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BIODROMÁLNA PSYCHOLÓGIA AKO INTEGRATÍVNY PRÍSTUP 
 

Stanislav Hvozdík 
 

Abstract 
Psychology in Slovakia have 80 years long history of activity and development. It is not a 
solitaire. It encompass all important themes which have organize the development of 
psychology in the european space. One of such theme is biodromal psychology which we 
commemorate ourselves at the jubileum of 90 years of J. Koščo. In our contribution we have 
found evidences about accouplement of whole-life development of our honoree with the 
development of psychology in European space. By this contribution we wish to contribute to 
 awareness of  history of psychology in Slovakia which is fully compatible with all current 
endeavours of modern Slovac psychology. 
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Súhrn 
  Psychológia na Slovensku má 80 rokov inštituicionalizovanej činnosti a vývoja. Táto 
psychológia, ktorá sa kreuje už toľko desaťročí nie je solitérom. Obsahuje všetky dôležité 
témy, ktoré organizovali vývoj psychológie v európskom priestore . Jednou z takých tém je aj 
biodromálna psychológia, ktorú si pripomíname pri dožitých deväťdesiatich rokoch doc. 
PhDr. Jozefa Košču, CSc. V príspevku nachádzame dôkazy o organickom prepojení tohto 
svojbytného uchopenia celoživotného vývinu jubilantom tak s minulými snaženiami v tomto 
európskom priestore, ako aj jeho akualizáciu v súčasných  vedeckých snahách. Chceme týmto 
príspevkom prispieť k povedomiu historicity psychológie na Slovensku s tým , že je plne 
zlučiteľná so všetkými snaženiami súčasnej modernej slovenskej psychológie.      
 
Kľúčové slová: biodromálna psychológia, psychológia na Slovensku 
 
*** 
 

      Psychológia na Slovensku pozná situácie, ktoré sa vyskytujú aj v krajinách so staršou 
tradíciou psychológie , ako má Slovensko, aj keď osemdesiat rokov psychológie u nás nie je 
málo. Môžeme pozorovať, že pôvodne dôležité témy , ktoré organizovali  vývoj psychológie, 
boli jej referenčnými bodmi pre integrovanie parciálnych zistení, sa strácajú akoby z obzoru 
napriek tejto svojej ešte stále aktuálnej úlohe.  

      Môže to súvisieť s výmenou generácii v odbore. Staršia generácia silných osobnosti je 
prehliadaná mladšou generáciou.   Druhou príčinou môže byť to, že nastupujúce generácie sa 
nie veľmi zo začiatku zaujímajú o filozofický základ hypotéz, ktoré sa skúmajú. V literatúre 
som našiel k tomu aj jedno vyjadrenie, ktoré má širšiu ako medzigeneračnú platnosť. Uvádza 
sa, že zakladáme metódy pre verifikáciu hypotéz a pritom minimálne analyzujme koncepty, 
ideály, z ktorých berieme hypotézy. Ale všetok empirizmus sveta nemôže  zachrániť 
problematickú ideu. Napríklad ideje iba pozitivistickej psychológie, alebo ideje iba 
postmodernej psychológie. Tu niekde sú aj korene neznášanlivosti medzi teóriami so snahou 
o vzájomnú marginalizáciu.  

      V zahraničnej literatúre, napríklad  V. F. Overton ( 2003) uvádza, že až do nedávna trend 
vývinového výskumu sa stále viacej približoval  k veľkej fragmentácii svojho objektu štúdia. 
Pričom problematika celoživotného vývoja sa objavuje včasne, na viacerých úrovniach, 
napríklad v koncepciách Freuda, Junga, Buhlera, Erikson.   Autor uvádza, že ešte začiatkom 
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80 rokov XX. storočia,   skúmanie vývoja fragmentovalo, štiepilo vývoj  na rozličné 
poznatkové kategórie z oblasti biológie, vrodených charakteristík, sociokultúrnych, 
kontextuálnych aspektov vo vývoji.  Pričom každý z týchto potencionálnych alternatív, mal 
tendenciu tvrdiť, že je základom nových vysvetlení. Takéto ambície možno pozorovať aj 
u nás na Slovensku.  Koncepcia life span, life long sa iba ťažko presadzovala. Je tu viacej 
pararel s bidormálnou psychológiou. Preto to spomínam.  

     To má ďalšie vážnejšie dôsledky, ak sa nevytvára silnejší teoretický , syntetizujúci, 
integrujúci prúd, ktorý by si zapamätal množstvo poznatkov, tie sa strácajú pre spoločnosť. 
To je riziko poznatkovej spoločnosti , že bude testovať hypotézy a nebude analyzovať ich 
koncepty. Bude sa venovať iba pragmaticko , konkrétnym cieľom a technológiam. 
Dôsledkom toho môže byť nekomplexné vnímanie životnej cesty človeka a je tu teda znova aj 
objednávka smerom k biodromálnej psychológii. Možno aj preto sa stretávame s jej 
zapamätaním aj v medzinárodných súvislostiach.  

     Zaujímavý exkurz do problému podmienok v ktorých vznikala myšlienka Life span 
a hlavne analýza obtiaži, ktoré sprevádzali jej presadenie sa  mi zdá užitočné pripomenúť aj 
v súvislosti  s terajšou pozíciou biodrománej psychológie.  

     Aj v súčasnosti je u nás dosť pozitivizmu, to jednej strane Teda očakávania, že niečo je 
buď alebo nie, že jedno vylučuje druhé, alebo zase pozorujeme postmodernizmus 
v psychológii, kde sa nepredpokladá nejaká neutrálna pôda na porovnanie názorov a výsledok 
je relativizmus. Relativizmu ako ilúzia, že je to jediný spôsob ako udržať veci otvorené, 
vnímané nie ako veci a javy konzervujúci poznatok, ale ako porozumenie danej chvíli. Možno 
aj v tomto kontexte sa kladú otázky či vývin je nekonečne variabilný a podobne. Kontakt 
s filozofiou bol a je pre psychológiu veľmi užitočný. Napríklad John Searle  (Lerner, 
Eastebrooks, Mistry, 2003 )  konštatuje, že ak nejaká črta je mentálna, neznamená, že nie je 
biologická. Ak nejaká črta je biologická to neznamená, že nie je kultúrne podmienená a ak 
nejaká črta je kultúrna to neznamená, že nie je biologická.  

     Odmietnutie toho pozitivistického „ buď alebo“, ale aj relativizmu postomodernizmu 
vytvára pre vývojovú psychológie  rozprestretej po celom živote je dôležitý medzník, dôležitú 
podmienku, ktorá uľahčuje jej generovanie. A to platí aj pre bidormálnu psychológiu.    

       Identita medzi kategóriami , ktoré sú dichotomické sa nachádza  nie ako ich 
dichotomický protiklad, vzájomne sa vylučujúci, ale ako možnosť ich rozlíšenia, ako súčasť 
jednotného matrixu ( súhrnu modelov), teda ako vzťah. ( W.F. Overton,2003 ). Ideografické 
a nomotetické sú dichotomické, ale rozlíšiteľné , sú vo vzťahu a sú súčasťou jedného matrixu. 
Tým je vývoj rozprestretý na celý život.  Toto pomáha určiť a pochopiť propozície 
celoživotného vývinu. Tieto propozície, tohto celoživotného vývinu,  ho ukladajú na 
konkrétnu životnú cestu, konkrétneho  človeka, ako možnosť, cez  vzťah od individua 
k osobe, od času k trascedentnú, od životného príbehu k protopríbehu, od práce ku konaniu, 
ktoré dosahuje bytie. Od pragmaticko životných úloh vo vývine k existencionálnym úlohám, 
naplnenosti zmyslom života. Udalosti celoživotnej cesty sú zachytené starosťami. Starosť ako 
želaný jav. Jaspers ( Granat, 2006) píše, že autentické prežívanie ako sústredenie sa v sebe , 
môže prebudiť hlbokú starosť o svoje bytie, v ktorej si človek môže uvedomiť všetky 
možnosti svoje existencie . Aj vývinové úlohy môžu byť v podobe dialektickej, kedy sa 
nenašla správna vzdialenosť v rozdieloch a analektickej kedy sa táto vzdialenosť našla.  
Propozícia je analektická, je prežívaná ako obohatenie, ako dobre uskutočňovaná starosť 
o niečo.  

        



 20

       Podobne biodromála psychológia, ktorej idei začínajú niekedy začiatkom sedemdesiatich 
rokov XX. storočia, môžeme povedať celých vyše dvadsať rokov bola teoretickým rámcom 
pre vývoj chápaný ako celoživotný proces, ako životná cesta človeka. Pomáhala integrovať 
teoretické a praktické , zachovávať poznatky, ktoré pomáhali budovať poradenský systém. 
Súčasná roztrieštenosť poradenstva, tendencie k vzájomnej marginalizácii jednotlivých 
poradenských špecialistov, poradenstvo mimo systém ,  je dôsledkom aj toho, že na jednej 
strane sa síce neprestali produkovať parciálne zistenia. Napríklad množstvo poznatkov okolo 
kognitívnych štýlov, copingu a je tu ich temer žiadne využitie v poradenstve, pretože sa 
zanedbala teória, ktorá by si ich pamätala pracovala s nimi.  Biodormálna psychológia mohla 
byť takou teóriou.    

         
        Pozrime sa teraz na to, čo ponúka biodromálna psychológia vo svojich vymedzeniach. .   
Jeden z posledných významných odkazov na biodromálnu psychológiu a biodromálnu 
analýzu a syntézu je v Terminologickom a  výkladovom slovníku  pedagogickej psychológie. 
(1997).  Veľmi výstižne túto aplikačnú možnosť biodromálnej psychológie aj ako ponuku pre 
integrovanie poznatkov z výskumov okolo vývinu, štádii vývinu ponúka D. Fabián ( L. Ďurič, 
V.S. Hotár, J. Pastier1997), keď píše, že „ biodromálna analýza a syntéza, je spôsob a systém 
využívania zákonitosti a dynamiky životnej cesty v intenzívnej psychologickej práci 
s jednotlivcom a skupinami v psychologickom výcviku, poradenstve a psychoterapii. Píše, že 
ľudský život je putovanie v čase a jeho základným prejavom je cesta, priebeh, príbeh životnej 
cesty.  
     Pokiaľ ide o biodormálnu psychológiu nachádzame odkazy na ňu ako teóriu v to istom 
Terminologickom a výkladovom slovníku. Pedagogická psychológia ( L. Ďurič, V.S. Hotár, J. 
Pastier 1997). Oddiel je spracovaný M. Bratskou. Uvádza sa definícia, ako ju spracoval J. 
Koščo, „ že vývin osobnosti v biodormálnej psychológii, sa chápe ako proces permanentne sa 
odohrávajúcich zmien, s potenciálom pre rast, obohacovanie a zmenu aj v dospelosti 
a starobe.  Vývinové zmeny sa teda odohrávajú  vo všetkých fázach, všetkých bodoch 
životnej cesty. Aj v dospelosti a pozdných fázach staroby, môže dochádzať k reorganizácii 
osobnosti.“ Predpokladá sa , že interakcia medzi prírodným, historicko spoločenským svetom 
a aktívnym jednotlivcom,  utvára vývin systému človeka ako indivídua a osobnosti. Definícia 
integruje zdroje zmien v ich rozličnostiach. Treba povedať, že začiatky tohto biodromálneho 
konceptu možno datovať začiatkom sedemdesiatich rokov, čo je predstih pred tlakom 
teoretických konceptov začiatkom osemdesiatich rokov, ktoré definitívne prijali pohľad na 
osobnosť ako záležitosť celoživotného vývoja.  
     Biodormálna  psychológia ,to je dosť široký rámec, aby nie len integroval, ale je to výzva 
aj aby bol testovaný . V zborníku ( Psychologica,1988), ktorý bol publikovaný 
k šesťdesiatinám dnešného jubilanta je uvedená celá rada štúdiu, ktoré vytvárali dobrý 
výskumný rámec , ktorý základné vymedzenie biodromálnej psychológie špecifikoval. Možno 
spomenúť mená spolupracovníkov doc. J. Košča, ktorý publikovali svoje výskumy: 
V Hlavenka má štúdiu : Biodromálna psychológia a psychologické poradenstvo. D. Fabián 
 štúdiu : Obraz seba a biodromány prístup v skupinovom psychologickom poradenstve. D. 
Ondrušek: Osobnostné determinanty a prosicálne správanie a poradenstvo. Ďalej E. 
Krajňáková : Problematika zmyslu života z aspektu psychologického poradenstva. V ďalšom 
bloku M. Hargašová : Podmienky osobnostného rastu mládeže v súčasných rodinách. Ďalšia 
štúdia T. Taročkovej : K empirickému výskumu životných cieľov mládeže. J. Pružinská: 
K niektorým pracovným hodnotám delikventnej mládeže a nakoniec M. Musil : Voľnočasová 
seba relaizácia ako jedna z dimenzii osobnostného vývinu.  
       Nazdávam sa, že vymedzenie, definovanie biodromálnej psychológie je stále živé 
a možno ho dostať do kontaktu a inými zisteniami, napríklad longitudiálnej povahy.  
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        Ak sa pozrieme na niektoré longitudiálne štúdie ( Overton, W. F, 2003 ),  ktoré sa robili 
v rámci koncepcie Life span, tak to špecifikuje aj toto smelé a užitočné tvrdenie vo 
vymedzení bidorománej psychológie. Longitudiálne výskumy, napríklad Haan 
a spolupracovníci Californským Q triedením zistili v longitudiálnom výskume ktorý trval 50 
rokov stabilitu osobnostných čŕt v čase dospelosti až do staršej dospelosti. Našla sa iba jedna 
výnimka, v prechode zo staršej adolescencie do mladšej dospelosti, kedy sa objavili zmeny 
v komponente vrelosť  / hostilita v smere ich významného zväčšenia .   
       Na konzistentnosť čŕt osobnosti v čase poukazujú aj longitudiálne výskumy Costu a Mc 
Carea ( 1984, 1987, 1988, 1994), Baltimorská longitudiálna štúdia , ktorá skúmala jedincov 
vo veku 20-90 rokov . Boli sledovaní od roku1958.  Keď analyzovali longitudálne výsledky 
ukázali sa pozoruhodné stabilné self reporty o správaní osobnosti. Metaanalýzy 124 
longitudiálny štúdii, ktoré tiež ukázali vyokú súdržnosť čŕt v čase, ukazujú, že medzi strednou 
a staršou dospelosťou ( 50-59) , ( 60-73 rokov) sa táto súdržnosť stabilizovala ešte viacej, čo 
je konfliktné zistenie oproti populárnym tvrdeniam, že sa tak deje okolo 30 roku života 
jedinca. Ale v závere sa uvádza, že si treba všimnúť že toto zistenie „ rank order „ čŕt  
osobnosti neznamená, že tu niet významových zmien.  Napríklad ukazuje sa, že v staršom 
veku sa objavuje menej  nových horizontov, je menej anxiety , menej seba uvedomenia. , ako 
v mladších obdobiach. Iný longitudiálny výskum  Fielda a Millsapa ( 1991) objavuje v staršej 
dospelosti ( 69- 83 r. ) narastanie dimenzie „ príjemnosť“ vo vzťahoch.  Celkove sa ukazuje, 
že ľudia vo vyššom veku sú konfrontovaný väčšou skúsenostnou zmenou, ktorá môže viesť, 
naopak , k zmene vo vyjadrovaní sa osobnosti. V tomto smere sú zmeny. Konštatuje sa, že je 
tu jeden spor, jední autori tvrdia, že sme schopní vývoja a meniť sa aj v staršej dospelosti a iní 
zase tvrdia je tu konzistentnosť čŕt a zmena je v konfrontovaní novými skúsenosťami 
v staršom veku. Iná štúdia Big Five, Marcusa a Lachona z roku 1996, zisťuje  u starších 
dospelých  vysoké skóre ochoty, príjemnosti, ale nízke skóre otvorenosti k skúsenosti a nízke 
skóre neuroticizmu. V strednom veku vysoké skóre ku stručnosti.  
       Vymedzenie bidormálnej psychológie  postihlo dôležitý rámec problému, ktorý je 
určujúci doteraz, ako vidíme je testovaný aj v life span teórii a zrejme ešte dlho bude 
aktuálnym rámcom overovania. V porovnaní s Life span, ktorý je viacej nomotetický, aj J. 
Koščo uvádza opakovane ambíciu po ideografickom vyjadrení životnej cesty človeka a cez 
toto poznávanie, mnohých jednotlivcov, integrovať a vyjadrovať obecnejšie charakteristiky 
životnej cesty. Ideografické znamená opustiť linearitu life span vývinu, pevnú štadiálnosť, 
obecných charakteristík a pripustiť prítomnosť štádii , rôznou úrovňou ich naplnenia, či 
prepojenia vývinových úloh, spôsobilosti,  čo neznamená, hneď že sú aj vedome prítomné.   
     V jednom z posledných známejších hodnotení biodormálnej psychológie V. Hlavenkom 
v roku 1990 diferencuje life span, ako vývin rozpínajúci sa na celý život. Life long ako 
celoživotný vývin. Pripomína sa nomotetická povaha Lif span teórie.   Taká je napríklad aj 
súčasná publikácia Demetrioa a kol. (1998).   Aj keď V. Hlavenka ( 1990) oceňuje 
biodormálnu psychológiu, vyčíta jej, že sa voľne posúva vo významoch aj life span a lif long. 
Konštatuje, že aj starších vyjadreniach celoživotnej cesty, napriek „ideografickej 
charakteristike životnej cesty  možno cítiť, že dochádza k prekročenou individuálnej analýzy  
jednotlivca k všeobecnejším formuláciam, k utváraniu všeobecnejších platných koncepcii 
a hypotéz“. 
          V závere Hlavenka ( ibid. )uvádza, že „ natiahnutie vývinu na celý život, pochopenie, 
že sa stále mení,  je významné konštatovanie a naviac, že sa to presadzovalo ťažko.  Píše, že 
biodormálna teória je teória nového typu, nová vývinová paradigma s možnosťou nanovo 
formulovať zákonitostí životnej cesty ale,  že sú potrebné nové propozície, axiómy, koncepty 
alebo aj celá nová paradigma. Treba povedať, že biodromálna psychológia vznikala 
v podmienkach ideologický nevyhovujúcich a obmedzujúcich. Ale v jej konceptoch som 
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našiel  zakotvenie v personalistickej filozofii. Celkom toto zakotvenie možno nájsť 
v najnovšej definícii biodromálnej psychológie z roku 2004.     
          Ak sa pozrieme na najnovšiu definíciu biodromálnej psychológie, ktorú sformuloval J. 
Koščo v roku 2004 ( S. Hvozdík, 2004)  musíme pripustiť, že niektoré z týchto požiadaviek sa 
v nej napĺňajú. Vymedzuje túto definíciu ako súčasť aplikovania biodromálnej psychológie  
do výchovného systému, edukácie, ktorý je chápaný celoživotne. Píše.:“ Aplikovanie 
biodromálnej psychológie do výchovného systému psychologických služieb, edukatívno 
formatívneho, personálneho zamerania sa zameriava na pomoc pri plnení životných úloh, 
ktoré má človek plniť v spoločnosti svojej doby, tak z hľadiska osobných a spoločenských 
cieľov a naplniť zmysel života aj z hľadiska spirituality životnej cesty človeka. V rôznej 
miere takto integruje úžitkovo pragmatické úlohy, výber a spôsob ich plnenia s vedomím, že 
majú súvis s celkovou existencionálnosťou človeka, ktorá mu je dostupná cez hodnoty 
a hľadanie odpovede po zmysle života.  
       Uvedenej definícii predchádzala myšlienka o spiritualite životnej cesty, o ktorej som písal 
aj ja, ktorú som  odvodili od M. Blondela ( 1947, 1992) a z aplikácie jeho analýzy konania do 
psychológie, konkrétne biodromálnej psychológie. V tom som sa stretol s porozumením 
u doc. J. Košča.   (S. Hvozdík, 2003, 2004, 2010). Vychádzal som z toho, že pre psychológiu 
bolo vždy užitočné ak bola otvorená filozofii. Konanie považujem ako jednu z propozícii 
celoživotnej cesty. Teda ide o to, ako môže konanie dosiahnuť bytie, teda nielen vonkajšie 
pragmaticko úžitkové  úlohy. Teda prekročiť pragmaticko úžitkový charakter konania, ktorý 
sa objavuje v prvom pláne. Aj spirituálny vývoj môže byť tou chýbajúcou propozíciou na 
celoživotnej ceste človeka. Blondelova analýza konania poukazuje na to, že aj keď činnosť, 
konanie je primárne zamerané k pragmaticko úžitkovým úloham, nie sú jeho posledným 
cieľom.  Finálne zameranie konania ide ponad tento vzťah a jeho produkty, ktoré vznikajú 
z činnosti a smeruje k dosiahnutiu úrovne bytia. Činnosť má kreatívno trascedentnú povahu.  
Blondel( 1947, 1992) píše, že je spojená s metafyzickou túžbou po nekonečne. Najsamprv si 
človek konanie uvedomuje cez fenomény konania vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Tieto 
fenomény sú poukazom na niečo podstatnejšie, čo je za nimi. Inými slovami konanie je 
navraciané od jeho vonkajšej podoby k jeho vnútornej podstate., ktorá je spätá s bytím. 
Kritická situácia nastáva, keď človek  zakúša , že ho táto vonkajšková orientácia konania 
nenapĺňa. To považujeme za dôležitú udalosť životnej cesty človeka. Stálu vývinovú úlohu. 
Môže túto skúsenosť prijať, alebo odmietnuť a vrhať celú svoju energiu do veci, 
pragmatických cieľov v úsilí zažiť nekonečno. Príkladom môže byť workholik. To je spojené 
s dezilúziou a vývojom k cynizmu, alebo môžeme ešte dodať aj regresom, napríklad cez 
pansexualizmu. Alebo vývoj smeruje v ďalšej vlne k vyššiemu a bližšiemu dosiahnutiu 
úrovne bytia a novému usporiadaniu.  
    V aplikácii do poradenstva sme rozlíšili ( S. Hvozdík, 2003, 2004, 20010) dialektické 
prepracovanie vývinových úloh a analektické prepracovanie vývinovej úlohy. V dialektickom 
kontexte ako napätie, diskontinuita a snaha o harmóniu, teda objavenie predom danej 
vzdialenosti v rozdieloch. Propozícia sa hlási ako upokojenie, ako harmónia, nájdenie 
správnej vzdialenosti v rozdieloch.  Objavenie nového významu, ktorý túto vzdialenosť 
symbolizuje je harmonizujúci, pôsobí ako ťah dopredu. Nie je prežívané ako nepríjemný tlak.   
Propozície potom vyjadrujeme smerovaním od prežívania času k trascedencii, od práce ku 
konaniu, od príbehu k protopríbehu. Udalosti na životnej ceste, sú spojené s kategóroiu 
starosť. Relevantne starosti o to vonkajškove a to vnútorné. Jaspers ( Granat, 2006) píše, že 
autentické  prežívanie ako sústredenie sa v sebe, môže prebudiť hlbokú starosť o svoje bytie 
v ktorej si človek môže uvedomiť všetky možnosti svojej existencie. Preto aj starosť 
považujeme za propozíciu životnej cesty. 
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    Treba povedať, že táto aplikácia M. Blondela a jeho konceptu analýzy konania do 
psychológie a na problematiku životnej cesty nie je jediný. V dizertačnej práci D. Miazgovej  
(2010) nachádzame aplikáciu analýzy konania M. Blondela do logoteórie. Autorka sa venuje 
procesu ktorým sa deklarované hodnoty stávajú funkčné. Skúma problém v procesoch 
fungovania komunity. Zisťuje, že v oblasti hodnôt sa potvrdzuje zistenie K. Popielskeho  
(1994) že v úsilí človeka byť podmetom situácie sa aj v oblasti hodnôt štiepia na smer 
k psychologicko materialistickému ponímaniu hodnôt a psychologicko duchovnému 
porozumeniu hodnoty. To druhé  sa prejavuje vyššou úrovňou noodynamiky a naplnenosti 
zmyslu života. Čo neplatí opačne. Miazgová ( 2010) takto de facto, operacionalizuje 
predpoklad M. Blondela, ktorý uvádza K. Tarnowski ( 1998)    ), že podmetovosť sa už vo 
svojom zrode rozdvojuje  k vzťahu k praktickým potrebám  a vzťahu k trascedentnej 
skutočnosti. Hodnoty vo svojom smerovaní od proceduránosti k sfunkčňovaniu prechádzajú 
týmto rizikom. Integrácia je možná na novej vyššej vývinovej úrovni. Blondel neodmieta 
kultúru, ale pýta sa, ako môže kultúra pomôcť k dosahovaniu vyšších vývinových vĺn.  
      
       Pozrime sa ako toto všetko zmenilo pozíciu   biodromálnej psychológie k Lif span. 
Pôvodná výčitka, že sa voľne posúva od life span k life long v zmysle nároku, že sú 
dichotomické a mali by sa vylučovať sa mení tým, že sa stáva jasne rozlíšiteľnou od Lif span 
a to tým, že integruje spirituálny vývin so psychologickým ako sme mohli pozorovať v jej 
novej definícii bidromálnej psychológie. Ako osobnosť v existencionálno personalistickom 
chápaní do  konceptu celoživotnej cesty človeka. 
       Pozrime sa teraz kam sa dostala Life span v chápaní W.F. Overtona.( 2003  ). Uvádza 
aplikáciu teórie osobnosti Mauricea Merleu- Pontyho, pričom uvádza, že ide o vyriešenie 
dichotomického vzťahu medzi telom a mysľou, na ktorom sa podieľal osobitne R.  Decart. 
Aplikuje na lif span osobnostnú teóriu Mauricea Merleu- Pntyho.  
       Môžeme teraz vidieť určité stabilizovanie  rozlišiteľnosti bidromálneho a Life span 
konceptu. .   Aplikovanie  na life span,  teóriu Mauricea Merleau- Ponty robí obidva koncepty 
rozlišiteľnejšie, ale nie vzájomne sa vylučujúce. V  Pontyho teórii sa  pracuje s pojmom 
stelesnenie na úrovni biologickej, kultúrno sociálnej a personálnej. Píše, že telo nie je iba 
anatomická a fyziologická charakteristika, ale , že je to médium našej činnosti. Máme o ňom 
predstavu a vykonávame ním činnosť. To odráža kultúrno, historicko sociálne kontexty. 
Pripomína sa tu diskurz . Telesný, sociálno kultúrny a personálny.   
       Telesnosť sa vzťahuje k telu ako fyzickej štruktúre a k telu  ako forme životnej skúsenosti 
s ním. Je agentom aktívneho  spojenia, angažovania sa so svetom. Telesnosť ako most medzi 
biologickým, kultúrnym a personálnym. Telesnosť si nárokuje, že naše percepcie, myslenie, 
cítenie, túženie, to je spôsob, ktorým existujeme, zakúšame svet, ktorý je kontextovaný s tým, 
že sme aktívnymi agentami s daným, konkrétnym typom tela.  To znamená, že druh tela aké 
máme je jednou pred podmienkou našich úvah, zážitkov, významov, ktoré s telom ako 
agentom generujeme. Živé telo je zarátané v našej psychológii. Autor uvádza, že to je 
prekonanie decartovskej chyby, rozdelenia tela a mysle.  Píše, že myseľ a činnosť vyrastajú 
z telesnosti osoby konštruktívne zamestnanej vo svete. To je svet osoby, ktorá tvorí zároveň 
významy sveta a je nimi zároveň tvorená. Autor celoživotný vývoj osobnosti vidí, ako úroveň 
transformácie štyroch štádii, pričom každé z tých štádii má svoju inštrumentalitu, ktorá 
vytvára variacie a variačné zmeny.    
    Iný príklad, aplikácie vývinu osobnosti v naratívnej paradigme do konceptu Life span, 
nachádzame u L .Sugarmanovej ( 1998). Vývoj v západne spoločnosti pozoruje kritický ako 
iba snahu o seba umocňovanie a kontrolu nad prostredím. Je to iba stála objektivizácia 
človeka a jeho subjektivita, životný príbeh unikajú a preto navrhuje naratívnu paradigmu do 
kontextu lif span vývinu. Kritický pripomína, že  západná spoločnosť zdôrazňuje 
individualizmus oslavujúci také myslenie ako  zvyšovať svoju kontrolu nad vlastným 
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životom, prostredím, seba dôverou, napĺňaním potencionalít, a akceptovaním zodpovednosti 
za seba. Uvádza, že to vedie k definovaniu vývoja ako sebakonštruovaniu sa až do konca. To 
je neustála extenzifikácia individulity s rizikom strát zmyslu ako podmienky osobnej 
satisfakcie so stratou   sociálneho. V life span vývoji uvádza päť generických zápletiek, ako : 
zakladanie domova, zamestnanie nejakým zápasom o niečo, vybratie sa na cestu, teda prejsť 
tranzitnými fázami, vydržať nejakú bolesť, problém životných strát a nakoniec je život 
naplnenej osoby.  Uvedené je možné postihnúť cez životný príbeh človeka, narativita je 
dôležitý zdroj seba poznania, učenia sa . Utváraniu obrazu o sebe a svete.  
      Biodromálna psychológia ako integratívna sa spomína už v roku 1986 , kedy poľská 
psychologička Alicja Kargulová (1986) píše, že sa jedná o paradigmu nového typu, ktorá 
nevylučuje jednu teóriu druhou. Môže ich integrovať. Myslím, že jeden spôsob je  aj 
chápaním dichotomického nie ako sa vzájomne vylučujúceho, ale ako rozlíšiteľnosť medzi 
nimi  a vzťah v tejto rozlíšiteľnosti . Tak sa nevylučuje v biodromálnej psychológii ani 
Pontyho koncept jednoty tela a mysle, ani naratívna paradigma. Ich identita je založená na 
rozlišiteľnosti. Pohľad osoby, ktorá na životnej ceste integruje v rôznej miere pragmaticko 
úžitkové úlohy s celkovou existencionálnosťou, ktorá  je dostupná hodnotami cez hľadanie 
odpovede po zmysle života, môže klásť empirické otázky pýtajúce sa na univerzalitu, bez 
toho aby vylučovala jedinečnosť. Aj jedinečnosť v spojení s telesnosťou, životným príbehom 
a zmyslom.  A to myslím je spôsob pobytu na svojej životnej ceste, kde sa  pre udalosti  
spojené so zápasom o integráciu pragmatického a existencionálne môžu stať dôležité aj 
udalosti jedinečnosti vlastnej telesnosti a narativity.  Môžu byť postihované starosťami 
o vzťah medzi nimi.  

          Ak sa objaví nejaký významný trend v psychológii, je pravdepodobne , že v nejakej 
podobe sa objaví aj na inom mieste, geografický vzdialenom. Tak je to aj s integratívnosťou, 
snahou nevylučovať jednu teóriu druhou. Dnes je to už široké spektrum názorov a skúmaní . 
napríklad Saffran a Messer (1997) rozlišujú systematický eklekticizmus, ktorý pracuje 
s rôznymi psychoterapeutickými technikami, ale v prístupe  ku klientovi pracuje s jednou 
teóriou. Príkladom je Multimodálne poradenstvo A. Lazarusa, kde je záväzná sociokognitívna 
teória. Predpokladá sa, že teoretické zázemie vyvinutých techník , nebráni ich využitiu aj 
v iných teóriach ak to empíria klientovho problému vyžaduje. Iným príkladom pre 
integratívnosť je ambícia spojiť teórie do koherentného celku, pretože ako uvádza R. Nelson 
Jones ( 2000 ) , klient je v procese poradenstva prítomný nie len procesmi, ktoré predpokladá 
nejaká vybraná teória, ale komplexne. Napríklad opúšťanie nejakých neefektívnych 
spôsobilosti, môže byť spojené s anxietou a tendenciou odpovedať defenzívne, čo je agendou 
existencionálnej psychológie, alebo pri prechode od rozprávania, porozumenia procesom 
ťažkosti, k preskúšavaniu nového, je dôležité self efficacy, čo je zase agendou 
sociokognitívnej teórie A. Banduru. Podobne to môže byť okolo kongruentnosti klienta . R. 
Neson Jones ( 2000) preto uvádza, že sa jedná o životné spôsobilosti, ktoré jednotlivé teórie 
prepracovali. To samozrejme dáva  špecifický obsah ideografickému, predpokladá 
preskúmanie profilu životných vývinových štádii, ktoré môžu do seba zasahovať a byť 
podporne, alebo brzdiaco prítomné. Napríklad naša klientka v rannom školskom veku 
s enurézou, ktorá začala potom, ako sa jej rodičia po strate zamestnania vrátili do rodinného 
domu rodičov otca a kde sa začali presadzovať starí rodičia. Teda neželaná aktualizácia 
jedného z minulých vývinových období. Interpersonálna strata rodičov  prispela k vývoju  
enurézy.  
    Z nášho výskumu  ( S. Hvozdík 2006  ) vyplýva, že tranzitné situácie môžu mať tri podoby. 
Prvá podoba , keď  vzťahové významné osoby, porozumejú, že tranzitná situácia niekoho kto 
jer aj pre nich dôležitý, mení aj ich pozície a sami sa tým stávajú účastný tranzitnej situácie 
a spolupracujú. Porozumejú potrebám osoby vo  vývojovej záťaži a pomáhajú. Druhá situácia 
je vtedy ak osoba v tranzitnej situácii sa nestretne s pochopením a vzťahovo významné osoby 
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chcú udržať nezmenený stav a len cez krízu sa vývoj pohne ďalej. Tretia situácia je najťažšia, 
kedy chýbajú potrebné tranzitné osoby.  
     
    Transteoretické výskumy nám poukazujú ešte na ďalší rozmer integratívneho . Poukazuje 
na ne D. Blocher ( 2000), keď prináša niektoré výsledky výskumov v porovnávaní medzi 
psychoterapeutickými teóriami. Napríklad cituje Jerome Franka, ktorý konštatuje  spoločné 
procesy, ktoré sa vyvíjajú v rôznych pomáhajúcich teóriách.  

1.Prebudenie nádeje a nová zainteresovanosť budúcnosťou. 2. Objavenie nových 
príležitostí klientom.3. Aktívne učenie klienta novým informáciam 4. Zmena klientových 
presvedčení o sebe samom. 5. Dotyk klienta so silnými emóciami. 6. Zvyšovanie seba 
účinnosti klienta pri preskúšavaní nového. 7. Narastanie nového seba uvedomenia 
a narastanie  vedomých potrieb, vedomej motivácie.   
     Na limitujúce možnosti tejto integratívnosti poukazujú Saffran a Messer(1997) 
Poznamenávajú, že by nemalo ísť o ilúziu, že všetko zo všetkým súvisí . Uvádzajú, že sa 
môže vytvoriť nejaký nadradený  koncept, ale  nemala by sa stratiť múdrosť jednotlivých 
teórii. Uvádzajú ďalšie konkrétne problémy, ako napríklad , prenášanie rekonceptualizáciu 
významov z jednej teórie do druhej, Alebo iný príklad, metateoretické pozadie teórii. 
Psychoanalýza môže vyznievať ako tragický pohľad na človeka a humanistická psychológia 
ako optimistický . A celý rad ďalších problémov. Uvádzajú, že dialóg medzi teóriami ba mal  
vychádzať nie len  z teoretickej praxe, ale aj  pozorovania, z poradenskej 
a psychoterapeutickej praxe. Ak poradenskú psychológiu chápeme ako aplikáciu osobnosti do 
podmienok jej pôsobenia, keď sú s tým ťažkosti, tak potom biodromálna psychológia  , jej 
najnovšie poňatie prepája životnú prax klienta s jeho konaním. Pripomína , že  človek nie je 
iba predmetom odvodeným od napĺňania pragmaticko úžitkových úloh spojených 
s fungovaním systémov. Tie sú síce potrebné, ako uvádza I, Mucha ( 2000), ale nedávajú 
odpoveď na otázku po zmysle života. Inými slovami človek existuje, kým systém iba funguje. 
Personalizmus predpokladá, že človek môže byť podmetom situácie. Ale vynáranie sa 
podmetovosti je spojené s delením na to čo smeruje ku konkrétnemu, praktickému a to čo 
smeruje k trascedentnému, existencionálne zmysluplnému. A integrácia toho je 
predpokladom, aby človek bol nie iba predmetom nejakých procesov, ale aj podmetom.   
    Svoj príspevok chápem aj ako súčasť nového kontaktu psychológie s filozofiou, k čomu 
prispela aj biodromálna psychológia, ktorá bola nastavená vždy rozlišujúco a nie vylučujúco 
a preto som aj tento príspevok nazval biodromálna psychológia ako integratívny prístup.   
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