
7 

 

1 O pojme osobnej identity človeka 
 

Problém identity je predmetom viacerých disciplín. Keďže predmetom tejto 

analýzy je utváranie osobnej identity človeka prostredníctvom sebachápania a 

sebauvedomenia, sústredíme sa predovšetkým na jej vymedzenia v rámci filozofie 

a psychológie. Všeobecné psychologické definície pojmu identity sa zhodujú v niekoľkých 

aspektoch, pričom pod daným pojmom označujú pocit svojbytnosti, jedinečnosti 

a odlíšiteľnosti jednotlivca od druhých. V psychologickej literatúre je pojem identity 

vnímaný vo viacerých významoch. Identita je chápaná jednak ako kontinuita osoby v čase, 

ktorá je prepojená s neprerušovaným bytím jedinca, v druhom zmysle ako sebauvedomenie 

a sebaprežívanie, ktoré sa prejavuje ako nová kvalita vlastností a postojov.
9
 Podľa Erika H. 

Eriksona vedomý pocit osobnej identity je založený na dvoch súbežných pozorovaniach: 

uvedomovanie si vlastnej totožnosti a kontinuity v čase a súbežné uvedomovanie si faktu, 

že ostatní si uvedomujú totožnosť a kontinuitu konkrétneho jednotlivca (Erikson, 1959, 

s.23)
10

.  

Pojem identity bol prvýkrát zadefinovaný v koncepcii Sigmunda Freuda, ale 

komplexne sa ním zaoberal Erik H. Erikson, ktorý je považovaný za prelomového 

psychológa v skúmaní identity človeka. Erikson vychádzal z  psychoanalýzy, pričom sa 

snažil ozrejmiť vývoj jedinca v sociálnom kontexte, keďže presadzoval kultúrnu a 

spoločenskú podmienenosť tvorby identity konkrétneho jedinca.  

Erikson vo svojej teórii rozlišuje dva základné konštituenty identity- ego identitu 

a self identitu. Ego identitu možno chápať ako stabilizačný prvok osobnosti (Bačová, 2008, 

s. 115). Predstavuje totiž celkovú organizáciu identifikácií a introjekcií, ktorá je riadená 

syntetickou funkciou ega. Výsledkom takého procesu je organizované sebachápanie 

jedinca, ktoré umožňuje hlbšie a realistickejšie poňatie ostatných jedincov. Self identitu 

považuje Erikson za súčasť organizácie sebavnímania. Zastáva tak funkciu adaptačnú, 

ochrannú a regulačnú. Ego identita je výsledkom viacerých psychologických procesov, ako 

je boj medzi egom a superegom o dominanciu v osobnosti, stupne hodnotovej orientácie, 

inštitucionalizované moratórium a kríza identity
11

 (Bačová, 2008, s. 115).  

                                                           
9
Dictionary of Psychology opisuje termín identity nasledovne: „Identity- 1. A sense of continuity as a person. 

The feeling that one knows who one really is. 3. Association of the self with one ´s social roles...“ 

(Basavanna, 2000, s. 193).  
10

Text dostupný na:  http://www.scribd.com/doc/33861838/Erikson-Identity-and-the-Life-Cycle-Selected-

Papers-1959.  
11

 Bačová vysvetľuje Eriksonove aspekty Ego identity nasledovne: 

„ Kríza identity – Výsledkom vývoja v neskoršej adolescencii je buď dosiahnutie ego identity, alebo konfúzia 

identity. Každý psychosociálny vývojový stupeň obsahuje napätie medzi týmito dvomi pólmi. Toto napätie 

znamená tápanie a hľadanie, teda krízu identity. Inštitucionalizované moratórium- obdobie adolescencie je 

obdobím psychosociálneho moratória. Je to doba, ktorú spoločnosť poskytuje jedincovi, aby si vytvoril 

životaschopnú identitu. Spoločenské inštitúcie umožňujú adolescentovi experimentovať  s hodnotami 

a skúšať roly dospelého. Boj medzi egom a superegom o dominanciu- čím je tento boj ťažší, tým obtiažnejšia 

bude kríza identity. Stupne hodnotovej orientácie sú tri: 1. Pre morálne štádium (zodpovedá uvažovaniu 

dieťaťa) je charakteristická kategorická absolútna viera v autoritu. 2. V ideologickom štádiu ( v adolescencii) 

sa jedinec snaží asimilovať rôzne , často i protikladné zdroje autority a adaptuje sa na rozširujúce sociálne 

prostredie. Jedinec sa musí rozhodnúť, ktorá  pravda bude viesť jeho zmysel  pre spravodlivosť a spôsob 

života. 3. V dospelosti môže jedinec vstúpiť do etického štádia. Toto štádium obsahuje uvedomenie si, že 

http://www.scribd.com/doc/33861838/Erikson-Identity-and-the-Life-Cycle-Selected-Papers-1959
http://www.scribd.com/doc/33861838/Erikson-Identity-and-the-Life-Cycle-Selected-Papers-1959
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Psychológia skúma pojem identity na troch úrovniach, a to na úrovni 

intrapersonálnej, interpersonálnej a na úrovni sociálnej. Na intrapersonálnej úrovni možno 

identitu chápať ako jadro osobnosti. Identita v tomto zmysle predstavuje pocit totožnosti, 

založený na prežívaní kontinuity seba samého. Toto vedomie totožnosti zahŕňa 

uvedomovanie si vlastnej psychickej kontinuity a zmeny zároveň. Preto možno hovoriť o 

identite ako o jadre osobnosti, lebo identita ako schopnosť kontinuity napriek zmenám 

predstavuje integrujúci potenciál Ja. Viera Bačová analyzuje intrapersonálny rámec 

sebadefinovania nasledovne: „Identita z tohto hľadiska je sebauvedomovanie si svojej 

celostnosti, autenticity, nepretržitosti, stability vzhľadom k svojim zvnútorneným 

hodnotám a normám“ (Bačová, 1997, s.223). 

Na interpersonálnej úrovni sebadefinovania je identita definovaná prostredníctvom 

sociálnych rolí jedinca. Identita sa v danom rámci vyvíja ako výsledok procesov 

identifikácie so sociálnymi rolami. Obsahom identity sú pomenovania rolí, pomocou 

ktorých je možné odpovedať na otázku kto som, respektíve kým som (Bačová, 1997, 

s.224). 

Identita ako identifikácia s konkrétnymi sociálnymi skupinami sa utvára 

v sociálnom rámci sebadefinovania. Erikson (Bačová, 1997, s. 225) chápe ľudskú identitu 

ako výsledok procesu identifikácie s určitou skupinou, a to na základe primknutia sa 

k ideológii tejto skupiny v období tzv. ideologického štádia. Aj napriek tomu, že osobná 

identita je na sociálnej identite relatívne nezávislá, nemal by byť medzi nimi výrazný 

nesúlad.  

Vývoj sociálnej identity prebieha podľa Eriksona v rámci ôsmich životných štádií, 

ktoré je možné prejsť len tak, že jedinec prekoná krízy, ktoré v nich vznikajú. Spôsob 

zvládnutia týchto kríz vedie buď k posilneniu jedincovho ega (Erikson ho nazýva 

cnosťou),  alebo k oslabeniu ega (Drapela, 1997, s. 68). 

Filozofické skúmania identity vo svojej rôznorodosti prešli určitým filozofickým 

vývojom a možno povedať, že čím viac bola otázka identity analyzovaná, tým 

problematickejší charakter získavala. V rámci filozofie boli rozvinuté teórie, ktoré hľadali 

konkrétne kritérium osobnej identity.  

Fyzické kritérium vymedzuje osobu ako psycho-fyzickú entitu, ktorá disponuje 

telom. Osoba potom pozostáva z fyzického organizmu a centrálneho kontrolného systému, 

ktorý umožňuje mentálny život. Podľa fyzického kritéria identita osoby v čase spočíva 

v udržaní fyzickej kontinuity (Garrett, 1998, s. 6432). Z tohto hľadiska byť tou istou 

osobou znamená byť rovnakým žijúcim biologickým objektom.  

Podľa psychologického kritéria identita osoby v čase spočíva v udržaní 

psychologickej kontinuity (prostredníctvom presahujúcich pamäťových reťazcov, pamäte, 

charakteru....) (Garrett, 1998, s. 6433). Každé z týchto fyzických a psychologických kritérií 

má svoje rôzne verzie. Problém identity je však omnoho komplexnejší a keďže všetky tieto 

kritériá po dôkladnej kritike zlyhávajú, je nutné nahliadnuť na otázku permanencie z iného 

uhla pohľadu. Je potrebné hľadať také kritérium, ktoré by riešilo otázku kontinuity 

                                                                                                                                                                                
v istom zmysle je každý jedinec zodpovedný za svoje konanie a že jedinec je v istom zmysle zodpovedný za 

celé ľudstvo“ ( Bačová, 2008, s. 115-116).  
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človeka, ktorý aj napriek všetkým psychofyzickým zmenám počas svojho života ostáva 

tým istým. 

Preto je otázka osobnej identity človeka vo filozofii 2. polovice 20. storočia a v 

prvej dekáde 21. storočia skúmaná ako problém bytia sebou, pričom vo filozofickej 

literatúre je bytie sebou vo francúzskom jazyku pomenované ako soi, v nemeckom jazyku 

ako Selbst a v anglickom jazyku self. Výraz self v primárnom zmysle nie je ani úplným 

slovom. Fráza self je však oveľa komplexnejšia. Pri preklade daného výrazu do 

slovenského jazyka narážajú prekladatelia i interpretátori na značný problém, keďže 

pojem, soi, alebo self, či Selbst nemá v slovenčine korektný ekvivalent. Jozef Sivák ako 

jeden z hlavných interpretátorov a prekladateľov diel francúzskeho autora Paula Ricoeura, 

ktorý predstavuje jeden zo základných pilierov najnovších filozofických perspektív 

skúmania bytia človeka a jeho identity, analyzuje Ricoeurovo poňatie zámena soi (Self, 

Selbst)
12

. Sivák sa pri vysvetľovaní prekladu tohto pojmu odvoláva na Ricoeurov predslov 

k práci Bytie sebou ako iným. Jeho vysvetlenie jednej z intencií k písaniu práce vedie 

k prekladu soi ako zvratného zámena „seba“. Toto zámeno je následne transformované do 

nominálnej formy, pričom vzniká pojem le soi, „to seba“
13

. 

V psychológii sa pod pojmom self rozumie súbor atribútov, s ktorými sa 

identifikuje osoba a vedomie vnútornej kontinuity rovnakosti. Filozofia otázku identity 

človeka problematizuje tým spôsobom, že anglický výraz self, francúzsky výraz soi, alebo 

nemecký výraz Selbst predstavuje aktéra, ktorý sa vzťahuje sám na seba celého. V tomto 

zmysle tento výraz možno chápať aj ako reflexívne centrum človeka a ako prvotné ťažisko 

všetkých nesúladných i súladných atribútov a síl, ktoré vytvárajú ľudské Ja (Perry, 2008, s. 

13). Nejde však iba o Ja ako o fyzickú osobu. Bytie osobou, vzťahovanie sa na seba 

samého totiž nemožno opísať len v rámci nejakých fyzických procesov. Aj keď určité 

kognitívne a emocionálne procesy sú definovateľné v rámci konkrétnych neurologických 

procesov, problém ľudského vedomia a uvedomovania si seba samého ďaleko presahuje 

hranice konkrétnych neurologických procesov. Doslovný preklad francúzskeho výrazu soi 

(angl. self) zahŕňa aj aspekt sebapoznania a sebauvedomenia (Sivák, 2010, s. 907).  

Pojem sebapoznania sa taktiež zdá byť na prvý pohľad jednoduchý: ide o poznanie, 

v ktorom poznávajúci a poznávaný objekt sú identické. V procese sebapoznania sa však 

človek nevzťahuje k inému objektu, ale k sebe samému, ide teda o poznanie ktoré má 

relačný charakter. Človek poznáva objekt svojho poznania tak, že zisťuje, v akom vzťahu k 

nemu daný objekt stojí. Okrem tohto relačného poznania však človek pri poznávaní 

                                                           
12

 Ricoeur predstavuje jedného z hlavných autorov najnovších filozofických trendov v skúmaní identity 

človeka. Vo svojej koncepcii presadzuje narativistický prístup k danému problému. 
13

 Jozef Sivák ozrejmuje preklad pojmu soi prostredníctvom troch intencií Paula Ricoeura nasledovne: „ 

Prvou  takouto intenciou je „primát reflexívneho sprostredkovania... postavenia subjektu v prvej osobe 

singuláru: „(ja) myslím (ja) som" ([1], 11). Gramaticky sa to prejavuje rozlišovaním medzi neprízvučným 

,Ja" {je) a prízvučným „seba" {soi). Tak ako vo francúzštine, aj v slovenčine ide o zvratné zámeno, pravda, s 

tým rozdielom, že vo francúzštine sa vzťahuje len na 3. osobu. V infinitíve je to však v oboch jazykoch 

rovnaké: se présenter, predstaviť sa, sa vzťahuje na všetky osobné i neosobné zámená. V oboch jazykoch sa 

tiež zámená „sa" a „seba" môžu dopĺňať bez toho, aby sa vylučovali: „se désigner soi-même", označiť sa sám 

(doslova: označiť seba samého). Všetkým osobám je však spoločné soi, seba, ako napríklad vo výrazoch „le 

souci de soi", starosť o seba alebo „se soucier de soi (même)", starať sa sám o seba (doslova: starať sa o seba 

samého). V tejto etape výkladu autor prechádza k nominalizácii termínu soi, a to pridaním určitého člena, v 

slovenčine ukazovacieho zámená: le soi, to seba. Nesklonné slovo sa tak stáva slovom sklonným. 
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objektov využíva aj iný druh poznania, prostredníctvom ktorého je schopný získavať 

informácie o svete. Ide o poznanie, prostredníctvom ktorého poznávame objekty ako 

nezávislé na našom vnímaní. Kognícia pozostáva teda z objektívneho poznávania objektov 

a poznávania úlohy, akú dané objekty majú vo vzťahu k nám. Relačný charakter 

poznávania seba samého predpokladá neustále vzťahovanie na seba samého, 

uvedomovanie si „to seba” (soi, self). „To seba“ preto možno chápať ako aktérsko-relačnú 

dimenziu osobnej identity človeka. Ide o interioritu človeka, prostredníctvom ktorej nielen 

poznávame, ale sme schopní vzťahovať sa k svetu i sami k sebe a to nielen v epistemickom 

význame, ale aj vo význame vzťahovania na vlastnú existenciu celým svojím Ja. 

Vzťahovanie na seba samého v sebe potom nutne zahŕňa dva typy identity, identitu idem a 

identitu ipse
14

. Tým ,že sa vzťahuje k sebe  samému, nazerá na seba ako na niekoho iného, 

odhaľuje svoju alteritu a spätne sa vracia k “to seba”. Self (fr. Soi, nem. Selbst) ako 

reflexívne centrum človeka, ktoré sa komplexne vzťahuje celé na seba samého, má potom 

dialektický charakter medzi sebou a iným, lebo vďaka tomuto reflexívnemu centru sme 

schopní nahliadať na seba ako na iných a vďaka tomu sme schopní sebauvedomenia a 

sebapoznania.  

Najvplyvnejším autorom v skúmaní prepojenia narácie a identity človeka je Paul 

Ricoeur. Témou osobnej identity sa zaoberá v trojzväzkovom diele Temps et Récit
15

(1983, 

1984, 1985) a Soi-même comme un autre
16

(1990), ktoré vznikli v osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov 

naratívneho prístupu k otázke osobnej identity človeka patrí aj Alasdair MacIntyre, ktorý 

sa vo svojej práci After Virtue
17

 (1981) zaoberá problémom narácie v rámci skúmania 

otázky dobrého života. Ďalekosiahly vplyv na vývoj najnovších trendov v axiológii 

a filozofickej antropológii má koncepcia Charlesa Taylora, ktorú rozpracúva v diele 

Sources of the Self: The making of the modern identity (1989)a v diele Philosophical 

papers I: Human agency and language (1978). Problémom narácie sa zaoberá v rámci 

                                                           
14

Sivák v analýze možnosti prekladu výrazu soi pokračuje nasledovne: „Druhou filozofickou intenciou 

obsiahnutou v názve diela je rozlíšiť v termíne même dve identity: identitu idem a identitu ipse. Kým prvá z 

nich sa vzťahuje na veci, tá druhá sa týka osoby. Výraz „identický" je teda dvojznačný. V prípade osobnej 

alebo naratívnej identity je dôležitá časovosť. Pre identitu idem je charakteristická stálosť', permanentnosť v 

čase, zatiaľ čo identita v zmysle ipse podlieha zmene. Nejednoznačnosť pojmu identita spočíva podľa nášho 

autora v čiastočnej synonymii slova (adjektíva) „même", ten istý, rovnaký, a „identique", identický, totožný. 

Pri komparatívnom použití adjektíva même sú jeho antonymami: autre, contraire, distinct, divers, inégal, 

inverse, slovensky iný, protikladný, odlišný. rôzny, nerovnaký, opačný.....  V tomto zmysle niet zásadného 

rozdielu medzi výrazmi „starosť o seba" a „starosť o seba samého". ..... Tretia filozofická intencia súvisí s 

predchádzajúcou do tej miery, do akej identita ipse obsahuje v sebe dialektiku ipseity a rovnakosti v podobe 

dialektiky seba a iného než seba. Kým v prípade identity idem či identity rovnakosti je alterita, inakosť 

vylúčená,  inak je to v prípade vzťahu ipseity a alterity, kde alterita vchádza do ipseity ako jej konštitutívny 

element. Jednoducho povedané, vec sama je tá istá, osoba sama je iná. „Soi-même comme un autre," uzatvára 

Ricoeur, „naznačuje od začiatku, že ipseita seba samého zahŕňa alteritu na takom intímnom stupni, že jednu 

nemožno myslieť bez druhej, že jedna skôr prechádza do druhej, ako by sme povedali v heglovskom jazyku“ 

(Sivák, 2010, s. 907- 908). 
15

V slovenskom preklade bolo dielo Temps et Recit publikované pod názvom Čas a rozprávanie (2002, 2004, 

2007). 
16

V anglickom preklade Oneself as Another (1992). V našej analýze  budeme používať aj slovenský názov 

diela Bytie sebou ako iným. 
17

V českom preklade Ztráta cnosti: K morální krizi současnosti (2004). 
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skúmania axiologickej dimenzie modernej subjektivity. Do svojho skúmania identity totiž 

inkorporuje také pojmy, ako jazyk, artikulácia, hodnotové rámce a silné hodnotenia.  

Úlohou narácie pri tvorbe a udržaní osobnej identity človeka sa v rámci svojich 

skúmaní zaoberajú autori, ako je David Carr, Sydney Shoemaker, Robert Nozick, Edward 

Bruner, Donald Polkinghorne, Jerome Bruner a Alan Parry. David Carr vo svojej práci 

Time, narrative, and history(1986) v skúmaní filozofie dejín prepája fenomenologický 

prístup s konceptom naratívneho zobrazovania ľudských dejín na individuálnej 

i kolektívnej úrovni. Sydney Shoemaker a John Perry sa venujú otázke osobnej identity 

v rovnomenných dielach Personal Identity (1984). Zatiaľ čo Shoemaker sa otázkou 

osobnej identity zaoberá v rámci skúmania filozofie mysle, Perry v rámci skúmania 

zmysluplnosti ľudskej skúsenosti zavádza nový pojem situačnej sémantiky Robert Nozick, 

ktorý je známy predovšetkým ako epistemológ a politický filozof, sa na problém narácie 

ako spôsob poznania, sústreďuje v práci The examined life (1989). Vzťahom medzi 

významom a skúsenosťou sa vo svojej práci The Anthropology and Experience (1986) 

zaoberá Edward Bruner. Jerome Bruner analyzuje otázku zmysluplnosti v prácach Actual 

minds, possible worlds a Acts of meaning (1986).  

  


