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Majú koncepcie pozitívneho myslenia vplyv na morálku? 

 

Veronika POĽACKÁ 

 

V mojom príspevku sa zaoberám tým, ako vplývajú psychologické koncepcie na 

morálku. A to presne akým spôsobom by mohli vplývať na súčasnú morálku. Vysvetlím 

pojmy, ktoré sú úzko spojené s cieľom mojej práce, a sú to pojmy morálka, mravný subjekt, 

koncepcie pozitívneho myslenia75 (koncepcia Tajomstvo a koncepcia Dala Carnegieho), 

hodnoty, rozhodovanie atď. Metodickým návodom v celom mojom príspevku je etika 

sociálnych dôsledkov. Môj predpoklad, ktorý je zakomponovaný aj do názvu môjho 

príspevku, odôvodňujem práve tézami etiky sociálnych dôsledkov. To najmä v pojmoch 

morálka a mravný subjekt.  

Pojem mravný subjekt používam v tomto príspevku značne z toho dôvodu, že pojem 

človek alebo osobnosť nie sú postačujúce. Ďalej na základe mravného subjektu môžem 

dokázať aj moju hypotézu, že koncepcie pozitívneho myslenia môžu vplývať na morálku 

ľudstva a mohli by dokázať otvoriť jej novú kapitolu (a to hlavne vtedy, keď by väčšina 

mravných subjektov používala zásady z koncepcií pozitívneho myslenia).  

Pojem mravný subjekt hovorí o bytosti, ktorá žije a spĺňa určité kritéria. Tieto kritéria 

sú rozoznanie a pochopenie morálneho statusu spoločnosti, rozpoznanie a pochopenie 

pravidiel, hodnôt a noriem, ktoré sú platné v spoločnosti, v ktorej žije, schopnosť vedomej 

a dobrovoľnej aktivity, pritom nesie za ňu aj mravnú zodpovednosť. Presnými slovami: „Pod 

mravným subjektom rozumiem subjekt morálky, ktorý spĺňa požadované kritérium, t.j. dokáže 

rozoznať a pochopiť existujúci morálny status spoločnosti a je schopný vedomej 

a dobrovoľnej aktivity, za ktorú môže niesť aj mravnú zodpovednosť. Na druhej strane 

objektom morálky, t.j. predmetom mravného konania sú všetky ľudské bytosti a v určitej 

miere aj zvieratá, živá a neživá príroda, dokonca možno uviesť, že celý vesmír by potenciálne 

mohol byť predmetom nášho mravného záujmu a konania“ (Gluchman, 2010, s. 17). Mravný 

subjekt sa stáva objektom morálky, ak nespĺňa kritéria, ktoré sú stanovené pre mravný 

subjekt.76 Avšak k objektu morálky by sme sa mali správať s úctou a rešpektom, ktorý 

prináleží ľudskej bytosti (Gluchman, 1999, s. 65). 

                                                 
75 Nie je to oficiálny názov týchto koncepcií, ale používam ho preto tak často, aby som vyjadrila ich hlavné 
zameranie. Ich spoločným znakom je práve pozitívne myslenie, ktoré každá koncepcia vyžaduje od svojho 
čitateľa a používateľa. 
76 Objektmi morálky môžu byť napríklad aj deti alebo mentálne narušení jedinci. 
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Podľa toho ako rozdeľujeme morálku, rozdeľujeme aj mravné subjekty. V skupinovej 

morálke nachádzame konformné mravné subjekty kvôli tomu, že sa orientujú na opakovanie 

hodnôt, ktoré sú už stanovené v danej spoločnosti. Konformné mravné subjekty potrebujú 

vonkajšie autority, aby mohli po nich opakovať a korigovať svoje správanie. Veľmi dajú na 

verejný názor a postoj komunity, v ktorej žijú. Naopak reflexívny mravný subjekt si vytvára 

vlastné hodnoty, ktoré sú v súlade s ľudskou dôstojnosťou a humánnosťou. Reflexívny 

mravný subjekt sa zamýšľa nad dilemami vo svojom živote a na základe nich si formuluje 

tieto vlastné morálne hodnoty. Hlavný rozdiel medzi konformným a mravným subjektom nie 

je v tom, ktorý je viac alebo menej morálny, ale či dokáže reflexívne zhodnotiť situáciu alebo 

či iba opakuje to, čo už je vopred dané (Gluchman, 1998, s. 523).   

Morálka je zložitý a mnohorozmerný fenomén kultúry človeka. Morálka je akýsi tmel, 

ktorý umožňuje ľudskú existenciu (Babinčák, 2009, s. 9 - 15). V praktickom živote 

spoločnosti morálka nemá presné obmedzenia na určitú oblasť duchovného, či materiálneho 

života, ale skôr sa prelína všetkými sférami a zložkami spoločenskej praxe, ale aj 

spoločenskými vzťahmi či činnosťami jednotlivcov, sociálnych skupín a tried. V tomto sa 

prejavuje viacúčelovosť alebo viacfunkčnosť morálky (Sobotka, 1982, s. 104). Podobný názor 

zdieľa o morálke aj Marianski. Ten si uvedomuje, že morálka je duchovnou schopnosťou 

a potrebou jednotlivca a tie sú základom všetkých sociálnych, kultúrnych a morálnych 

fenoménov (Marianski, 2010, s. 27).  

Gluchman vo svojej koncepcii etiky sociálnych dôsledkov definuje morálku ako 

aktuálny stav spoločnosti (Gluchman, 2010, s. 9). Definuje práve to, čo je, a túto definíciu 

ďalej rozvíja tak, že morálka „je aktuálny stav mravného vedomia a mravných vzťahov, ako aj 

mravné ideály, ktoré sú výsledkom dobrovoľnej a vedomej aktivity mravných subjektov, ktoré 

nesú aj mravnú zodpovednosť za svoje konanie“ (Gluchman, 2010, s. 18). V tomto smere je 

primárnou rovinou rovina individuálneho mravného subjektu. „Morálka je len určitým 

minimálnym konsenzom mravných predstáv a ideálov prevažne väčšiny jej členov 

stelesnených v mravných normách alebo pravidlách platných v spoločnosti, vzťahujúcich sa 

na všetkých členov spoločnosti a zaväzujúcich ich konať v súlade s nimi“ (Gluchman, 2010, s. 

19).77  

Chápanie morálky v etike sociálnych dôsledkov je v dvoch rozmeroch. Prvým 

rozmerom je sociologicko – psychologický rozmer morálky, kde zahŕňa poznanie 

a akceptovanie toho, čo je, čiže aktuálneho stavu mravného vedomia a mravných vzťahov, 

                                                 
77 V mojom príspevku chápem morálku tak ako je stanovená v etike sociálnych dôsledkov. 
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ktoré existujú v spoločnosti. Podmienkou pre koncipovanie toho, čo by malo byť je poznanie 

toho, čo je. Druhou rovinou je filozoficko – etická rovina. V nej je podstatné definovanie 

mravných cieľov, teda hodnôt a ideálov, ktoré predstavujú morálnu perspektívu pre 

jednotlivcov, sociálne komunity a sprostredkovane pre spoločnosť. Súčasťou tejto roviny sú aj 

mravné princípy, pravidlá a normy, ktoré sú vyjadrením vhodných prostriedkov na 

dosiahnutie mravných cieľov. Patrí tu tiež morálne hodnotenie javov patriacich do prvej 

roviny morálky – teda hodnotenie uvažovania, rozhodovania, správania sa a konania 

mravných subjektov. Sociologicko – psychologická rovina predstavuje praktický rozmer 

chápania morálky a druhá, filozoficko – etická rovina je teoretická, avšak s reálnym dosahom 

na morálnu prax (Gluchman, 2010b, s. 16).  

Rozdiel medzi morálkami je založený na skúmaní rozdielov v uvažovaní, správaní 

a konaní mravných subjektov. Morálka je podľa etiky sociálnych dôsledkov akýmsi 

„hybridom“, pretože sa v nej prelínajú rozličné morálne princípy, pravidlá, normy, hodnoty, 

druhy správania a konania, motivácie a uvažovania a podobne. Nejestvuje úplne čistý druh 

morálky. Charakter morálky spoločnosti určuje prevládajúci typ mravného subjektu, a to 

z toho dôvodu, že mravný subjekt tvorí morálku. Existuje však aj spätná väzba, kde morálka 

spoločnosti ovplyvňuje život mravného subjektu.  

Koncepcie pozitívneho myslenia treba podrobiť podrobnej etickej reflexií, pretože 

niekedy mylne zastavajú miesto inštitucionalizácie etiky v niektorých podnikoch alebo 

firmách, ale aj na poli osobného rastu mravných subjektov. Problémom je, že pravidlá, 

princípy a hlavne morálne hodnoty zakotvené v týchto koncepciách sa vrývajú do vedomia 

a podvedomia mravných subjektov a tvária sa ako absolútne morálne hodnoty, ktoré je 

potrebné dodržiavať. Z osobných skúseností viem, že mnohé firmy, ich majitelia a pracovníci 

dodržiavajú princípy Tajomstva akoby boli tými najvyššími a absolútnymi princípmi. 

Mnohokrát som sa stretla s tým, že ľudia, ktorí pod tieto firmy patria, radšej sa zúčastnia 

sedenia s predstaviteľom niektorej koncepcie Tajomstva, akoby vynaložili čo by len malé 

úsilie na zakotvenie do svojej firmy princípy, normy a hodnoty, ktoré napríklad prezentuje 

podniková etika. Mnohí z nás sa stretli s názormi manažérov, že etika do podnikania a sféry 

peňazí nepatrí alebo nemá tam opodstatnené miesto. Vidím väčší potenciál pri rozvíjaní 

firiem a mravných subjektov, ktorí v nich pracujú, v inštitucionalizácií etiky v akýchkoľvek 

formách. Pretože tieto morálne hodnoty môžu byť neskôr zakotvené aj v osobnej hodnotovej 

hierarchizácií každého mravného subjektu. A táto hierarchizácia by nemala byť výplodom 

fantázie určitých predstaviteľov koncepcií, ale mala by byť zvnútornením si hodnôt, ktoré sú 

naozaj pre nás dôležité. A to takým spôsobom, aby sme dávali nášmu životu zmysel.  
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Tieto koncepcie pozitívneho myslenia sú väčšinou marketingové teórie, ktoré vplývajú 

na psychiku aj mravnosť mravného subjektu. Nabádajú mravný subjekt byť lepším 

(spravodlivejším, zodpovednejším, cnostnejším atď.) a svojím konaním prispievať aj 

k celkovému dobru. Pokúsim sa opísať tieto koncepcie, ktoré vplývajú na rozhodnutia 

mravného subjektu (či už v jeho živote profesionála alebo v súkromnom živote, v ktorom si 

vytvára rodinu alebo priateľstva), či sú naozaj takýmto prínosom pre stav mravnosti 

mravného subjektu ako takého, či nepodporujú len konzum, ľudskú chamtivosť, 

nespravodlivosť a nevraživosť, a tým neprispievajú ku kríze dnešnej morálky 

a prehodnocovaniu hodnôt.  

Prvou koncepciou je koncepcia zvaná aj ako Tajomstvo, ktorá nám sľubuje všetko 

bohatstvo, krásu, dobro, priateľstvo atď. sveta, ak budeme dodržiavať jej zásady a prosiť o to 

všetko Vesmír. Hlavnou zásadou Tajomstva je to, že človek (ako mravný subjekt) sa 

podriaďuje zákonu príťažlivosti. Byrne tvrdí, že na základe prírodných síl a Vesmíru nám 

bude všetko dané, akoby nám to odjakživa patrilo – a to je zákon príťažlivosti (Byrne, 2008, 

s. 3 - 5). „Zákon príťažlivosti vám dáva to, na čo myslíte – bodka“ (Byrne, 2008, s. 15). 

Zákony Vesmíru sú najspoľahlivejšie – sú to prevažne fyzikálne zákony a princípy. Ich základ 

tvorí moc, sila a energia, ktoré sú prírodné sily a my ich môžeme smerovať priamo. Pričom 

naše slovo je zákonom pre Vesmír, ale aj my musíme vedieť jeho zákony, t.j. zákon akcie 

a reakcie, zákon príčiny a následky a iné (Anthony, 2007, s. 2). Zaujalo ma pri týchto tézach 

to, že predstavitelia koncepcie Tajomstva sľubujú všetko dobré pre mravný subjekt, ak sa 

bude na nich orientovať, pričom sily, ktoré má využívať sú eticky a morálne neutrálne. Má 

žiadať Vesmír, pýtať si od vesmírnych síl a energií a podobe. „Žijeme vo Vesmíre, v ktorom 

sú zákony, akým je napríklad gravitačný zákon. Keď vypadnete z okna, dopadnete na zem, 

bez ohľadu na to, či ste dobrí, alebo zlí“ (Byrne, 2008, s. 27).  

Nasledujúce tri kroky sú vlastne princípy, ktoré káže koncepcie Tajomstvo. Prvým je 

žiadať. A to žiadať priamo Vesmír o to, čo chceme. Podmienka je v tom, aby sme v tom mali 

jasno, čo by sme mali chcieť. Druhým krokom je veriť, čo znamená konať, rozprávať 

a myslieť tak, akoby sme to, čo sme chceli, aj mali pevne v rukách. Posledným, tretím 

krokom je prijímať. Je to pocit identický tomu, ako sa budeme cítiť, ak sa nám to, o čo 

žiadame, dostalo do rúk (Byrne, 2008, s. 68 - 69).  

Bohužiaľ, tieto koncepcie skôr podnecujú mravné subjekty uznávať hodnoty 

konzumu. Pestujú v nich vzťah k nim a vštepujú ju mravnému subjektu ako by to bola 

najvyššia hodnota, ale robia to pomocou svojich požiadaviek na nich tak, aby to nevyzeralo, 

že všetko podriaďujú materiálnemu svetu a peniazom. „Aby ste pritiahli peniaze, musíte sa 
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sústrediť na bohatstvo“ (Byrne, 2008, s. 111). Podľa koncepcie Tajomstva, popredným 

zmyslom života mravného subjektu sú peniaze. Tvrdia, že mravný subjekt bez bohatstva nie 

je plnohodnotný a kompletný. Berger zastáva názor, že peniaze nie sú negatívnou silou 

v životoch mravných subjektov: „chudoba nie je žiadna zábava. Je ťažké byť šťastným, 

pokiaľ ste chudobný. Finančné problémy a tlak sú veľmi stresujúce a spôsobujú nervové 

zrútenia. Chudoba môže priviesť ľudí k alkoholu a drogám. Chudoba nie je iba nepohodlná, 

ale je ponižujúcim zážitkom. Nikto skutočne nechce byť chudobným. Normálni a zdraví ľudia 

chcú mať dostatok peňazí, aby si mohli užiť dobré veci v živote (Berger, 2002, s. 80 - 81). 

 Používanie princípov z koncepcie Tajomstva nám sľubuje dokonalé zdravie a takmer 

žiadne starnutie, ak sa budeme sústrediť a riadiť jeho princípmi. Taktiež aj chudnutie by sme 

mohli dosiahnuť len tým, že myslíme na našu ideálnu váhu (Byrne, 2008, s. 139). Choroba je 

reakcia tela na našu myseľ. Takže z toho vyplýva, že stále nám dá naše telo vedieť, čo sa deje 

na vedomej alebo emocionálnej úrovni (Anthony, 2007, s. 13). Zdravie, nesmrteľnosť, krása 

a optimálna váha sa dnes spájajú s úspešnosťou mravného subjektu. Úspešný mravný subjekt 

spojil a zladil duchovnú, fyzickú aj materiálnu sféru svojho života. 

Druhou koncepciou, ktorej sa venujem je koncepcia Dala Carnegieho. Opisuje 

výnimočnosť mravného subjektu a hlavne výnimočnosť jeho života. Charizma človeka je 

prepojenie s pozitívnym myslením, pretože to, čo by malo vyžarovať z každého mravného 

subjektu je priateľstvo, láskavosť, úcta a radosť. Do podmienok charizmy človeka Carnegie 

začleňuje skúmanie charakterov iných mravných subjektov, optimistické správanie, 

nevšímanie si chýb iných, elimináciu negatívnych myšlienok, záujem o iných, empatiu, 

úsmev, harmóniu v živote, sebareflexiu, sebalásku a entuziazmus (Carnegie, 2010b, s. 32 - 

33). Je síce pravda, že každý z nás by sa chcel stretávať s dobre naladenými a usmievavými 

obchodníkmi, pracovníkmi, zamestnancami, riaditeľmi ale aj sprievodcami vo vlaku alebo aj 

letuškami. Je však pre mňa nepochopiteľné, že niekto sa usmieva a udržiava si nejakú masku 

len kvôli tomu, že mu to nakazuje určitá psychologická koncepcia. Podľa mňa by to mohlo 

vyžarovať z pozitívneho a osobného názoru na svet, na iné mravné subjekty, morálku 

a kultúru. Malo by to vychádzať z toho, že na popredných miestach nášho hodnotového 

rebríčka sa nachádzajú hodnoty ako láska, zdravie, priateľstvo, radosť zo života, život a iné, 

a nie zárobok čo najväčšieho kapitálu a získavanie si na svoju stranu potenciálnych klientov. 

Základnými princípmi v tejto koncepcii sú sebavedomie, nadšenie, stanovenie 

a dosahovanie cieľov, dojem, vlastná motivácia, pozitívne myslenie, odvaha a učenie sa 

z vlastných chýb (Carnegie, 2010a, s. 6 - 9). Myslím si, že sa nedá povedať, že táto koncepcia 

má rovnaké hodnoty a princípy na piedestáli, ako má aj koncepcia Tajomstvo. Hoci musím 
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podotknúť, že sa môže stať, že mravný subjekt, ktorý je napríklad konformný, môže skĺznuť 

až do fanatizmu a do takého imaginárneho sveta ako predstavuje koncepcia Tajomstvo. 

Tieto koncepcie sú pre všetkých bez výnimky78, ja si však myslím, že nemôžu byť pre 

všetkých, pretože aj tieto bytosti, musia spĺňať akési kritéria. Minimálne poznávacie 

a inteligenčné – čiže mali by to byť najskôr mravné subjekty, aby dokázali rozpoznať vzťahy, 

zmysel peňazí, zmysel života a podobne. Avšak aj konformný mravný subjekt, aj reflexívny 

mravný subjekt by pristupovali k týmto koncepciám rôzne. Konformný mravný subjekt by sa 

mohol dostať k týmto koncepciám v práci alebo v komunite, v ktorej žije. Pristupoval by k nej 

tak, že by si bral z nej všetko, čo koncepcia ponúka, čiže aj s jej konzumným aspektom 

a hodnotami. Je viac než pravdepodobné, že si bude vypytovať od Vesmíru, to, čo chcú aj 

ostatné mravné subjekty z jeho okolia. Bude to robiť presne podľa návodu na používanie 

týchto koncepcií a očakávať, kedy mu bude pridelený prísun peňazí, moci a prestíže. Myslím 

si, že by ich slepo nasledoval. Ale reflexívny mravný subjekt by bral viac kriticky tieto 

koncepcie pozitívneho myslenia. Rozmýšľal by, či sa mu do života nezídu niektoré hodnoty 

a normy, ktoré mu ponúkajú. Myslím si, že by viac uvažoval, čo z týchto koncepcií je 

potrebné, správne a naopak, čo nie. Ďalej by mohol viac kriticky rozmýšľať, aké konanie by 

prinášalo viac pozitívnych sociálnych dôsledkov. Tiež si myslím, že u neho je viac 

pravdepodobné, že by sa rozhodol skôr eliminovať konzumné hodnoty a rozhodnúť sa pre tie 

správne. Domnievam sa, že reflexívny mravný subjekt by vedel lepšie využiť pozitívne 

myslenie vo svoj prospech a v prospech iných mravných subjektov, pretože by takéto 

pozitívne myslenie nebolo založené len na bezduchom opakovaní si určitých požiadaviek 

z koncepcie Tajomstva alebo koncepcie Carnegieho. Bolo by to však založené na akomsi 

zvnútornení si pozitívneho myslenia, v tom zmysle, že čo cíti, rozmýšľa, rozhoduje sa a koná 

mravný subjekt je správne – čiže na akejsi novej vlastnej vybudovanej životnej filozofii. 

Myslím si, že až vtedy by prinášali tieto koncepcie prevahu pozitívnych sociálnych 

dôsledkov.  

Podľa môjho názoru, pozitívne myslenie pomáha zvládať lepšie a ľahšie prekážky 

v živote, ale nielen vtedy, keď na niečo pomyslím, tak to aj budem mať, resp. nielen 

v medziach požiadaviek koncepcie Tajomstva. Myslím to tak, že by mravný subjekt mohol 

intelektuálne a kognitívne spoznávať svet, nadobúdať vedomostí, byť nadšený z každej dobre 

vykonanej práce či príležitosti, ktorá mu príde do cesty. Pracuje na sebe, snaží sa vycibriť si 

hodnoty, normy a pravidlá, rozmýšľa o sebe, o svojom živote, pričom nevidí len seba, ale aj 

                                                 
78 Aspoň takto to tvrdia predstavitelia týchto koncepcií pozitívneho myslenia. 



 
 

252

iné mravné subjekty vo svojom okolí. Uznáva hodnoty ľudskej dôstojnosti, humánnosti aj 

práva iných. Miluje svoj život, ale aj život iných. Teší sa z toho, že svoj život rozvíja, 

zveľaďuje a skvalitňuje. A to nie na základe niektorej koncepcie pozitívneho myslenie či 

žiadaní Vesmíru o niečo, ale vierou v seba samého a vo svoje intelektuálne a emocionálne 

schopnosti. Vierou vo svoj rast, a to aj mravnosti, vzťahov, kvality života, nadobúdaní 

ľudskej dôstojnosti atď. 

Nehovorím, že tieto koncepcie pozitívneho myslenia sú po všetkých stránkach zlé, ale 

ich orientácia na konzum a materiálny svet by mala byť pre mravný subjekt odstrašujúca. 

Avšak, mohli by sme si z nich zobrať aj niečo dobré. Napríklad pozitívne myslenie, ktoré 

v etike prezentuje Schweitzer aj Fromm a etika sociálnych dôsledkov, hlavne vo vnímaní 

života. Pre mravný subjekt nadšenie, radosť, optimizmus a pozitívne myslenie 

v každodennom myslení by mali predstavovať prínos energie a pozitívnych sociálnych 

dôsledkov. Nemyslím si, že všetky istoty, hodnoty a pravidlá, či teórie by mal mravný subjekt 

skepticky spochybňovať. tieto koncepcie sú voľne šírené internetom, majú veľmi dobre 

spracované reklamné triky na zmanipulovanie mravných subjektov a sú voľne dostupné 

každému. Mnohí z mravných subjektov si ich mýlia s novodobými koncepciami etiky, pričom 

si môžu aj myslieť, že hodnoty, ktoré zastávajú by im schválili aj iní odborníci z radov etiky 

a filozofie. Tieto koncepcie sú z prevažnej časti psychologickými koncepciami. To však 

neznamená, že nemôžu ovplyvňovať morálku. Neznačí to, že nemôžu vplývať na morálne 

hodnoty, princípy pravidlá a normy. A už vôbec to neznamená, že netvoria určité „masky“ 

mravných subjektov v kultúre. Mravný subjekt je rozhodujúcim činiteľom, ktorý tvorí 

morálku, ak v tom nie je sám. Vytvára ju spoločne s inými mravnými subjektmi, s ktorými 

tvoria spoločnosť, kultúru a morálku, a to vzájomnou kooperáciou, vzájomnými vzťahmi 

a vzájomným vplývaním jeden na druhého (Gluchman, 1999, s. 63 - 64). Tak isto sa môžu 

šíriť aj tieto koncepcie medzi mravnými subjektmi, vzájomným vplývaním. Bohužiaľ, tieto 

koncepcie sú vo svojom rozkvete a môže sa nimi riadiť aj mnoho mravných subjektov. Takže 

sprostredkovane to môže mať vplyv aj na morálku.  

Tieto koncepcie určujú, ako sa má mravný subjekt správať, rozhodovať a konať, a to 

aj presne podľa akých pravidiel, noriem a hodnôt. Sú orientované na konzum, konzumné 

hodnoty a takmer vôbec sa nestarajú, ako by mal vyzerať duchovný život mravných 

subjektov. Často podporujú lenivosť a pasivitu mravného subjektu. Aj psychologická 

koncepcia dokáže ovplyvňovať morálne hodnoty, pravidlá a normy. Pričom dokáže pôsobiť 

prostredníctvom mravných subjektov aj na morálku či krízu morálky. Taktiež z veľkej časti 
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dokáže vplývať na rozhodovanie a motiváciu konania či samotné konanie. Takže 

sprostredkovane aj na sociálne dôsledky, ktoré vyplývajú z konania mravného subjektu.  
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