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VYBRANÉ VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V KONTEXTE 
COPINGOVÝCH  STRATÉGIÍ 

 
SELECTED RECREATION ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF 

COPING STRATEGIES 
 
 

Iveta Schusterová 
 
Abstrakt 
 

Záujmové aktivity vytvárajú priestor pre regeneráciu fyzických i psychických síl 
jednotlivca. V krízových situáciách i senzitívnych obdobiach vývinu môžu poslúžiť ako 
ekvipotenciálny zdroj zvládania. Zhlukovou analýzou sme v nich identifikovali  funkčné 
protektory, sýtiace  jednotlivé dimenzie  copingového mechanizmu. Osobitne  sa venujeme 
konštruktívnym zvládacím stratégiám, ktoré sú asociované s lepším psychologickým 
prispôsobením.  
 
Kľúčové slová: záujmové aktivity, copingové stratégie, psychologické adaptácia 
 
Abstract 
 

Recreational activities provide the way for regeneration of physical and mental 
abilities of the individual.They may also serve as a equipotential source of coping in the 
sensitive periods of development and crisis situations. By cluster analysis, we identified 
functional protectors providing for individual dimensions of coping mechanism. We deal 
specifically with constructive coping strategies which are associated with better psychological 
adjustment. 
 
Key words: recreational activities, coping strategies, psychological adjustment 
 
 

1. VOĽNÝ ČAS 
 
  V súčasnej dobe a kultúre individualizmu sme napriek mnohým technologickým 
vymoženostiam vystavení rizikám, ktorých dopady sa negatívne odrážajú na fyzickom, 
psychickom i sociálnom zdraví človeka. Pre zdravý osobnostný vývoj človeka sa  ukazuje 
dôležitým aj trávenie voľného času. Voľný čas chápeme ako čas slobody a voľnosti, ktorý má 
jednotlivec mimo svojich pracovných a školských povinností, po naplnení svojich 
individuálnych fyziologických a sociálnych potrieb na sebavyjadrenie a sebarealizáciu podľa 
svojich potrieb a záujmov (Kratochvílová, 2004).   

Voľný čas  nám umožňuje urobiť rozhodnutie   a aktívny výber správania pre to – čo 
budeme robiť, kde to budeme robiť, s kým a ako zaktivizujeme vzhľadom na preferovanú 
situáciu či objekt svoje konanie.     

 O dôležitosti voľného času sa dozvedáme z množstva výskumov hodnotových 
orientácií – a to od detstva až po starobu. Spôsob využívania voľného času je parametrom pre 
sledovanie životného štýlu a tiež ukazovateľom zmysluplnosti života. Čas, ktorý nie je 
zmysluplne využitý a naplnený robí človeka nespokojným až existenciálne frustrovaným. 
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Preto je potrebné diferencovať spôsoby využitia voľného času. Mnohé  sociálnopatologické  
prejavy správania najmä medzi deťmi a mládežou môžu byť dôsledkom nevhodnej  pasívnej 
či škodlivej ( až delikventnej, kriminálnej) činnosti ne/vykonávanej počas voľného času. 
Nuda v dnešnej dobe zostáva len málo pochopeným fenoménom napriek jej zrejme spojitosti 
s dysfunkčným správaním a mentálnymi problémami. Výsledky z výskumov poukazujú na jej 
súvislosť nepríjemnými a stresujúcimi zážitkami človeka. Nuda predstavuje stav vysokej 
excitácie. Vyjadruje nepokojný a podráždený stav, v ktorom si jedinec uvedomuje 
nepríjemnosť nedostatku záujmu, zahŕňa potrebu aktívnej zmysluplnej činnosti. Náchylnosť 
k prežívaniu nudy sa  stupňuje ak je jednotlivec nútený robiť niečo, čo ho nebaví.   
Samozrejme nemožno nespomenúť voľnočasové aktivity , ktoré zvyšujú ľudský potenciál 
v jednotlivcovi ako aj kvalitu každodenného života realizovaním pravých hodnôt, ktoré 
v konečnom dôsledku prinášajú radosť a spokojnosť, pocit sebaúčinnosti a tým prispievajú 
k vytváraniu lepšieho a zmysluplného sveta. 

Podľa Kozmovej(2008) kvalitne strávený voľný čas formuje hodnotový systém 
človeka, ovplyvňuje sociálne vzťahy a rozvoj človeka. Nemenej významné je časové 
ohraničenie voľného času, pretože ako uvádza Frankl(1998) nadbytok voľného času bez 
zmysluplného využitia človek vníma ako vnútornú prázdnotu – existenciálne vákuum. Takýto 
človek býva presvedčený o bezcennosti a zbytočnosti. 

Význam voľného času neustále rastie aj v súvislosti so spoločensko-ekonomickou 
praxou konkrétne v kontexte reštrukturácie  jednotlivých odvetví a náväzne rastúcej 
nezamestnanosti. Obsahovým zámerom voľného času sa tak čoraz častejšie stáva 
sebavzdelávanie jednotlivca, čím zmysluplne poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej 
súčasnosti a tiež prispieva k životaschopnosti ekonomického života  a tvorbe pracovných 
miest (porovnaj Urbaníková a kol.,2004). 

Vo všeobecnosti sa voľnočasovým aktivitám pripisujú rôzne funkcie, ktoré by sme 
mohli nazvať aj motiváciami, pretože majú svoj zdroj vo vnútornej a vonkajšej situácii 
indivídua. Mnoho štúdií výskumne potvrdilo spojenie medzi prežívaním nudy a nízkou 
motiváciou. Náchylnosť k nude je často spojená s depresiami (in Martin, Sadlo, Stew;2006). 
  Kim (1999), ktorý opisuje motivačnú silu jednotlivca hovorí, že táto hýbacia sila  
nemusí mať jednoznačný náboj, či už pozitívny, alebo negatívny. Rozlišuje existenciu dvoch 
základných úrovní motivácie – prežitie a úspech. Jeho koncept motivačnej sily 
prostredníctvom úrovne prežitia a úspechu, je pre nás odrazovým mostíkom pre prepojenie 
často izolovane postavených funkcií voľného času – zdravotno-hygienická, sebarealizačná, 
socializačná, preventívna a formatívno-výchovná – do jedného integrovaného celku v rámci 
copingu. 
 

2. KRÍZOVÉ SITUÁCIE  
 

René Thom (1992) vníma krízu ako subjektívne ohrozujúcu situáciu s veľkým 
dynamickým nábojom, ale aj potenciálom zmeny. V rámci typológie kríz (Vodáčková a kol., 
2002) sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi krízami: 
A, situačná kríza 
B, kríza z očakávaných životných zmien 
C, kríza prameniaca z náhleho traumatizujúceho stresoru 
D, kríza zrenia v rámci vývinového obdobia 
E,  kríza v kontexte psychopatológie 
F, neodkladný krízový stav 

Faktory vyvolávajúce krízu môžeme rozdeliť do troch skupín – strata objektu, zmena 
a nutnosť voľby. 
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Strata objektu ako niečoho  veľmi dôležitého, je často sa vyskytujúcou záťažovou 
situáciou a vyžaduje často efektívne adaptačné schopnosti, pričom objektom straty môže byť 
osoba alebo vec ne/materiálnej povahy. 
Zmena sa podobne za istých okolností stane záťažou a vyžaduje adaptáciu ( nútené 
zanechanie, opustenie, rozvod). 

Voľba je náročná napríklad pri rozhodovaní sa medzi dvoma kvalitatívne rovnakými 
entitami, či  vo vyhrotených situáciách katastrof alebo pri náhlych zdravotných 
komplikáciách, kde nie je jednoznačné, ktorá alternatíva je prijateľnejšia. Pre krízu je typické 
špecifické emocionálne prežívanie, často úzkosť, panika, zúžený pohľad (Kastová, 2000). 
Krízová intervencia má pomôcť klientovi sprehľadniť jeho prežívanie a zastaviť 
kontraproduktívne tendencie správania s cieľom vrátiť jednotlivcovi jeho psychickú 
rovnováhu narušenú kritickou životnou udalosťou ( porovnaj Vodáčková, 2002; Špatenková, 
2004). 
 

2.1  Kríza v pozitívnej psychológii ako nový začiatok 
 

Pre človeka v náročnej životnej situácií – teda v situácií, ktorá prevyšuje účelnosť jeho 
bežných odpovedí, vnímanej ako problémovej, krízovej či kladúcej zvýšené nároky na jej 
zvládnutie sa však otvára aj priestor pre  možnosť zmeny  vedúci  k osobnostnému rastu 
jednotlivca.  Dôležitú úlohu tu zohrávajú osobnostné dispozície voči istým situáciám, čo 
potvrdzuje základnú charakteristiku záťažových situácií  -  individuálnosť a subjektívnosť. 

V pozitívnej psychológii kríza predstavuje výzvu k rastu (zmene), 
narúšajúcu dogmatické vnímanie seba(ne)účinnosti a blokuje neadekvátne pocity viny, hnevu 
a beznádeje. Pomáha tak reintegrovať zmysel života v existenčne náročných situáciách, pri 
konflikte hodnôt, presvedčení či postojov. V súvislosti s negatívnym prežívaním  hrozby, 
viny, nudy a psychologického poškodenia zo straty a  je teda šancou a tiež výzvou 
k existenciálnemu sebauvedomeniu a preformulovaniu hodnôt a cieľov.   Raker a Wong 
(1988) ich charakterizujú ako dimenzie zmyslu života, ktoré sa  dotýkajú jeho obsahu. 

Zdroje zmyslu života chápeme ako všetko to, z čoho môže človek vo svojom živote 
čerpať zmysel a čo mu slúži ako prostriedok na naplnenie potreby zmyslu (Halama, 2007). 
Prostriedok nikdy nie je len jeden a preto široko rozvetvený zmysel života predpokladá 
rôznorodosť zdrojov. Raker a Wong (1988) rozlišujú stupne sebatranscendencie hodnôt 
a cieľov t.j. do akej miery sú zamerané na seba , alebo smerom von – od seba: 

1. Zaujatosť sebou – hľadanie vlastného uspokojenia a komfortu 
2. Individualizmus – realizácia osobného potenciálu 
3. Kolektivizmus – služba iným a účasť na spoločenských veciach 
4. Sebatrancendencia – vzťahovanie sa k hodnotám presahujúcich jednotlica 

Na základe uvedeného môžeme  zmysel definovať  ako  individuálne utváraný z 
nadstavbových potrieb, životných cieľov, subjektívnych i objektívnych dôvodov v intenciách 
zachovania poriadku a sebastvárňujúceho smerovania.  
 

2.2  Coping 
 

Hektická spoločnosť v 21.storočí prechádza neustálymi, často neočakávanými, 
zmenami vplyvom globalizácie, urbanizácie ... V sociálno - etickej rovine  zas znížením prahu 
citlivosti pre svedomie, odosobnenými interpersonálnymi vzťahmi, čo nás vedie viac ako 
v minulosti k nutnosti zvládať  stupňujúci  sa stres a náročné situácie. Tento stav ovplyvňuje 
aj kompetenčné správanie zodpovedajúce vývinovým štádiám jednotlivca. Pod 
kompetenciami pre dané vývinové obdobia zahŕňame komplexný diagnostický obraz dieťaťa, 
adolescenta či dospelého tvorený hodnotením - kognitívnych schopností, motorických 
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schopností, znalostí a zručností, osobnostnou štruktúrou, emocionalitou a socializačnou 
úrovňou. Individuálne špecifiká jednotlivcov sú vysoko variabilné v jednej či viacerých 
zložkách  v závislosti od kontextu geneticko- osobnostne-sociálneho. Z praxe je zjavné, že tu 
pôsobia dva typy faktorov: 

1. negatívne – stresové, ohrozujúce wel-being    
2. pozitívne – rozvíjajúce aj psychickú odolnosť a zvyšujúce sebaúčinnosť jednotlivca. 

Patria tú senzitívne etapy vývinu, špecifiká vývojových aktivít energetizujúcich 
motívy a správanie, efektívna interakcia s okolím a ako uvádzame v tomto príspevku 
aj voľnočasové, rekreačné a zotavovacie záujmy. 

 
V rámci protektívnych faktorov rozlišuje Šolcová (2009): 

 Kompenzačné faktory – aspekty jednotlivca, alebo prostredia, ktoré dokážu 
neutralizovať vplyv škodlivých faktorov. Patrí sem napr.optimizmus,religiozita 
Šolcová (2009)  My dodávame aj harmonické primerane podnetné usporiadané 
prostredie a i. 

 „Z/odolávajúce“(challenging) faktory –  sú napomáhajúce v posilňovaní resiliencie. 
Ide o tzv. pozitívne stresy zvládnuteľnej úrovne, ktoré nie sú pre subjekt problémom 
(Rutter in Šolcová, 2009).  
Na základe charakteristík záujmovej činnosti usudzujeme, že zájmovo - voľnočasové 

aktivity môžeme zaradiť jednak medzi zdroje vonkajšej povahy  a “odolávajúce“ protektívne 
faktory, ktoré podľa nás prinášajú zvýšenie sebaúcty, sebaúčinnosti a dodávajú odvahu  
a nádej pre stanovenie a zvládnutie vyšších cieľov. 
 

2.3  Voľnočasové aktivity v kontexte  zvládacích stratégií 
 

Pri stretávaní sa so stresormi sa zvládanie uskutočňuje prostredníctvom  vzorcov 
odlišnej úrovne pôsobiacej po dvojakej línii: 
A, typ spracovania – zlo/zvyk, kontext, návyk, zautomatizovaná reakcia,správanie 
B, typ zvládania – behaviorálne, kognitívne.... 

Davis a kol.(1987b)popisuje stratégie zvládania ako vedomé, a niekedy plánovane 
prijaté odpovede pri vyrovnávaní sa s náročnou situáciou. Ak osoba zhodnotí svoju situáciu 
ako ovpyvniteľnú vlastným konaním uprednostní na problém zameraný (konštruktívny) 
coping.  Ak vyhodnotí prostredie vzhľadom k sebe ako nemeniteľné, môže sa rozhodnúť pre 
coping zameraný na emócie. 

Zdieľanie zručností patrí mezi behaviorálne a kognitívne metódy copingu. S jeho 
prednáznakom  a pomerne vysokou účinnosťou precvičovania zručností napr. motorických či 
kognitívnych sa môžeme stretnúť aj neuropsychológii, neurorehabilitácii pri 
neurobiofeedbacku ( pozri Žiaková, 2010). Vhodná výchova rodičov nie príliš úzkostná, 
ochranárska, aktivizujúca poznávacie  schopnosti, reč, motorické zručnosti buduje u dieťaťa 
dôveru vo vonkajší svet a jeho prijateľné zvládnutie.  

Zdieľanie zručností, uplatňovanie záujmových aktivít sa využíva úspešne aj 
v psychoterapii pre viacero účelov: 
 
 Preventívne upevnenie zdravia a psychohygiena 
 Pre kontrolu a nácvik komunikačných zručností vo vzťahoch a prostrediach  
 Pre katarziu a zníženie napätia, nepohody a nezvládnutých konfliktov 
 Pre behaviorálnu zmenu – je posilňované pozitívne správanie 
 Pre zmenu postojov, prehodnotenie úloh a voľba relevantných cieľov 
 Pre upevňovanie vôle   
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Voľnočasové aktivity predstavujú v rámci copingu najmä: 
 
1. hľadanie alternatívneho uspokojenia 
2. precvičovanie reflexívnej kontroly 
 

Využitie reflexívnej kontroly je spôsob na vyrovnanie s ťažkosťami alebo pocitmi 
prostredníctvom vlastných vnútorných zdrojov. Ide najmä o prehodnotenie situácie, pohľad 
na problém z inej perspektívy, alebo hľadanie spôsobu ako daný problém či stres prekonať. 
Jednotlivec pritom zapája kognitívne schopnosti na prekoncipovanie ťažkosti, alebo sa snaží 
prepracovať zmysel problému tak, aby ho zvládol.  

Jedným z odporúčaných prostriedkov pre psychohygienu, kontrolu a nácvik zručností, 
abreakciu, alternatívne uspokojenie je rozvíjanie mimopracovných tvorivých záujmov, 
pretože profesionálna práca či zamestnanie môžu navodzovať stresové situácie (najmä 
v súvislosti s reštrukturalizáciou podnikov a rastúcou nezamestnanosťou). 

Tvorivé záujmové aktivity  znižujú tenziu, uvoľňujú konanie, blokujú myšlienky 
zvýšenej kontroly a vďaka vynaliezavosti  prirodzeného talentu otvárajú človeka novým 
možnostiam.  

Mohli by sme dokonca povedať, že rozvíjajú a ovplyvňujú osobnostný vývin, 
v priebehu životných udalostí. Zdokonaľujú prirodzený talent, pomáhajú nadobudnúť 
technické majstrovstvo zvoleného koníčka, umocňujú pocit osobného rastu aj v záťažových 
a náročných situáciách. Zvyšovanie majstrovstva vyúsťuje do väčšej sebadôvery,  ďalšej 
vynaliezavosti a flexibility. Dôležitý vplyv má aj pracovný štýl počas vykonávania 
záujmových aktivít, podporujúci kontakt užšieho i širšieho okolia,  slobodné reflektovanie 
verejne netrestaných zlyhaní ( ako v práci), regulácia šírky zaangažovania v rámci osobného, 
súkromného, verejného priestoru a slobodná utvorenie hraníc medzi nimi. V rámci laickej 
psychoterapie je zaužívaný únik pred problémom na bezpečné miesto (napr. z detstva), ale aj 
do produktivity v inej činnosti(záujme), čo pomáha zachovaniu vonkajšej perspektívy 
nazerania na problém a optimistickejšiemu naladeniu. 

Pre účely tohto príspevku a na základe vyššie uvedených potenciálnych terapeutických  
voľnočasových aktivít sme vybrali (Schusterová, Luptáková, 2010) pre náš výskum:  

1. Počúvanie hudby 
2. Pozeranie filmov 
3. Hranie pohybových hier 
4. Čítanie 
5. Tancovanie 
6. Práca 
7. Maľovanie, kreslenie 
8. Písanie 
9. Hra na hudobný nástroj 
10. Hranie divadla alebo scénok 

 
Štatistickou analýzou sme zistili významné rozdiely medzi počúvaním hudby 

a pozeraním filmu(t)182 = 3,169; SD = 7,23; p = 0,000), pozeraním filmu a hrou pohybových 
hier (Z=-7,045; p=0,000). V prvom prípade sme po potvrdení normality pre výpočet použili 
parametrický test pre dva závislé výbery, v druhom prípade sa normalita nepotvrdila, použili 
sme test neparametrický. Ďalšie štatisticky významné rozdiely neboli zistené. 
 

Funkcie sme porovnali na základe priemerov hrubého skóre a usporiadali do 
nasledovného poradia ( viď gra1):  
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Graf 1 
Os y: priemer hrubého skóre  
Os x: 1 = Zdroj pozitívnych emócií; 2 = Katarzia, abreakcia; 3 = Relax, oddych; 4 = Rozvoj 
tvorivosti; 5 = Odpútanie sa od problému; 6 = Získavanie sociálnych zručností, nadväzovanie 
vzťahov; 7 = Získanie nadhľadu; 8 = Získanie vhľadu; 9 = Sebapoznávanie; 10 = Neverbálne 
sebavyjadrenie 
 

Nakoľko normálne rozloženie nášho súboru nebolo potvrdené použili sme 
neparametrický test. Výsledok v našom súbore potvrdzuje naše teoretické východiská – 
potvrdili sme štatisticky významný rozdiel medzi funkciou odpútania sa od problému 
a funkciou získavania sociálnych zručností (Z= -6, 311; p=0,000). 
 

2.4 Náčrt profilov probantov praktizujúcich mimopracovnú voľnočasovú 
aktivitu 
 
Ďalej sme sa snažili identifikovať skupiny adolescentov a mladých dospelých ( N = 

47) podľa  používaných stratégií zvládania (Cope) a osobnostných dimenzií kooperatívnosť, 
zvedavosť a učenlivosť ( HPI), ktorí sa venovali niektorej z 10 voľnočasových aktivít. Použili 
sme nehierarchickú zhlukovú analýzu pre proces rozkladu dát. Výber sme vzhľadom na 
početnosť skúmaných osôb a sledované premenné rozdelili na 3 skupiny. Jednotlivé typy boli 
zastúpené 24 (25) probantami. Prostredníctvom analýzy rozptylu K_W sme zistili, že 
v sledovaných 5 premenných sa jednotlivé typy od seba štatisticky signifikantne líšia. V 
premennej učenlivosť kde K_W(2) = 4, 150, pri p = 0.191 sme štatisticky významný rozdiel 
nepotvrdili. Tri typické profily mladých adolescentov vykázali rozdielnu úroveň v nami 
sledovaných psychologických premenných..   
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Legenda: 
Kategória 1 – typový profil 1 
Kategória 2 –  typový profil 2 
Kategória 3 –  typový profil 3 
Rad: 1 – kooperatívnosť, 2 – zvedavosť, 3 – učenlivosť, 4 – stratégie zamerané na problém, 5 
– stratégie zamerané na emócie, 6 – vyhýbacie stratégie 
 
Prvý typ – charakteristický vysokou stratégiou vyhýbania záporne skóruje v kooperatívnosti 
zvedavosti a učenlivosti, ak to nie je nevyhnutné problém nerieši aktívne, ale uprednostňuje, 
popri vyhýbacích stratégiách, stratégie zamerané na emócie v pomere 3:1.  
 
Druhý typ vykazuje v kladných hodnotách kooperatívnosť, učenlivosť, nižšie priemerné z - 
skóre  vo  zvedavosti, najvyššie skóruje v rámci používania copingových stratégiách 
konštruktívneho rázu t.j. vo zvládacích stratégiách zameraných na problém pričom vykazuje 
nižšie skóre v copingových stratégiách zameraných na emócie.  Priemerne najnižšie skóruje 
 (-0,12) vo vyhýbacích stratégiách. Tento typ napĺňa charakteristiky, ktoré sme uviedli 
v teoretickom základe príspevku s odvolaním na viaceré zahraničné výskumy, ktoré 
potvrdzujú, že zmysluplná záujmová mimopracovná činnosť podporuje kooperatívnosť, 
pracovnú morálku a konštruktívne zvládacie stratégie. 
 
Tretí typ adolescentov a mladých dospelých má podobne ako prvý typ nízku (-) priemernú 
hodnotu kooperatívnosti, priemerne rovnaké hodnoty pasívnych stratégií – coping 
emocionálny a vyhýbavý, Najvyššie (+) skóruje vo zvedavosti, značne menej v učenlivosti 
a najnižšiu(-)mierou sú zastúpené stratégie zamerané na problém. Domnievame sa, že práve 
u tejto skupiny tretieho typového profilu hrozí riziko sociálno-patologických javov a porúch 
správania. Zaujímavé by bolo u tohto profilu adolescentov sledovať aj iné psychologické 
fenomény a konštrukty ako napr. neistotu, úzkosť, anxietu, emocionalitu, introverziu – 
extroverziu  spolu s kontextom sociálneho prostredia a uznávanými hodnotami.  
 

Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3

Rad 1 ‐0,44 0,44 ‐0,38

Rad 2 ‐0,56 0,48 0,44

Rad 3 ‐0,66 0,16 0,18

Rad 4 ‐0,08 0,6 ‐0,85

Rad 5 0,36 0,22 ‐0,56

Rad 6 1,18 ‐0,11 ‐0,57
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3. VÝSLEDKY 
 

Funkcie pomocných terapií  môžeme rozdeliť na dve polovice, v rámci druhej skupiny 
neboli zistené ďalšie štatisticky významné rozdiely. Prvá polovica funkcií je využívaná 
signifikantne viac ako druhá. 

Adolescenti a mladí dospelí  si vyberajú a využívajú voľnočasové  mimopracovné 
činnosti signifikantne viac z hľadiska ich piatich funkcií, a to ako zdroj pozitívnych emócií, 
katarziu a abreakciu, relaxačnú činnosť, činnosť pre rozvoj tvorivosti a priestor pre odpútanie 
sa od problémov. Využitie z hľadiska poradia funkcií hovorí o  využití týchto činností ako 
emocionálneho zvládania ťažkostí. Na prvom mieste ako zdroj pozitívnych emócií a na 
druhom mieste ako zbavenie sa emócií negatívnych procesom katarzie a abreakcie. 
 Výskumne potvrdené ( Schusterová, Luptáková, 2010) preferované   relaxačno-terapeutické 
funkcie voľnočasových aktivít  môžeme pri práci s adolescentmi a mladými dospelými 
aktívne využívať v snahe predchádzania rizikových foriem správania. Činnosti ako zdroj 
pozitívnych emócií môžeme využiť v prevencii rizikového správania adolescentov. 
Využívanie činností pre abreakciu a katarziu poskytuje možnosť vstúpiť do aktu rizikového 
správania ešte pred disociáciou osobnosti v snahe nachádzania adekvátnejších spôsobov 
zvládania záťaže. Funkcia odpútania sa od problému vytvára možnosť krízovej intervencie, 
kde z hľadiska nazerania na rizikové správanie ako na formu správania v čase krízy, je 
potrebné a často i postačujúce, oddialiť toto správanie počas vrcholu prežívania krízy. Opäť 
tak predídeme disociácii osobnosti a poskytneme čas pre nachádzanie adekvátnejšieho 
správania. 

Zvyšné funkcie môžeme považovať za skrytý arzenál psychológa. Na už vytvorenom 
základe môže rozširovať spektrum aktívneho využívania  funkcií pomocných terapií. 
Na základe nami vybraných psychologických vlastností probantov (adolescentov a mladých 
dospelých) zisťovaných prostredníctvom  vybraných a upravených škál HPI ( reliabilita od 
0.78 – 0.85) a dotazníka BriefCOPE, čo je skrátená forma 60 položkového dotazníka od 
autora Carvera (1997) Cronbachova alfa je je 0,75. Na typológiu sme použili zhlukovú 
analýzu. 

Výsledky  nám potvrdili, že jednotlivci – druhého typu v sledovamom súbore 
používajúci Stratégie zamerané na problém – sú zároveň aktívni, dobrosrdeční,  úprimní, 
orientovaní na udržiavanie dobrých interpersonálnych vzťahov prostredníctvom poskytovania 
pomoci druhým.  

Ďalšie výskumné sledovanie budeme orientovať na zistenie dôvodov nižšieho skóre v 
učenlivosti, ktoré môže byť podmienené hlbším záujmom v jednej z preferovaných aktivít, 
v rámci ktorej sa  zdokonaľuje a keďže nejde o niečo absolútne nové, nie je subjekt natoľko 
odkázaný na  pracné získavanie nových poznatkov učením, aj keď samotná zvedavosť nás 
vedie k skúsenostnému učeniu.  Aj poskytovanie pomoci druhým vnímali jednotlivci druhého 
typového profilu ako nezištnú pomoc, ktorá je vecou prestíže (ja to viem, dokážem, 
zvládnem) a zároveň  aj ako možnosť a cestu k  neformálnym  záujmovým skupinám 
preferujúcim daný typ aktivity. V osobných rozhovoroch mnohí probanti percipovali svoj 
záujem – hobby, ako samozrejmú súčasť ich hodnotovej orientácie a identity, čo môže 
súvisieť s percipovaním Self – u v tomto náročnom vývinovom období. Sme si vedomí 
obmedzení výskumu, a to pre  početne odlišné skúmané súbory, orientáciu na dve vývinové 
obdobia a tiež vzhľadom na použité metódy -  len sebavýpoveďové dotazníky. 

Pozitívne hodnotíme aj používanie stratégií zameraných na emócie, medzi ktoré 
radíme sebarozptýlenie, behaviorálne vypnutie  či ventilovanie. Podľa Littletonovho(2007) 
pohľadu na funkčnosť spomínaných copingov u tohto druhého profilu sú oba adaptívne. 
Existuje názor, že orientácia na problém je adaptívnejšia stratégia ako zamerane na emócie. 
No moderujúci vplyv má kontrola nad situáciou. Pri kontrole nad situáciou sa javí 
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adaptívnejšia stratégia riešenia zameraná na problém. Naopak pri situácii, ktorú osoba nemá 
pod kontrolou a nemá možnosť ju zmeniť ju, sa javí účinnejší coping zameraný na emócie.  
 

4. ZÁVER 
 

Cielené nasmerovanie  a vysporiadanie  sa s problémom tzv. aktívna, konštruktívna 
zvládacia stratégia nie je len výsledkom psychoterapie, ale môže prispievať k príklonovému 
copingu, ktorý je orientovaný na konkrétne konanie. V rámci konania,  záujmovej rekreačnej 
činnosti  sa u jednotlivca súčasne prepája kognitívny a behaviorálny coping, lebo berie do 
úvahy vlastné osobnostné a situačné premenné, ktoré prehodnocuje spolu s asociovanými 
emóciami. Voľnočasové aktivity sú teda vhodné nielen na regeneráciu optimálneho 
fungovania a  integráciu ega, ktoré je reflektované v konečnom výtvore, ale nesú v sebe 
terapeutický potenciál pre zachovanie a upevnenie psychického zdravia. 
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