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PRÍČINY ATEISTICKÉHO ZMÝŠ ĽANIA U MLADÉHO ČLOVEKA 
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Abstrakt: Práca sa venuje príčinám straty náboženského presvedčenia a vzniku 

ateizmu v období dospievania. Osobitná pozornosť sa venuje psychologickým 

mechanizmom tohto problému. 
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Abstract: The work deals with the causes of loosing religion belief and creating the 

atheism in adolescence. Particular attention is paid to the psychological mechanism 

of this problem. 
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Obdobie mladého veku človeka je z hľadiska fyziologického, psychického 

a sociálneho statusu jedinca vekom výrazných zmien. Zmeny sa začínajú v telesnej 

zložke, ktorá nadobúda podobu dospelého človeka a postupne sa vzťahujú aj na 

psychickú zložku, teda osobnosť mladého človeka. Najdôležitejšie osobnostné zmeny 

sa objavujú v oblasti sebahodnotenia a sebaponímania, mení sa hodnotový systém 

a pohľad na vlastný život a svetonázor. Mení sa aj sociálne postavenie, dospievajúci 

sa pripravuje na autonómny (nezávislý) život a osvojuje si profesionálne zručnosti. 

Ku koncu tohto obdobia sa môžu uzatvárať trvalé zväzky – manželstvo. 

V neposlednom rade zmeny prebiehajú aj v religiozite mladého človeka, v jeho 

vzťahu ku Bohu. Zmeny v religiozite sú logickým vyústením globálnych zmien 

v doterajšom živote mladého človeka, preto mnohí psychológovia práve 
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v psychologických a sociálnych zmenách vidia podnet pre zmenu náboženskej 

reflexie. Zmena náboženskej aktivity je podmienená kvalitatívnymi zmenami, 

ktorými religiozita prechádza, a týka sa jej obsahu, ale aj formy prežívania. 

Podstatnou zmenou religiozity je jej definitívny prechod od vonkajškovej (obradovo-

formálnej) k vnútornej forme prežívania. Ten prechod zahŕňa dve obdobia, ktoré 

religiozitu mládeže vystihujú –obdobie autonómnej religiozity a obdobie autentickej 

religiozity. 

Podľa Korherra má obdobie mladého veku veľký význam pre kvalitu a ďalší 

vývin náboženského života človeka1. Religiozita mládeže ešte nenadobudla 

zduchovnenú autentickú formu a netvorí ešte v plnom rozsahu jadro jeho osobnosti. 

V religiozite mladých sú však badateľné niektoré aspekty, ktoré nasvedčujú o tom, že 

vývin religiozity sa začína uberať individuálnym smerom. Zmeny poznávania, 

myslenia, emócií, motivácie, a tiež morálky či svetonázoru, prinášajú religiozite 

dieťaťa nový rozmer. Na zmenu náboženského postoja mladých ľudí vplýva početná 

skupina faktorov. Patri sem intelektuálna stimulácia, morálne a sociálne zrenie, ktoré 

môže v určitých etapách svojho vývinu spôsobovať aj neistotu a dezorientáciu. Podľa 

Osiewskej, pocit neistoty a dezorientácie núti mladých hľadať odpovede na otázky 

svojej existencie často v revízii doterajších názorov a predstáv2. Kritická revízia 

názorov spôsobuje úpadok pôvodnej „sakrálnej“, „magickej“, „utilitárnej“ religiozity. 

Namiesto starej vonkajškovej a konvenčnej religiozity, má vzniknúť religiozita 

zvnútornená a osobná. Náboženská identita začína nadobúdať charakter väčšej 

uvedomelosti a dobrovoľnosti.  

  Podľa Korherra k podstate religiozity tohto veku patrí istá nevyváženosť 

a rozkolísanosť náboženského postoja. V religiozite mládeže sa stretávame s labilitou 

spôsobujúcu disharmóniu medzi citovo zdôrazňovaným prežívaním hodnôt 

a rozumným chápaním náboženstva, medzi vlastným životom a vplyvmi prostredia, 
                                                 
1 KORHERR, J.: Pedagogická psychológia pre teológov. Bratislava 1996, s. 151. 
2 OSEWSKA, E.: Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju modlitwy. 
Lublin 2004. 
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medzi idealistickým a aktívnym nasadením, až ku zdôrazňovaniu ľahostajnosti. 

V religiozite dieťaťa sa to odzrkadľuje rôznorodosťou postojov k náboženstvu a tiež 

odmietavým stanoviskom voči nátlaku, dotieravosti a náboženskému „prekrmova-

niu“1. Religiozitu charakterizuje zvýšená aktivita jej prežívania, ktorá v tomto období 

je, podľa Makselona, najintenzívnejšia2.  

Obdobie mladého veku človeka môže byť spravodlivo považované aj za 

najkontroverznejšie obdobie, v ktorom sa často stretávame s fenoménom, kedy 

veriace dieťa stráca záujem o náboženstvo a na opačnej strane dieťa, ktoré predtým 

bolo nábožensky indiferentné náhle objavuje o vieru záujem3. Vzniká riziko, ktoré 

môže spôsobiť stratu náboženského presvedčenia, teda presvedčenie ateistické4. 

Z pohľadu vzniku ateistického presvedčenia alebo postoja, sa vek medzi 15. až 19. 

rokom a 20. až 24. rokom, považuje u viacerých psychológov za najviac kritický. 

Podľa štatistík, ktoré uvádza Pomianowský, práve okolo 20-teho roku života nastáva 

výrazná zmena postoja zameraná na upevnenie náboženského presvedčenia alebo 

jeho stratu.5 

Podľa Pomianowského, je ateizmus mládeže spojený s dvoma prameňmi svojho 

vzniku. Prvým je dôsledok ateistickej výchovy ako zo strany rodiny, tak aj širšieho 

okolia, napr. školského prostredia6. Druhým prameňom sú zmeny svetonázoru 

spôsobené viacerými príčinami spojenými so zákonitosťami osobnostného vývinu. 

Príčiny ateizmu v poslednom prípade vyplývajú z dozrievania a zmeny podstaty 

doterajších náboženských skúseností.  

                                                 
1 KORHERR, J.: Pedagogická psychológia pre teológov. Bratislava 1996, s.152. 
2 MAKSELON, J.: Problem religijnej powierzchowności młodzieŜy. Homo Dei. 1993, s. 79. 
3 Tamtiež, s. 7. 
4 Ateizmus sa môže vnímať nie len ako vieru v to, že Boh ne existuje, ale aj ako stratu a nezáujem 
o náboženskú. Ateizmus môže byť aktívny (vedomý), založený na logických dôkazoch neexistencie 
Boha, alebo pasívny, ako neprítomnosť vzťahu ku Bohu a náboženstvu. Filozofický slovník 
rozlišuje veľa podôb ateizmu výrazný a nevýrazný, silný a slabý, živelný a vedecký. Ateizmus je 
všeobecné odstúpenie alebo absencia náboženskej príslušnosti.  
5 POMIANOWSKI, R.: Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje. 
„Seminare“, 1975. s. 159. 
6 Tamtiež, s. 159. 
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Náboženské dozrievanie u mládeže sa uskutočňuje na základe troch psychických 

mechanizmov – interiorizácie (zvnútornenia), absolutizácie a socializácie. Tieto 

procesy zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju autonómie náboženského 

presvedčenia.  

Interiorizácia náboženskej viery znamená vedomé a slobodné stotožnenie sa 

s presvedčením. Tento proces podľa Osewskej, uskutočňuje v interiorizácii 

kultúrneho kontextu, to znamená, že dieťa prijíma tradičné náboženstvo, vnútorne ho 

však spracuváva, a až tak vytvára svoj postoj voči nemu1. Náboženská viera nie je 

izolovanou vlastnosťou osobnosti, ale preniká celou osobnosťou a je jej celkovým 

vyjadrením. Pre Pomiatowského zrenie osobnosti znamená aj prechod z hete-

ronómnej k autonómnej religiozite. Prejavuje sa to v hlbšom pochopení, uvedomení 

a dobrovoľnom akceptovaní hodnôt, noriem, zásad a náboženských pojmov, a 

v objektivizácii – prispôsobení subjektívneho chápania náboženských pojmov 

a predstáv objektívnym náboženským obsahom2. Náboženské presvedčenie človek 

nevytvára ale zdieľa - „Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali 

iní a vy, ste vstúpili do ich práce."3 Medzi hlavné činitele zvnútornenia, podľa 

Pomiatowského, patria: 

1. Náležitá úroveň abstraktného myslenia, ktorá pomáha spracovávať náboženské 

pojmy rovnako ako ostatné, zovšeobecňujúc a kategorizujúc ich. Je to schopnosť 

používať náboženské predstavy ako konečný produkt vedomia. Schopnosť dieťaťa 

abstraktne myslieť, dáva možnosť vidieť Boha ako osobu, predovšetkým 

transcendentnú tomuto svetu. Transcendentnou je aj „pomoc“ a „ochrana“, ktorú Boh 

dáva. Boh už, podľa Walesu, „nezasahuje magickým spôsobom do tohto sveta, ako to 

                                                 
1 OSEWSKA, E.: Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
modlitwy. Lublin 2004, s. 6. 
2 POMIANOWSKI, R.: Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje. 
„Seminare“, 1975, s. 161. 
3 Jn 4, 38. 
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bolo v prípade predchádzajúcich období, ale pomáha človeku samostatne vyvíjať 

úsilie najmä ak ide o jeho slobodné rozhodnutie“1. 

2. Prežívanie autonómie, ktoré sa prejavuje v interpersonálnych vzťahoch a 

pomáha mladému človeku lepšie pochopiť, na základe rovnocenného vzťahu medzi 

ľuďmi, vzťah medzi Bohom ako Stvoriteľom a Božím dieťaťom. Autoritatívne 

vzťahy založené na jednosmerných príkazoch zo strany dospelých obmedzujú 

prežívanie autonómie komplikujú aj náboženské prežívanie.  

3. Konflikty v emocionálnej, interpersonálnej a v duchovnej oblasti. Mládež 

rýchlejšie dozrieva v intelektuálnej rovine ako v citovej (výsledkom je priorita pocitu 

spravodlivosti a pravdy pred pocitom lásky a odpustenia). Podľa Allporta náboženské 

pochybnosti majú viac charakter intelektový2. Podľa Pomianowského sú 

najčastejšími tieto skupiny konfliktov:  

- Morálny konflikt - sloboda verzus prikázania. Tendencia neakceptovať prikázania 

vyplývajúca zo zvedavosti, potreby slobody a vlastného presadenia sa. Príkazy 

a prikázania sa vnímajú ako iracionálne. Mladý človek nechce prijímať niečo, čo 

by mohlo obmedzovať jeho slobodu a názory, vyčleňovať ho z kolektívu 

rovesníkov. Pôvod takého ich správania vidí Korherr v pohodlnosti, slabosti vôle, 

zlyhaní, neskúsenosti a ústupčivosti. Dôležitým faktorom je aj vplyv prostredia 

a to kritika, nátlak, ktorý sa môže zmeniť na osobný odpor voči ľuďom, ktorí 

náboženstvo sprostredkovávajú3. Jednou z príčin môže byť konflikt medzi osobou 

a inštitúciou. Odpor voči inštitúcii a snaha zachovať si vlastnú tvár, sú často 

príčinou toho, že dieťa svoju religiozitu skrýva. 

- Konflikt duchovnosť verzus mágia. Podľa niektorých psychoanalytikov príčina 

ateizmu mladých ľudí spočíva v strachu a vo vyhýbaní sa mágii, s ktorou mylne 

stotožňujú vieru v Boha. Dospievajúci človek vytvára novú vlastnú predstavu 

seba a sveta prekonávajúc tak magické predstavy z detského veku. Mladý človek 
                                                 
1 WALESA, Cz.: Doswiadczenia religijne młodzieŜy. In: OŜóg (red.). Nauki społeczne o młodzieŜy. 
Lublin 1994, s. 111. 
2 ALLPORT,G.: The individual and his religion. New York 1950. 
3 KORHERR, J.: Pedagogická psychológia pre teológov. Bratislava 1996. 
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bez základov náboženskej výchovy má tendenciu vnímať vieru v Boha ako 

magickú a nereálnu. Prípadné náboženské skúsenosti sa preto môžu vnímať ako 

strata reality, a sú pre mladého človeka odpudzujúce. Podľa Vergota, sa na 

formovaní takých predstáv podieľa aj novodobá kultúra, pre ktorú jediným 

pravým poznaním je poznanie vedecké1. Preto atmosféra „vedeckosti“ môže 

spôsobovať vnímanie viery v Boha ako prekážky a ohrozenia ľudského rozumu. 

Na druhej strane práve toto obdobie je obdobím zvýšeného záujmu o mystickú 

skúsenosť s Bohom alebo niečím nadprirodzeným. Mladý človek je uchvátený 

ezoterikou, okultizmom, inými formami novodobých pseudonáboženstiev. Kým 

tradičné kresťanstvo má tendenciu stotožňovať s mágiou, niektoré ezoterické a v 

pravom zmysle magické úkony považuje za skutočne náboženské. Príčinou 

záujmu o nadprirodzené skúsenosti, podľa Zenkovského, môže byť záujem 

a objavovanie vlastného vnútra. Podnetom môže byť aj formujúca sa sexualita, 

ktorá vnáša do prežívania mladého človeka veľa neznámych a intenzívnych 

pocitov, ktoré sa mladý človek snaží vysvetliť. Rastúci eros spôsobuje v jeho 

prežívaní zmeny, ktoré Зеньковский nazýva akousi vnútornou perspektívou, 

potencialitou, ktorá potrebuje správne nasmerovanie. „Duša dieťaťa opäť stojí 

pred bezhraničnou a nekonečnou perspektívou, ktorá je tentokrát nie mimo neho, 

ale v ňom samom, v tajomstve jeho duše. Táto perspektíva je hmlistá a nejasná. 

Z mravného hľadiska sa na prvý pohľad nejedná o obyčajnú vášeň, ale skôr 

o niečo dvojsečné, lebo v tom sú aj počiatky sebaodovzdanosti, ba aj hrubý 

egoizmus“2.  

- Konflikt náuka verzus viera. Sem patrí presvedčenie, že vysvetlenie sveta 

a človeka pomocou viery v Boha je nepravdivé, zastarané a obmedzujúce 

ľudského ducha. Podľa Pomianowského, sa tento konflikt u veriacich 

a neveriacich prejavuje rôzne. Náboženské pravdy a dogmy, podľa neveriacich 

                                                 
1 VERGOTE, A.: Psychologie náboženství a víry. In: Křesťanství, kultúra a svět I. Praha 1991. 
2 ЗЕНЬКОВСКИЙ, В.: Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Москва 
1996, s. 119. 
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bránia rozumu sa realizovať v poznávaní sveta, do ktorého rozum patrí. 

Veriacemu človeku pomáha viera lepšie a hlbšie pochopiť vlastnú existenciu. 

Neveriaci považuje náboženské presvedčenie za kapituláciu rozumu pred 

poznaním a obmedzenie vlastnej slobody v otázkach poznania pravdy1.  

- Konflikty s dospelými (generačné problémy). V náboženských otázkach ide o 

konzervatívnosť, dogmatizmus a inštitucionalizmus, ktorý vyčítajú mladí 

dospelým. Na druhej strane názory mladých sú občas viac radikálnejšie a menej 

tolerantné. Konflikty sa tiež môžu prejavovať v rodinne, najmä vo vzťahu k 

otcovi, v celkovej atmosfére domova, vplyvu blízkeho okolia (partie), mediálne 

prostriedky (hudba, filmy, relácie). Osobitnú úlohu v riešení problematiky viery 

mládeže zohráva výučba náboženstva, ktorá má význam pre vytvorenie 

náboženských svetonázorov2.  

 

Absolutizácia – tento proces je tesne spätý so zvnútorňovaním. Jedná sa o uznanie 

niektorej hodnoty za najvyššiu, ktorá sa stane centrálnym motívom osobnosti 

organizujúcim a podmieňujúcim celkové správanie človeka. Rogers označuje 

absolutizáciu za koncepciu, v ktorej sa náboženské presvedčenie stáva „centrom 

vážneho záujmu“3. Pokiaľ náboženská hodnota bude zvnútornená do jadra osobnosti, 

bude cez ňu hodnotené všetko, čo sa dostane do pozornosti človeka, a bude 

podmienkou psychologického prispôsobovania sa človeka skutočnosti. 

V zabsolutizovanej religiozite človek nachádza zmysel svojej existencie. Pokiaľ sa 

tak nestane, náboženské presvedčenie má tendenciu marginalizovať a postupne sa 

vytláčať zo sféry osobnostných záujmov smerom do úplného vytratenia –ateizmu.    

                                                 
1 POMIANOWSKI, R.: Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje. 
„Seminare“, 1975, s. 160. 
2 Hlavnou úlohou náboženského vzdelania je pomôcť mladému človeku vo veku od 18-24 rokov 
sformovať svetonázor vyplývajúci z potreby „jednotnej filozofie života“ a hľadanie zmyslu vlastnej 
existencie. Tu platí, že viera v Boha bude vtedy psychologicky významnou, keď bude integrovaná 
do systému hodnôt, ktorý bude pre človeka zdrojom jeho orientácie.  
3 ROGERS, C.: Klientom centrovaná terapia. Bratislava 2000. 
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Socializácia – je to proces učenia sa kultúre, teda osvojenie si noriem a vzorov 

prostredníctvom účasti na spoločenskom živote. V procese socializácie sa vytvára 

„sociálna osobnosť“, ktorá sa prelína s individuálnou osobnosťou. U mladého 

človeka dominuje potreba spolupatričnosti a akceptácie najmä zo strany rovesníkov. 

Vzťah jednotlivca ku skupine sa často označuje ako nevedomý. Čím viac 

jednotlivcovi záleží na skupine, tým silnejšie sa uskutočňuje identifikácia jednotlivca 

s hodnotami skupiny. Pochopiteľne ateistický alebo ľahostajný vzťah skupiny ku 

viere v Boha má silný vplyv na náboženský postoj a správanie jednotlivca. Na 

ateizmus skupiny vplývajú podľa Pomianowského:  

1. chýbajúce náboženské informácie a základy (alebo mylná predstava o viere, 

cirkvi)  

2. desakralizácia kultúry (pragmatizmus a racionalizmus)  

3. urbanizácia a industrializácia spoločnosti  

4. depersonalizácia a dehumanizácia vedy 

5. migrácia mladých z miesta ich rodiska1 

Opačný vplyv na vieru v Boha môže mať skupina založená na náboženských 

princípoch napr. bratstvo, ktoré existuje aj v pravoslávnej cirkvi. V rámci socializácie 

poskytuje dôležitý priestor pre stretnutie s rovesníkmi, spolupatričnosť a uznanie 

jednotlivca ostatnými. Bratstvo sa stáva zdrojom informácie a sebarealizácie, 

rozvíjanie náboženského a sociálneho cítenia a skúseností. Je to produktívne 

vypĺňanie voľného času, ktoré je v mladom veku všeobecne ohrozené. 

Citlivý prístup a pomoc mladým ľudom pri prekonávaní rôznych náboženských 

pochybností môžu pomôcť mladému človeku rýchlejšie a istejšie vybudovať svoj 

vzťah k Bohu, ktorý je dôležitým pilierom náboženského života v nasledujúcej 

dospelosti.  

 

                                                 
1 POMIANOWSKI, R.: Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje. 
„Seminare“, 1975, s. 161. 
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