
2 PSYCHOLÓGIA MORÁLKY A MORÁLNY VÝVIN JEDINCA 

 

V tejto kapitole upriamime pozornosť na otázky vývinu morálky, a to najmä dieťaťa 

z pohľadu psychológie a pedagogiky, resp. pedagogickej praxe, nakoľko etická výchova má 

za úlohu primárne pomáhať jedincom pri prekonávaní rôznych morálnych a mravných 

problémov, a preto je nevyhnutnosťou poznať morálny vývin jedinca, aby sme vedeli 

adekvátne pomôcť a o psychológiu morálky a morálny vývin sa vo výchovnom procese etická 

výchova do značnej miery opiera a vychádza z týchto poznatkov. 

Ako uvádza Heidbrink, filozofia sa zaoberá predovšetkým morálnou „povinnosťou“, 

a tak filozof skúma a formuluje morálne pravidlá, ako by mali ľudia morálne myslieť 

a následne konať (normatívne hľadisko). Psychológia morálky sa zasa zaoberá morálnym 

„bytím“. Zisťuje, ako ľudia jednajú a prečo jednajú, správajú sa práve tak. (Heidbrink, 1997, 

s. 16) Pritom sa opiera o analýzu vývojových zmien v psychike indivídua. Morálny rozvoj 

dieťaťa je zo strany psychológov zvyčajne skúmaný v dvoch súvzťažných stránkach. Fontana 

pri ich vysvetľovaní vychádza z návrhov filozofa J. G. Fichteho, ktorý morálku rozdelil na 

dve vzájomne súvisiace stránky, a to subjektívnu - vnútorne osvojené a presadzované zásady 

správania a objektívnu - pozitívne hodnotené postoje a správanie sociokultúrnou skupinou, 

ktorej je dieťa súčasťou (Fontana, 1997, s 232 – 241). 

V prístupe k problematike morálneho vývoja psychológ Hoffman rozlišuje tri základné 

koncepcie. Prvý model nazývaný aj model „dedičného hriechu“ odporúča čo najskôr 

používať výchovné zásahy dospelých do života dieťaťa, tzn. od detstva usmerňovať 

a naprávať správanie detí. Ďalším modelom je náuka o tzv. „vnútornej čistote“ (pôvodnej 

detskej nevinnosti, dobrote). V tomto prípade ide skôr o to, že vonkajšie spoločenské vplyvy 

dieťa a jeho vývoj naopak narušujú a poškodzujú. Preto by mal byť vplyv vonkajšieho 

sociálneho sveta (aj priameho výchovného zasahovania), a to najmä v ranom období vývoja 

dieťaťa minimalizovaný. Tretia koncepcia vychádza z úvahy, že dieťa nie je ani dobré, ani 

zlé, a má teda najbližšie k človeku (nepopísaný list papiera, tabula rasa) (Hoffman, 1970, s. 

261 – 262). S uvedenou Hoffmanovou klasifikáciou úzko súvisia aj tri teórie zamerané na 

morálny vývin, no je potrebné si položiť veľmi dôležité základné otázky, a to:  

 V čom sú si všetci ľudia podobní (problém univerzálnosti vo vývoji)?  

 V čom sú niektorí ľudia podobní iným ľuďom (problém skupinovej podobnosti 

a kultúrnych odlišností)?  

 V čom je každý jednotlivec unikátny (problém individuálnych odlišností)? 
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V súvislosti s týmito otázkami zosumarizovali Hogan a Emler štyri psychologické 

koncepcie morálneho vývinu. Každá z nich sa pokúša odpovedať na niektorú z týchto otázok. 

Teória kognitívneho vývinu rieši prednostne otázku univerzálneho vo vývoji (Piaget, 

Kohlberg), psychoanalytická teória (Freud) a teória sociálneho učenia (Bandura) sa 

zaoberajú predovšetkým problematikou skupiny a individuálnymi odlišnosťami. Posledný 

model, teória sociálnej evolúcie (Hogan), si kladie za prioritnú úlohu zaoberať sa celostne 

odpoveďami na všetky tri otázky. (Lamb, 1978, s. 201 – 202) 

 

 

2.1 Piagetova analýza morálneho úsudku dieťaťa 

 

Meno švajčiarskeho psychológa Jeana Piageta je späté najmä s kognitivistickou 

teóriou vývinu ľudského myslenia. Už menej známe sú však jeho práce o morálnom 

usudzovaní detí, ktoré nadväzujú na ním sformulované štádiá logického myslenia. (Jean 

Piaget: Le jugement moral chez ľenfant. Alcan, Presses Universitaires de France, 1932 – 

anglické vydanie diela z roku 1977). Toto jeho dielo sa stalo základom všeobecne príjmanej 

teórie morálneho vývoja. Kľúč k podstate porozumenia morálneho usudzovania dieťaťa 

Piaget najprv hľadal v analýze vzťahu detí k pravidlám. Domnieval sa, že morálka je 

obsiahnutá v „systéme pravidiel (noriem) a podstata morálky spočíva v rešpekte, ktorý si 

jedinec k týmto pravidlám vytvára“ (Piaget, 1997, s. 8). 

 

 

2.1.1 Kognitívny vývin podľa Piageta 

 

Kognitívny vývin Piaget rozdeľuje do štyroch veľkých štádií:  

 senzomotorické štádium,  

 štádium predoperacionálneho myslenia,  

 štádium konkrétnych operácií,  

 štádium formálnych operácií.  

 

V prvom roku života, vo veku dojčaťa, kognitívne procesy podľa Piageta  neprekročia 

tzv. stupeň „senzomotorického myslenia“. Hlavným znakom tohto stupňa je, že dieťa nie je 

schopné rozlišovať medzi vonkajším a vnútorným, subjektívnym svetom. Akýkoľvek objekt 
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existuje pre dieťa iba dovtedy, kým je vnímaný. Vývinové zmeny sa týkajú predovšetkým 

koordinácie vlastného vnímania (senzoriky) a vlastných pohybov (motoriky). Teda dieťa 

v tomto štádiu myslí iba prostredníctvom svojich pohybov a vnímania, kedy uchopenie 

predmetu rukou je konkrétnym predstupňom chápania hlavou.  

Na senzomotorické myslenie nadväzuje vo veku asi od dvoch do siedmich rokov 

myslenie predoperacionálne. V jeho prvej fáze platí, že deti sú naivní realisti – čo vidia, tomu 

veria. Používaním reči sa však dieťa učí rozlišovať medzi znakom a označovanou 

skutočnosťou, začína tiež kontrolovať svoje vlastné správanie. Predoperačné myslenie je však 

„centrické“, obmedzuje sa iba na jeden aspekt situácie a prehliada iné dôležité aspekty. 

Pohľad na svet je „egocentrický“,  čo znamená, že dieťa nie je schopné vidieť svoje okolie 

z inej, než z vlastnej perspektívy a tiež predpokladá, že všetci ostatní vidia presne to, čo vidí 

ono samotné. 

Zhruba so začiatkom školského veku začína štádium konkrétnych operácií. Myslenie 

je už logické, stále je však viazané na konkrétne predmety alebo udalosti. Nie je schopné 

abstraktných predstáv pomocou abstraktných pojmov. Dôležitým predpokladom tejto fázy je 

decentralizácia, teda schopnosť nesústrediť sa len na výrazné znaky situácie, ale brať do 

úvahy aj ďalšie aspekty. Tu patrí aj proces, kedy egocentrizus stále viac uvoľňuje miesto 

schopnosti videť aj iné perspektívy a dávať ich do súvisu s vlastným uhlom pohľadu.  

Konkrétne myslenie je približne začiatkom puberty vystriedané formálnym 

„abstraktným“ myslením. Abstraktné myslenie už nie je viazané na určitý formálny jazyk, ale 

je charakterizované tým, že dokáže abstrahovať od konkrétnych vecí, či osôb. To znamená, že 

jedinec na tomto stupni je schopný logických operácií (úsudku) nielen pomocou predstáv 

konkrétnych predmetov a problémov (symbolov), ale dokáže zaobchádzať aj s problémami 

abstraktného charakteru. Napríklad s problémami typu: „Čo by sa stalo, ak by...?“ Všeobecne 

povedané, dokáže usudzovať v hypotetickej rovine a uviesť pre svoje závery logické dôkazy 

(Piaget, 1999, s.102 – 131). 

 

 

2.1.2 Teória morálneho vývoja podľa Piageta 

 

Morálny vývoj Piaget rozdelil do troch štádií:   

 štádium heteronómnej morálky,  

 štádium hetero-autonómnej morálky, 
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 štádium autonómnej morálky. 

 

Štádium heteronómnej morálky je do 7 rokov dieťaťa. Morálne pravidlá sú 

podmienené autoritou, vlastné konanie aj konanie druhých je hodnotené ako dobré alebo zlé 

na základe noriem stanovených rodičom alebo učiteľom. Dieťa ešte nevie posúdiť vlastným 

morálnym myslením rôzne situácie a za správnosťou jeho rozhodnutí stojí autorita. 

Heteronómna morálka je založená na rešpekte pred dospelým, ktorého názory vo všetkom 

rešpektuje. Dieťa akceptuje pravidlá dospelých a interpretuje ich ako realistické, ako 

existujúce nezávisle od rozumu. Teda díva sa na povinnosti a k nim sa vzťahujúce hodnoty 

ako na niečo objektívne dané zvonku. Správne je potom každé konanie, ktoré je v zhode 

s pravidlami a každé konanie, ktoré porušuje pravidlá, je považované za zlé. Morálna 

zodpovednosť spočíva skôr na konformite s morálnymi pravidlami než na úmysloch subjektu. 

Deti majú v dnešnej množstvo podnetov z televízie, internetu, médií atď., no nevie sa samo 

vyrovnať s týmito informáciami, podnetmi, a tak sa nemôžeme čudovať, že dieťa prichádza 

do prvého ročníka agresívne, so zlým správaním, pre záchranu sveta chce so zbraňou 

vystrieľať všetko. V tomto štádiu sa mu totiž nevenovala žiadna autorita s vysvetlením týchto 

informácií, na ktoré dieťa samo nestačilo a ani nestačí. V tomto období má dieťa „tendenciu 

vzhliadať na povinnosť a k nej prislúchajúcim súvislostiam bez zreteľu k okolnostiam, 

v ktorých sa jednotlivec nachádza“ (Piaget, 1997, s. 188).  

Ďalšie štádium je hetero-autonómne. Trvá približne od 7 do 11 rokov. Morálka je tu 

ešte rigídna a stanovené pravidlá platia bez ohľadu na rozličné situácie. Postupne dieťa začína 

chápať normy skôr ako prejav dohody, ktorú dobrovoľne akceptuje. Autonómia sa tu 

uskutočňuje len z polovice, pretože je stále vnímaná ako niečo vnútené zvonku. Dieťa vie, že 

kradnúť sa nesmie, je to zlé, a ak niekto niečo ukradne, bude potrestaný, a je to správne, keď 

dostane trest za svoj prečin. Máme v situáciu, kde človek ukradne z banky peniaze len preto, 

že sa mu nechce pracovať, a tak príde k rýchlemu zárobku. Konal nesprávne a dieťa 

vyhodnotí jeho čin trestom. Ak matka ukradne jedlo pre svoje deti, pretože by inak zomreli 

a nemá na jedlo peniaze, dieťa tak isto ako v prvom prípade ohodnotí túto krádež za 

nesprávnu a matke dá rovnaký trest ako zlodejovi v banke. Neprihliada totiž ešte na rôzne 

typy situácií, nevie ich hlbšie morálne zhodnotiť.  

Posledné je štádium autonómnej morálky.  Vekovo ide o deti od 12 rokov. Pravidlá 

sú vecou dohody a je možné ich meniť, dospievajúci považuje určité konanie za správne alebo 

nesprávne bez ohľadu na dospelého, berie do úvahy aj motiváciu daného konania a konkrétnu 
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situáciu. Autonómna morálka je charakteristická tým, že jednostranná úcta k autorite, 

predovšetkým rodičovskej, je nahradená vzájomným rešpektom, ktorý vyvoláva v jedincovi 

požiadavku, aby s druhými jednal takým spôsobom, ako by chcel, aby druhí jednali s ním. 

Objavuje sa a postupne začína dominovať nad poslušnosťou a rešpektom cit pre 

spravodlivosť. Samotný proces prechodu od heteronómnej k autonómnej morálke prebieha 

cez interiorizáciu mravných noriem. Zodpovednosť za konanie sa stáva asociovaná 

s úmyslami subjektu vo väčšej miere než jednoduchá konformita vo vzťahu k pravidlám. 

Príklad so zlodejom v banke a matkou, ktorá kradla pre deti už hodnotili úplne inak. 

Prihliadali na situáciu aj keď vedeli, že kradnúť je nesprávne a nemorálne. Ak jedinec 

dosiahne štádium autonómnej morálky, jeho konanie je už určované zvnútornenými normami, 

ktoré sa stávajú súčasťou jeho osobnostnej štruktúry. Autonómna morálka je v jeho ponímaní 

taká morálka, kde si jedinec dokáže uvedomovať pravidlá spolupráce nezávisle od tlaku tých, 

s ktorými spolupracuje (Piaget, 1999, s.132 – 141). 

 

Obrázok 3: Štádiá morálneho vývoja podľa J. Piageta. 
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Lickona uvádza tri základné faktory, ktorými Piaget podmieňuje zmeny vo vývoji 

morálneho vedomia, a to: 

 nevyhnutný stupeň intelektuálneho rozvoja, 

 skúsenosť s vrstovníckymi, sociálne rovnocennými vzťahmi, 

 nezávislosť od omedzujúceho nátlaku dospelých autorít (Lickona, 1976, s. 229). 

 

Najväčší dôraz Piaget kladie na druhý faktor a hovorí: „Dobro je produktom  

kooperácie“ (Piaget, 1997, s. 188). Možeme teda povedať, že porozumenie a rešpekt 

k pravidlám sa vyvíja vzájomnou spoluprácou medzi deťmi v kolektíve. Piaget celú svoju 

teóriu mravného usudzovania a aj rozdelenie typov morálky postavil predovšetkým na 

vedomí pravidiel spolupráce a ich interpretácii. 

 

HETERONÓMNA MORÁLKA AUTONÓMNA MORÁLKA 

 jednostrannosť morálneho hľadiska 

(absolutizácia jedného uhla 

pohľadu), 

 uvedomenie si rôznorodosti možných 

morálnych hľadísk (zaujíma ma, ako 

to môžu vidieť iní), 

 pochopenie pravidiel ako niečoho 

nezmeniteľného, daného zvonku, 

 názor, že pravidlá možno po 

vzájomnej dohode meniť, 

 chápanie trestu ako niečoho 

nevyhnutného, nutne vyplývajúceho 

zo zlého správania (imanentná 

spravodlivosť), 

 prirodzená koncepcia trestu, 

 posudzovanie viny podľa následkov 

správania („stupne škody“) 

 posudzovanie viny s ohľadom na 

širšie okolnosti a predovšetkým na 

zámer jednajúcej osoby, 

 vymedzovanie morálne zlého tým, čo 

je autoritou zakázané alebo čo je 

trestané, 

 chápanie zlého ako formy porušenia 

spolupráce (dohody), 

 príjmanie trestu bez vzťahu k tomu, 

ako boli porušené normy a prijatie 

odčiňujúceho trestu, 

 chápanie trestu ako prostriedku pre 

nápravu dôsledkov, ku ktorým viedlo 

porušenie normy, 
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 súhlas so svojvoľným, 

nespravodlivým udeľovaním odmien 

a trestov autoritou, 

 vyžadovanie spravodlivých odmien 

a trestov pre všetkých zúčastnených, 

 definovanie povinnosti ako 

poslušnosti voči autorite, 

 chápanie povinnosti ako formy 

vnútorného záväzku voči zásade 

rovnosti a starostlivosti o blaho 

a dobro druhých. 

 

Tabuľka 3: Porovnanie odlišností dvoch vývojových fáz morálky u J. Piageta, (upravené 

podľa Lickona, 1976, s. 220, Kohlberg, 1984, s. 652 – 660) 

 

 

2.2  Kohlbergove štádiá morálneho vývinu 

 

Najznámejším a aj najdiskutovanejším pokusom integrovať psychologický, filozofický 

a sociálny aspekt morálky je koncepcia vývinu morálneho uvažovania Lawrenca Kohlberga.  

Kohlberg nadviazal na Piagetovu teóriu kognitívneho vývinu a klasifikoval morálny vývin 

pomocou troch rovín morálneho usudzovania a to:  a.) predkonvenčná rovina,  

b.) konvenčná rovina,   

c.) postkonvenčná rovina. 

Jednotlivé úrovne charakterizuje takto: „Predkonvenčná morálna úroveň je úrovňou 

väčšiny detí do 9 rokov, niektorých adolescentov a mnohých dospievajúcich a dospelých 

kriminálnych živlov. Konvenčná úroveň je úrovňou väčšiny adolescentov a dospelých v našej 

spoločnosti aj ostatných spoločnostiach. Postkonvenčnú úroveň dosahuje menšina dospelých, 

obvykle najskôr až po 20. roku života“ (Kohlberg in Lickona, 1976, s. 33). Osoba, ktorá sa 

nachádza v predkonvenčnej rovine (úrovni) spoločenské normy berie ako niečo vonkajšie. 

Jedinec na  konvenčnej úrovni sa stotožňuje s normami a berie ich za svoje zvlášť vtedy, ak 

sú predkladané inštitucionálnou alebo fyzickou autoritou. Človek v postkonvenčnej rovine 

morálneho vývoja dokáže spoločenské normy nielen príjmať, ale taktiež vyhodnocovať podľa 

vnútorných zabudovaných morálnych princípov, ktoré sú súčasťou jeho „ja“. (Kohlberg, 

1976, s. 33) V každej z týchto úrovní sú vymedzené vždy ďalšie dve fázy. 
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V rámci predkonvenčnej roviny Kohlberg vyčlenil fázu:  

1. heteronómnej morálky, 

2. fázu inštrumentálne relativistickej orientácie. 

Pre 1. heteronómnu morálku je charakteristická orientácia dieťaťa na trest 

a poslušnosť. V tejto fáze je dieťa zamerané iba na tieto atribúty. Ono tak morálne usudzuje a 

koná na základe prísnosti trestu spojeného s činom. Dieťa si cez vlastné, predchádzajúce 

skúsenosti a aj prostredníctvom fantázie definuje, čo je dobré a čo zlé a snaží sa predvídať 

reakcie dospelého (autority) na jeho konanie. Vyhýba sa trestu. V tomto štádiu si ešte 

neuvedomuje, že urobilo niečo zlé, kým nepríde trest. To, či je nejaké konanie dobré alebo 

zlé, závisí teda od jeho hmotných, fyzických dôsledkov a nie od sociálneho významu, 

poprípade od hodnotenia týchto dôsledkov. V tejto fáze sú za zdroj noriem považované 

autority. Vyhnutie sa trestu a nekritické podriadenie sa autorite je samo o sebe hodnotou. 

Poslušnosť voči autoritám je v tomto štádiu považovaná za povinnosť, lebo práve poslušnosť 

umožňuje vyhnúť sa potrestaniu. Vo vzťahu k sociálnemu prostrediu je dieťa na tomto stupni 

egocentrické. Nie je schopné rozpoznať alebo zohľadniť to, že záujmy iných sú od jeho 

záujmov odlišné a nie je schopné porovnať dve rôzne stanoviská k nejakej veci. Konanie 

iných je posudzované podľa jeho vonkajších prejavov a dieťa na tomto stupni nie je schopné 

odhaliť za týmto konaním ukryté dôvody a motívy. 

 V súvislosti s týmto stupňom Džuka upozorňuje na to, že vývin morálneho úsudku 

nezačína s príchodom dieťaťa na svet, pretože narodenie dieťaťa znamená z hľadiska vývinu 

myšlienkových štruktúr (nielen morálneho úsudku, ale myslenia vôbec) nulový bod. Žiadne 

dieťa sa nenarodí s hotovými myšlienkovými štruktúrami, a teda ani so spôsobilosťou 

morálne usudzovať. Tieto myšlienkové štruktúry si vytvára prostredníctvom svojho kontaktu 

s prostredím, prostredníctvom svojich skúseností. Vývin morálneho úsudku spočíva teda na 

určitých predpokladoch v myslení dieťaťa, ktoré sa stávajú základom aj pre morálny úsudok. 

Zdôrazňuje, že „myslenie dieťaťa sa nevyvíja preto, aby sa neskôr stalo základom morálneho 

usudzovania a konania indivídua. Myslenie sa vyvíja ako jeden z kognitívnych procesov 

podľa svojich vlastných zákonov v komplikovanej interakcii s ďalšími psychickými procesmi, 

akými sú motivácia a emocionalita na jednej strane a v interakcii s vlastnosťami podnetov 

z prostredia na druhej strane“ (Džuka, 2000, s. 42). 

 Podľa Kohlberga je prvý stupeň vývinu morálneho úsudku dieťa spôsobilé dosiahnuť 

v predškolskom veku. Lickona však tvrdí, že už v prvom roku života vzniká 

socioemocionálny základ nielen heteronómnej ale aj prazáklad každej morálky, a to v podobe 
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jeho väzby na prostredie, v ktorom sa cíti bezpečne, teda v podobe potreby patriť k ľudskému 

spoločenstvu. Neskôr, u trojročných detí, sú evidentné socioemocionálne zmeny, a to v smere 

ku kooperatívnosti. V rámci hry zisťujú, aký úžitok môže mať kooperácia. Pozorujú 

existenciu určitých pravidiel a aj to, že je dobré si navzájom pomáhať a brať ohľad jeden na 

druhého (Lickona, 1989, s. 53 - 146). Z toho vyplýva fakt, že morálny vývin nie je iba 

záležitosťou vývinu kognitívnych štruktúr, no aj ten, že psychosociálny vývin tvorí základy 

morálneho usudzovania. 

 V 2. fáze inštrumentálne relativistickej orientácie sa správne konanie vyznačuje tým, 

že účelovo uspokojuje vlastné potreby – a niekedy aj potreby druhých. V tejto fáze 

individualistická účelovosť a výmena je charakterizovaná ako recipročný hedonizmus. V 

jednoduchom výklade ide o usudzovanie typu „čo ty mne, to ja tebe“, ale v tomto období sa to 

chápe v oblasti dobra, dobrého činu. Dieťa usudzuje a v správaní si overuje, že ak urobí opak 

zlého činu, za ktoré bolo v minulosti potrestané, dosiahne výhodu, odmenu. Dieťa hodnotu 

dobra posudzuje na základe výhod a odmien, a to najmä materiálnych (cukríky, peniaze, 

hračka atď.) Začína si uvedomovať, že niektoré činy sa mu oplatia, a tak je schopné vyhovieť 

požiadavkám a potrebám iných. Tu je už zrazu prekonaný egocentrizmus predchádzajúcej 

fázy. Jednotlivec uznáva, že aj iní majú určité záujmy, ktoré sa nemusia zhodovať s jeho 

vlastnými záujmami. Učí sa rozpoznávať motívy stojace za konaním druhých a tiež ich – do 

istej miery – akceptovať. Medziľudské vzťahy sa prejavujú ako trhové, teda ako výsledok 

rovnocennej výmeny alebo obchodu. Základy slušnosti, vzájomnosti, zmyslu pre spravodlivé 

rozdeľovanie sú síce prítomné, ale stále sú interpretované hmotne a účelovo. Je to v dôsledku 

toho, že dieťa ešte nie je schopné abstraktných predstáv pomocou abstraktných pojmov. Táto 

skutočnosť zásadným spôsobom determinuje morálne usudzovanie. Deti sú schopné 

logického úsudku, pri riešení konkrétnych problémov však používajú symboly, ktorých 

základným znakom je, že veľmi verne reprezentujú konkrétne predmety alebo udalosti. 

Uvažujú, čo prostredníctvom svojho konania získajú. Napríklad dieťa vie predpokladať, že ak 

oklame iného, môže klamať aj iný jeho a naopak. Vzájomnosť je otázkou jednania „ruka ruku 

myje“ a nie otázkou loajality či spravodlivosti. Chápanie spravodlivosti sa v tejto fáze podobá 

skôr na „rovnostársky fanatizmus“, aký Piaget zistil u detí, ktoré sa nachádzajú v prechodnom 

štádiu od heteronómnej k autonómnej morálke. Autoritatívne postavenie rodičov (autorít) sa 

zmenilo na vieru v existenciu rovnosti, a to nielen z hľadiska práva určitým spôsobom konať, 

ale aj práva odplaty za nesprávne, nespravodlivé konanie. Je to morálka podľa hesla: správať 

sa férovo voči tým, ktorí sa správajú férovo voči mne. U dospelých môže myslenie na druhom 
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stupni nadobudnúť tiež formu morálneho cynizmu, ktorý redukuje medziľudské vzťahy na 

čisto účelové relácie. 

 

 Konvenčú rovinu morálneho vývoja tvorí 3. fáza neosobného súhlasu, kde konanie je 

orientované na získanie uznania a vyhnutie sa kritike zo strany skupiny. V tejto fáze 

vzájomné interpersonálne požiadavky, vzťahy a konformita dávajú dieťaťu predpoklady plniť 

požiadavky sociálneho prostredia najskôr v určitých situáciách a neskôr vo všeobecnosti, aby 

dieťa dosiahlo interpersonálny súlad, ale zároveň z neho cítilo osobný prospech. Výhoda a 

odmena pretrváva ako základ morálneho úsudku. Výhody majú už vyššiu kvalitu, a to najmä 

v oblasti citov a výhod vo vzájomných vzťahoch. L. Kohlberg to opisuje ako štádium „milého 

chlapca“ a „milého dievčaťa.“ Prvým zdrojom motivácie morálneho konania je túžba po 

schválení a akceptovaní. Táto fáza je taktiež charakterizovaná vysokou mierou konformity 

voči stereotypným predstavám o konaní, ktoré je väčšinou považované za správne či 

„prirodzené“. Za správne je považované to, čo vyplýva z rolových očakávaní, vzťahujúcich sa 

na konanie a správanie sa konkrétnych osôb. Ide o očakávania typu, ako by sa mal správať 

niekto, kto je synom, bratom, priateľom atď. Dôvodom spravodlivého konania je snaha javiť 

sa v očiach iných osôb, ale aj vo svojich vlastných ako „dobrý človek“. Sociálny rozmer 

morálneho úsudku je tu spojený s vedomím potreby príslušnosti k skupine. Jednotlivec sa 

identifikuje so skupinou, orientuje sa na jej normy a prijíma ich za svoje vlastné. Identifikuje 

svoje chápanie toho, čo je správne, s názorom skupiny. Morálka na tomto stupni je do istej 

miery „ideálnou morálkou harmonického sveta, kde jednotlivec nie je vystavený 

antagonistickým skupinovým konfliktom, ale všade sa stretáva s rovnakými hodnotovými 

predstavami a očakávaniami. Pokiaľ tento harmonický svet neexistuje, skrýva morálka 

vzájomného očakávania v medziľudských vzťahoch množstvo konfliktov“ (Heindbrink, 1997, 

s. 78). Kým na predchádzajúcom stupni bolo konanie dobra podmienené očakávanou 

odmenou, na tomto stupni už hlavným znakom spravodlivého konania je konanie dobra, 

zohľadňovanie potrieb a stanovísk iných bez ohľadu na bezprostrednú odmenu. Avšak na 

druhej strane je pre jednotlivca ťažké rozpoznať nespravodlivosť v skupine, pretože to 

vyžaduje postoj nezávislý od skupiny a tento ešte na tomto stupni nie je dosiahnutý. 

 Ďalším stupňom v rámci konvenčnej roviny je 4. fáza sociálneho systému. Túto  

charakterizuje spoločenské usporiadanie a svedomie. Dieťa je vo svojom konaní vedené 

nielen osobnými výhodami, ale tiež presvedčením, že v inštitúcii, spoločnosti, vo svete treba 

zachovávať existujúci poriadok. Zovšeobecnené morálne zásady si preberá do svojho 
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správania a činov, pri plnení si povinností voči autorite aj voči spoločenskému poriadku. S 

výnimkou extrémnych situácií deti v tomto štádiu dodržiavajú aj zákony. Ďalej je tu 

orientácia na právo a poriadok. Autorita, pevné pravidlá a zachovávanie sociálneho poriadku 

tvoria orientačný rámec. Správne konanie znamená konať svoju povinnosť, rešpektovať 

autoritu a v jej záujme hájiť dané sociálne usporiadanie. Za spravodlivé v tomto štádiu je tiež 

považované také konanie, ktoré vyplýva z vlastných záväzkov a povinností, ktoré sa jedinec 

rozhodol plniť. Na tomto stupni jedinec rešpektuje skutočnosť, že spoločnosť je tvorená 

indivíduami a skupinami, ktoré koexistujú v mnohorakých väzbách a ktoré majú svoje vlastné 

stanoviská a záujmy. Existencia skupín a jednotlivcov vo funkčnom spojení je možná iba 

v sociálnom poriadku, preto je jeho dodržiavanie morálnou povinnosťou človeka. Formálne 

spoločenské inštitúcie sú pre riešenie konfliktov záujmov, ako aj pri rozhodovaní v prípade 

protikladných nárokov rovnako dôležité, ako je dôležitá deľba úloh a rolí jednotlivcov. 

Spoločným cieľom všetkých je blaho spoločnosti. Sociálne hľadisko morálneho úsudku je 

v tomto prípade reprezentované spôsobilosťou rozlišovať medzi hľadiskom spoločnosti 

a skupinovým záujmom, respektíve motívmi konkrétnych indivíduí.  

 Teda kým na 3. stupni sa morálny úsudok orientoval na skupinu a jej záujmy, na 4. 

stupni sú prvoradé záujmy spoločnosti, avšak aj na tomto stupni je morálny úsudok závislý od 

očakávaní iných: od spoločnosti ako celku a od podriadenosti individuálnych záujmov. Táto 

závislosť je na ďalšom stupni prekonaná. 

  

 Postkonvenčná rovina je tvorená 5. fázou utilitaristickej orientácie a 6. fázou 

univerzálnych etických princípov. Fáza utilitaristickej orientácie je piatym stupňom 

mravného vývoja. Tu sa spoločenská dohoda, čiže užitočnosť a práva jednotlivca, prejavuje 

rozvinutým zmyslom pre povinnosť, spravodlivosť a zákonnosť. Morálne pravidlá už 

jednotlivec vníma ako niečo, čo je možné a tiež žiaduce meniť. Jedinec nie je spokojný so 

zachovávaním existujúceho stavu, túži po zmenách pravidiel. Pravidlá chápe tak, že sú na to, 

aby slúžili jednotlivcovi a ak neslúžia, možno ich kolektívne meniť. Pravidlá si preto 

odvodzuje od skupiny ľudí, s ktorými žije, s cieľom chrániť blaho a záujmy tejto skupiny. 

Oproti predchádzajúcemu štádiu sa morálne usudzovanie orientuje na záujem menšiny. Platí 

tu orientácia na zákonné konanie a sociálne zmluvy, ktorá je všeobecne spojená 

s utilitaristickými rysmi. Správnosť konania sa bežne meria podľa všeobecných 

individuálnych práv a štandardov, ktoré po kritickom preskúmaní prijíma celá spoločnosť. 

Spravodlivosť tu už nie je spojená len so zákonnými právami, ale aj s morálnymi právami 
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človeka. Život a sloboda sú hodnoty, ktoré majú absolútny charakter a spoločnosť ich musí 

vždy rešpektovať. Princípy spravodlivosti (podľa Kohlberga sú to reciprocita a rešpektovanie 

blaha človeka) tu slúžia oprávneným záujmom človeka na rozdiel od predchádzajúcej úrovne, 

kde človek slúžil predovšetkým záujmom spoločnosti. Spravodlivosť je jedným z 

prostriedkov k dosiahnutiu blaha a všeobecného úžitku tak pre jednotlivca, ako aj pre 

spoločnosť. Mravné usudzovanie je charakteristické tým, že človek si je vedomý relativity 

hodnotových postojov a názorov a podľa toho kladie dôraz na pravidlá konania smerujúce 

k nájdeniu konsenzu. Nehľadiac na ústavné a demokratické dohody je právo človeka otázkou 

osobného meradla hodnôt a názorov. Človek a jeho dobro je v súlade s týmto štádiom nad 

konvenciami a zákonmi a ich porušenie, aj keby bolo nezákonné, nie je nemorálne. 

Rešpektovanie blaha človeka samozrejme nevylučuje rešpektovanie zákonov. Tým, že je 

človek schopný prijať perspektívu nadradenú konvenciám a zákonom,  je skôr schopný 

rozoznať, kedy vedie použitie zákona k bezpráviu. 

 Najvyšším stupňom mravného vývoja je 6. fáza univerzálnych etických princípov. Tu 

všeobecné etické princípy ovplyvňujú morálne usudzovanie jednotlivca, ktorý ich spája do 

subjektívne súdržnej a usporiadanej filozofie. Toto štádium je považované za štádium 

etického usudzovania na vysokej úrovni abstrakcie myslenia. Morálne rozhodnutia berú do 

úvahy všetky podstatné skutočnosti a okolnosti sociokultúrneho diania. Rozhodnutia o dobre 

a zle sa robia na základe osobne prijatých etických princípov, ktoré človek považuje za 

univerzálne. Jednotlivec dokáže zaujímať stanovisko tretej osoby vo vzťahu k veci alebo 

udalosti a stanovisko, ktoré nezohľadňuje ani záujem väčšiny ani menšiny, ale všeobecné 

morálne princípy. Jedinec dokáže pozerať ďalej za úroveň povrchnej spravodlivosti 

a oprávnenosti. Naznačené hľadiská morálneho vývinu dieťaťa podľa Kohlberga závisia od 

spolužitia s inými, od porozumenia situácie iných aj seba samého. Na tomto stupni je právo 

definované ako vedomé rozhodnutie sa v zhode so zvolenými etickými princípmi 

s odvolávaním sa na rozsiahle logické extenzie, univerzalitu a konzistenciu. Tieto princípy sú 

abstraktnej a etickej povahy (kategorický imperatív), nejde o konkrétne morálne pravidlá ako 

Desatoro. V podstate ide o univerzálne princípy spravodlivosti, vzájomnosti a rovnosti 

ľudských práv a rešpektovania dôstojnosti človeka ako existencie (Heindbrink, 1997, s. 15). 

Ide tu teda o deontologicky založený postoj mravného subjektu. Táto úroveň deontologického 

mravného postoja subjektu je charakteristická dosiahnutím najvyššej formy morálneho 

úsudku. Úsudok mravného subjektu je racionálny, principiálny, altruistický a autonómny 

(Kohlberg, 1971, s. 33 - 35).  
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 V závere by sme Kohlbergovu teóriu zhrnuli asi takto: „V štádiu 5 spoločnosť musí 

vždy rešpektovať život a slobodu. V štádiu 6 je život vždy hodnotený vyššie než vlastníctvo. 

V predchádzajúcich štádiách neexistuje identifikovateľná sieť hodnôt, ktorá by bola 

charakteristická pre osoby v týchto štádiách. V štádiu 4 je pre osobu správne to, čo hovorí 

spoločnosť, že je správne. Osoba v štádiu 3 identifikuje svoje chápanie toho, čo je správne 

s názorom skupiny. V štádiu 2 osoba identifikuje správne s vlastným záujmom. V 1. štádiu 

správne je chápané z hľadiska toho, ako sa vyhnúť trestu. Môžeme vidieť, že od štádia 1 do 

štádia 4 vzrastá identifikácia so záujmami a hodnotami iných. V každom vyššom štádiu 

morálneho vývoja osoba sa identifikuje so záujmami omnoho širšieho okruhu ľudí“ 

(Kohlberg, 1971, s. 99).  

 Pri porovnaní Piagetovej a Kohlbergovej teórie vývinu morálneho usudzovania 

môžeme vidieť, že u Kohlberga závislosť morálneho usudzovania, ktoré bolo na 2. a 3. stupni 

veľmi silne determinované úrovňou rozvoja kognitívnych štruktúr, sa počas 4. stupňa, ale aj 

v ďalších dvoch stupňoch relativizuje. Kohlberg, Levine a Hever v tejto súvislosti hovoria 

o tzv. „mäkkých“ vývinových úrovniach sociálnej a morálnej reflexie a „tvrdých“ 

Piagetových operacionálnych stupňoch usudzovania. Autori predpokladajú, že tzv. „mäkká“ 

úroveň, ktorá je od ďalšieho vývinu kognitívnych štruktúr menej závislá, je formou, ktorá sa 

objavuje až v dospelosti, a to po dosiahnutí 4. alebo 5. stupňa morálneho usudzovania 

(Kohlberg, 1983, s. 6).  

 Celá Kohlbergova koncepcia morálneho vývinu je založená na analýze procesu 

morálneho uvažovania z hľadiska uskutočňovania spravodlivosti a identifikácie jednotlivca 

s hodnotami spravodlivosti na úrovni spoločnosti. Spravodlivosť je podľa neho základom 

rovnakých a univerzálnych ľudských práv, je teda základnou morálnou hodnotou 

v spoločnosti (Kohlberg, 1981, s. 39). Pre Kohlberga bola spravodlivosť, tak ako pre Platóna, 

jedinou cnosťou a slúži tiež ako základ pre riešenie všetkých morálnych nárokov a práv 

v ľudskej spoločnosti bez ohľadu na jej kultúrne diferenciácie (Gluchman, 1997, s. 99). 

 Pri hodnotení hierarchie morálky sa musí zohľadniť fakt, že morálka sa kultúrno-

historicky vyvíja a aj individuálny morálny vývin je celoživotným procesom. Morálka 

konkrétneho človeka dosahuje istú úroveň podobne, ako by v uvedenej schéme zodpovedala 

určitému stupňu. Najvyšší stupeň dosahuje podľa Kohlberga len málo mužov, ženy spravidla 

neprekročia tretí stupeň, teda nižšiu úroveň konvenčnej morálky. Ženy potom nekonajú 

morálne na základe abstraktných morálnych princípov, ale konajú iba na základe rolových 

očakávaní. Tieto závery kritizovala C. Gilligenová. Má výhrady voči Kohlbergovmu spôsobu 
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konštrukcie sveta a metódam skúmania morálnych aspektov dilém, pretože zvolené výskumné 

paradigmy nepostihujú rozdiely v mravnej orientácii a spôsobe myslenia mužov a žien. 

Gilliganová Kohlbergovi vytýka, že skúmal jednostranne iba mužský vývin a údaje, o ktoré sa 

opiera, získal od mužských respondentov. Svoju teóriu morálneho vývinu pritom pretendoval 

na všeobecnú platnosť a ani nevypočul „ženský hlas“. Proti jeho teórii vystúpila Gilliganová 

s tézou, že existujú dve rovnako platné morálky: jedna „mužská“ vedená perspektívou 

spravodlivosti, práv a povinností, druhá „ženská“ s perspektívou starostlivosti, zodpovednosti 

a kontextovej senzitívnosti. Jednostranné skúmanie mužskej orientácie na spravodlivosť 

podľa Gilliganovej znevýhodňuje ženy, pretože napriek reálnej vysokej úrovni morálneho 

vývoja sú podľa tejto schémy zaraďované do tretej fázy v konvenčnej rovine, prípadne ešte aj 

nižšie (Gilliganová, 2001, s. 191). Gilliganovej výhrady sú založené na rozdieloch pohlavia 

a preferencií určitých hodnôt, ktoré s tým súvisia. V tejto súvislosti naopak Cindy J. P. 

Woodsová tvrdí, že v zásade nejestvujú podstatné rozdiely v spôsobe morálneho uvažovania 

pohlaví, napriek rozdielnym stanoviskám Kohlberga a Gilliganovej. Woodsová podotýka, že 

oveľa dôležitejšie než úvahy o rozdieloch v morálnom uvažovaní pohlaví je, aby sme 

venovali pozornosť integrácii mravného vývoja a morálneho uvažovania v snahe o integráciu 

biologických, náboženských a kultúrnych rozdielov. Za najdôležitejšiu úlohu považuje nájsť 

adekvátny spôsob aplikácie morálneho uvažovania, ktoré je založené na týchto rozdieloch, do 

riešenia každodenných problémov mužov a žien. Aj Gluchman je presvedčený, že aj keď sa 

mravné subjekty čiastočne môžu líšiť v preferencii určitých hodnôt a v prostriedkoch 

použitých pri ich uskutočňovaní, tak prevažná väčšina mravných subjektov aj napriek tomu 

rešpektuje základné morálne hodnoty ľudského spoločenstva (Gluchman, 1997, s. 100 – 101). 

V podstate to isté potvrdili aj výskumy G. Nunner-Winklerovej, ktorá empiricky overovala 

Gilliganovej tvrdenia. Podľa týchto výskumov sa nezistili rozdiely medzi pohlaviami 

v obsahovej orientácii (v hodnotovej perspektíve), ale našli sa v štruktúre zdôvodňovania. 

Poukazuje však na to, že aj v rovine zdôvodnenia existuje iba jedna morálka, hoci v rovine 

aplikácie je mnoho neriešených dilém (Nunner-Winkler, 1994, s. 239).  

 Jedným z najväčších nedostatkov Kohlbergovej koncepcie je zameranie predovšetkým 

na kognitívne aspekty formovania mravného vývinu osobnosti, zatiaľ čo na druhej strane 

absentujú etické a filozofické aspekty morálky vo vedomí mravného subjektu. Kohlberg 

zameriava svoju pozornosť najmä na skúmanie kognitívnych aspektov uvažovania v kontexte 

formovania morálnych úsudkov týkajúcich sa riešenia určitých dilém. Tento aspekt je však 

len jedným z mnohých, ktorý vyjadruje dôležité momenty z obsahu vedomia mravného 
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subjektu, ale ktorý nepostihuje celý komplex mravného subjektu. V Kohlbergovej koncepcii 

chýba výrazný morálny aspekt, pretože obchádza konanie jednotlivcov a z hľadiska etiky je 

práve tento moment rozhodujúci. (Gluchman, 1997, s. 103) Pre hodnotenie mravnosti 

jednotlivca nepostačuje poznanie a hodnotenie mravných úsudkov. „Rozhodujúce pre určenie 

mravnej vyspelosti jednotlivca nie je to, či dokáže správne morálne uvažovať, ale 

predovšetkým či dokáže správne morálne konať, t. j. konať dobro“ (Gluchman, 1997, s. 104). 

Kohlbergom „morálka je definovaná v pojmoch formálneho charakteru morálneho úsudku 

(ako napríklad impersonalita, univerzalita, preskriptivita), nie v pojmoch obsahu. Výsledkom 

tohto formalistického prístupu je, že mravný subjekt je vykreslený abstraktne a psychologicky 

nič nehovoriacim spôsobom“ (Gluchman, 1997, s. 102). 

 

 

2.3 Ďalšie koncepcie a teórie morálneho vývinu 

 

 Z vecných a teminologických dôvodov stručne poukážeme ďalej na názory autorov, 

ktorí zdôrazňujú niektoré ďalšie podstatné aspekty, ktoré sú pre morálny vývoj dieťaťa 

určitým spôsobom významné a obohacujúce tak náš pohľad na morálny vývoj, z ktorého  

predmet etická výchova primárne vychádza. 

 

 

2.3.1 Freudovo učenie detí morálnym hodnotám  

 

Jedným zo psychológov, ktorí skúmali učenie sa dieťaťa morálnym hodnotám a 

normám, bol Sigmund Freud. Podľa neho (Fontana, 1997) sú pre formovanie osobnosti 

rozhodujúce roky od narodenia do šiestich či siedmych rokov. V tomto období sú vrodené 

pudy najintenzívnejšie socializované ľuďmi v okolí dieťaťa. Pokiaľ sa to deje s porozumením 

a s primeraným ohľadom na silu týchto vrodených pudov, dieťa sa vyvíja optimálne. Na 

úrovni Id je dieťa nevedomé a egocentrické vo vzťahu k vnímaniu morálnych noriem a 

hodnôt. Nevie nič o potrebách iných ľudí a o následkoch svojich činov. Okolo prvého roku 

života sa u dieťaťa vyvíja druhá osobnostná úroveň, ktorú Freud nazval ego. Toto pôsobí na 

vedomej úrovni a riadi sa princípom reality. To znamená, že obsahuje dieťaťom získané a 

postupne vzrastajúce poznanie o svete a o správaní a reagovaní iných ľudí. S vývinom ega 

nastupuje sociálne učenie dieťaťa, ktoré si začína uvedomovať, že sociálny svet kladie hranice 
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požiadavkám id. ego si je vedomé naučených štruktúr správania sa. Dieťa začína využívať 

poslušnosť, zdvorilosť a iné vzorce správania sa namiesto jednoduchého zaujatia a 

subjektívnej živočíšnej spokojnosti. id a ego sú spojené energiou a podľa S. Freuda ego samé 

nemá žiadnu duševnú energiu, všetka energia pochádza z inštinktívnych pudov id. Pokiaľ sa 

mu darí dosahovať uspokojenie pre potreby id, je id ochotné egu poskytovať svoju energiu. 

Ak je však ego neúspešné, potom sa id domáha svojich potrieb cez emocionálne prejavy 

(výbuchy zlosti, hnevom, agresiou atď.) a správanie sa dieťaťa. Pre úspešný vývin osobnosti 

je preto dôležité, aby id a ego boli u dieťaťa vo vzájomnej rovnováhe. Aby dieťaťa cez 

sociálne kontakty a vzťahy získavalo a dostávalo zabepečovanie potrieb id. Id potom dodáva 

energiu egu. Freud tvrdil, že u dieťaťa vznikajú morálne postoje a správanie vplyvom 

superega, čo je z najväčšej časti zvnútornenie morálnych noriem a súdov vštepovaných 

rodinou aj sociálnym svetom. Superego sa u dieťaťa vyvíja vo veku šesť rokov. Dieťa začína 

vnímať hlas svedomia, t. j. vedome si začína dôsledne formulovať vlastný súbor morálych 

zásad, ktorý na neho pôsobí na úrovni subjektívnej aj objektívnej. V tomto období sa začína 

vyrovnávať nerovnováha medzi týmito dvomi stránkami morálneho rozvoja dieťaťa. S. Freud 

ponímal utváranie superega ako vznik dvoch odlišných zložiek. Svedomie vyvoláva pocit 

viny, keď koná dieťa nesprávne a ego-ideál poskytuje pocity uspokojenia, keď koná správne. 

Prostredníctvom ego-ideálu si dieťa vytvára obraz „človeka, akým by rado bolo.“ 

Psychodynamický prístup ponímania osobnosti S. Freuda bezprostredne nemôže ovplyvniť 

spôsoby edukačného pôsobenia na dieťa. Poskytuje však pohľad na osobnosť dieťaťa ako 

jedinečnú bytosť, ktorá je formovaná interakciou sociálnych vplyvov s vrodenou duševnou 

dynamikou, t. j. so silnými vrodenými pudmi, predovšetkým sexuálnym pudom a pudom 

sebazáchovy (Freud, 2010). 

 

 

2.3.2 Morálny vývoj podľa D. Bar-Tala 

 

Pozoruhodnú periodizáciu morálneho vývoja vytvoril D. Bar-Tal (1982), ktorý si 

všíma vývin pomáhajúceho správania (helping behavior). Kritériom, podľa ktorého sa 

jednotlivé fázy vzájomne odlišujú, je motivácia takéhoto správania. Bar-Tal rozlišuje tieto 

vývojové stupne: 

1. Pomáhajúce správanie motivované priamou výzvou, odmenou a trestom. 
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2. Pomáhajúce správanie motivované poslušnosťou voči autorite, vyplývajúce zo snahy 

získať súhlas a vyhnúť sa nesúhlasu alebo trestu. 

3. Pomáhajúce správanie motivované očakávaním odmeny, vykonanej z vlastnej 

iniciatívy. Orientácia je tu zameraná na vlastné potreby (odmena). 

4. Pomáhajúce správanie motivované snahou vyhovieť spoločenským požiadavkám, 

s cieľom získania súhlasu a pri vedomí, že porušenie spoločenskej normy má za 

následok sankcie. Je to morálka prispôsobená spoločenským normám. 

5.  Pomáhajúce správanie motivované generalizovanou reciprocitou znamená, že 

prosociálne správanie nie je viazané na bezprostrednú vonkajšiu podmienku. Pomoc 

sa považuje za podmienku fungovania spoločenského systému, s ktorou je potrebné 

súhlasiť s ohľadom na vlastnú budúcu potrebu. Na tomto stupni spoločenskej normy je 

zásada pomáhať už vnútorného charakteru. 

6. Pomáhajúce správanie motivované zámerom spraviť dobro druhému bez očakávania 

výhody, alebo odmeny, okrem pocitu vnútorného uspokojenia, z presvedčenia 

o správnosti takéhoto činu (Bar-Tal, 1982, s. 101 – 124). 

D. Bar-Tal dokladá svoj model radom mnohých experimentov, ktoré kombinuje 

pomáhajúcim správaním s objasňovaním motívou, ktoré ich spôsobili. V laboratórnych 

experimentoch bol zjavný nárast vyšších motívov u starších detí, no určité percento starších 

detí zotrvalo v najnižších štádiách. 

 

 

2.3.3 Eriksonova koncepcia epigenézy psychiky  

 

Z nezvyčajných pozícií pristupuje k mravnému rozvoju americký psychológ E. H. 

Erikson. Zatiaľ čo Kohlberg sleduje kognitívnu a motivačnú stránku mravného vývoja, 

Erikson si skôr všíma obsahové stránky mravného vývoja, t.j. úlohy, ktoré človek musí riešiť 

v rozvojových štádiách svojho života. Tento prístup je pre praktickú výchovu veľmi dôležitý, 

pretože umožňuje formulovať konkrétne výchovné ciele pre jednotlivé etapy života dieťaťa 

a mladého človeka. Erik H. Erikson sa po celý život venoval otázke, ako človek získava svoju 

plnú identitu, resp. čím ju môže ohroziť a narušiť. Je to typ terapeuta, ktorému eminentne 

záleží na etických problémoch. Táto snaha ho priviedla k objavu vrodenej tendencie človeka 

po zmysluplnom rozvinutí svojej osobnosti. „Všetko, čo rastie, má základný plán, ktorému sú 

podriadené všetky jednotlivé časti, pričom sa tieto rozvíjajú podľa istého časového plánu, 

47

Etická výchova v primárnej škole



pokiaľ všetky časti nie sú integrované do celkového tvaru“ (Erikson, 1969, s. 57). Erikson 

vidí jedinečnosť človeka, ale vždy vo vzťahu k interpersonálnym vzťahom a v interakcii 

medzi človekom a jeho prostredím. Z nášho hľadiska je pozoruhodná jeho koncepcia 

jednotlivých životných fáz človeka. Tieto fázy porovnáva s biologickými zákonitosťami 

vývoja orgamizmu, ale je citlivý voči tvorivej sile človeka a jeho možnosti slobodne hľadať 

svoju cestu. Erikson si predstavuje ľudský život ako rad krokov, ktoré vedú k výšinám vedľa 

priepastí. Ústredným bodom tejto koncepcie je postupné potvrdzovanie identity, a tým aj 

integrity osobnosti ako základu plnohodnotného a plodného života. Ako terapeut si je vedomý 

toho, že človek nikdy nie je úplne oslobodený od vnútorných rozporov. Vlečie so sebou 

nedoriešené problémy predchádzajúcich fáz života, ktoré môžu byť príčinou, že spraví krok 

späť. Ľudský rozvoj nikdy nie je automatický a neobíde sa bez nebezpečenstva. Opisuje 

kritické momenty života ako obrat k lepšiemu alebo k horšiemu, ako kritické obdobia, keď 

rozhodujúci obrat je nevyhnutný. Rozlišuje medzi neurotickými, prípadne psychotickými 

a normatívnymi krízami. Normatívna kríza je okamih, kedy je potrebné na životnej ceste 

urobiť ďalší krok. Je príležitosťou, ak ju využijeme, no býva aj ohrozením, ak zostane 

nevyužitou. Je to „kritické obdobie zvýšené zraniteľnosťou a zároveň aj nových možností. 

Inak povedané, je to ontogenetický zdroj sily, alebo naopak, hrozba pri nedostatku ochoty 

prispôsobiť sa“ (Erikson, 1969, s. 69). 

E. H. Erikson popisuje osem vývojových etáp. Každú z nich charakterizujú určité 

vývojové úlohy.   

1. Základná dôvera alebo nedôvera. Je to fáza útleho detstva. Ak sa dieťa v rodine 

stretá so skutočnou láskou, vytvorí sa základná dôvera, na ktorej môže vyrásť budova celého 

života. Táto základná dôvera nevylučuje, ale dokonca priam vyžaduje ako svoj doplnok 

zmysluplnú nedôveru, ktorá je nevyhnutná pre neskoršiu schopnosť v rozlišovaní. Je to otázka 

syntézy a jemnej vyváženosti. Základná dôvera dáva schopnosť dúfať, vyvíjať zdravé úsilie, 

rozvíjať svoje vnútorné možnosti a ochotu využívať impulzy na dobro. Ďalší vývoj je závislý 

nielen od toho, či v útlom veku bol položený základ dôvery, ale aj či sa v ďalších fázach ďalej 

rozvíja a prehlbuje a či sa impulzy k nedôvere podarí integrovať na správnu mieru. Ak sa 

základná dôvera nevytvorí v útlom detstve, môžu ju neskôr vytvoriť pozitívne skúsenosti. 

2. Autonómia alebo zahanbená neistota. Dieťa sa veľmi skoro prejavuje vrodenou 

tendenciou zdôrazňovať svoje ja, svoju vôľu, svoju schopnosť sebaurčenia, aj keď predbežne 

nereflektovane. To je to známe „ja sám“. Dieťa chce stáť na vlastných nohách. Prejavuje sa 

základná potreba človeka žiť svoj vlastný život, riadiť sa podľa vlastného svedomia. Už 
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v prvých rokoch života dieťa získava skúsenosť, že jeho vlastná vôľa naráža na autonómiu 

druhých. Tak sa teda dieťa začína učiť úlohu života: žiť v interakcii s druhými ľuďmi. Ak sa 

vychovávetaľ snaží „zlomiť vôľu“ dieťaťa, dopúšťa sa veľkej chyby. Namiesto toho má 

dieťaťu pomáhať, aby svoju snahu po autonómii dávalo do súladu so vzájomnosťou. Ak je 

dieťa v týchto rokoch za svoju „tvrdohlavosť“ často trestané, vytvorí sa zahanbená neistota, 

ktorá v neskorších rokoch blokuje rozvíjanie slobody a spontánnosti.  

3. Iniciatíva alebo pocit viny. Obdobie detskej hry je rozhodujúce buď pre uvoľnenie, 

alebo pre zablokovanie tvorivých energií. Radosť z vlastnej iniciatívy, rozvíjania 

predstavivosti a zo spoločenskej hry otvára hľadaniu autonómie nové horizonty. Úzkostliví 

rodičia, ktorí obmedzujú priestor hre, bránia rozvoju dieťaťa nielen v tejto, ale aj v ďalších 

fázach vývoja. Matka, ktorá zahŕňa dieťa zákazmi a varovaním, neustále ho zráža a prejedá, 

spôsobuje dieťaťu nenapraviteľné škody. Je veľmi potrebné, aby obdobie hry trvalo 

dostatočne dlho. V tomto období sa totiž objavuje „svedomie“. Dieťa sa nebojí len toho, že 

jeho chyby budú objavené a potrestané, ale postupne začína vnímať „vnútorný hlas“, ktorý 

jeho skutky schvaľuje alebo odsudzuje. Vychovávateľ potrebuje veľkú citlivosť, aby prejavy 

svedomia dieťaťa udržal v správnom vzťahu k súhlasu alebo nesúhlasu okolia. Táto fáza 

dosahuje svoj cieľ, ak v popredí nie sú výčitky a pocit viny, ale šťastné objavenie vlastnej 

roly, vlastných schopností a vnútorných zdrojov sily. 

4. Rozvíjanie zručností alebo komplex menejcennosti. Školský vek je rozhodujúci 

pre získavanie skúseností, vlastných zdatností a kompetencií. Rozhodujúcou úlohou 

vychovávateľa je pomáhať deťom, aby sa na jednej strane snažili osvojiť si rôzne zručnosti 

ako predpoklady autonómie, na druhej strane aby nestotožňovali svoju identitu s vonkajším 

výkonom a svojou rolou v živote. Dieťa musí vedieť, že je milované aj vtedy, ak v škole alebo 

v iných úlohách sklame. Na druhej strane je pre mladého človeka veľmi dôležité naučiť sa, že 

svoju identitu nemôže rozvíjať, ak neprevezme úlohu smerujúcu k všeobecnému dobru, resp. 

ak sa na tieto úlohy nepripraví. Veľmi totiž záleží na tom, či vychovávateľ naučí mladých 

ľudí chápať sociálnu dimenziu života a životných úloh. Ak práca neprináša uspokojenie, 

pretože mladý človek nechápe jej zmysel, môžu sa rýchlo vyvinúť pocity neužitočnosti 

a menejcennosti, ktoré môžu vážne ohroziť vývoj ďalšej fázy. 

 5. Identita alebo zamlčaná identita. Identitu nemožno dosiahnuť bez tvorivej krízy, 

ktorá je charakteristická predovšetkým pre pubertu, ale má vplyv aj na ďalšie životné fázy. 

Dospievajúci svoju nezameniteľnú identitu a svoju vnútornú jednotu poznáva iba postupne, 

podľa toho, ako sa vyrovnáva s čiastočnými identifikáciami, ktoré už predtým v detstve prijal. 
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Táto fáza vyžaduje rozvoj kritickosti, inak bude celý život charakterizovať nekritickosť, alebo 

naopak vytvorí sa predpojatá kritickosť. Veľmi záleží na tom, či si dospievajúceho jeho 

okolie váži ako osobu, alebo ho využíva pri naplnení svojich cieľov. Ak sa totiž dosiahne 

identita v pozitívnom zmysle, ťažisko sa prenesie zo zdôrazňovania seba na interakciu 

a aktívnu účasť na spoločenských cieľoch. Človek nemôže dosiahnuť identitu, ak neurobí 

zásadné rozhodnutie v otázke vernosti. „Vernosť je schopnosť slobodne dodržiavať zvolené 

záväzky a zväzky, a to aj navzdory nevyhnuteľným protirečeniam iných hodnotových 

stupníc“ (Erikson, 1969). Vernosť predpokladá základnú dôveru a odvahu k životu. Sloboda 

dosiahnutá v identite je slobodou k vernosti. Človek dosahuje svoju identitu, keď sa vo 

svojom morálnom vývine stal schopným viazať sa slobodne zvolenou vernosťou a zvoliť si 

tak určitú stupnicu hodnôt. Erikson je presvedčený, že dosiahnutie identity predpokladá 

prijatie nejakého obrazu sveta a hodnôt, ktoré sú dosť presvedčivé, aby osobnej a kolektívnej 

identite dali zmysel. Je pozoruhodné, že práve mladí ľudia s nadpriemernými schopnosťami 

potrebujú viac času, aby krízu identity definitívne vyriešili. Erikson to ukázal na analýze 

života Gándího a mladého Martina Luthera. Nebezpečnými a nesympatickými poruchami 

identity je hľadanie identity v proteste proti všetkým alebo v podobe sebezbožňujúceho 

egocentrizmu, ktorý v druhých vidí iba prostriedok na dosahovanie svojich cieľov. Je to 

zásadné zlyhanie, ktoré deformuje všetky jednotlivé rozhodnutia. Avšak ani v takomto 

prípade nemáme právo súdiť, pretože nevieme, či ide o vlastnú vinu, vlastné zapríčinenie, 

alebo je to dôsledok útlaku a iných negatívnych skúseností v predchádzajúcej časti života, 

ktorá automaticky vyústila do generalizovaného protestného postoja. 

6. Dôverný vzťah alebo uzavretie do samoty. Tu sa rozhoduje o tom, či sa mladý 

človek rozhodne nadviazať hlboké osobné vzťahy, priateľstvo a trvalé vzťahy, alebo si zvolí 

únik do samoty. Mladý človek, ktorý nenašiel svoju identitu, je stále neistý a stále sa obáva, 

že v dôvernom vzťahu stratí sám seba. Ak sa pokúsi pripojiť k druhým, naráža na svoju 

neschopnosť nadviazať trvalý vzťah vernosti v priateľstve alebo v manželstve. Kontakty, 

ktoré dychtivo vyhľadáva, sú povrchné a bez tvorivej otvorenosti. Ak sa dosiahlo pozitívne 

vyriešenie krízy identity, potom má mladý človek hlbokú skúsenosť, ktorá mu dáva 

schopnosť príjímať záväzky a slúžiť druhým bez toho, aby stratil svoju identitu. Zažije 

sebarealizáciu v prekračovaní seba samého, v otvorenosti voči „TY“, voči druhému. Práve 

dôvera, ktorá vyplýva z pravdivosti a identity, umožňuje taký vzťah k ľuďom, ktorý 

rešpektuje druhého človeka a považuje ho za dar. 
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 7. Tvorivý život alebo stagnácia. Je to vek dospelosti, od ktorého sa očakáva zrelosť. 

Človek, ktorý dosiahol pravdivosť a pravú identitu, a preto je schopný nadviazať srdečné 

vzťahy, je tvorivý v mnohonásobnom zmysle. Erikson poukazuje predovšetkým na tvorivú 

silu rodičov, ktorá dáva život deťom. Myslí na rodičovstvo, ktoré je vo vnútornej slobode a so 

zodpovednosťou prijímané ako poslanie. Pri zodpovednom rodičovstve má Erikson na mysli 

všetky formy ochoty prevziať zodpovednosť, nachádzať tvorivé riešenia problémov 

a obohatiť život prítomnej aj budúcej generácie. Táto ochota a schopnosť závisí od toho, či 

boli pozitívne vyriešené normatívne krízy predchádzajúcich etáp života. Stagnácia ukazuje na 

chýbajúce základné rozhodnutia, ktoré možno napraviť iba hlboko zasahujúcim „obrátením“. 

 8. Naplnený život alebo zúfalstvo. Posledná etapa života obsahuje starobu. V nej 

dozrievajú plody predchádzajúcich etáp života. Erikson tento stav nazýva integritou. Táto 

integrita znamená „integráciu vášní, bohatstva citu, vernosť veľkým vzorom minulosti, 

ochotu prijať vedúcu pozíciu a zrieknuť sa jej v pravý čas. Je to plné ÁNO k možnostiam 

tohto života a vďačnosť ľuďom, ktorí mu dali zmysel“ (Erikson, 1969, s. 139). Na druhej 

strane však vidíme aj minutie sa cieľu, trpké ovocie zlyhania v predchádzajúcich fázach, život 

zbavený zmyslu, ktorý v sebe nesie zúfalstvo. Dôsledkom je panický strach zo smrti, 

nespokojnosť a neustále sťažovanie sa na všetko a všetkých (Erikson, 1969, s. 21 – 142). 

 

VÝVOJOVÉ CIELE PROGRAM ETICKEJ VÝCHOVY VÝCHOVNÝ ŠTÝL 

Predškolský vek *1 

 

Základná dôvera 

Autonómia 

Iniciatíva 

 

 

Sebaoceňovanie 

Pozitívne hodnotenie druhých 

Bezpodmienečné prijatie 

Jasne formulované 

pravidlá *2 

Pochvala, atribúcia 

Odmeny 

Mladší školský vek 

 

Osvojenie si zručností 

Komunikácia 

Tvorivosť a iniciatíva 

Vyjadrenie citov 

Empatia 

Asertivita 

 

 

Induktívna disciplína 

Tresty 

Dospievanie 

Identita, vernosť 

hodnotám, ktoré si zvolia 

Pozitívne vzory 

Prosociálnosť 

Spolupráca 

Nabádať k prosociálnosti 

Vytvárať výchovné 

spoločenstvo 

Adolescencia 

Dôverné osobné vzťahy 

Výchova k zodpovednej láske, 

manželstvu a rodičovstvu 

Spolupráca s rodičmi *3 
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Dospelosť 

Plodnosť 

Výchova k zodpovednej láske, 

manželstvu a rodičovstvu 

Spolupráca s rodičmi *3 

Staroba 

Naplnený život 

Celá etická výchova nepriamo Celá etická výchova 

nepriamo 

 

*1:  Témy a pedagogické zásady vyjadrené v tejto časti posilňujú v žiakovi dôveru, 

autonómiu a iniciatívu, ktoré si v predškolskom veku osvojil, resp. mu dávajú možnosť 

získať tieto postoje, ktoré sa v predškolskom veku v dôsledku zlého rodinného 

prostredia nemohli vytvoriť. Týmto spôsobom ETV pomáha u žiaka korigovať vývinové 

poruchy.  

*2:  Jasne formulované pravidlá dávajú žiakovi pocit istoty, posilňujú jeho dôveru 

k učiteľovi a k svetu dospelých vôbec. 

*3:  Spolupráca s rodičmi pomáha medzi študentmi a ich rodičmi vytvoriť dobré vzťahy, 

ktoré ukazujú študentom rodinné hodnoty omnoho viac ako len pekné slová. 

 

Tabuľka 4: Epigenéza psychiky E. H. Eriksona, program etickej výchovy a jej výchovný 

štýl. 

 

Pochopenie zákonitostí kognitívneho a morálneho vývinu dieťaťa nám dáva 

predpoklady stanovovať si optimálne a reálne ciele ich podpory už v procese predškolskej 

a neskôr školskej edukácie v predmete ETV. Ďalším východiskom formulovania 

pedagogických cieľov by mal byť obsah morálnych hodnôt a noriem, ktoré si deti majú 

v školskej edukácii osvojovať, a to nielen v predmete ETV. Znamená to, aby dieťa bolo 

postupne zapájané do morálnych obsahov, ktoré sú považované za sociokultúrne hodnotné. 

Na základe týchto východísk je potom možné uviesť, že predmet ETV a školská edukácia sa 

zameriava na stimuláciu socio-morálneho vývinu a podporu sociomorálneho rozvoja detí. „Je 

to postupný a dlhodobý proces uschopňovania dieťaťa realizovať adekvátnu sociálnu 

interakciu akceptovanú sociálnou komunitou“ (Kikušová, 2001, s. 95 - 120). 
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OTÁZKY A NÁMETY DO DISKUSIE 

 

 

1. V čom je najväčší rozdiel medzi teóriou morálneho vývoja podľa Piageta a 

Kohlbergovými štádiami morálneho vývinu? 

 

2. Čím je charakteristická Eriksonova koncepcia epigenézy psychiky? 

 

3. Kto vytvoril periodizáciu morálneho vývoja, ktorého kritériom je pomáhajúceho 

správania (helping behavior)? 

 

4. Podľa Freuda vplyvom čoho vznikajú u dieťaťa morálne postoje a správanie? 

 

5. Kto vytvoril a ako je charakterizovaná postkonvenčná rovina morálneho vývoja? 

 

 

 

POZNÁMKY 
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