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MORÁLNE USUDZOVANIE VO VZ ŤAHU K ŽIVOTNEJ 
SPOKOJNOSTI. 

Mária KLIMEŠOVÁ 

     Predkladaná práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je teoretickým vstupom do 

problematiky morálneho uvažovania, konkrétne morálnych kompetencií a spokojnosti so 

životom. Uvádzame v nej objasnenie základných pojmov a teórií, o ktoré sa opierame pri 

formulovaní výskumných hypotéz a tiež pri realizácii samotného výskumu. Druhú časť tejto 

práce predstavuje opis nami realizovaného výskumu. Za cieľ výskumu sme si zvolili overenie 

vzťahu medzi morálnou kompetenciou (použitá metodika — MJT — Moral Judgement Test) 

a životnou spokojnosťou (Satisfaction with Life Scale). Prostredníctvom Kauzálno-

porovnávacieho a korelačného výskumu sme zisťovali, či morálna kompetencia pozitívne 

vplýva na spokojnosť so životom, ďalej, či je rozdiel v miere dosahovanej morálnej 

kompetencie medzi mužmi a ženami a tiež, či sa muži a ženy líšia v subjektívnom hodnotení 

spokojnosti so životom. 

Úvod 

Nájsť všetky faktory ovplyvňujúce spokojnosť zo životom, nie je jednoduchá ani časovo 

nenáročná úloha. Tiež si dovolím tvrdiť, že vedecké pátranie po príčinách subjektívnej 

spokojnosti so životom, nie je možné považovať za uzatvorené. Samotná definícia životnej 

spokojnosti, resp. kvality života sa v priebehu rokov skúmania rozširovala a s ňou aj naše 

poznanie. Napriek tomu, že medzi psychológmi nie je absolútna zhoda v definovaní pojmu 

kvality života a vo faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú, väčšina psychológov sa zhodne na tom, že 

kvalitu života nemožno vysvetliť prostredníctvom len jedného faktora. Jedným z možných 

faktorov vplývajúcich na spokojnosť so životom, môže byť aj morálne usudzovanie. 

Myšlienka vplyvu morálky na spokojnosť so životom nie je nová. Venovali sa jej už antický 

filozofi. Predovšetkým Sokrates. Zo súčasných autorov, venujúcich sa výskumu spokojnosti 

so životom, Diener predostrel myšlienku perspektívnosti výskumu vzťahu morálky 

a spokojnosti so životom. „Budúce štúdie venované skúmaniu vzťahu subjektívnej pohody 

a morálnej štruktúry spoločnosti môžu výskumníkom pomôcť viac pochopiť spokojnosť so 

životom v spoločenskom kontexte“, ktorý spomínaný autor považuje za dôležitú súčasť 

subjektívnej pohody. 
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Morálne usudzovanie 

Pojmy týkajúce sa morálky (alebo morálnosti? mravnosti?) a spôsobu uvažovania 

o morálnych problémoch, dilemách nie sú v psychológii morálky jednoznačne určené 

a definované. Rôzni autori používajú pre označenie správania alebo uvažovania týkajúceho sa 

morálky (morálnosti? mravnosti?) tieto pojmy rôzne a teda nejednotne. Preto, hneď na 

začiatku našej práce, uvádzame, že pre potreby nášho výskumu a práce sme sa rozhodli 

používať termín morálne usudzovanie a pre jeho skúmanie a analyzovanie sme si vybrali 

meranie morálnych kompetencií. Nižšie predkladáme aj definície týchto pojmov, tak ako im 

rozumieme a ako ich budeme v našej práci používať. 

Podľa Lajčákovej (2004) „morálne usudzovanie (morálne myslenie) zahŕňa jednak 

znalosť o morálnych normách, jednak spôsob uvažovania o morálnych problémoch – je to 

spôsob, ako jednotlivec vníma morálne problémy a pokúša sa ich riešiť.“  

Morálna kompetencia je schopnosť robiť rozhodnutia a súdy, ktoré sú morálne (to 

znamená založené na vnútorných princípoch) a na ich základe konať (Kohlberg 1964 podľa 

Linda 2004). 

Prehľad prístupov ku skúmaniu morálneho usudzovania 

1. Morálne usudzovanie založené na dodržiavaní pravidiel stanovených spoločnosťou. 

Toto chápanie bolo doménou behaviorálne orientovaných psychológov, ktorý si za 

predmet výskumu zvolili predovšetkým správanie. Podľa Linda, má každá kultúra 

a náboženstvo svoj zoznam správania, ktoré je považované za morálne, resp. nemorálne (Lind 

2004). Morálnosť človeka je teda určená mierou do akej sa jeho správanie približuje 

k spoločnosťou stanovenému ideálu a naopak nemorálnosť predstavuje vzďaľovanie sa 

tomuto ideálu. Tejto teórii zodpovedajú aj výskumné metódy. Pittel a Mendelson ich bližšie 

opisujú ako založené „na normatívnych a iných hodnotiacich štandardoch „správnosti“ 

determinovanej spoločensky definovanými kritériami. Takže, odpovede súhlasiace s normami 

ustanovenými výskumníkmi sú hodnotené ako morálne, kým tie, ktoré nesúhlasia sú hodnotené 

ako také, ktoré majú menšiu silu morálneho postoja alebo svedomia (Pittel and Mendelsohn 

1966 podľa Lind 1985).“ Predpokladá sa pritom súvislosť odpovedí jedinca a jeho konania, to 

znamená, že ak sa jedinec vyjadrí napr. k podvádzaniu ako k niečomu nemorálnemu, sám 

podvádzať nebude. 
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Jedným zo známejších experimentov venovaných overovaniu tohto vzťahu, je výskum 

Maya a Hartshorna, ktorý skúmali podvádzanie žiakov na školách. Napriek tomu, že žiaci 

uvádzali podvádzanie ako nemorálne a nesprávne pri následných výskumoch sa zistilo, že 

podvádzali. Zdá sa teda, že skúmanie morálky na základe tohto prístupu nie je dostatočné, 

nakoľko na základe testov zostavených metódou preferovanou behaviorálne orientovanými 

psychológmi, sa nedá predikovať správanie jedincov, čo je pre tento smer psychológie 

kľúčovým cieľom výskumov. 

2. Morálne usudzovanie založené na vnútorných hodnotách. Tento prístup k morálke a 

morálnemu uvažovaniu vznikol ako reakcia na ignoráciu vedomia a vnútorných motívov pri 

posudzovaní morálnosti behaviorálne orientovanými psychológmi, ktorí zdôrazňujú ako 

základný a jediný ukazovateľ morálnosti, dodržiavanie spoločnosťou stanovených noriem, 

ignorujúc pri tom vnútorné hodnoty a princípy jednotlivca, a tým redukujúc  morálne 

uvažovanie na morálne správanie. Môžeme teda hovoriť o snahe „navrátiť psychológii dušu“, 

vrátiť výskum späť do vedomia jednotlivca. Prístup ku skúmaniu morálky na základe 

vnútorných hodnôt, uvádza ako jediný determinant morálneho správania vnútorné dispozície, 

zatiaľ čo morálne spávanie založené na dodržiavaní sociálnych noriem nepovažuje za 

dostatočný indikátor morálnosti jedincov (Lind 1985). Človeka teda možno považovať, podľa 

tejto definície morálnosti, za morálneho, ak sú takými jeho hodnoty, princípy, motívy. 

3. Morálne uvažovanie ako kompetencia. Podľa Linda dva vyššie opísané prístupy ku 

skúmaniu morálneho uvažovania (prístup orientovaný na spoločenské normy a prístup ku 

skúmaniu morálneho uvažovania na základne vnútorných hodnôt človeka) vytvorili akúsi 

priepasť medzi morálnym správaním a morálnymi hodnotami, tým že ich skúmali ako 

navzájom oddelené aspekty, a vytvorili tak potrebu po novej definícii morálky, ktorá by ju 

preklenula a tým spojila morálne usudzovanie so správaním (Lind 2004). Lind ďalej píše, 

o Piagetovi ako o vedcovi, ktorému sa to podarilo. Piaget totiž zdôraznil odôvodnenie 

rozhodnutia jednotlivca pri riešení morálnych problémov. A dal tak morálnemu uvažovaniu 

kognitívny aspekt. K podobnému záveru došiel aj Levy-Suhl a to už v roku 1912. Na základe 

svojho výskumu zistil, že mladí delikventi rovnako ako mladí ľudia bez delikventnej 

minulosti považujú kradnutie za nesprávne (Lind 2004). To teda znamená, že rozdiel medzi 

týmito dvoma skupinami sa zdá byť niekde inde ako v ich hodnotách. Levy-Suhl ďalej zistil, 

že tým, čo oddeľuje od seba delikventov od nedelikventov je spôsob akým odôvodňovali 

svoje rozhodnutie označiť kradnutie ako nesprávne. Konkrétnejšie, mladí delikventi kradnutie 

hodnotili ako nesprávne, lebo spôsobuje jednotlivcom škodu, zatiaľ čo druhá skupina 

mladých ľudí ako dôvod nesprávnosti kradnutia, uvádzali skôr etické princípy.. 
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Na Piagetovu teóriu naviazal vo svojich výskumoch L. Kohglberg, ktorý začal o morálke 

a morálnom uvažovaní hovoriť.. ako o morálnej kompetencii. V nasledujúcich častiach si 

priblížime Kohlbergovu teóriu a ozrejmime dvojaspektovú teóriu morálneho usudzovania 

nakoľko teória morálnej kompetencie sa o ňu opiera. 

Kohlbergová teória morálneho vývinu 

Obaja výskumníci (Piaget aj Kohlberg) chápali vývoj morálky v kontexte vývoja 

kognitívnych funkcií. Preto aby mohli ľudia morálne konať musia najprv pochopiť morálne 

koncepty, princípy atď. Morálne správanie je tiež založené na morálnom uvažovaní. To 

znamená, že nie je dôležité iba to ako sa človek v konkrétnej situácii správal, alebo ako riešil, 

či už skutočnú alebo hypotetickú, dilemu. Význam títo autori prikladali aj tomu, ako človek 

pri ich riešení uvažoval, aké úvahy ho viedli k tomu aby sa rozhodol vyriešiť situáciu tak ako 

ju vyriešil. Kohlberg vytvoril svoju teóriu morálneho vývinu na základe empirických 

výskumov s deťmi, ktorým predložil tzv. Heinzovu dilemu. Analyzovaním výsledkov stanovil 

Kohlberg tri základné úrovne morálneho usudzovania, rozdelené do šiestich štádií. Prvá je 

predkonvenčná úroveň. Na tejto úrovni uvažovania sa jedinci sústreďujú na normy, ktoré 

stanovujú, čo je dobré a čo zlé, pričom významnosť týchto noriem je daná fyzickými alebo 

hedonistickými dôsledkami, ktoré im ich konanie prináša. Predkonvenčná úroveň v morálnom 

uvažovaní má tieto štádia. 

Štádium 1. Orientácia na trest a poslušnosť. Tento spôsob uvažovania degraduje dobro 

a zlo, správne, nesprávne a hodnoty na dôsledky konania. To znamená, že dobré je to, čo 

umožňuje vyhnúť sa trestu. Naproti tomu, zlé konanie prináša trest. 

Štádium 2. Orientácia na odmenu. Správne konanie, je také, ktoré prináša naplnenie 

vlastných potrieb. Človek teda koná tak aby mu konanie prinieslo úžitok. Druhá úroveň 

morálneho usudzovnia podľa Kohlberga je konvenčná úroveň. Na tejto úrovni je prítomné 

základné porozumenie spoločenským normám. A za správne je považované to, čo považuje za 

správne spoločnosť. Pod túto úroveň spadá tretie a štvrté štádium morálneho uvažovania. 

Štádium 3. Orientácia na to byť „dobrým dievčaťom- dobrým chlapcom“. V tomto štádiu 

usudzovania dominuje snaha byť konformný a získať si tak súhlas okolia a správať sa tak aby 

bol človek považovaný sám sebou, ale hlavne inými za dobrého. Toto konanie má teda 

človeku priniesť prijatie okolia. 

Štádium 4. Orientácia na dodržiavanie pravidiel, ktoré sú spoločensky uznávané. Dobré 

a morálne je to, čo pravidlá dané spoločnosťou za dobré považujú. Toto štádium uvažovania 
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je teda charakteristické nekritickým prijímaním noriem, lojalitou voči nim a autoritám, ktoré 

ich určujú, resp. schvaľujú. 

Postkonvenčná úroveň je posledná tretia úroveň. Na tejto úrovni uvažovania sú pre 

jedinca dôležité morálne princípy nie autorita a ani iné z dôvodov morálneho konania v iných 

štádiách uvedených vyššie. Pod postkonvenčnú úroveň spadá piate a šieste štádium 

morálneho usudzovania. 

Štádium 5. Orientácia na spoločenskú zmluvu a individuálne práva. Jedinec v tomto štádiu 

morálneho uvažovania nepovažuje všetky normy za nemeniteľné. Uvedomuje si, že mnohé 

princípy stanovuje spoločnosť a rôzne spoločnosti ich môžu mať rôzne, dokonca protikladné 

k tým normám spoločnosti, do ktorej sa uvažujúci začleňuje. Na druhej strane si však 

uvedomuje, že existujú hodnoty, ktoré by mali byť spoločné všetkým spoločnostiam (ochrana 

života, právo na slobodu atď.). V tomto štádiu je dôvodom správania Ochrana hodnôt 

a noriem. Správne jednanie pri tom vychádza z rešpektovania individuálnych práv, ktoré boli 

odsúhlasené celou spoločnosťou (Vacek 2005). 

Štádium 6. Orientácia na všeobecné etické princípy. Uvažovanie v tomto štádiu je 

postavené na intelektuálnom zhodnotení etických princípov, ktoré sú pre človeka pri 

rozhodovaní ako konať, či riešiť dilemy najdôležitejšie. Pričom je sa človek rozhoduje na 

základe vlastného svedomia a za svoje rozhodnutia preberá úplnú zodpovednosť. 

Dvojaspektová teória morálneho uvažovania 

Táto teória chápe morálne správanie ako výsledok spojenia dvoch síce rozdielnych ale 

v morálnom správaní nevyhnutne prepojených aspektov, a to: (a) morálne princípy a idey, 

ktoré človek preferuje, považuje ich za dôležité a (b) schopnosť jedinca odôvodniť správanie 

na nich založené. Podľa Linda ide teda v tomto modely, o spojenie afektívnej a kognitívnej 

zložky morálneho správania (Lind mean). Afektívnu zložku predstavujú vnútorné princípy 

a motívy, ktoré môžu mať rôzny ľudia rôzne. Kognitívnu časť predstavuje spôsob, akým 

jedinci odôvodňujú správnosť a morálnosť svojich hodnôt alebo princípov. 

Kvalita života a subjektívna pohoda 

Džuka (2004) uvádza, „že v súčasnosti možno evidovať štyri prúdy, ktoré sa týkajú 

výskumu kvality života a subjektívnej pohody: Prvý prúd neprihliada na význam vzťahu 

obidvoch konštruktov. Inak povedané výskum kvality života je realizovaný paralelne 
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a nezávisle od výskumu subjektívnej pohody resp. naopak. Tretí prúd stotožňuje kvalitu života 

so subjektívnou pohodou a štvrtý prúd považuje subjektívnu pohodu za indikátor kvality 

života. Skúmaniu subjektívnej pohody ako súčasti kvality života sa vo svojich prácach 

venoval aj Diener. Na základe výskumov zostavil dotazník pre meranie subjektívnej 

spokojnosti so životom, ktorá predstavuje v jeho teórii kognitívnu zložku a spolu s afektívnou 

tvoria komponenty subjektívnej pohody. „Základná premisa skúmania subjektívnej pohody, 

je že pre pochopenie well-beingu u jednotlivcov je potrebné skúmať ako vnímajú a hodnotia 

celý svoj život na kognitívnej a afektívnej úrovni (Diener 1997).“ Odvolávajúc sa na teóriu 

Jeremyho Behthana, ktorý zastával názor, že základnými motívmi pre snaženie sa ľudí, sú 

túžba po príjemnom a tendencia vyhnúť sa bolesti, postuluje trojzložkovosť subjektívnej 

pohody. Well-being teda tvorí pozitívny afekt, negatívny afekt a spokojnosť so životom, ktorá 

je kognitívno — hodnotiaca. Tieto tri zložky spoločne tvoria subjektívnu pohodu, ale sú 

navzájom nezávislé. Afektívnu zložku predstavuje, prežívanie, či už pozitívnych alebo 

negatívnych emócií. Pričom rozhodujúca pre meranie, či už negatívneho alebo pozitívneho 

afektu, je častosť prežívania pozitívnych alebo negatívnych emócii, nie o ich intenzitu. 

Kognitívnu zložku tvorí predovšetkým názor jednotlivca na mieru spokojnosti so svojim 

životom. Táto spokojnosť je všeobecná (globálna) a spokojnosť s rozličnými špecifickými 

oblasťami života. 

Vzťah morálnej kompetencie a spokojnosti so životom 

V tejto práci sme už viac krát uviedli, že pre podporu, alebo vyvrátenie tohto vzťahu, nie 

je veľa pre nás dostupných výskumov. V našom prostredí sa problematikou morálky 

a spokojnosti so životom zaoberali Babinčák a Ráczová. Konkrétne, analyzovali vzťahy 

medzi spokojnosťou so životom a presvedčeniami o morálnych dilemách. Zistili, že medzi 

spokojnosťou so životom a presvedčeniami o morálnych normách existujú signifikantné 

vzťahy, ktoré však vysvetľujú len nepatrnú časť celkovej variability údajov (Babinčák, 

Ráczová 2007). Za inšpiráciu pre výskum morálneho uvažovania (ktoré sme si bližšie 

špecifikovali ako morálnu kompetenciu) považujeme predovšetkým Dienerov predpoklad 

o perspektívnosti zahrnutia morálku do konceptu kvality života (Diener 1998). 
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Morálna kompetencia vo vzťahu k rodu. 

Nie sú nám známe výskumy venujúce sa identifikácii tohto vzťahu. Napriek tomu, že 

morálna kompetencia vychádza z Kohlgergovej teórie morálneho vývinu, domnievame sa, že 

miera morálnej kompetencie nie je determinovaná rodom. To znamená, že nepredpokladáme 

vplyv rodu na morálnu kompetenciu. Giligenová kritizovala Kohlbergovu teóriu 

predovšetkým pre jej preferovanie mužského morálneho uvažovania orientovaného na 

princípy, zanedbávajúc pri tom ženský spôsob morálneho uvažovania orientovaný na 

starostlivosť. V Kohlbergovej teórii patrila orientácia na vzťahy do nižších štádií morálneho 

uvažovania. Dôsledkom bolo skórovanie žien prislúchajúce nižším štádiám morálneho 

uvažovania a ich následné hodnotenie podľa tohto výsledku. Moral Judgment test, primárne 

neskúma v akom štádiu morálneho uvažovania sa jedinec nachádza. Skúma jednotlivcovu 

schopnosť prijať aj tie argumenty, ktoré podporujú iný názor ako je ten jeho, ak sú ním 

považované za morálne. Ide pri tom o určitú konzistentnosť. Argumenty pre a proti majú 

podobnú štruktúru. Morálne kompetentný človek, pre ktorého je dôležitá skôr argumentácia 

než obhajovanie vlastného názoru, bude viac prijímať tie argumenty proti jeho názoru, ktoré 

sú štruktúrou podobné tým, ktoré považuje za dostatočné aby, obhájili jeho názor. Podľa nás 

teda neexistuje dôvod prečo by sme sa mali domnievať, že medzi mužmi a ženami bude 

signifikantný rozdiel v dosiahnutej miere morálnej kompetencie. 

Výskum 

Prvým cieľom výskumu tejto práce je zistiť, či existuje vzťah medzi spokojnosťou so 

životom a morálnou kompetenciou u dospievajúcich pubescentov. Presnejšie, či sú tí z nich, 

ktorí dosahujú vyššie skóre morálnej kompetencie viac spokojný so svojim životom ako tí, 

ktorých morálna kompetencia je nižšia. Zároveň chceme overiť vzťah medzi rodom morálnou 

kompetenciou a spokojnosťou so životom, t. j. zistiť, či je rod faktor ovplyvňujúci morálnu 

kompetenciu a tiež spokojnosť so životom. Zistenie tohto vzťahu považujeme za druhý cieľ 

tejto práce. Tretím našim cieľom je popísať úroveň spokojnosti so životom a úroveň morálnej 

kompetencie na našej vzorke. Na záver dodávame, že si za cieľ tejto práce kladieme skôr 

podnietenie ďalších výskumov v tejto oblasti než poskytnutie výsledkov, ktoré môžu byť 

použité pre formulovanie vedeckej teórie. Dôvodov je niekoľko. Prvým z nich je malé 

množstvo výskumov zaoberajúcich sa práve vzťahom morálneho usudzovania a spokojnosti 

so životom (výskumy venujúce sa konkrétne morálnej kompetencii a jej vzťahu k spokojnosti 
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so životom sa nám dokonca nepodarilo nájsť). Ďalšou príčinou je neexistencia ucelenej teórie 

o tomto vzťahu a fakt, že použitá metodika pre meranie morálnej kompetencie nie je na 

Slovensku štandardizovaná. Veľkosť vzorky, jej nereprezentatívnosť a výber na základe 

dostupnosti tiež neumožňujú zovšeobecnenie výsledkov. 

Výskumné hypotézy 

Hypotéza 1. Predpokladáme existenciu vzťahu medzi morálnou kompetenciou 

a spokojnosťou so životom. 

Konkrétne predpokladáme, že jedinci, u ktorých sú hodnoty morálnej kompetencie vyššie 

budú so svojim životom spokojnejší ako tí ktorých morálne kompetencie dosahujú nižšie 

hodnoty. 

Hypotéza 2. Predpokladáme, že ženy sa v hodnotách dosiahnutej morálnej kompetencie 

nebudú líšiť od mužov. 

Podľa nás, rod nie je faktor, ktorý ovplyvňuje morálnu kompetenciu. 

Hypotéza 3. Predpokladáme, že medzi mužmi a ženami bude rozdiel v miere spokojnosti 

so životom. 

Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorí päťdesiatštyri respondentov z dvoch učebných tried. Našou 

snahou bolo, aby bola výskumná vzorka, čo možno najviac homogénna, z dôvodu možného 

skreslenia výsledkov inými charakteristikami, než tými, ktoré vo výskume predpokladáme. 

Preto bolo kritériom výberu respondentov predovšetkým, čo najväčšia podobnosť medzi nimi 

a to hlavne na základe podobnosti vo veku a študijnom smere, ktoré sú zároveň do istej miery 

aj indikátormi úrovne mentálnych schopností, nevyhnutných pre zvládnutie Moral Judgement 

Testu. Z toho dôvodu a tiež na základe dostupnosti bola vybraná vzorka študentov, ktorí 

navštevujú jedno osemročné gymnázium v tom istom meste a sú vo veku od pätnásť do 

šestnásť rokov. V našej vzorke je devätnásť mužov a tridsaťpäť žien. 

 

Tabuľka č. 1 – Súhrnné údaje o výskumnej vzorke 

VEK POHLAVIE 

15 16 priemer 

SPOLU 

ŽENY 7 28 15,8 35 

MUŽI 3 16 15,842 15,814 19 
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Metódy zberu údajov 

Pre potreby nášho výskumu sme si zvolili ako metódu zberu údajov dotazníky. Konkrétne, 

Moral Judgement test, ktorého autorom je prof. Lind a Satisfaction With Life Scale, ktoréhe 

autorom je prof. Diener. Na zistenie reliabily dotazníka SWLS sme použili Cronbachovu 

Alphu. 

Dotazníky sme administrovali skupinovo, nakoľko sa domnievame, že iná forma 

administrovania by mohla viesť k skresleniu získaných údajov a to v dôsledku nepochopenia 

zadania alebo jednotlivých častí nami zvolených a administrovaných testov. 

Test morálnych kompetencií (Moral Judgment Test) 

Tento test meria morálnu kompetenciu, tak ako ju definoval Kohlberg, a ktorej definíciu 

sme uviedli v teoretickej časti tejto práce, a ako sme už vyššie spomenuli, jeho autorom je 

prof. Lind. Pre potreby tohto výskumu a z dôvodu nedostupnosti dotazníka v slovenskom 

jazyku, sme preložili anglickú verziu Moral Judgement Test-u. Aby sme zvýšili validitu nami 

preloženého dotazníka, zabezpečili sme aj spätný preklad. 

Samotný dotazník tvoria dve dilemy, nazvané: Dilema pracovníkov a Lekárová dilema. 

V oboch prípadoch sú aktéri, ktorí v dilemách vystupujú, postavení pred zložitý morálny 

problém, ktorý istým spôsobom vyriešia. Od respondentov sa potom v prvom rade žiada aby 

vyjadrili mieru svojho súhlasu resp. nesúhlasu s konaním aktérov na škále od -3 po 3 (-3 -2 -1 

0 1 2 3), kde -3 predstavuje rozhodne nesúhlasím a 3, predstavuje rozhodne súhlasím. Ďalej, 

každá z dilem obsahuje dvanásť tvrdení. Šesť tvrdení v prospech správania lekára resp. 

pracovníkov a šesť proti ich správaniu. Ku každému z týchto tvrdení sa má respondent 

vyjadriť prostredníctvom sedem bodovej škály (-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4), v ktorej -4 znamená, že 

respondent považuje daný argument za úplne neprijateľný a 4 znamená úplnú akceptáciu 

argumentu ako prijateľného. Jednotlivé argumenty, či už v prospech alebo neprospech 

správania lekára, resp. pracovníkov, zodpovedajú usudzovaniu v jednotlivých štádiách 

morálneho vývinu podľa Kohlberga. V oboch dilemách je dvanásť argumentov po šesť 

obhajujúcich konanie lekára resp. pracovníkov a šesť proti ich konaniu. Keďže Moral 

Judgement Test je založený na dvojaspektovej teórií morálneho usudzovania, opísanej 

v teoretickej časti tejto práce, údaje, ktoré sú ním získané opisujú kognitívny a takisto aj 

afektívny aspekt morálneho usudzovania. (Lind). Kým afektívny aspekt vyjadruje preferovanú 

orientáciu pri morálnom uvažovaní a tým indikuje morálne postoje, kognitívny aspekt 
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vyjadruje stupeň schopnosti jedinca akceptovať alebo odmietať argumenty v diskusii na 

základe ich morálnej kvality skôr než na základe toho, či sa približujú jeho názoru. (Lind) 

Túto schopnosť, ktorá sa prejavuje v schopnosti akceptovať aj opačný názor ak je jeho 

zdôvodnenie pre osobu morálne, je MJT vyrátavané prostredníctvom C- indexu. 

C- index môžeme hodnotiť od 0,1 do 1. Ako veľmi nízky je hodnotený C-index 

s hodnotou od 0.1 do 0.9, ako nízke môžeme označiť skóre od 0.10 do 0.19, stredné je od 0.20 

do 0.29, vysoké od 0.40 do 0.49 a nezvyčajne vysoké je skóre nad 0.50. 

Škála spokojnosti so životom (Satisfaction with life scale) 

Je to merací nástroj vytvorený Dienerom, na základe jeho teórie subjektívnej pohody, 

opísanej v teoretickej časti tejto práce, ktorý meria komplexný názor jednotlivca na 

spokojnosť so svojim životom. Tento názor predstavuje kognitívne hodnotenie. Jeho zistenie 

sa uskutočňuje prostredníctvom odpovedania ne päť jednoduchých otázok. Respondent na ne 

odpovedá prostredníctvom sedembodovej škály. Napríklad, pri otázke, v mnohých ohľadoch 

je môj život blízky tomu, čo je mojim ideálom, odpovedá jedinec jednou zo siedmych možností 

(1- s výrokom rozhodne nesúhlasím, 2-nesúhlasím, 3-skôr nesúhlasím, 4-ani nesúhlasím ani 

súhlasím, 6-súhlasím, 7-rozhodne súhlasím), podľa miery s akou sa s daným výrokom 

stotožňuje. Pri vyhodnocovaní dotazníka, je možné za každú odpoveď získať body od 1 po 7, 

a to tak, že za každú odpoveď, s výrokom zásadne nesúhlasím jeden bod, za odpoveď 

s súhlasím dva body, skôr súhlasím tri body, ani nesúhlasím ani súhlasím štyri body, skôr 

súhlasím päť bodov, súhlasím šesť bodov, a s výrokom rozhodne súhlasím sedem bodov. 

Body sa potom spočítajú a na základe tohto súčtu je vyhodnotená spokojnosť jednotlivca so 

životom. Skóre 5 až 9 hovorí o extrémnej nespokojnosti, 10—14 predstavuje nespokojnosť, 

15-19 bodov dosahujú jedinci mierne nespokojný so svojim životom, 20 je neutrálny počet 

bodov, ktorý poukazuje na rovnakú mieru spokojnosti aj nespokojnosti, 21-25 reprezentuje 

miernu spokojnosť so životom, 26- 30 je skóre spokojných jedincov a dosiahnutý počet bodov 

31 a viac, odpovedá vysokej spokojnosti so životom. 

Typ výskumu 

Pre dosiahnutie cieľov nášho výskumu sme sa rozhodli použiť kauzálno – porovnávací 

a korelačný výskum. Kauzálno — porovnávací výskum sme použili na zistenie rozdielov 

medzi mužmi a ženami v miere do akej sú spokojní so svojim životom a v skóre morálnej 
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kompetencie. Pričom rod je kategorická premenná, nezávislá, naberajúca hodnoty 0 alebo 1, 0 

pre ak ide o muža a 1 ak o ženu. Spokojnosť so životom spolu s morálnou kompetenciou 

predstavuje intervalovú premennú, závislú. Intervalové premenné pre morálnu kompetenciu 

naberajú hodnoty od 0 do 100 a intervalové hodnoty pre spokojnosť so životom sú v rozmedzí 

0-36. Aby sme zistili, či existuje vzťah medzi morálnou kompetenciou a spokojnosťou so 

životom, sme použili korelačná analýzu. 

Všetky získané údaje sme spracovali prostredníctvom štatistického programu SPSS 14.0 

pre Windows. Keďže údaje vykazovali normálne rozloženie, vyhodnocovali sme ich 

prostredníctvom parametrickej štatistiky. 

Výsledky 

Hypotéza 1. Predpokladáme, že jedinci, u ktorých sú hodnoty morálnej kompetencie 

vyššie budú so svojim životom spokojnejší ako tí ktorých morálne kompetencie dosahujú 

nižšie hodnoty. 

Túto hypotézu sme overovali dvojakým spôsobom. Najprv sme zisťovali vzťah medzi C-

indexom dosiahnutým v Moral Judgment Teste a celkovým skóre dosiahnutým v škále 

spokojnosti so životom. Potom sme overovali vzťah medzi C-indexom a skóre dosiahnutom 

v jednotlivých škálach SWLS. Chceli sme overiť, či odpovede na jednotlivé tvrdenia škály 

nesúvisia s morálnou kompetenciou. Pre účel overenia hypotézy sme použili korelačnú 

analýzu. Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, vyjadrujúca silu vzťahu medzi 

premennými, dosiahla hodnotu -0,102, pre meranie celkového skóre dosiahnutého v SWLS 

a C-indexu. Signifikancia dosiahla hodnotu p<0,462, čo znamená, že rozdiel medzi skupinami 

nie je štatisticky významný. Pearsonov korelačný koeficient sme použili aj pre overenie 

vzťahu medzi C-indexom a jednotlivými škálami SWLS. Ani v tomto prípade sa nám vzťah 

nepotvrdil. Hodnoty Pearsonovho korelačného koeficientu pre jednotlivé škály uvádzame 

podrobne v tabuľke č.3. V ktorej S1, S2, S3, S4, S5 predstavujú skóre pre jednotlivé tvrdenia 

v dotazníku SWLS. Nízke hodnoty Pearsonovho korelačného koeficienu vedú k odmietnutiu 

hypotézy1. 

 

Tabuľka č. 2: Vzťah medzi skóre morálnej kompetencie a spokojnosťou so životom 

  

Spokojnosť 

so životom MJT C index 
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Spokojnosť so životom Pearsonov korelačný 

koeficient 
-,102 -,102 

 Sig. ,462 ,462 

 N 54 54 

 

Tabuľka č. 3: Vzťah medzi MJT C indexom a odpoveďami na tvrdenia v SWLS 

  S1 S2 S3 S4 S5 
MJT C index Pearsonov korelačný 

koeficient 
 

-,014 -,221 -,003 -,146 -,098 

 Sig. (2-tailed) ,919 ,108 ,982 ,294 ,483 
 N 54 54 54 54 54 

 

� Keďže sa preukázalo, že neexistuje signifikantný vzťah medzi meranými 

premennými, hypotézu 1 zamietame. 

Hypotéza 2. Predpokladáme, že ženy sa v hodnotách dosiahnutej morálnej kompetencie 

nebudú líšiť do mužov. 

Pre overenie tejto hypotézy, sme použili T-test, merajúci rozdiely medzi dvomi 

nezávislými výbermi vo vybranej premennej. Test vykázal signifikanciu p< O,866, to 

znamená, že rozdiel medzi vybranými skupinami nie je signifikantný. Priemerné hodnoty 

mužov a žien dosiahnuté Moral Judgement teste sú si podobné. Rozdiel medzi mužmi 

a ženami v dosahovanom skóre pre meranie morálnej kompetencie nie je významný, tak ako 

sme predpokladali. 

Tabuľka č. 4: Výsledky T-testu na porovnanie rozdielov medzi mužmi a ženami v MJT C-indexe 

 F Sig t 
MJT C 
index 

0,029 0,866 0,676 

 

Tabuľka č. 5: Priemerné dosiahnuté hodnoty 

 rod N Priemer 
MJT C index žena 35 0,2194 
 muž 19 0,1984 

 

� Keďže sa nepreukázal signifikantný rozdiel medzi mužmi a ženami v dosiahnutom 

MJT C-indexe, Hypotézu 2 potvrdzujeme. 

 

Hypotéza 3. Predpokladáme, že medzi mužmi a ženami bude rozdiel v miere do akej sú so 

svojim životom spokojní. 
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Pre overenie tejto hypotézy sme použili, rovnako ako pri hypotéze 2, t- test, pretože aj 

v tomto prípade meriame rozdiel medzi dvoma nezávislými výbermi. Test vykázal 

signifikanciu p< 0,202, to znamená, že rozdiel medzi vybranými skupinami nie je 

signifikantný. Priemerné hodnoty dosiahnutého skóre pri meraní životnej spokojnosti, sú 

u mužov aj u žien podobné. Rozdiel medzi mužmi a ženami v dosahovanom skóre životnej 

spokojnosti nie je významný, to znamená, že medzi skupinami nie je štatisticky významný 

rozdiel. 

 
Tabuľka č.6: Vzťah spokojnosti so životom a rodom 

 F Sig. t 

Spokojnosť so životom 1,671 0,202 0,81 

 

Tabuľka č.7: Priemerné dosiahnuté hodnoty 

 rod N Priemer 
Spokojnosť so životom žena 35 25,86 

 muž 19 25,79 
 

� Signifikantný rozdiel medzi mužmi a ženami sa nedokázal. To znamená, že Hypotézu 

3 zamietame. 

Hypotéza 1 a 3 sa nám nepotvrdili. Hypotéza 2 sa potvrdila. 

Interpretácia výsledkov a diskusia 

V rámci nášho výskumu nás predovšetkým zaujímalo, či exituje vzťah medzi morálnym 

usudzovaním, ktoré bolo nami bližšie špecifikované ako morálna kompetencia a kvalitou 

života ako ju vníma jednotlivec. Výsledky, ktoré sme získali a štatisticky spracovali v prvom 

rade poukazujú na nízku signifikantnosť vzťahu medzi spokojnosťou so životom a morálnou 

kompetenciou v našej vzorke. Môžeme teda povedať, že vnímanie subjektívnej spokojnosti 

u študentov gymnázia nesúvisí s morálnou kompetenciou. Dôvodom nepreukázania vzťahu 

morálnej kompetencie a spokojnosti so životom môže byť malá vzorka, ktorá bola získaná na 

základe dostupnosti, to znamená, že nie je reprezentatívna, ani náhodná. Zaujímavá je pre 

interpretáciu výsledkov aj homeostatická teória životnej spokojnosti. Ak majú jedinci 

tendenciu považovať svoj život za uspokojivý a táto tendencia ich robí z hľadiska spokojnosti 

so životom veľmi podobnými je ťažké zisťovať vzťah medzi spokojnosťou so životom 
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a inými premennými vôbec. Taktiež meranie morálnej kompetencie je len jednou z možností 

merania morálneho usudzovania. Ostáva otvorená otázka, či inak merané morálne 

usudzovanie nebude mať vzťah spokojnosti so životom. V neposlednom rade poukazujeme na 

fakt, že Moral Judgement Test nie je na Slovensku štandardizovaný. Ďalej sme chceli zistiť, či 

sa muži a ženy líšia vo vnímaní kvality života a v morálnej kompetencii. Výskumne sa nám 

potvrdilo, že muži a ženy sa v skóre morálnej kompetencie nelíšia. Rod teda, podľa našich 

zistení nepatrí k determinantom ovplyvňujúcim morálnu kompetenciu. Aj pri tomto závere 

poukazujeme na veľkosť vzorky a na to, že sme pracovali s neštandardizovanou metodikou. 

Rozdiely v hodnotách dosahovaných v škále spokojnosti so životom sa na našej vzorke 

nepreukázali. Muži a ženy v našej vzorke sa teda nelíšia v miere akej hodnotia svoj život ako 

uspokojujúci. Aj pri interpretácii tohto bodu odkazujeme na už spomenuté problémy ohľadne 

veľkosti vzorky a štandardizovania dotazníka. 
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