočtu Man -Whitneyho U-testu. Výsledná signifikancia sa rovná Sig. ( 2-tailed) = 0,270. 

Kritérium pre Man - Whitneyho U – test je a = 0,05. Obidve kritériá sme porovnali a na 

základe porovnania sme vyvodili záver.  

Kritérium 0,270 >0,05 znamená, že náš predpoklad o signifikantnom rozdiely medzi 

chorými a zdravými v komponente budúcnosť, sme zamietli. To znamená, že neexistujú 

rozdiely medzi zdravými a chorými respondentmi v dimenzii hodnota budúcnosti.  
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Tabuľka č. 4:Rozdiely medzi zdravými a dialyzovanými respondentami v dimenzii postoj k smrti 

Dimenzia  

postoj k smrti 

Zdraví 

respondenti 

Dialyzovaní 

respondenti 

Normalita Man- 

Whitney U-test  

Sig. ( 2-

tailed) 
X s.d. X s.d.  

Položka 15 5,3

3 

1,98 4,9

2 

2,01 - 0,95  

Položka 16 6,4

6 

1,19 6,6

4 

0,84 - 2,42 0,951 

Spolu 5,8

9 

 5,7

8 

 -1,254* 0,670* 

Legenda k tabuľke č.4.: 

* normalita a signifikancia je vypočítaná z priemerov daných položiek pre každého respondenta zvlášť 

x – priemer odpovedí u jednotlivých skupín 

s.d. - smerodajná odchýlka pre jednotlivé skupiny 

Na základe výpočtu normality pre obidve položky spoločne sme zvolili Man – Whitneyho 

U -test.Porovnávali sme priemery z položiek 15 a 16, ktoré spadajú v dotazníku PIL pod 

dimenziu postoj k smrti. Výsledná signifikancia je 0,670 a v porovnaní s kritériom U – testu 

je väčšia (0,670 > 0,05 ). Na základe tohto výsledku odmietame aj druhý náš predpoklad, teda 

neexistujú rozdiely v postoji k smrti medzi zdravými a chorými respondentmi.  

Tabuľka č. 5: Rozdiely medzi zdravými a dialyzovanými respondentami v dimenzii stanovené ciele 

Dimenzia  

stanovené 

ciele 

Zdraví 

respondenti 

Dialyzovaní 

respondenti 

Normalita T – test pre 

dva nezávislé 

výbery 

Sig. ( 2-

tailed) 

X s.d. X s.d.  

Položka 3 6,3

3 

0,72 4,9

2 

1,73 - 1, 209  

Položka 11 6,3

3 

0,89 4,8

5 

1,65 - 1, 015  

Položka 20 6,0

6 

0,70 4,7

1 

1,77 - 1, 285  

Spolu 6,2

4 

 4,8

26 

 - 0, 96* 0,001* 

Legenda k tabuľke č.5.: 
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* normalita a signifikancia je vypočítaná z priemerov daných položiek pre každého respondenta zvlášť 

x – priemer odpovedí u jednotlivých skupín 

s.d. - smerodajná odchýlka pre jednotlivé skupiny 

 

Normalitu sme zisťovali z priemerov daných položiek pre každého respondenta zvlášť. 

Preto sa výsledná normalita odlišuje od čiastkových. Čiastkové normality nám ukazujú 

nenormálne rozloženie, ale výsledná normalita je normálne rozložená. Na základe toho sme 

použili T-test pre dva nezávislé výbery. Výsledná signifikancia 0,001 a je menšia ako 

kritérium pre T-test a=0,05. Na základe tohto výsledku 0,001< 0,05 môžeme potvrdiť 

predpoklad, teda existujú rozdiely medzi zdravými a dialyzovanými pacientmi a pacientkami 

v dimenzii stanovené ciele. To znamená, že prítomnosť dlhodobého ochorenia ovplyvňuje 

stanovovanie a dosahovanie životných cieľov.  

 

Diskusia 
 

Obdobný výskum, ktorý sme uskutočnili, bol realizovaný v Poľsku Štetínskou univerzitou. 

Autorkou výskumu je Dr. Ewa Ryś, ktorá administrovala dotazník PIL a Škálu zmyslu života 

od Maholicka a Crumbaugha na dlhodobo chorých adolescentoch v Poľsku. Taktiež sledovala 

percento mladých na základe stupňa zmyslu života. Výsledky výskumu ukázali, že zastúpenie 

adolescentov je vo vnímaní jednotlivých stupňov života približne rovnaké. Teda v priemere 

okolo 24 % mladých sa prikláňalo ku každému stupňu zmyslu života. Zároveň boli vo 

výskume zisťované nielen tri dimenzie zmyslu života, ale všetky dimenzie skúmané 

dotazníkom PIL. Záverom bolo, že nízke vnímanie zmyslu života sa spájalo s čoraz vyššími 

percentuálnymi hodnotami v negatívnom vnímaní jednotlivých komponentov oproti 

percentuálnym hodnotám pri vysokom stupni zmyslu života.  

Výskumy zamerané na zmysel života boli uskutočňované v Česku aj Balcarom (1995), 

ktorý sa zameriaval na vzťah zmysluplnosti, duševnej pohody a zdravia a na vzťah medzi 

zmysluplnosťou a osobnosťou. Výsledky zdôraznili vzťah medzi mierou prežívanej 

zmysluplnosti a osobnostnými vlastnosťami. Štatisticky preukázané korelácie boli skôr 

získané s črtami viac určenými skúsenosťami než s črtami určenými viac geneticky. Tiež 

dokázal, že životná zmysluplnosť je významným korelátom duševnej pohody. Teda laicky 

povedané, je potrebné sa naučiť žiť zmysluplne, nie je to výsledok nejakých genetických, či 

vrodených vlastností, je to výsledok výchovy, či dokážeme vo svojom živote nájsť zmysel. 

Náš výskum poukázal na znížené vnímanie zmyslu života ako takého u pacientov, ale aj 

u zdravých respondentov v dospelom veku, kedy by vnímanie zmyslu života malo viesť 

k jeho zvýšenej citlivosti. Výskumom sme síce potvrdili rozdiely medzi zdravými a chorými v 

stupni prežívania zmyslu života ako takého, no akonáhle sme pristúpili k vnútornej analýze 

a skúmaniu jednotlivých komponentov zmyslu života - postoja k smrti, stanovených cieľov a 

hodnoty budúcnosti sa potvrdilo len minimum rozdielov. Choroba je teda ten faktor, ktorý 

ovplyvňuje zmysel života. Rozdiely medzi chorými a zdravými sa potvrdili len v dimenzii 

stanovené ciele, kde táto dimenzia úzko súvisí s tým ako človek vníma sám seba, ako si verí a 

čo od seba očakáva. To, že sa jednotlivé skupiny zdravých a dialyzovaných respondentov 

nelíšia, môže byť spôsobené zmenami, ktoré spôsobili, že chorí ľudia sa už necítia tak 

izolovane, je im umožnené pracovať a zapájať sa do diania. Medzi ďalšiu takú zmenu patrí 

lepšia zdravotná starostlivosť a lepší prístup k týmto ľuďom. Je zrejmé, že dimenzia 

budúcnosti a postojov k smrti predstavuje akúsi nie presne konkrétnu predstavu o tom, čo 

vlastne znamená, no pri určení a stanovení si cieľov každý človek, teda aj chorý si dokáže 

utvoriť konkrétnu predstavu o tom, čo to znamená, či už ide o krátkodobé alebo dlhodobé 

ciele. V tomto je možné nájsť konkrétnu cestu pomoci ľuďom dlhodobo chorým resp. 
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závislým na pomoci iných, pripútaných na lôžko ako výrazný motivačný faktor pre 

pomáhajúceho aj pomáhaného. 
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