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ABSTRAKT 

ČERGEŤOVÁ –  TOMANOVÁ, Ivana: Vzťahová väzba a  iracionalita ako 

prediktory prosociálnych tendencií. [Diplomová práca] / Ivana Čergeťová –  

Tomanová. –  Trnavská univerzita v  Trnave. Filozofická fakulta;  Katedra 

psychológie –  Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD. –  Dátum odovzdania 

práce:  2007-04-18 –  Trnava: FF TU, 2007 –  81 s.  

 

Úvod. Naša výskumná štúdia skúma vzájomné vzťahy medzi štýlmi 

vzťahovej väzby (Aisworth, 1978), iracionalitou v  myslení (Kondáš & 

Kordáčová, 2000) spojenou s  vyhorením a prosociálnymi tendenciami 

konania človeka  (Hardy & Kisling, 2005) .  Zároveň sa snaží vysvetliť 

problematiku neurotického zvládania zákla dného depresívneho konfliktu 

prostredníctvom altruizmu. Výskumu sa zúčastnilo 100 probantov (13 

mužov a  87 žien) vo veku od 23 do 62 rokov (M = 44,41; SD = 8,76).  Jedná 

sa o 40 hospitalizovaných neurotických pacientov a  60 participantov 

výskumu  pochádza z  výberu zdravej populácie.  

Metódy. Vzťahový štýl  sme vo výskume zisťovali prostredníctvom Close 

relationships inventory –  ECR (prekl. Simson, Rholes, 1998). 

K identifikovaniu miery iracionálnych presvedčení sme využili Škálu 

iracionálnych presvedčení –  IPA (Kondáš & Kordáčová, 2000).  Prosocial 

Tendencies Measure –  Revised (Dotazník prosociálnych tendencií) –  PTM-R  

(porov. Carlo,  Christ iansen, Hausmann, & Randall , 2003) nám poslúžil  ako 

merací nástroj prosociálnych tendencií .  Mieru vyhorenia sme zisťovali 

vlastnou 12-položkovou škálou, ktorú sme vytvorili  na základe skrátenia 

Maslach burn-out inventory –  MBI  (in:  Enzmann, Kleiber, 1989).  

Výsledky. Výsledky nášho výskum poukazujú na problematiku významného 

sýtenia prosociálnosti neistými vzťahovými a  iracionálnymi faktormi 

u neurotických pacientov, u  ktorých slúžia prosociálne tendencie ako 

prevencia voči istej  miere vyhorenia.  

Kľúčové slová:  Vzťahová väzba. Iracionalita.  Syndróm vyhorenia .   

Prosociálne tendencie.  



ABSTRACT 

ČERGEŤOVÁ –  TOMANOVÁ, Ivana: Attachment and irrational thinking 

as the predictors of prosocial tendencies. [Diplom work] /  Ivana Čergeťová 

–  Tomanová. –  University of Trnava . Fakulty of Arts; Teacher's dest 

psychology  –  Teacher: Mgr. Peter Halama, PhD. –  Date handing –  over job: 

2007-04-18 –  Trnava: FF TU, 2007 –  81 p. 

 

Introduction.  The research study describes relationships between 

attachment styles (Aisworth, 1978),  irrational thinking  (Kondáš & 

Kordáčová, 2000) and burn -out with prosocial behavior tendencies (Hardy 

& Kisling, 2005). We also focused to explain problem of coping primary 

depresive konflict  through altruism. Sample consisted of 100 subjects (13 

males and 87 females).  Respondents were between 23 and 62 years af age 

(M = 44,41; SD = 8,76) . It  was going on 40 hospitaliseted neurotic patients 

and 60 participant of research came from healthy population.   

Method. Current attachment style to a  partner was measured by Close 

relationships inventory –  ECR (prekl.  Simson, Rholes,  1998).  To measure 

irrational thinking we used  Scale of Irrational Beliefs  –  IPA (Kondáš & 

Kordáčová, 2000). Prosocial Tendencies Measure –  Revised (Dotazník 

prosociálnych tendencií) –  PTM-R  (porov. Carlo, Christiansen, Hausmann, 

& Randall, 2003) measured prosocial tendencies. To measure burn-out,  we 

constructed original  scal on the model of Maslach burn-out inventory –  

MBI  (in:  Enzmann, Kleiber, 1989).   

Results. Results of our research pointed to  regression of prosocial  behavior 

from insecure attachment and irrational factors in neurotic group. Prosocial  

tendencies  serve as a precaution towards certain measure of burn -out.  

 

Key words: Attachment. Irrational thinking. Burn-out syndrom.  

Prosocial  tendencies.  



Predhovor 

 

 Táto práca sa zameriava na problematiku vzťahovej väzby,  

iracionality v myslení a  prosociálnych  tendencií  konania človeka. Práca 

má široké teoretické zázemie a  je vytvorená na základe mnohých zdrojov 

staršej a súčasnej aktuálnej li teratúry. Cieľom štúdie je snaha 

o vysvetlenie a potvrdenie teoretického konceptu Rudolfa (porov. Hašto,  

2005) o existencii  základného depresívneho konfliktu a  jeho neurotickom 

spracovaní vo forme  altruizmu a prosociálnych tendencií. Dizajn práce sa 

opiera o konfirmatórny typ výskumnej štúdie.  

Problematikou vzťahovej väzby sa zaoberám už niekoľko rokov. 

V priebehu tohto obdobia som sa zamerala na viaceré aspekty 

a teoretické oblasti  tejto tématiky.  Od pochopenia základných 

konštruktov tejto teórie v  biologickej, neuropsychickej,  klinickej,  

školskej a  diagnostickej oblasti  ma priviedli myšlienky k  prvotnému 

výskumu súvislost í pripútania so záškoláctvom. Neskôr som sa sústredila 

na problematiku vplyvu stálosti  a  zmeny vzťahovej väzby, ďalej  

nasledovala otázka vplyvu na mieru vyhorenia v  súčinnosti 

s perfekcionizmom. Momentálne predkladám prácu zameranú na 

prosociálnosť.  

Hlavnými faktormi,  ktoré vplývali  na vznik tejto práce,  boli 

existencia môjho (v  súčasnosti) 4 –  ročného syna a  moje dlhoročné 

skúsenosti a  angažovanosť v  neziskovom sektore.  V tejto oblasti  

pracujem ako dobrovoľník už niekoľko rokov, a  tak ma napadlo hľadať 

súvislosti , ktoré ma vedú k  takejto bezplatnej činnosti.  

Práca je určená pre vedeckú psychologickú obec, no jej  výsledky 

súvisia s  2 skupinami laikov: (a) slúži  pre matky s  deťmi a (b) pre 

dobrovoľníkov pracujúcich v  neziskovom sektore. Prioritne chce 

poukázať na psychologické a  psychohygienické aspekty dobrovoľníckej 

práce,  ktoré sú nevyhnutné k  zdravému spôsobu života ľudí, ktorí sa 

podieľajú na tejto činnosti.   
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Úvod  

 

„Pripútanie je základom intimity,  

ale môže sa rozbehnúť do nebezpečia pohltenia.  

Odlúčenie /  oddelenie je potrebné pre samostatnosť (autonómiu),  

ale môže tiež smerovať ku schizofrénnemu vyhýbaniu sa.  

    

Segalla, 1996 

 

Pri písaní tejto práce sa výrazne opierame o  pramene, ktoré sú 

zaloţené na psychoanalytickej koncepcii . Psychoanalýza v  mnohých 

aspektoch vychádza z  problematiky vzťahovej väzby
1
.  Avšak nie všetci 

psychoanalytici prijali túto teóriu a  osvojili si ju. Medzi psychohlbinných 

psychiatrov a psychoterapeutov, ktorí  difundovali Bowblyho teóriu 

pripútania do vlastnej praxe patria napr. Hoffmann, Hachapfel,  

Dűhrssenová a  Rudolf,  ktorého pohľad na detstvo a  vzťahovú väzbu sa 

budeme snaţiť priblíţiť v  našej práci.  

Ďalšou problematikou, s  ktorou sa v tejto práci  stretávame ,  sú 

iracionálne presvedčenia, prosociálnosť a  miera vyhorenia.  Korene 

všetkých týchto premenných, ktorými sa zaoberá náš výskum, zaraďujeme 

do obdobia detstva a  aj pri pohľade na ne sa opierame o  psychoanalytické 

vysvetlenie.   

Pripomíname, ţe Bowblyho teóriu pripútania a prvé roky ţivota 

povaţujeme za veľmi významné a  smerodajné pre ďalší vývin jedinca, nie 

však za úplne určujúce a  naplno orientujúce celý ţivot a  biodrómu 

človeka.  

Existuje mnoho iných faktorov, ktoré môţu súvi sieť so zmenami vo 

vývine. V  našej výskumnej štúdii  sa budeme snaţiť poukázať na niektoré z 

nich a pochopiť spôsob, akým fungujú a  z akého dôvodu pôsobia ako 

„katalyzátory“ vo vývine.  

 

                                                           
1
 Pozn. autora: pojem vzťahová väzba pouţívame ako synonymum pojmu pripútanie (attachment) 



Vzťahová väzba a  i rac ionali ta  ako pred ik tory prosociálnych tendencií  

 
 

10 
 

PRVÁ ČASŤ  

 

1 VZŤAHOVÁ VÄZBA  

 

 Človek v  priebehu ţivota prechádza mnohými obdobiami, ktoré sú 

pre jeho osobnosť a  vývin viac alebo menej dôleţité.  Kaţdé zo ţivotných 

období je charakteristické niečím iným a  v kaţdom sa objavujú iné 

ţivotné úlohy, ktoré musí prekonávať. Prvou fázou ľudsk ého ţivota je 

obdobie raného detstva. Toto obdobie je charakterizované na jednej strane 

závislosťou, na druhej strane postupnou expanziou do okolia a  chápaním 

sveta,  ktoré nadobúda čoraz zreteľnejšie formy.  

 

1.1  Charakteristika vzťahovej väzby ako vývinového procesu 

 

V priebehu zdravého vývinu dieťaťa dochádza počas prvých 2 –  3 

rokov k osamostatňovaniu a  uvedomovaniu si svojej  vlastnej  existencie.  

Dieťa začína postupne vnímať samotnú prítomnosť matky a  iných pre neho 

emocionálne dôleţitých osôb. Nejedná sa uţ  o symbiotické spojenie  

(Montessori, 1994, Vágnerová, 2000) často nazývané aţ autistickým, ale 

o individualizáciu a  socializáciu prostredníctvom videnia odlišností  

v xenologickom aspekte vývinu (Mráz, 2001 ,  2006).  Dieťa prechádza 

procesom, ktorý Erikson spája s  vývinom  bazálnej dôvery, Stern hovorí 

o pociťujúcom vynáraní sa self (in: Hochgerner, Pokorny, 2003), Adler 

(1999) o vytváraní životnej stratégie, resp. štýlu ,  Mahlerová (in:  

Vágnerová, 2000) ho nazýva psychologickým zrodením sa ,  Kleinová 

opisuje jednotlivé fázy vzniku emocionálnych väzieb k  objektom 

a schopnosť zvládať ich stratu  (in: Taročková, 1995), Piaget (1966) toto 

obdobie označuje pojmom utváranie senzomotorickej inteligencie pod 

vplyvom pradôvery  a Bowbly (in: Ainsworth,  1978) sa zameriava na  

budovanie vzťahovej väzby a  vzťahového správania.   
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Najdôleţitejšou osobou v  priebehu tohto obdobia je vo všetkých 

vývinových koncepciách jednotne označovaná dieťaťu najbliţšia osoba, 

podľa Bowlbyho tzv. vzťahová osoba  (ang. attachment figure)
2
,  ktorá sa 

o dieťa stará najintenzívnejšie. Zväčša sa jedná o  matku, príp. otca,  

starých rodičov, vychovávateľov.
3
 Rodina ako taká má pre dieťa v  ranom 

veku veľký význam. Dieťa si  v  prípade napĺňania potreby vzájomného 

vzťahu s matkou stanovuje vlastnú hodnotu a  dokáţe na tomto pocite  

istoty ďalej  budovať autonómiu a  následnú identitu. Tento vzťah sa 

vytvára na základe vzájomnej komunikácie medzi vzťahovou osobou 

a dieťaťom, ktorá sa v  priebehu vývinu kvalitatívne mení a  dostáva na 

vyššiu úroveň. Vytvára sa pripútanie.  

Pripútanie (ang. „attachment“) definujeme ako „tesný a dlhodobý 

emocionálny vzťah medzi dvoma osobami, v prvom rade medzi dieťaťom a 

matkou, prípadne osobou, ktorá rolu matky trvale prijíma“  (Břicháček,  

1999).  Vyznačuje sa viacerými charakteristickými zna kmi ako napr. 

vzájomný silný emocionálny vzťah medzi matkou a  dieťaťom, snaha 

o tesný kontakt (Hartl a  Hartlová, 2000), interakčnosť procesu a 

premenlivosť pod vplyvom vzájomnej interakcie (Langmeier a  Krejčířová, 

1998), neustála zmena –  posilnenie alebo oslabenie (pod vplyvom 

udalostí),  vytváranie pocitu bezpečia,  ţivotnej istoty a  stratégie 

(Vágnerová, 2000).  Podľa Fontanu (1997),  pripútanie sa javí ako 

nevynechateľné štádium v  ranom vývine dieťaťa,  prebieha zásadne medzi 

dieťaťom a  jeho najvýznamnejšou opatrujúcou osobou, je prvým krokom 

v sociálnom učení dieťaťa.  

Tento vzťah (ak je vybudovaný na kvalitnej úrovni) uľahčuje 

adaptáciu na svet a  predstavuje základ budúcej istoty, ktorá je 

predpokladom osamostatňovania sa dieťaťa,  t .j .  socializácie a 

individualizácie.  Zladené rodičovské správanie s  detským umoţňuje 

rýchlejšie učenie vo všetkých smeroch. U  matky a dieťaťa sa postupne 

vytvára „synchrónia pozornosti  a  afektu“  (porov. Langmeier, Krejčířová, 

                                                           
2
 Pozn. autora: v našej práci sa budeme v súvislosti so vzťahom dieťaťa k vzťahovej osobe vyjadrovať ako 

o dyáde dieťa – matka, príp. subjekt – objekt (z dôvodu ľahšieho pochopenia a prehľadnosti) 
3
 V rodinách, kde sú tesné väzby detí k obom rodičom, pripútanie môţe vzniknúť k otcovi i k matke. 

Pripútanie k otcovi sa podľa Fontanu (1997) vyvíja pomalšie a ťaţšie, ich základom je mnoţstvo spoločne 

stráveného času. 
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1998, Vágnerová, 2000).  Prípadná asynchrónia môţe viesť k spomaleniu 

psychického vývinu a  moţnému výskytu „anaklitickej  depresie“  zaloţenej 

na strate puta k  osobe, ktorá dosiaľ uspokojovala všetky potreby dieťaťa.  

Schore (in: Bradley, 2002) poukazuje na fakt,  ţe vzťahová 

interakcia medzi matkou a  jej  dieťaťom ovplyvňuje rast a  vývin mozgu v 

detstve a vedie k trvalým psychosociálnym konsekvenciám. Vzťah 

s matkou „pôsobí ako vzor pre vpečatenie (impriting) obvodov v  pravom 

mozgu, (. . . ) tvaruje individuálne adaptívne alebo maladaptívne schopnosti 

vstupu do všetkých  neskorších emocionálnych vzťahov“ (in: Bradley, 

2002, s.192) .  Schore (2001) tvrdí, ţe prostredie uľahčuje zrenie mozgu, 

ktoré sa prejavuje v  oblasti interaktívnej regulácie a  autoregulácie.  

Základnou charakteristikou všetkých vývinových teórií  je bezpečná 

základňa dieťaťa, bezpečné korene, ktoré napĺňajú primárnu potrebu istoty 

a bezpečia  (Maslow, 2000). Keď je dieťa pevne zakotvené, má zdravé 

predpoklady k nasledujúcemu vývinu a  rastu. Bezpečné pripútanie 

podporuje výkon celkovej emocionálnej regulácie, podporuje adaptivitu 

mentálneho zdravia dieťaťa,  posilňuje vedomie seba a  sociálnu autonómiu, 

ktorá vedie k  aktívnej separácii  (porov. Schore,  1996).  Pripútanie môţeme 

teda nazvať fenoménom, ktorý zintenzívňuje a  napomáha nielen 

fyziologickému rastu organizmu dieťaťa, ale aj k  zdravému psychickému 

vývinu.  
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1.2  Vznik teórie pripútania a  jej hlavní predstavitelia  

 

Teória pripútania sa primárne zaoberá hypotézou Sigmunda Freuda, 

ktorá sa týka vplyvu raného detstva na celý zvyšok ţivota. K  potvrdeniu 

tejto hypotézy bol nevyhnutný metodologický pohľad, t.j .  dôkaz vo forme 

výskumu. Systematicky sa tohto problému chytili  britský psychoanalytik 

John Bowlby (1907-1990) a kanadská psychologička Mary D.S. 

Ainsworthová (1913).  

Základ teórie pripútania je vybudovaný na výskumoch s  cicavcami,  

ktoré uskutočňoval Harry Harlow (voľne prekl. Henk, 2001).  Vychádzal 

z domnienky, ţe kaţdý človek potrebuje formovať tesné vzťahy, ktoré sú 

vytvorené na báze reciprocity skorých vzťahov. Tieto vzťahy sú podľa 

Harlowa predsituované normálnemu rastu u  cicavcov, vrátane človeka.  

Bowlby (porov. Hašto,  2005) skúmal teóriu pripútania najprv 

u delikventných adolescentov, ktorých sa zriekli  rodičia. Zistil,  ţe 

skúsenosť istoty je cieľom pripútania, ktoré sa tým stáva prvým 

a najdôleţitejším regulátorom emocionálnych záţitkov. Pripútanie sa 

formuje ako prostriedok na vytváranie regulačného systému, nakoľko  

nikto z nás sa nenarodil s  prirodzeným regulátorom emocionálnych 

reakcií .  

Bowlby potvrdil  proces vytvárania pripútania vysvetlením fenoménu 

separačnej úzkosti  u  detí. Podľa Bowblyho a  Robertsona (porov. 

Vágnerová, 2000) existujú typické fázy separačnej reakcie u  detí vo veku 

18 –  24 mesiacov:  (a) Fáza protestu  –  dieťa kričí a  volá matku, očakáva 

jej návrat (hnev) ;  (b) Fáza zúfalstva  –  strata nádeje na privolanie matky,  

stav hlbokej stiesnenosti  a  odmietanie kontaktu s  ostatnými (skľúčenosť) ;  

(c) Fáza odpútania sa od matky  –  pripútanie sa na inú dospelú osobu,  

ktorá je prítomná (úzkosť) .  

Výsledky snaţenia Bowlbyho a  Ainsworthovej poukázali na dojča 

nie ako na bezbranné a  závislé dieťa od matky, ale ako na aktívne 

a kompetentné preskúmať okolie prostredníctvom vlastných moţností  

a schopností  (prekl. Aisworthová, 1978).  
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1.3 Proces budovania pripútavacieho systému  

 

Pripútavací systém sa buduje prostredníctvom výchovného  

pôsobenia. Podľa Bowlbyho a  Ainsworthovej (prekl.  Aisworthová, 1978) 

vhodný štýl  výchovy podporuje detskú nezávislosť od matky 

a kompetentnosť preskúmať okolie prostredníctvom vlastných moţností  

a schopností . Keďţe sa deti v  miere týchto schopností navzájom od seba 

líšia, tie sebaistejšie deti a ich dôveru nazývame bezpečným pripútaním ,  

opakom ktorého je  neisté/nedôverčivé pripútanie .   

Dieťa je schopné vytvoriť si pripútanie v  priebehu nadobúdania 

skúseností (signálov z  prostredia) a učenia sa určením „vlastnej ceny“ .  

Skúsenosti vedú k  subjektívnemu záţitku dôvery alebo nedôvery. Záţitok 

istoty je cieľom pripútania, ktoré sa stáva prvým a  najdôleţitejším 

regulátorom emocionálnych záţitkov (prekl. Aisworthová, 1978).   

 

Obrázok 1: Spôsob vytvárania si  vzťahovej väzby v detstve  

 

 

Bowlby tvrdí,  ţe pripútavací vzťah priamo súvisí  s  detskou 

kapacitou zvládania stresu pri  dopade na zrenie riadiaceho systému (ang.  

„control system“ ) v detskom mozgu. Ten reguluje pripútavacie funkcie 

(porov. Schore,  2001).  Všetky minulé skúsenosti dieťaťa sú agregované do 

reprezentačného systému –  „internal working models“  ( IWM - vnútorne 
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pôsobiace vzory),  ktorý súvisí s  ďalším správaním dieťaťa. IWM sa skladá 

z dvoch hlavných dimenzií: (a) pevná emocionálna podpora a  a ochrana zo 

strany matky a (b) pocit  dieťaťa, ţe je milované.  

Tento systém pripútavania by sme si mohli prirovnať k  špirále,  

ktorá sa neustále a  dlhodobo formuje a postupne špecifikuje cieľavedomé 

správanie človeka. Toto správanie sa vo forme určitých vzorcov prenáša  

do dospelosti.  Bodom návratu na špirále je cieľavedomé správanie, 

ktorého cieľom je opäť preţívať záţitok istoty,  príp. neistoty.  

Bradley (2002) opisuje vytváranie IWM prostredníctvom stavov 

socioemocionálneho naladenia medzi matkou a  dieťaťom, ktoré stimulujú 

produkciu neurohormónov. Tieto stavy sa stávajú vpečatenými a následne 

zakódovanými neurologickými vzormi pre budúce psychosociálne funkcie.  

„(.. .) na konci prvého roka sú IWM pripútania zakódované. Sú mentálnymi 

reprezentáciami, ktoré sa zapínajú in dividuálne vo forme očakávaní 

a menia interakcie tým, že regulujú pripútavací systém. (. . . ) poskytujú 

základ pre psychosociálnu autonómiu, ktorú dieťa môže používať,  keď 

matka chýba (absentuje), aby samo regulovalo vlastné emocionálne 

stavy.“ (prekl. Bradley, 2002, s.195) 

Schopnosť autonómnej existencie dieťaťa vyuţil Bowlby na to, aby 

dokázal pravdivosť svojej teórie prostredníctvom ozrejmenia procesu 

separačnej úzkosti  (in: Vágnerová, 2000) a  reakcií jednotlivých detí na 

odlúčenie.  Opisom tohto procesu identifikoval u detí  IWM, čo neskôr 

úspešne potvrdila aj  Ainsworthová (1978).  Rovnako však upozornil aj  na 

fakt, ţe ak odlúčenie od matky trvá príliš dlho, hrozí nebezpečie 

oneskorenia celkového psychomotorického vývinu a  narušenie základov 

osobnosti , prípadne regres.  

Ainsworthová (1987) v  roku 1982 vyuţila fenomén separačnej 

úzkosti  k  vytvoreniu experimentálnej metódy, ktorá sa nazýva „Strange 

situation“ ,  čím poukázala na tri  typy pripútania:  (1) bezpečné, (2) 

úzkostlivé/vyhýbajúce a (3) úzkostlivé/vzdorovi té. Podľa jej  výskumov 

(in: Fontana 1997) deti vo veku 18 mesiacov (pribliţne 60%) vykazujú 

správanie, ktoré označujeme ako bezpečné pripútanie, 25% 
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neisté/vyhýbavé,  10% neisté/ambivalentné a  10% detí malo 

novoidentifikový typ pripútania - dezorganizované.  

Dezorganizované pripútanie identifikovali  Main &  Solomon (in:  

Waters, 2004) ako štvrtý komponent pripútania  prostredníctvom 

preštudovania viac ako 200 videonahrávok testu Strange situation .  Main 

a Solomon tvrdia, ţe deti  s  „D“ väzbou sú menej tolerantné voči 

stresovým situáciám a namiesto toho, aby hľadali bezpečné miesto vo 

vzťahu, sú vystrašené vlastným rodičom (in: Schore, 2001).  

 

Tab. 1:  Porovnanie väzieb u  detí  v  priebehu laboratórnej  s ituácie „Strange 

si tua tion“  

Štýl  väzby  

Fáza  

testu SS 

Bezpečná 

väzba  

Úzkost l ivá /  

vyhýbajúca  

sa väzba  

Úzkost l ivá /  

vzdorovitá  

väzba  

Disorganizovaná/  

disor ientovaná 

väzba  

Príto mnosť  

matky  

 

spolupráca  

 

spolupráca  

ohraničené 

skúmanie 

a hra,  neisto ta  

problémy 

s adaptáciou  

Príto mnosť 

cudzej  osoby  

 

rozdie l  

v reakciách  

 

ignorác ia 

a vyhýbanie  

ostraţi té ,  

ne isté ,  čo 

najviac pr i  

matke  

 

?  

Nepríto mnosť  

matky  

 

rozrušenie  

(stres)  

mierna  

úzkosť 

(zdanl ivý 

stres)  

vyššia  miera 

úzkosti  ( s i lný 

stres)  

chlad,  búchanie 

rukami,  ud ieranie  

hlavy  

Návrat  matky   

 

obnovenie 

kontaktu  

 

 

bez snahy 

obnovenia 

kontaktu  

veľké 

prekáţky pr i  

znovuobnovení 

kontaktu,  plač 

alebo kr ik 

v pasívnej  

úlohe  

 

 

hodí sa o  zem, 

chladnokrvnosť  

 

Schore (2001) opisuje situáciu, keď je dyadická organizácia 

sociálnej  interakcie medzi matkou a  dieťaťom rozbitá (zničená). V  týchto 

prípadoch je moţný vznik postihnutia rastu a  organizácie detského 

vyvíjajúceho sa frontálneho kortexu a to dlhotrvajúcimi ( aţ trvalými) 

patologickými následkami, ktoré vznikajú v dôsledku intenzívnych 

stresujúcich období nabitých negatívnymi emocionálnymi stavmi. Tento 

vzor rastu je podľa viacerých autorov (Schore,  2001, Bradley, 2002, 

Hašto, 2005) spojený s  neskoršími výstupmi psychiatrických porúch 

a ťaţkosťami vo forme nestálych sociálnych vzťahov.  
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1.4 Neurobiologický aspekt vzťahovej väzby  

 

 V súvislosti s  psychiatrickými ochoreniami a  duševnými poruchami, 

s ktorými sa spája problematika vzťahovej väzby je nevyhnutné čiastočne 

ozrejmiť aj neurobiologický aspekt tej to oblasti.   

Téma vzťahovej väzby sa spája s  otázkami týkajúcimi sa plasticity 

mozgu. Podľa Kulišťáka (2003) je plasticita mozgu vysoko funkčná za 

situácie normálneho vývinu, no nevylučuje moţnosť ovplyvnenia 

prostredníctvom traumatickej udalosti.  Rovnako ako proces budovania 

vzťahovej väzby,  aj plasticita mozgu je podmienená učením a  pamäťou. 

Tieto dve podmienky môţeme priamo spojiť s  mechanizmom vytvárania 

vzťahovej väzby, ktorá sa buduje na základe zapamätaných skúseností a 

tie sa prejavujú v  ďalšom správaní dieťaťa.   

Poznáme viaceré typy plasticity mozgu v  závislosti  od zmien 

(porov. Kulišťák, 2003).  Kaţdý z  týchto typov môţeme zasadiť do 

spôsobu utvárania určitých typov pripútania. Evolučné zmeny  v mozgu, 

ktoré sa uskutočňujú na základe prirodzených vývinových zmien, by mali  

priamym spôsobom vo vhodnom prostredí viesť k  vzniku bezpečného štýlu 

vzťahovej väzby. Reaktívne a  adaptačné zmeny  sú v  prípade nášho 

príspevku patologické zmeny, ktoré krátkodobo alebo dlhodobo, no 

v kaţdom prípade intenzívne, pôsobia na neuroplasticitu mozgu a  súvisia 

s budúcimi vzťahovými problémami, prípadn e aţ duševnými poruchami. 

Reparačné zmeny  povaţujeme za problematiku, ktorá je spojená so 

štrukturálnym a  funkčným obnovovaním poškodených nervových tkanív,  

v prípade vzťahovej väzby môţeme hovoriť o „rehabili tácii –  

psychoterapii“, ktorá spočíva vo vzťahovej korektívnej skúsenosti .  

Neuronálne dôsledky dlhodobého odlúčenia a  traumatických 

udalostí  ozrejmuje Schore (2001) tvrdením, ţe vzťahová trauma nielen 

blokuje krit ické obdobie rastu dendridov, ale tieţ astrocytové rozšírenie,  

ktoré je priamo ovplyvniteľné udalosťami zo sociálneho prostredia .  Pod 

vplyvom kontinuálnych traumatických udalostí môţu byť stratené viaceré 

dendritické polia.  Rovnako aj  mnohé neurónové komponenty jedného 
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alebo oboch limbických okruhov môţu zaţiť rozsiahlu tzv. programovú 

bunkovú smrť. Systemická degenerácia pozostáva z  rozširovania bunkovej 

straty na neuróny vo funkčných okruhoch. Dôsledky sa prejavujú v  

nefunkčnosti regulácie subkortikálnych systémov pri  kôrových vstupoch a 

následnej neschopnosti zaţívať pozit ívne stavy, čo je zá kladom 

vulnerability k anhedónii  a  depresii.  

Mozog dieťaťa, ktorý často zaţíva intenzívne roztrhnutie pripútania,  

je chronicky vystavený stavom zníţenej autonómnej homeostázy. Tá sa 

mení na udrţovanie základných metabolických procesov k  preţitiu.  Ak 

opatrovateľ neparticipuje na kompenzačných funkciách stresu, ktoré 

reetablujú psychobiologické equilibrium, sú limbické spojenia v  procese 

vývinu vystavené vysokým hodnotám excitotoxických neuroptransmiterov, 

ako napr. glutamát a  kortizol počas veľmi dlhého časového obdobia.  

Stresom indukované zvýšenie glukokortikoidov v  postantálnom období 

selektívne vzbudzuje neurónovú bunkovú smrť v „afektívnom“ limbickom 

systéme, imprituje abnormálnu limbickú sústavu obvodov a  produkuje 

trvalé funkčné zníţenie emócií v  adaptívnych kanáloch. Interakcia medzi 

kortikosteroidmi a excitorickými transmitermi prezentuje primárny 

etiologický mechanizmus pre patofyziológiu neuropsychiatrických porúch. 

Vzniká chemický vzorec redukcie adaptívnych copingových  funkci í ,  čo je  

kontextom pre psychopatogenézu. (in: Schore,  2001)  

Altman (1997) hovorí  o  skorých začiatkoch patológie mozgu 

a popisuje alternácie  vo funkčnej organizácii ľudského mozgu, ktorý môţe 

korelovať  s absenciou skorého záţitkového učenia.  Jedná sa o relevantné 

údaje o  detskom duševnom zdraví a  o optimálnych podmienkach vývinu. 

Aktuálne vývinové výskumy sa boria v  najzávaţnejších formách 

porúch pripútania  (reaktívne a  disorganizované poruchy)  a ponúkajú  

neurobiologické modely  zvýrazňujúce rané  psychopato lógie. (Hinshaw-

Fuselier,  Boris & Zeanah, 1999).  

 Traumatické udalosti  priamo vplývajú na plasticitu mozgu .  Vplyvom 

zmeny štruktúry neurónov v  mozgu sa dieťa stáva vulnerabilnejším na 

psychické ochorenia,  čo sa zväčša prenáša aj do dospelosti .  
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1.5 Pripútanie ako časovo stabilný fenomén  

 

Teoretická a  praktická aplikácia poznatkov o  vzťahovej väzbe sa 

časom z  problematiky dieťaťa predimenzovala na dospelého jedinca. Po 

vyriešení problematiky dojčenského pripútania nastalo obdobie 

aplikovania týchto poznatkov na dospelých.  

Main  (in:  Waters, 2004) začala v  roku 1985 skúmať dospelých 

(rodičia a  ich dospelé deti) vo vzájomnou vzťahu pomocou „Adult  

attachment interview“(AAI).  Main (in: Honig, 1999) sa podarilo 

identifikovať štyri  typy pripútania dospelých, ktoré korešpondovali  

s pripútaním dojčiat.  Hesse (in: Waters, 2004) doplnil  Mainovej typológiu 

o piaty zmiešaný neklasifiovateľný typ. Sroufe (prekl. Simpson & Rholes,  

1998) taktieţ potvrdil, ţe základy vytvoreného pripútania, ktoré sa 

dokázalo v  Strange Situation, predikujú špecifické  vzorce sociálneho 

správania v  adolescencii , čím nepriamo uznal stabilitu štýlu vzťahovej 

väzby počas vývinu.  

 

Tabuľka 1:  Porovnanie  ident if ikovaných štýlov väzieb u  rôznych autorov  

Detské pripútanie  

(k rodičo m)  

Dospelé pr ipútanie  

(k partnerovi)  

Ainsworthová  

(Main  & Solomon)  

Main  Hazan & Shaver  Bartholomew & 

Horowitz  

bezpečná  bezpečná –  

autonómna  

bezpečná  bezpečná  

úzkostná/vzdorujúca  ustaros tená  úzkostná –  

ambivalentná  

ustaros tená  

úzkostná/vyhýbavá  odmietavá  vyhýbavá  odmietavá  

(disorganizovaná)  d isorganizovaná  -  bojazlivá  

 

Keďţe detská dôvera v  prvotnom vzťahu k matke pripravuje dôveru 

a očakávania i  pre nasledovné vzťahy, objavila sa nová vetva výskumného 

smeru. A tak po prvej vetve skúmania,  ktorá sa sústredila na vzťahy 

k rodičom v  dospelosti, tá druhá kládla väčší dôraz na partnerskú oblasť. 

Crowell & Waters (in: Fonagy, 2002) prispôsobili AAI pre partnerské 

dvojice –  „Current relationship interview“ (CRI)  a longitudiálne potvrdil i  

korelácie CRI so Strange situation a  AAI. Hazan & Shaver (in: Simpson & 
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Rholes,  1998) potvrdili,  ţe štýly pripútania sú prediktormi partnerských 

vzťahov, pričom sa v  podstatných veciach nelíšia od vzťahov rodičov a 

detí . Vytvorili  3 kategórie, ktoré skúmali a  potvrdili i  Feeney & Noller 

(prekl. Simpson & Rholes, 1998): (1) bez pečná –  u 56% probantov, (2) 

úzkostná –  ambivalentná –  u 19% a (3) vyhýbajúca sa väzba –  25% 

probantov.  

Bartholomew & Horowitz  (1991) spájali  dospelé pripútanie s  typmi 

rodinných štýlov. Rozlišovali medzi „internal view of self“  (vnútorný 

pohľad na seba) a „external view of self“  (vonkajší pohľad na seba).  

Partnerskú lásku u  jednotlivých štýlov rozlišujú v  4 oknách: (1) bezpečná 

- pozitívny zmysel seba, primeraná zamilovanosť s  akceptujúcimi 

vyhliadkami, pohodlný v  intimite,  (2) roztrţitá,  ustarostená - neschopný 

lásky, potrebujú pozitívny obraz iných, dosiahnutie akceptácie, (3) 

bojazlivá - negatívny obraz seba i  akceptácie druhých, ktoré nie sú 

dôveryhodné, strach z  intimity je spojený s  predpokladaným odmietnutím 

a obavy zo sociálnej  nechcenosti, a (4) o dmietavá - utváranie priateľstiev 

je ochranou pred odmietnutím, vyčnievajú ako nezávislí , ktorí nepotrebujú 

vzťah.  

 

Obrázok 2:  Model vzťahovej  väzby Bartholo mewa a  Horowitza (Bartholo mw,1990)  
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Vzhľadom na predchádzajúce výskumné štúdie vzťahovej väzby 

v priebehu ţivota môţeme usudzovať na stabilitu pripútania a  povaţovať 

ho za dlhodobo určujúci vývin. Problematikou stability vzťahovej väzby 

sa zaoberal Hamilton (2000), ktorý jej zmeny spája s  ťaţkými ţivotnými 
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udalosťami, no napriek tomu potvrdil aţ 77% stabilitu bezpečnej a  neistej 

väzby. Wates,  Hamilton a  Weinfield (2000) rovnako potvrdili  

Hamiltonove predchádzajúce závery. Grosmanovci a  Zimerman ( in:  Hašto,  

2005) prichádzajú v  longitudiálnej š túdii k  rovnakým záverom, ktoré 

podporuje aj Haim (2000). Ammaniti  a  kol. (2000) dokonca opisuje 

silnejšiu časovú stabili tu neistej  odmietavej väzby neţ bezpečnej.  

Thomson (2000) píše o  tzv. zákonnitej  diskontinuite pripútania,  ktorú 

spája s  nedostatočnou stálosťou detského pripútania,  potvrdzuje predikciu 

osobnostných rysov človeka na základe vzťahovej väzby a  vytvára 

paralelu medzi pripútaním a  socioemocionálnou adaptáciou. Fisher & 

Crandel  (in:  Walters, 2004) popísali  zdravý vzťah istých jedincov, pričom 

tvrdia, ţe ak sa vo vzťahu stretnú stabilný jedinec s  neistým, môţe dôjsť 

ku „corecting experience“  (korektívnej skúsenosti  –  hlavný aspekt 

psychoterapeutickej práce).  

Ak hovoríme o  pripútaní ako časovo stabilnom fenoméne, je jasné, 

ţe táto trvácnosť sa netýka iba bezpečného štýlu vzťahovej väzby, ale aj 

neistých štýlov. Okrem prirodzenej separácie dochádza v  priebehu ţivota 

aj k neprirodzenému odpútaniu,  ktoré je nútené a  častokrát  traumatické. 

Spomienky na takúto formu straty pretrvávajú v  nevedomej pamäti a  sú 

základom mnohých vzťahových a  emocionálnych patológií .  

Hašto (2005) poukazuje na fakt tzv. „štrukturálnej vulnerability“,  

ktorá môţe viesť k  neurotickému spracovaniu, pokiaľ nie je vnútorný 

konflikt  jedinca terapeuticky ošetrený. Ermann (1995) hovorí  v prípade 

neurotických vzorcov o pamäťových stopách nezvládnutých vývinových 

konfliktov. Pocity nepohody alebo traumy, ktoré sú zaţité v  ranom detstve 

sa ukladajú v  nevedomí a  zostávajú v  pamäťových stopách. Tie neskôr 

vplývajú na celkový klinický obraz,  emocionálne preţívanie a štrukturálne 

usporiadanie mozgu (porov. Hašto, 2005, Bradley, 2002, Schore, 2001). 

Aktuálne vývinové výskumy sa teraz boria v  najzávaţnejších formách 

porúch pripútania (reaktívne a  disorganizované poruchy väzby)  

a ponúkajú sa neurobiologické modely, ktoré zvýrazňujú tieto skoré 

zjavné psychopatológie. (Hinshaw -Fuselier, Boris & Zeanah, 1999).  
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Odlúčenie (príčina vzťahovej traumy) alebo  strata je všeobecný 

príznak spektra psychopatológií , od reaktívnej poruchy pripútania dieťaťa, 

disociatíne poruchy identity,  cez psychotické záţitky, hraničné poruchy 

osobnosti  a PTSP v dospelosti , ktoré sa viaţu na schopnosť adaptácie 

(porov. Taročková, 1995, Horowitz,  2004).  Odlúčenie  alebo strata môţu 

vyvolať rôznorodé druhy patológií a  často sa viaţu aj na dospelosť.  

Traumatické záţitky tohto typu vytvárajú u  jedinca predispozíciu k  väčšej  

vulnerabilite a zniţujú copingové schopnosti.  Vytvorenie pozitívneho 

emocionálneho prostredia v  rodine a výchove sú významným ochranným 

faktorom, ktorý je základným krokom prevencie voči psychopatológii  

jedinca.  

V teórii  pripútania sa nejedná iba o  sebaistotu dieťaťa.  Ide 

o problematiku dôvery v  matkinu disponovanosť a  zodpovednosť.  

Odpoveď sa skrýva v  záţitkoch a  skúsenostiach, prostredníctvom ktorých 

sa vytvára sebavedomie. To si dieťa nesie ďalej  a  tak sa následne nejedná 

iba o sebaistotu dospelého, ale ide o  problematiku dôvery v  partnerovu 

disponovanosť a  zodpovednosť. Odpoveď sa skrýva v  záţitkoch 

a skúsenostiach, no nielen v  skúsenostiach s  partnerom, ale aj s  matkou.  

Tieto skúsenosti sa často spájajú s  iracionálnymi predsudkami, ktoré v  nás 

zakorenila nielen výchova rodičov, t .j .  osobná história,  ale aj kultúra,  t .j .  

spoločenská história krajiny.  
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2 IRACIONALITA  

 

Problematika iracionálneho myslenia sa definuje ako psychologická 

kategória, ktorá sa veľmi významne podieľa na vzniku a  pretrvávaní 

emocinonálnych porúch. Vidíme ju ako významný psychologický jav, 

ktorý sa spája so vzťahovou väzbou a najmä vývinovým obdobím, 

v ktorom je podnietený jej vznik,  resp. detstvom. Detstvo je 

charakterist ické ako obdobie nedostatočného poznania a  snáh dieťaťa 

nadobúdať čoraz viac nových skúseností .  Tie sa opierajú o  proces učenia,  

pričom primárnym zdrojom informácií pre dieťa je p očas veľmi dlhého 

obdobia najmä vzťahová osoba a  rodina.  

 

2.1  Iracionalita v myslení a  jej zdroje 

 

Traumatické detské záţitky sa častokrát  prenášajú do dospelosti  

a vytvárajú neurotické symptómy, ktoré sa môţu prejaviť vo forme 

kompulzií alebo obsesií.  Začiatkom takejto patológie alebo jej  

alternatívnym spôsobom spracovania môţ u byť iracionálne presvedčenia, 

medzi ktoré sa zaraďuje faktor bezmocnosti, idealizácie, perfekcionizmu, 

exterálnej vulneralibity a  negatívnych očakávaní (Kondáš & Kordáčová, 

2000).   

 Albert  Ellis  (porov. Kondáš & Kordáčová, 2000) uvádza ako hlavný 

zdroj vzniku a trvácnosti iracionálnych presvedčení najmä citovú 

závislosť od rodičov. Keďţe dozrievanie racionality človeka sa viaţe aţ 

k obdobiu dospelosti , vzniká tu dlhé a  intenzívne obdobie, kedy sa dieťa 

dostáva do iracionálneho myslenia,  čo je spôsobené najmä nedostatkom 

kritického myslenia a  vplyvom sugescie. Balcar (1989) tvrdí,  ţe mnohí 

ľudia sú v  dospelosti schopní zotrvávať v  iracionali te a nachádzať si  

dôvody na podporu takých to tvrdení.  Dôvodom je,  ţe takýto typ myslenia 

im prináša určité benefity.  
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2.2 Vzniku iracionality –  perfekcionizmu ako vysvetľujúca dimenzia  

 

Špecifickým faktorom  iracionali ty,  na ktorý sa zameriame v  tejto 

kapitole pre lepšie pochopenie spôsobu vytvára nia iracionálnych 

presvedčení,  je perfekcionizmus (lat. perfectio –  dokonalosť,  dokončenie, 

uskutočnenie) .  Tento jav je ako „otrokárska“ charakterová vlastnosť 

človeka (porov. Horneyová ,  2000, Grün, 2004) následkom výchovných 

štýlov, ktoré vedú k úzkostnému chápaniu reality a  vytvára vzťahy na 

základe strachu z  odpútania,  opustenia a osamotenia.  Ako psychický jav 

nie je táto vlastnosť  jednoznačne zadefinovaná .  Chápeme ho ako 

charakterovú črtu a tendenciu človeka k  detailnému vypracovaniu 

a plneniu si úloh, pracovných i  osobných povinností.   

Frost  a kol. sa sústreďoval na opis nadbytočných činností 

spôsobených perfekcionizmom, osobné normy a  pochybnosti o sebe. 

Hewitt a kol. sa zameriaval na sebaorientáciu, orientáciu na ostatných 

a sociálne predpísané aspekty perfekcionizmu. Slaney, Rice, Mobley, 

Trippi,  Ashby sa sústreďujú na vysoké normy, organizáciu a  diskrepanciu 

medzi ţelanými normami a  vnímanými normami, s  ktorými sa človek 

stretne (in:  Hood et.al. ,  2002) .  

Základné „kamene“ perfekcionizmu ,  rovnako ako aj  ostatných 

iracionálnych presvedčení,  podľa nášho názoru siahajú do obdobia útleho 

detstva (1 aţ 2 ½ rokov), kedy sa u  dieťaťa formuje zmysel pre poriadok 

(Dattke, 2006). Ten je veľmi úzko spojený s  disciplínou a  objavovaním 

hraníc,  na ktoré sú deti  v  útlom veku obzvlášť citlivé. V  prípade, ţe si  

dieťa vyvinie neadekvátny model poriadkumiluvnosti, sebadisciplíny 

a hraníc,  prejavia sa u  neho príznaky nezdravého perfekcionizmu.  

Najvyššia miera sa preukazuje v  období puberty a  adolescencie, príp.  

mladej dospelosti .  U perfekcionistu sa narúšajú vzťahy, pretoţe je veľmi 

citlivý voči kri tike a  bojí sa odmietnutia zo strany iných. Winter (1998) ,  

ktorého názor sme potvrdili v  našej predchádzajúcej štúdii (Čergeťová –  

Tomanová, 2007),  vidí korene perfekcionizmu v  hyperkritických rodičoch,  

ktorí majú nedostatok tolerancie voči omylom, môţu mať ťaţkosti  
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s preukazovaním náklonnosti a  chválením a  ich láska je vţdy podmienená.  

Takéto výchovné východiská sú typické u  rodičov s  neistou vzťahovou 

väzbou, ktorú často prenášajú aj  na vlastné deti (porov. Homann, 1 997, 

Rosenstein, Horowitz & Harvey, 1993).  Sebavedomie perfekcionistu sa 

opiera o úspešné plnenie vlastných poţiadaviek. Uţ Wiliam James (porov. 

Křivohlavý, 1998) v  oblasti sebavedomia rozdeľoval na zdravé 

a poškodené osobnosti, pričom mnohými výskumami pr išiel na zdroje 

nízkeho sebavedomia (ako perfekcionizmus, pocit  viny, pasivita,  

nekompetencia,  zahanbenie,  sociálna izolácia a  pod.).  Kritické rodičovské 

správanie ako prediktor neadekvátneho perfekcionizmu chápe Lopez 

& Vergara (2005),  Freud zvýrazňuje bo j  o moc, Sull ivan so zmätkov 

v rodine, v ktorom je nedostatkom lásky a  neistota. Karen Horeneyová 

tvrdí, ţe perfekcionista si vytvára tento svet, aby sa vyhýbal pocitu 

nebezpečia a  ohrozenia ,  sebanenávisti a  menejcennosti  (porov. Fonagy,  

1999).  

O kultúrnej  podmienenosti  perfekcionizmu napr.  v  Japonsku 

a Švajčiarsku sa píše v  štúdii  Hooda et.  al. (2002). Síce môţeme 

pochybovať o  faktoroch podieľajúcich sa na pôvode vzniku iracionálnych 

presvedčení, obdobie ich vzniku je zadefinované ako skoré detstvo, 

pričom  významná je  interakcia s rodičom.  

 Faktor exterálnej vulnerabili ty je rovnako významný a v  prípade, ţe 

sa u jedinca vyskytuje vulnerabil i ta z  detstva, môţeme predpokladať, ţe ľahšie  

a rýchlejšie podľahne stresu a  prenesie svoje neúspechy proti  sebe v podobe  

zníţeného sebavedomia  (porov. Pines, 2005; Hašto, 2005) .  Tento faktor sa 

veľmi úzko spája so sociálnou akceptáciou a  cit l ivosťou na mienku iných.  

 

 

 

 

 

 



Vzťahová väzba a  i rac ionali ta  ako pred ik tory prosociálnych tendencií  

 
 

26 
 

2.3 Perfekcionizmu ako dimenzia iracionality a  syndróm vyhorenia  

 

Perfekcionizmus je prehnanou snahou a potrebou človeka „byť 

dokonalý“ vo všetkých svojich činnostiach. Ak sa stretne s  prekáţkami,  

výsledkom môţe byť neadekvátne zhodnotenie situácie a  prechod do 

vyhorenia.  

Syndróm vyhorenia sa úzko spája s  pracovnou činnosťou, ktorá sa 

zameriava na ľudí (porov. Křivohlavý, 1998).  Kebza a Šolcová (1998) 

zdôrazňujú zmenu ponímania vyhorenia, ktoré spočíva v  poţiadavkách 

stále vysokého a  nekolísavého výkonu a so závaţnými dôsledkami za 

chyby a omyly. Pocit jedinca, ţe naďalej  nemôţe tieto poţia davky plniť,  

v spojení s  pocitom, ţe úsilie vkladané do vykonávanej činnosti je úplne 

neadekvátne nízkemu výslednému efektu, vedie ku vzniku burn -out 

(Burke, Greenglass,  in: Kebza, Šolcová, 1998).
4
 Jednou z najdôleţitejších 

osobnostných charakteristík vo vzťahu k zvládaniu záťaţe a tieţ vo 

vzťahu k procesu burn -out je povaţovaná podľa koncepcie Kobasovej (in:  

Onderčová, 2003) tzv. „húţevnatosť“ osobnosti,  čiţe hardiness. Pojem 

húţevnatej  osobnostnej  charakteristiky je veľmi ľahké predimenzovať na 

oblasť perfekcionizmu, ktorý sa prejavuje rovnako ako usilovnosť.  

Pines (2004) charakterizuje syndróm vyhorenia ako krajný výsledok 

procesu citového „odierania“, stav fyzickej, citovej a  duševnej únavy,  

zníţený zmysel pre uskutočnenie. Maslachová (in: Mlčák, 2004) popisuje 

vyhorenie ako prolongovanú stresovú reakciu na chronické emocionálne a 

interpersonálne stresory v zamestnaní.  

V prípade, ţe sa u  jedinca vyskytuje vulnerabilita z  detstva, 

môţeme predpokladať, ţe ľahšie a  rýchlejšie podľahne stresu a  prenesie 

svoje neúspechy proti sebe v  podobe zníţeného sebavedomia. Pinesova 

štúdia (2004) podporila hypotézu korelácie nei stej väzby s  vyhorením. 

                                                           
4 S týmto novým charakterizovaním syndrómu vyhorenia sa stotoţňujeme a jeho konceptu sa venujeme aj 

v štúdii. 
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Značná „motivovanosť“ (alebo perfekcionizmus) jedinca sa vyskytuje aj  

v prvej fáze vyhorenia a  je jeho predpokladom (porov. Křivohlavý, 1998).  

Podľa psychoanalytických koncepcií je proces vyhorenia obnovením 

detskej traumy a výsledkom dlhodobého nevedomého konfliktu,  ktorý je 

obnovený a  reálne zviditeľnený v  neúspechu v povolaní (in:  Pines, 2004). 

Práce Hazana a  Shavera (1987) ukazujú na súvislosť medzi vzťahovou 

väzbou v  kognitívnej,  citovej a  konatívnej sfére s  dôsledkami zo 

stresujúcich udalostí .  

 

Ako uvádzajú Kondáš & Kordáčová (2000, s . 35),  „ iracionálne 

presvedčenia máme vo zvyku prijímať a  zotrvávať v  nich bez logicko –  

racionálneho premýšľania“ .  Dôvodom je, ţe sú spojené s  emocionálnym 

nábojom súvisiacim so sympatiou a  antipatiou, ktorá sa objavuje 

v sociálnom kontakte s  iným človekom. Objavuje sa tu teda jav,  ktorý je 

rovnako ako prosociálnosť,  vytváraný na základe stretávania sa s  inými 

ľuďmi a  je podporovaný sociálnou akceptáciou okolia. Na totoţnom 

princípe je budovaný aj vzťahový štýl ,  pri  ktorom sa jedná o  akceptáciu 

dieťaťa vzťahovou osobou.  
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3 PROSOCIÁLNOSŤ  

 

 Ak uvaţujeme o  potrebe človeka vytvárať sociálne väzby,  

stretávame sa taktieţ s  potrebou byť akceptovaný a  sociálne prij ímaný. 

Táto potreba vytvoriť intímny vzťah má podľa viacerých autorov 

biologické korene vo vzťahu k  matke. Podľa Nakonečného (2000) je vzťah 

matky a dieťaťa zvláštnym druhom sociálnej väzby, ktorý je podobný 

a obdobne sa odohráva v sociálnom pripútaní sa dospelých v manţelstve.  

Rovnako sexuálne vzťahy sú podľa Eibl -Eibesgeldta (porov. Nakonečný,  

2000) pôvodne odvodené od starostlivého správania sa voči dieťaťu. 

Vzhľadom k  motivácii sociálneho správania boli vytvorené viaceré 

konštrukty,  medzi ktoré patrí aj prosociálne konanie.  

 

3.1 Prosociálne správanie a  altruistická osobnosť  

 

 Definovanie prosociálneho a  altruistického správania je podľa 

viacerých autorov odlišné.  Termín altruizmus (fran. altruisme ,  z  autrui –  

„iní ľudia“ ,  odvodené z  lat.  alter  –  „iný, druhý“ ) označuje mravný 

princíp spočívajúci v  nezištnej sluţbe iným ľuďom, v  ochote obetovať pre 

ich dobro osobné záujmy. Altruizmus je povaţovaný za výraz 

pochádzajúci od Augusta Comta (francúzsky zakladateľ pozitivizmu), 

ktorý pod týmto pojmom rozumel „nesebecký charakter medziľudských 

vzťahov, lásku pre blaho druhých; prejavuje sa myslením, cítením, 

jednaním, ktoré berie  ohľad na ostatných ľudí“ (Hartl & Hartlová, 2000) .   

Podľa Wakefielda (in: Nakonečný, 2000) je potrebné rozlišovať 

altruist ickú osobnosť a  altruistické správanie sa, pričom základným 

rozdielovým parametrom sa tu stáva motivácia. Altruistická osobnosť  má 

sklon výrazne inklinovať k  altruistickému správaniu v  rôznych ţivotných 

situáciách. Motivácia takejto osobnosti je riadená snahou pomôcť inému, 

i  napriek tomu, ţe dôjde k  stratám alebo nulovým ziskom. Altruistické 

správanie  môţe niekedy prejavovať aj človek, ktorý nie je altruistickou 

osobnosťou, pričom toto správanie nie je moţné definovať ako d ruh, ktorý 
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prospieva inému človeku. Zatiaľ čo u  altruist ickej osobnosti je motivácia 

pomáhať prirodzená a  často nevedomá, naproti tomu pri  altruist ickom 

správaní sa jedná o cieľavedomé a  podloţené dobrovoľné rozhodnutie sa 

jeho realizátora.  

Môţeme teda rozlíšiť motiváciu pri  al truistickej osobnosti  a  pri  

altruist ickom správaní, pričom z  predchádzajúceho je jasné, ţe 

rozhodnutiu konať altruisticky predchádza proces voľby a  rozhodovania 

sa.  Zároveň je pri  tomto spôsobe konania nevyhnutné stanoviť si určitý 

cieľ, ktorý je zväčša vedomý. Pri altruist ickej osobnosti sa viac objavujú 

nevedomé impulzy, potreby a  ciele.  Otázkou tu pre nás zostáva, či  

nevedomé impulzy vedúce k  altruizmu sú spôsobené prirodzenými 

vybudovanými osobnostnými štruktúrami vplyvom interiori zácie alebo sa 

jedná o  neurotické spracovanie traumy z  minulosti,  zväčša z  obdobia 

detstva.  

Druhý termín, ktorým sa v  tejto kapitole zaoberáme je „prosociálne 

správanie“ (ang. helping behavior).  Podľa Nakonečného (2000) je 

určitým konceptom v  oblasti sociálneho správania. Hartl a  Hartlová 

(2000) definujú správanie charakteristické tendenciou pomáhať druhému 

človeku ako vyvrcholenie sociálneho správania.  

Prosociálne konanie podľa Nakonečného (2000)  moţno chápať ako 

činnosť jednotlivca prispievajúcu k ochra ne, podpore alebo k zlepšeniu 

stavu nejakého sociálneho objektu (jednotlivca, skupiny, spoločenstva, 

spoločnosti).  V  protiklade k prosociálnemu správaniu sa vymedzuje na 

jednej strane správanie asociálne  (neberúce ohľad na sociálne objekty),  a 

na druhej st rane správanie antisociálne  (smerujúce proti sociálnym 

objektom; porušujúce právne alebo morálne normy).  

Prosociálnosť moţno chápať ako osobnostnú črtu spojenú 

s tendenciou správať sa prosociálne.  Niektorí  autori stotoţňujú pojem 

prosociálnosť s  pojmom al truizmus (t. j .  chápu ich ako synonymá), podľa 

iných je moţné medzi nimi vyšpecifikovať určitý rozdiel:  črta 

prosociálnosti nemusí nutne smerovať k  nezištnému, obetavému správaniu 

(podstatné je, ţe  ide o správanie „spoločensky prospešné“), kým pri  
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označení „altruist ické správanie“ sa naopak práve jedná o nezištnosť,  

obetavosť (altruizmus sa chápe ako opak egoizmu). Altruizmus moţno 

vymedziť ako pripravenosť pri jať ohrozenie vlastného blaha v  záujme 

prospechu niekoho iného (Hardy & Kisling, 2005) .  

 Mlčák (2006) na základe viacerých zdrojov uvádza, ţe všeobecne 

môţeme prosociálne konanie charakterizovať na základe 2 definičných 

znakov, a to (1) motiváciou pomôcť inej  osobe a (2) slobodným 

rozhodnutím subjektu, ktorý chce takýto zámer uskutočniť.  Pri pokuse 

o definíciu prosociálneho konania Mlčák (tamtieţ) opisuje aj  termín 

prosociálnych tendencií ,  ktoré sú zadefinované skôr prostredníctvom 

vnútornej motivačnej pripravenosti k  takémuto typu správania. Takéto 

tendencie je moţné zistiť na základe introspekcie aj bez  externe 

pozorovateľných prejavov.  

Na základe týchto definícií  a  podľa predchádzajúcich 

terminologických vysvetlení by sme mohli prosociálne správanie stotoţniť 

s altruistickým správaním, nakoľko sú hlavné znaky oboch týchto typov 

konania totoţné. Rovnako prosociálne tendencie je moţné stotoţniť 

s altruistickým typom osobnosti.   

Wispé (porov. Nakonečný, 2000, Mlčák, 2006) však rozlišuje 

viaceré formy prosociálneho správania, a  to nasledovné: sympatiu (súcit), 

kooperáciu, darovanie, pomáhanie a  altruizmus. Podľa tohto autora teda 

môţeme altruizmus povaţovať za podradený poj mu prosociálnosti  a  nie 

totoţný. Z  tohto dôvodu sa v  našej štúdii venujeme problematike 

prosociálnych tendencií  a  prosociálneho správania,  nakoľko správanie 

tohto typu má mnoţstvo foriem, k toré môţu, ale nemusia byť kvalitatívne 

zmerateľné.  
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3.2 Prosociálny vývin a  teórie altruizmu  

 

Filozofovia a psychológovia sa uţ v  minulosti venovali  

problematike altruizmu a  jeho opaku, egoizmu. V 60. rokoch začalo 

v Severnej Amerike mnoţstvo výskumov, ktoré boli  podmienené 

hrôzostrašným prípadom, v  ktorom bola zavraţdená mladá ţena Kitty 

Genovese v jej newyorkskom byte pri pohľadoch mnohých ľudí. 

Psychológovia začali popisovať problematiku difúznej zodpovednosti. 

V 70. rokoch mnoho odborníkov začalo študovať pomáhanie,  zdieľanie a 

kooperáciu detí . V  tomto období Wispe vytvoril termín prosociálnosť –  

pomáhanie, kooperácia,  sympatia,  ako antonymum k termínu 

antisociálnosť –  agresia,  násilie (Hay, 1994) .  

Podľa vývinových teórií sa prosociálny vývin začína v  prvom 

mesiaci ţivota s  všeobecným záujmom a  senzitivitou voči emóciám 

a činnostiam iných ľudí. Ľudské dieťa sa zaujíma o  zvukové vyjadrovanie 

emócií  v  interakcii  zoči voči výrazom. Prvý rok ţivota je pre prosociálny 

vývin najdôleţitejší.  

Hay (1994) vo svojej štúdii tvrdí, ţe u deti,  ktoré sa nenaučia 

spôsoby ako regulovať prosociálne aktivity v  predškolskom veku, sa 

prosociálne správanie ukazuje ako nadmerne nízke alebo vysoké, čo má 

vplyv na vznik afektívnych porúch v  neskoršom veku. Tento proces je 

závislý od pohlavia a  socializačných záţitkov. V  prípade pohlavia sa 

predpokladá pozitívny vzťah u  dievčat so zvýšenou hodnotou prosociálnej  

orientácie a  depresie. V prípade socializácie niektorí autori tvrdia, ţe 

potreby pomáhania a  sympatie umiestnené na deti  depresívnych rodičov,  

prinášajú aj deťom riziko depresie.  Zahn -Wyxler,  Radke-Yarrow (porov. 

Hay, 1994) dokumentovali mnoţstvo spojení medzi materskou depresiou a 

detským prosociálnym správaním a  emóciami.  

Rovnako Hay (1994) opisuje 2 základné modely (smery vplyvu) 

medzi detskými prosociálnymi činnosťami a  vulnerabilitou k  depresii. 

Prvou moţnosťou (socializačný model) je,  ţe pri depresii  matky sa dieťa 

stáva zodpovedné za jej  „emocionálne ošetrovanie“ a  v tomto prípade  sa 
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prenáša depresia aj  na dieťa.  Prosociálne povinnosti  vedú k  depresii .  

Druhá alternatíva (biologický model) ponúka ako dôsledok vplyvu 

matkinej depresie zvýšenú vulnerabilitu dieťaťa voči emóciám, čo má za 

následok prosociálnu orientáciu.  

Sociologická oblasť popisuje výskyt altruist ických činov z  dôvodu 

príbuzných génov, pričom platí pravidlo, ţe čím je človek inému bliţší  

príbuzný, tým viac sa bude vo vzťahu k  nemu prejavovať altruistické 

správanie (Ridley, 2000).  Sociológovia v  súčinnosti s pojmom altruizmus 

spájajú príbuzenský výber, ktorý zaručuje preţitie druhu (porov. Haysová, 

1998) 

Z oblasti biologických teórií sa definuje altruizmus ako 

sebazničujúci alebo sebaoslabujúci model správania,  ktoré je  

uskutočňované v  prospech druhých a  ktoré môţe byť úplne racionálne 

alebo automatické, neuvedomované alebo uvedomované a  vedené 

vrodenými emocionálnymi reakciami (porov. Hartl  & Hartlová, 2000).  

Motivačným faktorom sú zväčša biologicky viazané motívy.  

Psychológovia vysvetľujú altruizmus interna lizáciou príslušných 

hodnôt alebo generalizáciou sebaponímania (porov. Nakonečný, 2000).  

Millerova teória konfliktu poukazuje na vznik tzv. čistého altruizmu, 

ktorý je reakciou na egocentrické reakcie, ktoré boli  v  minulosti 

sociálnym okolím trestané.  

Teórie vývinu altruistického správania sú viaceré ,  no i  napriek tomu 

nebola doposiaľ ţiadna z  nich preukázateľne potvrdená. Démuth (2006) 

podáva komlexný filozofický prehľad o  rozvoji teórie altruizmu a 

poukazuje na výklad prosociálnosti  a  altruizmu ako vedľaj šieho produktu 

pudov egoizmu a rozumových kalkulácií.  

Jednotlivé psychologické teórie pramenia z  koreňov toho –  ktorého 

smeru a preto sú aj terminologicky a  štrukturálne orientované podľa 

kritérií tej  –  ktorej  psychologickej školy.  Väčšina psychologických teórií,  

ktoré vznikli a  snaţili sa o  vysvetlenie mechanizmu altruistického  

a prosociál-neho správania sa zhoduje v  tom, ţe čisté altruist ické 

správanie neexistuje. Ako dôvod sa uvádza, ţe kaţdé ľudské konanie, 
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a teda aj konanie v  altruistickom ponímaní, je  vţdy podloţené určitou 

egoistickou motiváciou ľudského správania, ktorá je pre človeka 

prirodzená (porov. Mlčák, 2006, Nakonečný, 2000).  

Pri vysvetľovaní teórie altruizmu sa teda často stretávame s  pojmom 

tzv. univerzálneho egoizmu, ktorý vysvetľuje akéko ľvek ľudské správanie 

prostredníctvom egoistických motívov, t.j .  pre svoje dobro, z  dôvodu 

vlastného záujmu. Rovnako prosociálne správanie je vysvetľované na 

pozadí týchto mechanizmov. Podobným názorom a  zároveň aj príkladom 

tejto teórie môţe byť aj  tvrden ie,  ţe keď človek vidí  iného trpieť, pomôţe 

mu, aby sa zbavil  nepríjemného pocitu, ktorý v  ňom tento pohľad 

vyvoláva (Křivohlavý, 2004).  Tento štýl  správania by sme rovnako mohli 

pripísať tzv. „push“ teórii  motivácie k správaniu, nakoľko je tu motivácia 

asociovaná s  redukciou napätia a  nepríjemného stavu.  

  

Teoretické aspekty altruistického správania rozdeľuje Mlčák (2006) 

podľa viacerých aspektov a  uvádza viacero nasledovných teórií:  

1) Evolučná teória  je zameraná na podstatu ţivota, ktorou je preţitie 

génov. Gény podporujúce prospech iných posilňujú ochranu druhu 

alebo vedú k reciprocite.  Jedná sa o  biologicky fundovanú teóriu, 

v ktorej hlavným aspektom sú biologicky viazané motívy, t .j .  pudy.  

2) Klasická psychoanalýza  vychádza z  koncepcie dosahovania slasti 

a eliminácie nepríjemných preţitkov. Altruizmus sa teda povaţuje za 

obranný mechanizmus, t .j .  reakciu na potlačované egoistické motívy,  

ktoré sa spracovávajú pomocou reaktívnej formácie a  protichodnou 

tendenciou a vybíjajú sa v  nepudových sociálne prijateľných formách. 

Aktivácia takéhoto správania sa určuje na základe identifikácie s  iným, 

ktorá je prostriedkom k  dosiahnutiu sprostredkovania uspokojenia 

vlastných nevedomých narcist ických či iných potrieb. Finálna 

motivácia je teda vţdy egoistická. V  self psychológii hovoríme skôr 

o redukcii nepríjemných záţitkov, t.j .  „push“ teóriach.  

3) Behaviorálna psychológia  definuje altruizmus ako naučený, t.j .  

sekundárny motív,  ktorý je posilňovaný fundamentálnejšími a  teda 
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nonaltruist ickými podnetmi.  Toto správanie je posilňované formou 

sociálnych odmien.  

4) Teória skupinovej identity  identifikuje altruistické správanie vo 

vzájomnej podobnosti členov sociálnych skupín a  ich spoločným 

schémam. Slúţi v  skupine ako prostriedok posilňujúci kohéziu, identitu 

a fungovanie. Predstavuje rozšírené self.  

5) Teória sociálnej zmeny  je psychologicky fundovaná a predpokladá, ţe 

v sociálnych interakciách má jedinec tendenciu vyuţívať princíp 

minimalizácie svojich nákladov a  maximalizácie ziskov či  odmien. 

Vonkajší efekt sa prejavuje vo forme zvyšovania sociálneho statusu 

a vnútorným efektom je satisfakcia vo forme napr.  vyššieho 

sebaoceňovania, zlepšenia sebaobrazu, pocitov spokojnosti a  pod.  

6) Teória sociálnych noriem  dáva významnú úlohu sociálnej expektácii.  

Altruizmus je teda motivovaný normou sociálnej reciprocity a  sociálnej  

zodpovednosti, ktorá je prejavom interiorizovaného sociálneho 

záväzku. Aplikácia týchto princípov sa jede zväčša prostredníctvom 

atribučných procesov. Táto teória je fundovaná sociologi cky.  

 

Emocionálny vývin je v  posledných rokoch oblasť,  na ktorú sa 

zameriava pozornosť výskumov, najmä na schopnosť interpretovať ľudské 

emócie a  ich reguláciu. Výskumníci socializačných procesov popísali, ako  

sú  deti ovplyvnené nielen činnosťami, ale aj c itmi, ktoré vidia vyjadrené  

u rodičov ako model . Dodge (1991) tvrdí, ţe interpretácia emócií  je len 

ďalším spôsobom spracovávania sociálnych informácií . Záujem o  emocio-

nálnu reguláciu v  detstve je ovplyvnený teóriou pripútania, najmä so 

zreteľom na detské  pracovné modely.   

Pri opise všetkých 3 základných psychických javov a  procesov, 

ktoré sme opisovali  v  týchto kapitolách, sa objavujú viaceré spoločné 

menovatele, ktoré sa snaţíme ozrejmiť v  nasledujúcej kapitole.  
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4 TEORETICKÉ SÚVISLOSTI VZŤAHOVEJ VÄZBY, 

IRACIONALITY A PROSOCIÁLNOSTI   

 

4.1 Vývinové zákonitosti súvisiace s  prosociálnymi tendenciami a 

pripútaním  

 

Vznik iracionálnych presvedční a v ývin altruizmu a  prosociálnych 

tendencií sa rovnako ako proces budovania pripútania vzťahuje 

k procesom nadobúdania skúseností  a  učenia v  ranom veku. Vývinový 

psychológovia (in:  Kondáš & Kordáčová, 2000; Křivohlavý, 2004) 

vysvetľujú iracionálne presvedčenia závislosťou od rodičov a altruizmus 

prostredníctvom teórie pripútania, pričom základnou hypotézou je, ţe  

správanie matky voči dieťaťu ovplyvňuje správanie človeka v  dospelosti  

voči druhým ľuďom. Veľmi silnou motivačnou silou sa ukazuje empatia a 

vcítenie sa alebo identifikácia s  iným človekom.  

Základnou formou učenia sa dieťaťa je pozorovanie a  vnímanie 

rodiča pri  vzájomnej interakcii . Interakcia medzi novorodencom a  matkou 

je odlišná od interakcie s  iným dospelým alebo so starším dieťaťom. 

Najdôleţitejšia charakteristika interakcie medzi matkou a  malým 

dieťaťom (porov. Langmeier & Krejčířová, 1998)  je kontingentná 

reaktivita matky, konzistencia starostl ivosti  a  dlhodobé zachovávanie si  

určitého štýlu pri  starostl ivosti o  dieťa.  

Allan Schore (in:  Bradley, 2002) poukazuje najmä na vplyv 

interakcie medzi matkou a  jej dieťaťom na rast  a  vývin detského mozgu.  

Zdôrazňuje význam komunikačným kanálov, ktoré majú rôzne formy.  

Signalizovanie prechádza najmä cez obojsmerný očný kontakt, telesnými 

pohybmi a činnosťami ,  ale primárne zmenami v  tvárovej emocionálnej 

expresii . Cez t ieto kanály sú sprostredkované obrovské mnoţ stvá 

informácií v  malom okamihu vysoko koordinovanej interaktívnej trans -

misie. Tieto informácie nielen obsahujú dáta vnútorných psycho -

biologických stavov individuí (t.j .  matky a  dieťaťa), ale t ieţ dáta ich 

interakcie ako dyády. Interakcie sú organizované  v dvoch dimenziách –  
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stimulácii pozitívneho emocionálneho stavu dieťaťa a  regulácii,  príp. 

modulácii aktivovanej emocionálnej energie. Bradley (2002) vo svojej  

štúdii  potvrdzuje Schorovo tvrdenie,  ţe citové pripútanie a  sila 

spoločenskej kontroly hrajú centrálnu úlohu v  psychosociálnom vývine.  

So začiatkom reči deti vstúpia do dospelého sociálneho sveta. Do 

popredia prechádza progresívny vývin vo vedomí kognitívnych 

spôsobilostí  a od účasti vo vzťahoch s  dospelými sa poţaduje úmyselnosť 

a hovorenie.  Dospelý sociálny svet je však stále významne tvarovaný 

interakciou naprieč 2 dimenzií: vedomá, explicitná, verbálna interakcia 

medzi dospelými je potiahnutá prevaţne nevedomým, tichým 

(nevysloveným) dialógom socioafektívnej intonácie,  expresie a  správania.  

(porov. Vágnerová, 2000; Langmeier,  Krejčířová ,  1998). Tieto 2 dimenzie 

sa týkajú veľmi známej problematiky „dvojitej väzby“, kedy verbálna časť 

komunikácie nie je v  súlade s  neverbalitou rodiča. Zákonitosti detského 

vývinu sa teda vzťahujú na problematiku komunikácie rodiča a  dieťaťa, 

pričom najdôleţitejším aspektom tejto komunikácie je neverbalita,  

prostredníctvom ktorej prijíma dieťa oveľa viac informácií ako cez slová. 

Vzájomná interakcia, ktorá je základom budovania vzťahovej väzby, sa tu 

objavuje ako zákonitosť,  ktorá vplýva nielen a  vývin vzťahu, ale má 

prirodzené následky aj na mozgové štruktúry.  

Štúdia Davidova & Gruseca (2006) poukazuje na to,  ţe existuje 

spojenie medzi rodičovskou senzit ivitou na úzkosť ,  vrelosťou a  4 

špecifickými detskými dôsledkami: regulácia negatívnych emócií,  

regulácie pozitívnych emócií,  empatia a  prosociálne správanie voči iným 

v distrese.   

Deti, ktorých rodičia sú citliví voči stresu, sa môţu učiť efektívne 

stratégie zaobchádzania s  negatívnymi emóciami prostredníctvom 

modelovania a priameho trénovania,  a  tak tieto deti  prichádzajú k  postoju,  

ţe vnímajú náročné vzrušivé si tuácie ako menej ohrozujúce (porov. 

Gottman et  al .  1996;  Thomson 1994). Rovnako podpornými sú biologické 

procesy zodpovednosti za emocionálnu reguláciu a  stres manaţment.  
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Socioafektívny dialóg medzi matkou a  dieťaťom je teda zároveň 

zdrojom učenia ako aj skúseností .  Vznikajú stabilné formy kolektívnej 

sociálnej  organizácie,  dieťa sa učí  zvládať stavy socioemocionálneho 

napätia a  naladenia,  čím si  rozširuje mozgovú neuronálnu štruktúru 

a sústavu obvodov. Tak ako sa dieťa prostredníctvom pozorovania učí  

reagovať na matku citovou väzbou, rovnako získava skúsenosti  

v prosociálnej  oblasti. Proces učenia a  nadobúdania skúseností je teda 

rovnako dôleţitý pre budovanie základov vzťahovej väzby ako aj pre 

rozvoj prosociálnosti  človeka.  
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4.2 Vzťahová väzba ako faktor ovplyvňujúci vývin prosociálneho 

správania                                                              

 

 Keďţe je vzťah medzi matkou a  dieťaťom zvláštnym typom 

sociálnej  väzby, môţeme konštatovať, ţe existuje súvislosť medzi 

pripútaním a  prosociálnym typom správania, ktoré je určitým konceptom 

sociálnej  psychológie.  

Wayment (2006) a Mikulincer (2001) uvádzajú viaceré štúdie,  ktoré 

poukazujú na súvislosť medzi vzťahovým štýlom a  prosociálnym 

správaním. Lokalizácia vyhýbavej vzťahovej dimenzie predpokladá 

vnímavosť potrieb partnera.  Keď je podporovaný bezpečný vzťahový štýl , 

jednotlivci  pociťujú viac empatie vo či neznámym v  núdzi. Dlhotrvajúci 

bezpečný štýl  sa vzťahuje taktieţ k  vyššej miere empatie. Experimentálne 

štúdie Mikulincera (2003) však poukazujú aj na to, ţe dlhotrvajúci  

bezpečný štýl  a  niţšie skóre vyhýbania sa spájajú s  väčšou mierou 

altruizmu a fi lantropických hodnôt.  

Gillath,  Shaver,  & Mikulincer (2005) vytvorili na podklade 

vzťahovej teórie konštrukty týkajúce sa súcitenia a  altruizmu. Súcit 

prirovnali k  Bowblyho „systému opatrovateľského správania“ (ang. 

caregiving behavioral  system). Jedná sa o v rodený systém správania 

v rodičoch a  opatrovateľoch, ktorý reaguje na potreby závislosti iných, 

najmä (no nie len) detí.  Zároveň spájajú pojem bezpečnej vzťahovej väzby 

s empatiou a ochotou pomáhať iným.  

 Viaceré štúdie (porov. Gillath, Shaver, &  Mikulincer,  2005) 

potvrdzujú súvislosť bezpečnej vzťahovej väzby s  empatiou, senzitivitou 

voči nespravedlnosti, podpornosťou,  vľúdnosťou a  súcitnými reakciami 

voči druhým. V  štúdii Westmaasa a  Silvera (2001) participanti s  nízkou 

mierovu vyhýbavého pripútania konali viac podporne voči spoločníkovi,  

u ktorého bola diagnostikovaná rakovina. Na porovnanie,  participanti , 

ktorí vysoko skórovali  v  úzkostnom pripútaní,  pociťovali väčší  

diskonmfort pri interakcii s  partnerom, neţ tí,  ktorých úzkostná väzba 

nebola potvrdená.  
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 Autori  Gillath,  Shaver, & Mikulincer (2005) sa snaţili  o  priamejšie 

spojenie bezpečného pripútania s  altruistickým pomáhajúcim správaním. 

Skúmali ľudí,  ktorí  pracujú v  dobrovoľníckych altruist ických aktivitách, 

darúvajú krv a  pod. Výsledky bol i nasledovné: Vyhýbavé pripútanie sa 

veľmi silne spájalo s  angaţovaním sa menej dobrovoľníckych činnostiach 

a obsahovalo menej altruist ických dôvodov. Úzkostná väzba sa nepriamo 

spájala so zúčastňovaním sa na dobrovoľníckych aktivitách, ale taktieţ 

s viac egoistickými dôvodmi pre dobrovoľníctvo. Nakoľko bezpečný štýl  

bol definovaný na základe nízkeho skórovania v  týchto dimenziách, 

môţeme konštatovať, ţe ľudia s  neustálym vedomím bezpečného 

pripútania sa viac zúčastňujú na dobrovoľníckych aktivitách, venujú  viac 

času pomáhaním iných a  pri pomáhaní majú viac altruistické dôvody. 

Inými slovami sú viac náchylní k  súcitnosti a  altruickosti a to nielen kvoli 

stavu mysle, ale tieţ kvôli  reálnemu správaniu sa.  
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4.3 Iracionálnosť a  neuroticizmus v prosociálnom správaní  

 

V súvislosti  so vzťahovou väzbou sa nám vynára problém motivácie 

altruist ického konania, resp. morálneho konania. V našom príspevku 

neustále zostáva táto otázka otvorená. Túto problematiku vidíme v  dvoch 

cestách, ktorými sa môţe vývin prosociálnosti  uberať.  

Prvou cestou je prirodzený vývin, ktorý je podporovaný interakciou 

v ranom detstve. V prípade pozitívnych sociálnoafektívnych výmen 

dochádza k  rozvoju empatie a prosociálnosti, pričom sa u  dieťaťa buduje 

bezpečná vzťahová väzba.  Túto problematiku sme opísali  

v predchádzajúcich kapitolách a  je potvrdená viacerými výskumnými 

štúdiami.  Počas vývinu dochádza k  interiorizácii  morálnych noriem, ktoré 

sú dané rodičom a  spoločnosťou. Interiorizácia, t . j .  zvnútornenie je 

podporené na základe emocionálnej stability jedinca a bezpečnou 

vzťahovou väzbou.  

Ako je vidieť v  načrtnutej schéme  (Obrázok 3),  predpokladáme, ţe 

hodnotový a  morálny systém sa utvára v  detstve podobným procesom ako 

pripútanie.  

 

Obrázok 3:  Proces vytvárania s i  morálneho systému    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DIEŤA RODIČ

DIEŤA 
konanie reakcia – signál z prostredia 

pocit istoty alebo neistoty 

určenie vlastnej ceny 

vytvorenie špeciálneho očakávania 

budovanie hodnotového systému 

cieľavedomé správanie 

externalizovaný internalizovaný 

budovanie morálneho systému 
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Dieťa je aktívne, na čo reaguje rodič –  pochvala,  príkazy, zákazy, 

tabu. Dieťa si  v  dôsledku tejto reakcie vytvára určitý pocit  istoty alebo 

neistoty,  určí si vlastnú cenu. Keďţe  sa reakcia z  prostredia opakuje,  

vytvorí  si  dieťa špecifické očakávania a  v priebehu ich utvrdzovania 

z okolia si  v sebe buduje hodnotový a  morálny systém. Ten môţe byť 

časom internalizovaný (dieťa si  ho zvnútorní) alebo zostane 

externalizovaný (dieťa pot rebuje neustále kontrolu z  okolia).  Výsledkom 

je cieľavedomé správanie, ktorá za určitých okolností  pretrváva aţ do 

dospelosti.  

Podľa Millera (in:  Nakonečný, 2000 ) sa v prípade altruizmu jedná 

o premiestnenie egocentrickej reakcie, za ktorú bol v  minulosti  človek 

trestaný. Problém motivácie altruistického jednania sa spája s  morálnymi 

normami, ktoré v  procese vývinu získavame prostredníctvom identifikácie 

sa s rodičmi a  so spoločnosťou a  následnou internalizáciou.  

V prípade, ţe morálny systém nie je interio rizovaný, predpokladáme 

druhú moţnosť vytvárania prosociálnych tendencií . Touto alternatívou je 

altruist ické spracovanie základného depresívneho konfliktu.  

Problematiku základného depresívneho konfliktu rozoberá G. 

Rudolf (in: Hašto,  2005), ktorý pozerá na  detstvo vo všeobecnosti  ako na 

obdobie, v ktorom je potrebné vyriešenie určitých „základných 

konfliktov“. Medzi t ieto konflikty patrí  (1) základný konflikt  s  blízkosťou 

–  spočíva v  túţbe dieťaťa byť v  blízkosti, nachádzať sa pri  niekom, (2) 

základný depresívny konflikt –  týka sa vzťahovej väzby, (3) základný 

konflikt autonómie a  snahy dieťaťa o  osamostatňovanie sa a (4) základný 

konflikt  identi ty –  hľadanie seba samého.  

Kaţdý z  týchto konfliktov je nesmierne dôleţitý,  stretáva sa s  nimi 

kaţdé dieťa bez rozdielu. Avšak ich vyriešenie a  vyrovnanie sa s  nimi sa 

u toho ktorého jednotlivca odlišuje.  Odlišnosť a  nejednoznačnosť spočíva 

najmä v  čase (a zároveň mieste) vývinu, v  ktorom sa konflikty objavujú, 

a v období, ktoré je potrebné na ich spracovanie.  

Poniektoré deti prechádzajú vývinom bez toho, aby bol tento 

konflikt  vôbec povšimnutia hodný (t.j .  akoby „bez problémov“), u  iných 
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detí sa tento konflikt významne ukazuje a  častokrát prechádza do 

patológie vývinu, prípadne sa objaví v  neskoršej  fáze vývinu  ako regres.  

Hašto (2005) poukazuje na fakt narušenia psychiky, ku ktorému môţe 

dôjsť.  Jedná sa o  tzv. „štrukturálnu vulnerabilitu“ dieťaťa, kedy nadobúda 

alebo nenadobúda určitú psychickú funkciu. Prostredníctvom primárneho 

narušenia dochádza k  neurotickému spracovávaniu jednotlivých 

konfliktov, ktoré tieto konflikty prekrývajú.  

Altruistické spracovanie základného depresívneho konfliktu (Hašto,  

2005) je charakteristické neistým vzťahovým štýlom. Jedná sa 

o neurotické spracovanie, ktorého základom je obava človeka pred pocitmi 

blízkymi depresii , osamoteniu a  straty vlastnej hodnoty. Jedinec, ktorý 

takto ţije, sa začína orientovať na zodpovednosť a  povinnosti voči 

druhým, stará sa o  iných a  potláča vlastné potreby a  záujmy. 

V spoločnosti  prináša tento štýl  správania sa vysokú sociálnu prestíţ.  

Rovnako prichádzajú pocity mať všetko v  poriadku a pod kontrolou, 

často sa objavujú rodičovské „musíš“ a „nesmi eš“,  čo vedie 

k sebapreťaţovaniu a exhauscii.  Tieto tendencie môţu vyvrcholiť aţ 

v sebapopieraní a  sebaobetovaní. Egoistické a  agresívne správanie 

vyvoláva pocity viny, takţe prevaţuje priateľské utváranie vzťahov 

(porov. Hašto, 2005).  

 Našu hypotézu potvrdzujú viaceré odborné zdroje.  Podľa Argyla 

(1967) sú ľudia sociálne motivovaní k  vytváraniu interpersonálnych 

vzťahov nielen špecifickými cieľmi ako sú priateľstvo, moc, obdiv, ale 

uvádza aj iné zdroje motivácie ako napr.  nesociálne popudy (potreba 

jedla,  peňazí, rôznych druhov spolupráce), závislosť, afiliáciu, 

dominanciu, sex, agresiu a  v neposlednom rade sebaoceňovanie (self -

esteem) a ego-identita.  Poskytovanie súhlasnej odpovede druhým 

a prijímanie ich predstavy o  sebe (self- image) povaţujú ľudia často za 

platnú (Nakonečný, 2000) .  

 Existencia neurotického spracovania základných ţivotných 

konfliktov je často spojená s  nedostatočným vytvorním si  vlastnej  

identity.  Hardy & Kisling (2005) uskutočnili  štúdiu zameranú na súvislosť 
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prosociálneho správania s  identitou. Zistili ,  ţe jedinci s  vysokou mierou 

difúzie identity majú menej prosociálnych tendencií. Dozrievanie identity 

má teda taktieţ vplyv na prosociálny správanie.  

Maccoby (1968) uvádza, ţe internalizácia noriem je podmienen á 

tendenciou k dosiahnutiu sebauznania a  vyhnutiu sa sebaodsúdenia, t .j .  

ego-vzťaţná motivácia.  Ego -vzťaţné motívy patria medzi vývinovo 

najvyšší  princíp motivácie a  súvisia s  potvrdením, zvýšením alebo 

ohrozením hodnoty ega.  

Motivácia  (lat . moveo, -ere, movi, motum –  hýbať, pohybovať) 

vyjadruje hybné si ly a  činitele konania.  Pojem motivácie sa snaţili 

charakterizovať viacerí  autori  (porov. Nakonečný, 1996) rôznymi 

konštruktmi,  no zhodný a  podstatný znak kaţdej definície je zameranie 

energie jedinca. Hoppe  (in:  Nakonečný, 1996) poukazuje na základe 

rozsiahlych výskumov na špecifický druh ašpirácií , ktoré ľudia majú 

a kvôli  ktorým konajú tak, aby vlastné sebaocenenie udrţali  na najvyššej  

moţnej úrovni.  Ego -vzťaţná motivácia sa spája s dynamickou funkciou 

ega ,  ktorá spĺňa úlohu udrţiavania a  zvyšovania pozitívneho 

sebahodnotenia. Rovnako sa tu objavuje aj aktivačná činnosť subjektu,  

ktorá spočíva vo vytváraní ego -evaluačných príleţitostí  a  vyhýbaní sa 

ego-devalvačným situáciám.  

Takouto ego-evaluačnou príleţitosťou je aj  altruistické jednanie,  

ktoré má v  spoločnosti vysokú prestíţ.  

 I napriek tomu, ţe spájame výskyt prosociálnych tendencií  so 

zvýšenou mierou neuroticizmu, stretl i  sme sa aj  s  opačnými názormi. 

Výskum Mlčáka & Záškodnej (2006),  ktorý sa zameriava l na analýzu 

vzťahov prosociálnych tendencií a  päťfaktorového modelu osobnosti  

(súčasťou ktorého je aj  škála neuroticizmu) nepreukázal ţiadnu 

signifinaktnú súvislosť s  neuroticizmom. 
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DRUHÁ ČASŤ  

 

5 VÝSKUM                                                                                                             

 

5.1 Vedecký problém a  hypotézy                                                                     

 

 Predmetom našej  výskumnej štúdie sú súv islosti  vzťahovej väzby ,  

iracionality v myslení  a prosociálnych tendencií,  resp. predikcia  

prosociálnosti prostredníctvom štýlu vzťahovej väzby  a miery 

iracionality,  pričom sa zameriavame na porovnávanie neurotického 

a zdravého spôsobu spracovania základného depresívneho konfliktu.  

 Základnými otázkami výskumu sú: (1) Existuje súvislosť medzi 

jednotlivými štýlmi vzťahovej väzby ,  i racionali tou a typmi altruistických 

tendencií? (2) Dokáţu štýly vzťahovej väzby v súčinnosti s  iracionalitou 

predikovať výskyt al truistických tendencií? Na základe nami stanovenými 

základnými otázkami výskumu sme si  stanovili  nasledovné výskumné 

hypotézy:  

 

H-1: Predpokladáme, ţe v  neurotickej skupine účastníkov výskumu sa vo 

väčšom mnoţstve vyskytuje neistý štýl  vzťahovej väzby v  porovnaní 

s výberom zo zdravej populácie.  

Ψ  zdôvodnenie:  Z väčšiny odborných štúdií,  ktoré sú zamerané na 

výskyt duševných porúch u  ľudí a  ich súvislosť so vzťahovou väzbou, sa 

preukazuje,  ţe u veľkého percenta psychiatricky liečených pacientov sa 

identifikuje neistý štýl  vzťahovej väzby. Z  týchto dôvodov sa 

domnievame, ţe aj  v  našej výskumnej vzorke sa preukáţe rovnaký 

výsledok. Dôvodom je, ţe väčšina neurotických porúch u  pacientov je 

spojená s  bio-psycho-sociálnym modelom výskytu ochorenia ,  

pričom rodinné prostredie a  vzťahové osoby sa ukazujú ako významný 

faktor vplývajúci na vznik poruchy.  
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H-2: Predpokladáme, ţe existujú rozdiely v miere iracionality 

medzi neurotickou a zdravou skupinou participantov.  

Ψ  zdôvodnenie:  Pri vzniku neurotickej poruchy hrajú významnú úlohu 

myšlienky a  presvedčenia, ktoré človek má o  sebe a o svojom okolí, 

a ktoré sú v  ňom prostredníctvom výchovy a  citovej závislosti  od rodičov 

zakorenené, t. j .  ktoré vytvárajú jeho osobnú ţivotnú filozofiu.  Tieto 

presvedčenia spôsobujú, ţe u  jedinca vznikne konflikt medzi tým, čo 

reálne koná, ako sa správa a  tým čo sa v  jeho vnútri odohráva, čo preţíva.  

Z toho dôvodu predpokladáme zvýšený výskyt iracionality v  neurotickej 

skupine.  

 

H-3:  Predpokladáme, ţe medzi neurotickou skupinou  a zdravou skupinou 

probantov sa vyskytnú rozdiely vo výskyte rôznych štýlov 

prosociálnych tendencií.    

Ψ  zdôvodnenie:  K tomuto predpokladu nás vedú domnienky, ţe 

v prípade neurotických pacientov, u  ktorých sa vyskytujú altruistické 

tendencie,  sa prejavia  najmä tie štýly, ktoré vedú k  určitému druhu 

benefitov pre človeka, napr. zvýšenie sociálnej prestíţe. Najmä sa však 

jedná o  proces sebapotvrdzovania vlastnej osobnosti prostredníctvom 

altruist ického správania, t .j .  potvrdzovania vlastnej identity a 

sebavedomia, ktoré sú závislé od mienky okolia.  

 

H-4:  Predpokladáme, ţe existujú rozdiely v miere prosociánosti medzi  

bezpečnou a  neistou vzťahovou väzbou.  

Ψ  zdôvodnenie:  Bezpečná vzťahová väzba sa utvára v  priebehu prvých 

rokov ţivota a  je spojená s  neustálym kontaktom matky a  dieťaťa. 

Charakteristickými znakmi tohto kontaktu je matkina kontingentná 

reaktivita a konzistencia starostlivosti. Dieťa na začiatku ţivota je síce 

„sociálne naivné“, no nie je „sociálne slepé“. Z  toho je zrejmé, ţe vníma 

sociálne interakcie okolia a dokáţe sa učiť interpretovať emócie.  
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Výsledkom bezpečného pripútania je teda vyššia schopnosť reagovať 

empaticky a tým aj prosociálne voči okoliu.  

Naopak neisté štýly vzťahovej väzby sú prejavom neschopnosti 

spracovať základný depresívny konflikt . V prípade neurotického 

spracovania je jedným z  takýchto spôsobov snaha o  altruistické 

preformulovanie základného depresívneho konfliktu, ktoré je patologické. 

Výsledkom tejto snahy je prenášanie zodpovednosti  iných na seba, 

sebapopieranie a závislosť sebahodnotenia od postoju ostatných.  Z toho 

dôvodu predpokladáme pri neistej vzťahovej väzbe u  neurotikov vyššie 

hodnoty.  

 

H-5:  Predpokladáme, ţe existuje pozitívna korelácia medzi neistými 

štýlmi vzťahovej väzby, iracionálnymi presvedčeniami, mierou 

vyhorenia a prosociálnymi tendenciami , pričom predpokladáme 

rozdiely medzi skupinami .  

Ψ  zdôvodnenie:  Z teoretických konceptov, ktoré uvádzame v  tejto práci  

predpokladáme, ţe skóre v  škálach neistých vzťahových väzieb pozitívne 

koreluje s dimenziami iracionality a  rovnako aj vyhorenia,  ktoré vzniká 

v dôsledku týchto iracionálnych presvedčení. Očakávame rovnako, ţe 

niektoré z  dimenzií  prosociálnosti  rovnako preukáţu tieto súvisl osti,  

nakoľko v  mnohých z  nich sa jedná o  ego-vzťaţnú motiváciu.    

 

H-6:  Predpokladáme, ţe neistý štýl  vzťahovej väzby ,  miera iracionálnosti 

v myslení  a vyhorenia dokáţu predikovať u  človeka vyššie hodnoty 

prosociálnosti.  

Ψ   zdôvodnenie:  Nakoľko sa v  priebehu výchovy detí často stretávame 

s iracionálnymi presvedčeniami rodičov „ţe tak by to malo byť“, 

predpokladáme, ţe tento vzorec správania sa prenáša aj  na deti . V  prípade, 

ţe je takýto model správania podporený úzkoslivosťou alebo vyhýba ním 

sa,  dochádza k  podpore morálnych presvedčení,  ktoré majú za následok 

zvýšenú mieru prosociálnych tendencií  u  človeka.                                                                                                   
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H-7: Predpokladáme, ţe neistý vzťahov ý štýl dokáţe predikovať mieru 

iracionality v myslení.                        

Ψ   zdôvodnenie:  Nakoľko neistá vzťahová väzba a  i racionalita rovnako 

vznikajú v  období detstva, myslíme si, ţe tieto dve premenné navzájom 

súvisia.  Detstvo je plné iracionality,  ktorá je podporovaná rodičmi.  

V prípade úzkostnej alebo vyhýbavej väzby sa u  človeka vyskytujú 

presvedčenia, ktoré sú zakorenené na emocionálnej úrovni v  mysli človeka 

a ktoré sa prenášajú z  detských vzťahov do dospelých. Neurotickí jedinci 

radi zostávajú v týchto dimenziách, nakoľko je to pre nich menej 

ohrozujúce ako skutočné chápanie reali ty.  Iracionalita ich ochraňuje pred 

vlastnými vnútornými konfliktami.  
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5.2 Metódy a  analýza údajov                                                                         

 

Výskumná vzorka  

 Výskumu sa zúčastnilo 100 participantov  vo veku od 23 do 62 

rokov, pričom  40 participantov bolo zaradených do neurotickej skupiny 

a 60 patrilo do zdravej skupiny výberu z  populácie.  

Neurotickú skupinu tvorili pacienti hospitalizovaný na 

Psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v  Nitre, ktorí boli v  čase 

administrácie testov, t .j .  diagnostikovania prostredníctvom našej testovej 

batérie,  tesne po premiestnení z  akútneho oddelenia na sanatórne.  Skupinu 

zdravej populácie sme vytvorili náhodným výberom. Popis v zorky 

z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a štýlu vzťahovej väzby  uvádzame 

v Tabuľke 2.  

 

Tab. 2:  Kvant itat ívne rozloženie výskumnej vzorky v  kategóriách vek,  pohlav ie ,  

vzdelanie  a  štýl  vzťahovej  väzby  

 Kategórie  Počet   

(N)  

Percentá  

(%)  

Kululatívne 

percentá 

(%)  

Vek od 23 –  do 30  10 10 10 

od 31 –  do 40  19 19 29 

od 41 –  do 50  53 53 82 

od 50 –  do 62  18 18 100 

Pohlavie  muţ  13 13 13 

ţena  87 87 100 

Vzdelanie  základné  12 12 12 

stredoškolské bez matur i ty  23 23 35 

stredoškolské s matur i tou  65 65 100 

Štýl  vzťahovej  väzby  bezpečný  33 33 33 

úzkostný  21 21 54 

vyhýbavý  19 19 73 

disorganizovaný  27 27 100 
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Metódy výskumu  

Počas výskumu sme pouţili viacero štandardizovaných metód, 

z ktorých 2 inventáre (PTM a  ECR) sme preloţili z  anglických verzií  

a jeden (MBI) sme skrátili  počas predchádzajúceho výskumu (Čergeťová –  

Tomanová, 2007).  

 

Hodnotenie vzťahovej väzby:  

K hodnoteniu vzťahovej väzby sme pouţili  inventár Close 

relationships inventory –  ECR (prekl.  Simson, Rholes,  1998) .  Jedná sa o 

36-poloţkový sebavýpoveďový nástroj,  navrhnutý na meranie anxiety 

a vyhýbania,  ktoré úzko súvisia s pripútaním. Participantov sa pýtame, čo 

si myslia o  svojich blízkych vzťahoch bez zamerania sa na špecifického 

partnera a o pocitoch v  ich blízkych vzťahoch. Metóda je vytvorená 

s pouţitím 7-bodovej škály od „vôbec nesúhlas ím“ aţ po „úplne 

súhlasím“. Základné dimenziu sú charakterizované nasledo vne:  

 Anxieta:      závislosť a posadnutosť partnerom, túţba po odmene 

a harmónii v  ţivote,  ambivalencia medzi emocionálnou vznešenosťou 

citov a sexuálnou atraktivitou, ľahká emocionálna vznetlivosť,  

málokedy emocionálne naplnenie vo vzťahu (18 poloţiek –  ukáţka: 

„Potrebujem veľa opätnovných uistení o  tom, že ma môj partner 

miluje.“ );  

 Vyhýbanie sa:      strach z intimity,  bez túţby preţiť silné emócie, 

nedôvera, izolácia od sociálnych vzťahov, popieran ie existencie 

romantickej lásky  (18 poloţiek –  ukáţka: „Cítim sa nepríjemne, keď 

mám osobné myšlienky a  pocity zdieľať s  mojím partnerom.“ ).   

S inventárom ECR sme robili uţ viacero výskumov, takţe sa nám 

jeho preklad preukázal ako dostatočne validný a  reliabilný (porov.  

Tomanová, 2007) .  
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Hodnotenie iracionality v  myslení:  

 Škála iracionálnych presvedčení –  IPA (Kondáš & Kordáčová, 2000) 

je odpoveďovou škálou Likertovho typu, ktorá zachytáva mieru 

iracionálnych presvedčení neurotického typu. Škálu tvorí 40 poloţiek, pri  

ktorých si  respondent volí na 5 –  bodovej stupnici jemu prislúchajúcu 

odpoveď (od „vôbec nesúhlasím“ aţ po „úplne súhlasím“). Škála 

pozostáva z  5 nasledovných  faktorov: 

 Bezmocnosť:   odovzdanosť osudu a  vonkajším vplyvom, 

neschopnosť vzoprieť sa im, exterálna atribúcia myslenia, pasivita aţ 

rezignovanosť v  dôsledku zníţenej dôvery vo vlastné si ly a  schopnosti,  

príp. aţ pesimizmu a  nízka sila ega  (10 poloţiek –  ukáţka: „Pre 

plnohodnotný život treba mať pekelné šťastie.“ );  

 Idealizácia:    faktor emočnej zraniteľnosti,  eliminácia 

negatívneho s  nereálnou poţiadavkou na výlučný výskyt dobra,  

preexponovaná potreba pozitívneho preţívania, nízka frustračná 

tolerancia, zraniteľnosť všetkým negatívnym, potreba pozitívnych 

emócií (8 poloţiek –  ukáţka: „Všetko zlo treba potlačiť.“ );  

 Perfekcionizmus:  perfekcionis t ické nároky na seba i  okolie,  

nerealistická túţba po všadeprítomnej a  nevyhnutnej dokonalosti,  

očakávania splnenia túţov i  prípadného osobného oceňovania (8 

poloţiek –  ukáţka: „Každý človek by mal všetko robiť dokonale.“ );  

 Exterálna vulnerabil ita:   zvýšený sklon k  citlivosti na vlastný 

pozitívny obraz  u iných a  na získanie ich priazne, zvýšená 

ovládateľnosť, ci tlivosť na vonkajšie vplyvy, ktorým osoba podlieha,  

nedocenenie autoregulácie  (10 poloţiek  –  ukáţka: „  Cudzím ľuďom sa 

usilujem zapáčiť sa.“ ) 

 Negatívne očakávania:   pesimizácia aţ katastrofizácia,  generalizo -

vané očakávania negatívneho, negatívne kognitívne nastavenie,  

nepodloţené, iracionálne obavy (7 poloţiek –  ukáţka: „Aj najlepší  

priateľ časom sklame a  zlyhá.“).  
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Hodnotenie prosociálnych tendencií:  

Na diagnostiku prosociálnosti sme pouţili Prosocial Tendencies 

Measure –  Revised (Dotazník prosociálnych tendencií) –  PTM-R  (porov. 

Carlo,  Christiansen, Hausmann, & Randall,  2003) .  Respondenti  hodnotia 

na 5-bodovej Likertovej škále (od „výrok ma  úplne vystihuje“ aţ po 

„výrok ma vôbec nevystihuje“). Dotazník obsahuje 2 5 poloţiek, ktoré 

tvoria 6 subškál vzťahujúcim sa k  šiestim typom prosociálnych tendencií:  

 Anonymné prosociálne konanie (AN):  tendencia pomôcť ostatným bez 

toho, aby poznal, k to mu pomáha, pozitívne preţívanie pocitov, ţe bol 

vykonaný dobrý skutok  (5 poloţiek –  ukáţka:  „Myslím si, že je ideálne 

pomáhať niekomu bez toho, aby o  tom vedel.“);  

 Verejné procosiálne konanie (PU):  správanie predpokladajúce 

bene-fity z prezentácie pred ostatnými ,  výskyt za účasti  publika,  

čiastočne motivované prianím získať akceptáciu a  rešpekt druhých, 

prípadne potreba získať prestíţ,  uznanie a  pozitívne reprezentovať 

vlastnú osobu (4 poloţky –  ukáţka:  „Lepšie dokážem pomôcť iným, keď 

ma niekto pozoruje.“ );  

 Emocionálne prosociálne konanie (EM):správanie zahŕňajúce bene fity 

v  emocionálne evokujúcich situáciách, pomáhanie druhým 

v emocionálne nabitých situačných podmienkach (napr.  bolestivé 

zranenie), vyvolávajú u  pomáhajúcich rôzne druhy emócií od súcitu aţ 

po vysokú úroveň vzrušenia a  osobnostného distresu, nevyhnutná 

vysoká miera empatie (5 poloţiek –  ukáţka: „Radšej pomáham druhým 

vtedy, keď sú skutočne rozrušený a  sentimentálny.“);  

 Prosociálne konanie v  naliehavých situáciách (ER):  vzťahuje  sa na po-

máhanie druhým v  naliehavých a  kritických situáciách ,  napr. v strete,  

frustrácii  (3 poloţky –  ukáţka: „Inklinujem pomáhať ľuďom, ktorí  sú 

v skutočnej núdzi .“ );  

 Kompliancia (CO):  pomáhanie druhým motivované ich verbálnou 

alebo neverbálnou ţiadosťou, spontánne pomáhanie,  súvisí  s  vyššou 

úrovňou morálneho usudzovania orientovaného na dosiahnutie 

sociálneho zázemia (2 poloţky –  ukáţka: „Keď ma niekto požiada 

o pomoc, nie som z  toho v rozpakoch.“ );  
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 Altruistické konanie (AL):  dobrovoľnícke pomáhanie motivované pri -

márne záujmom o  potreby a prospech druhej osoby, často vyvolané 

súcitom a  internalizovanými morálnymi normami alebo princípmi, 

zacielené na potrebu druhého, straty na strane ko najúceho subjektu (6 

poloţiek –  ukáţka: „Často pomáham druhým, aj keď viem, že z  toho 

nebudem mať nič.“ ).  

 

Nakoľko sme pri  administrácii  tejto škály vyuţili  náš preklad PTM 

z anglického jazyka, podrobili  sme ju test u reliability,  pričom hladina α 

dosiahla hodnotu 0,8307. Táto hodnota je pre nás dostatočne významná.  

 

Analýza údajov  

Údaje získané z  výskumu boli  hodnotené kvantitat ívnou 

a kvalitatívnou formou. Kvantitatívne spracovanie sme previedli  

prostredníctvom programu Statistical  Package for the Social Science 

(SPSS) pre Windows ,  pričom sme zisťovali frekvenciu jednotlivých 

poloţiek a signifikantné korelácie prostredníctvom korelačnej analýzy 

medzi kardinálnymi premennými Pearsonovým koeficientom. Súvislosti  a  

odlišnosti  medzi niektorými premennými sme hodnotili podľa vhodných 

parametrických a  neparametrických testov .  Rovnako sme vyuţili metódu 

regresnej analýzy  pri  zisťovaný vzájomného vplyvu niektorých 

premenných.  
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5.3  Výsledky                                                                                                  

 

5.3.1 Zistené súvislosti  a odlišnosti  

 

Podľa našich očakávaní sme vo výskumnej vzorke dostali  širokú 

škálu štýlov vzťahových väzieb, pričom v  skupine neurotických pacientov 

sa vyskytlo niţšie percento bezpečne pripútaných jedincov (12,5%) ako 

v skupine zdravej populácie (46,7%). Zároveň usudzujeme na vzťah medzi 

typom skupiny participantov a vzťahovým štýlom  (chí-kvadrát = 17,390; 

Kramerovo V = ,417; p = ,001). Frekvenčné rozloţenie vzorky uvádzame 

v Tabuľke 3 .   

 

Tab.  3 :  Kvant itat ívne rozloženie vzorky  v  jednotlivých vzťahových typoch a 

štýloch  

Štýl  vzťahovej  väzby  Skupina part icipantov  

neurot ická  Zdravá  

počet  

(N)  

percento  

(%)  

Počet  

(N)  

Percento  

(%)  

Bezpečný typ  Bezpečný š týl  5  12,5  28 46,7  

 

Neistý typ  

Úzkostný š týl  15  37,5  6  28,6  

Vyhýbavý štýl  8  20,0  11 18,3  

Dizorganizovaný štýl  12  30,0  15 25,0  

Spolu  40 100 60 100 

 

Aplikáciou Mann-Whitneyho kritéria sme zistili  existujúce 

odlišnosti  v  jednotlivých škálach  IPA (okrem škály perfekcionizmu) 

a celkovej miere iracionálnosti v  myslení  (U = 910,000; p = ,041)  medzi 

neurotickou a zdravou skupinou participantov  –  Tabuľka 4, pričom 

neurotická skupina skórovala vyššie .  Najvýraznejšie odlišnosti medzi 

skupinami sa preukázali v  dimenzii  bezmocnosti  (U = 561,000; r = ,000) 

a negatívnych očakávaní (U = 391,500; r = , 000).  
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Tab. 4:  Rozdiely medzi  skupina mi v  škálach IPA  

Dimenzia  

IPA 

Skupina 

part icipantov  

Priemerné 

poradie  

U Sig  

Bezmocnosť  neuro tická  66,47  561,000  ,000  

zdravá  39,85  

Ideal izác ia  neuro tická  59,70  832,000  ,009  

zdravá  44,37  

Perfekcionizmus  neuro tická  47,25  1070,000  ,358  

zdravá  52,67  

Exterálna 

vulnerabil ita  

neuro tická  61,80  748,000  ,001  

zdravá  42,97  

Negatívne  

očakávania  

neuro tická  70,71  391,500  ,000  

zdravá  37,03  

IPA neuro tická  57,75  910,000  ,041  

zdravá  45,67  

 

 Prostredníctvom Mann -Whitneyho testu (Tabuľka 5) sme preukázali  

signifikané odlišnosti medzi skupinami participantov v  anonymnom (U = 

695,500; p = ,000),   emocionálnom (U = 668,000; p = ,000) 

a altruist ickom (U = 829,500; p = ,008) prosociálnom konaní. V dimenzii 

emocionálnej (M1  = 63,80;  M2  = 41,63) a altruist ickej (M 1  = 59,76;  M2  = 

44,33) prosociálnosti skórovali významne vyššie neurotický pacienti,  

rovnako aj v  celkovej škále IPA (M 1  = 37,89;  M2  = 58,91). V dimenzii  

anonymného pomáhania výsledky poukazujú na opačný trend (M 1  = 37,89;  

M2  = 58,91).  

Tab. 5:  Rozdiely medzi  skupina mi v  škálach PTM  

Dimenzia  

PTM 

Skupina 

part icipantov  

Priemerné 

poradie  

U Sig  

Anony mné  neuro tická  37,89  695,500  ,000  

zdravá  58,91  

Verejné  neuro tická  49,76  1170,500  ,830  

zdravá  50,99  

Naliehavé  neuro tická  49,76  1155,000  ,749  

zdravá  51,25  

Emocionálne  neuro tická  63,80  668,000  ,000  

zdravá  41,63  

Kompliancia  

 

neuro tická  50,66  1193,500  ,963  

zdravá  50,39  

Altruist ické  neuro tická  59,76  829,500  ,008  

zdravá  44,33  

PTM neuro tická  57,47  921,000  ,049  

zdravá  45,85  

  

Rovnako existujú rozdiely (Tabuľka 5) medzi skupinami v celkovom 

skórovaní v  PTM (U = 921,000; p = ,049). Naopak v  prípade kompliancie 
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sme nepreukázali takmer ţiadne rozdiely medzi sku pinami (U = 1193,500; 

p = ,983).  

Podľa našich zistení existujú významné rozdiely medzi typmi väzieb 

v skupine zdravých v  miere vyhorenia (U = 183,000; p = ,000) V prípade 

rozdielov v skórovaní PTM existujú podľa našich zistení signifikantné 

rozdiely v kaţdej skupine medzi jednotlivcami s  bezpečným a  neistým 

typom vzťahovej väzby (U 1  = 20,000; p1  = ,005; U2  = 273,000; p2  = ,009),  

pričom neisto pripútaní skórovali  v  PTM u oboch výskumných skupín 

vyššie  (Tabuľka 6) .  Rovnako bodová korelačná analýza prosociálnosti so 

vzťahovou väzbou preukázala vyššiu súvislosť s  neistým typom u  oboch 

skupín (r1  = ,233; r2  = ,303).  

 

Tab.  6:  Rozdiely medzi  typmi väzby  v skupinách  v  miere vyhorenia  

a  prosociálnost i  (PTM)  

 Skupina part icipantov  Priemerné 

poradie  

U Sig  

Miera 

vyhorenia  

neuro tická  bezpečná väzba  17,00 70,000 

 

,470 

 neistá  väzba  21,00 

zdravá  bezpečná väzba  21,04 183,000 ,000 

neistá  väzba  38,78 

Prosociá lnosť  neuro tická  bezpečná väzba   7 ,00  20,000 

 

,005 

 neistá  väzba  22,43  

zdravá  bezpečná väzba  24,25  273,000  ,009 

neistá  väzba  35,97  

 

 V prípade korelácií  medzi jednotlivými dimenziami PTM a  IPA sme 

zistili  nasledovné výsledky (Tabuľka 7). Neurotická  skupina (na rozdiel  

od zdravej) sa preukázala významná pozitívna korelácia medzi 

bezmocnosťou a  emocionálnou (r = ,662), altruist ickou (r = ,670) 

prosociálnosťou a  komplianciou (r = ,492). U zdravej vzorky sa naopak 

v prípade bezmocnosti potvrdil  vzťah s  verejným  (r = ,549) a  naliehavým 

(r = ,826) typom prosociálneho konania.  V  prípade idealizácie existuje 

podľa našich zistení vzťah u  zdravých s  anonymným (r = ,524) a verejným 

(r = ,614) konaním. Perfekcionizmus významne koreluje u  neurotických 

pacientov s  komplianciou (r = , 702),  u  zdravých probantov naopak 

s emergentnou prosociálnosťou (r = 921).   
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Tab. 7:  Korelačné koef icienty  jednot livých dimenzií  škály PTM a IPA  

IRACIONAL.  

(dimenzia)  

 

Skupina  

PROSOCIÁLNE TENDENCIE  

 ( typ konania)  

 

AN VE NA EM KO AL PTM 

BE neuro tická  ,507** ,295 ,070 ,662** ,492** ,670**  ,724** 

zdravá  ,300* ,549** ,826** ,239  ,056 ,377**  ,621** 

ID neuro tická  ,188 ,014 ,328* ,581**  ,189 ,686**  ,615** 

zdravá  ,524** ,614** ,774** ,394** -,189  ,536**  ,727** 

PE 

 

neuro tická  ,352* ,505* ,568** ,416**  ,702** ,154  ,663** 

zdravá  ,232 ,608** ,921** ,324*  ,122 ,503**  ,719** 

ExV neuro tická  ,609** ,553** ,620** ,638** ,682** ,436**  ,908** 

zdravá  ,399** ,464** ,699** ,416** -,335** ,528**  ,626** 

NeO neuro tická  ,092 -,370* -,366* ,679** -,186  ,685**  ,284 

zdravá  ,150 ,306* ,569** ,245   ,071  ,285* ,435** 

IPA 

 

neuro tická  ,312 ,238 ,358* ,670**  ,505** ,618**  ,746** 

zdravá  ,359* ,624** ,881** ,422**   ,041  ,501**  ,756** 

* *  p > 0,01 ;  * p  > 0,05       
   

BE  –  bezmocnosť   AN  –  anonymná prosociálnosť  

ID  –  idealizácia    VE  –  verejná prosociálnosť  

 PE  –  perfekcionizmus   NA  –  v naliehavých si tuáciách  

 ExV  –  exterálna vulnterabil i ta  EM  –  emocionálna prosociánosť  

 NeO  –  negatívne očakávania  KO  –  kompliancia  

      AL  –  altruist ická prosociálnosť  
    

 

Exterálna vulnerabilita má významne odlišné smery korelácie 

u jednotlivých skupín s  komplianciou (r 1  = ,682; r2  = - ,335), pričom 

celkové skóre tejto dimenzie vysoko pozitívne koreluje so škálou PTM (r 

= ,908).  V prípade negatívnych očakávaní sa taktieţ objavili  viaceré 

odlišnosti  pri všetkých dimenziách PTM. Celkové skóre v  IPA 

u neurotických pacientov významne súv isí s  dimenziou emocionality (r = 

,670) a kompliancie (r = 505),  no v  prípade zdravej populácie 

s dimenziami verejného (r = ,624) a  naliehavého (r = ,881) prosociálneho 

konania.  Zhoda nastala iba v  altruistickom správaní (Tabuľka 7) .  

V Tabuľke 8 uvádzame dáta, ktoré nám poukazujú na odlišnosti 

v smere korelácií  niektorých dimenzií  IPA a  PTM s mierou vyhorenia.  

V prípade neurotickej skupiny sa objavujú zväčša negatívne korelácie,  no 

u zdravej populácie je tomu zväčša naopak, t .j .  vo viacerých prípadoch sa 

tu vyskytujú pozitívne korelácie.  
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Tab. 8:  Korelačné koef icienty  medzi mierou vyhorenia dimenzia mi  IPA a  PTM 

v jednot livých skupinách  

 

IRACIONALITA 

A PROSOCIÁLNE 

TENDENCIE 

(dimenzia)  

 

Skupina  

 

Vyhýbanie 

sa 

 

Anxieta 

MIERA  

VYHORENIA 

 BE neuro tická    ,368* ,131 -,266  

zdravá      ,694**    ,778**     ,482** 

ID neuro tická    ,369*    ,452**  ,117 

zdravá      ,453**    ,477**     ,343** 

PE 

 

neuro tická    ,390* ,238    - ,466** 

zdravá      ,635**    ,658**     ,333** 

ExV neuro tická      ,580** ,082    - ,532** 

zdravá   ,206    ,461**     ,355** 

NeO neuro tická  - ,098  ,231 ,130 

zdravá      ,620**    ,741**     ,370** 

AN 

 

neuro tická   ,274   - ,410**    - ,536** 

zdravá   ,028 ,050  ,013 

VE neuro tická      ,873**   - ,462**  - ,192  

zdravá  ,206  ,441*   ,000  

NA neuro tická      ,505** ,308   - ,386* 

zdravá      ,549**    ,585**    ,314* 

EM 

 

neuro tická   ,268 -,018    - ,399* 

zdravá  - ,072   ,166 -,043  

KO neuro tická  ,030    ,352*    - ,694** 

zdravá      ,369**  ,192 -,054  

AL neuro tická   ,188  ,146 -,260  

zdravá  - ,030      ,385** -,192  

       * *  p > 0,01;  * p  > 0,05       
   

BE  –  bezmocnosť   AN  –  anonymná prosociálnosť  

ID  –  idealizácia    VE  –  verejná prosociálnosť  

 PE  –  perfekcionizmus   NA  –  v naliehavých si tuáciách  

 ExV  –  exterálna vulnterabil i ta  EM  –  emocionálna prosociánosť  

 NeO  –  negatívne očakávania  KO  –  kompliancia  

      AL  –  altruist ická prosociálnosť  
 

 

Tab.  9 :  Korelačné koef icienty  ce lkového skóre  PTM, IPA,  mierou vyhorenia 

(burn-out)  a  štýlov vzťahovej  väzby  

  

Skupina  

 

IPA 

 

Burn-

out  

Štýl  

vzťahov

ej  väzby  

PTM neuro tická  ,746**   - ,595** ,307 

zdravá  ,756** ,018    ,474** 

IPA neuro tická   - ,206    ,348* 

zdravá      ,452**    ,688** 

Burn-

out  

neuro tická    ,121 

zdravá       ,391** 

                                * *  p > 0,01;  * p  > 0,05       
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 Výsledky výskumu (Tabuľka 8) nám potvrdili štatist icky významné 

pozitívne korelácie medzi škálou PTM a  IPA u oboch skúmaných skupín 

(r1  = ,746; r2  = ,756).  V prípade súvislostí prosociálnych tendencií  

s mierou vyhorenia sa preukázal signifikantný iba ne gatívny vzťah 

u neurotikov (r = -,595).  

Naopak pozitívny vzťah (r = ,474) sa preukázal v  zdravej skupine 

medzi PTM a štýlom vzťahovej väzby a  rovnako v tej istej  skupine 

participantov medzi celkovým dosiahnutým skóre v  škále IPA a  mierou 

vyhorenia (Tabuľka  8).  
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5.3.2 Regresná analýza  

 

 Previedli sme viacnásobnú simultánnu regresnú analýzu a  rovnako 

hierarchickú regresnú analýzu za účelom zistenia najlepšej lineárnej 

kombinácie nezávislých premenných iracionality v  myslení,  miery 

vyhorenia a neistého vzťahového štýlu pre predikciu testové ho skóre 

prosociálnych tendencií (závislá premenná).  

Z výsledkov vyplýva, ţe táto kombinácia nezávislých premenných 

signifikantne predikuje závislú premennú (F = 57,517),  pričom zo 

všetkých nezávislých premenných s  najväčším vplyvom prispievajú 

k predikci i  prosociálnosti iracionálnosť v  myslení (pričom tu sú 

najvýraznejšie faktory perfekcionizmus a  exterálna vulnerabilita) 

a vyhorenie. Hodnota koeficientu determinácie je pri konečnom modely R
2
 

= ,708 (Tabuľka 9).  

 

Tab. 10:  Výsledky viacnásobnej  hierarchickej  regresnej  analýzy  (prosociálnosť)  

 

Model  

 

R 

 

R
2  

 

Upravený 

R
2  

Smerodajn

á chyba 

odhadu 

Vyhýbanie  sa  

 

,423
a  

,179 ,170 9,32320  

Vyhývanie sa,  anxieta  

 

,492
b  

,242 ,227 9,00015  

Vyhýbanie  sa ,  anxieta,  IPA  

 

,790
c
 ,609  ,597 6,50117  

Vyhývanie sa,  anxieta,  IPA, 

burn-out  

,841
d  

,708 ,695 5,64879  

 

To znamená, ţe 70 ,8% rozptylu hodnôt v  testovom skóre závislej  

premennej prosociálnosť bolo vysvetlených týmto modelom.  Významnou 

mierou sa podieľajú rovnako úzkostná a  vyhýbavá vzťahová väzba.  

 

Tab.  11:  Koeficienty modelu  s kritério m prosociálnosť  

 

Kritérium  

 

 

Prediktor  

 

B 

 

Beta
 

 

t
 

 

Sig  

 

PROSOCIÁLNOSŤ  

IPA ,435   ,614   4 ,671 ,000  

Burn-out  - ,442   - ,408  -4,593  ,000  

Vyhýbanie  ,159   ,242   1 ,793 ,092  

Anxie ta  - ,042  -.141  -1,105  ,285  
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Našimi ďalšími  otázkami, ktoré  sme zodpovedali prostredníctvom  

regresnej analýzy sú  vplyv jednotlivých dimenzií iracionality na 

prosociálnosť a vplyv neistých vzťahových štýlov  na závislú premennú 

iracionality v  myslení. Výsledky poukazujú na signifikantú predikciu 

týchto premenných na závislú premennú v  oboch prípadoch (F1  = 29,355; 

F2  = 59,145),  pričom zo všetkých nezávislých premenných v prvom 

modele s najväčším vplyvom prispievajú k  predikcii prosociálnosti  

perfekcionizmus, exterálna vulnerabilita,  negatívne očakávania a  exterál-

na vulnerabilita iracionálnosť v  myslení (pričom tu sú najvýraznejšie 

faktory perfekcionizmus a  exterálna vulnerabilita) a  vyhorenie. Hodnota 

koeficientu determinácie je pri konečnom modely R
2
 = ,708 (Tabuľka 9).  

 

Tab. 12:  Výsledky viacnásobnej  regresnej  analýzy (prosociálnosť a  iracionálne 

presvedčenia)  

 

Model  

 

R 

 

R
2  

 

Upravený 

R
2  

Smerodajn

á chyba 

odhadu 

1 (k prosociálnost i )  ,781
 

,610 ,589 6 ,56351 

2 (k irac ionálnym presvedčenia m )  ,741 ,549 ,540 13,65605  

 

 

Tab.  13:  Koeficienty modelu s  kritério m prosociálnost i  a  iracionálnych 

presvedčení  

Kritérium  Prediktor  B Beta
 

t
 

Sig  

 

 

 

 

PROSOCIÁLNOSŤ  

Bezmocnosť  

( IPA)  

-,113  -,076  -,437  ,663 

Ideal izácia  

( IPA)  

 ,203  ,113  ,883 ,379 

Perfekcionizmus 

(IPA)  

 ,549  ,288 2,743 ,007 

Exterá lna 

vulnerab il i ta  ( IPA)  

 ,746  ,447 3,384 ,001 

Negatívne  

očakávania ( IPA)  

 ,348  ,172 1,348 ,181 

 

IRACIONALITA 
Vyhývanie sa (ECR)  ,564 ,372 5,382 ,000 

Anxie ta  (ECR)  ,641 ,585 8,469 ,000 

 

Z výsledkov zisťujeme, ţe aţ 61%  rozptylu hodnôt v  testovom skóre 

závislej premennej prosociálnosť bolo vysvetlených týmto modelom 

a 54,9% rozptylu závislej premennej iracionality môţeme vysvetliť 

neistými dimenziami pripútania.    
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5.4 Interpretácia výsledkov                                                                            

 

Na základe zistených výsledkom môţeme interpretovať nasledovné:  

1.  Hypotézu č.  1 sme potvrdili  –  v neurotickej skupine sa častejšie 

vyskytuje neistá vzťahová väzba.  

2.  Našu hypotézu č.  2 sme overili  iba čiastočne, nakoľko v  jednotlivých 

škálach iracionali ty neurotická skupina skórovala signifinatne vyššie,  

no okrem škály perfekcionizmu, kde skórovala vyššie skupina zdravých 

probantov. Rozdiely v  škále perfekcionizmu však nie sú významné.  

3.  Hypotéza č. 3 bola potvrdená čiastočne, nakoľko existujú odlišnosti  

v celkovom skóre v  PTM medzi skupinami. Štatisticky významné 

rozdiely v jednotlivých škálach sa potvrdili iba v  3 dimenziách zo 6.   

4.  Získali sme informácie o  tom, ţe sa typy vzťahovej väzby vzájomne 

odlišujú v  miere prosociálnosti . Hypotézu č. 4 sme potvrdili,  avšak nie 

v zmysle našich predpokladov, nakoľko vyššie skóre v  PTM sa 

preukázalo pri  neistom type pripútania.  

5.  Hypotéza č.  5 je podľa našich zistení potvrdená i ba čiastočne.  

6.  Hypotézu č. 6 týkajúci sa vplyvu  sme potvrdili.  

7.  Našu poslednú hypotézu sme úplne potvrdili.  
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6 DISKUSIA A ZÁVER  

 

Hlavným cieľom tejto výskumnej práce bolo zdôrazniť motívy 

typické a  dominantné pre fungovanie ľudí, ktorí  sa správajú  altruistickým 

spôsobom. Našou základnou domnienkou bolo, ţe v  prípade neurotického 

spracovania základného depresívneho konfliktu formou altruistického 

správania, je hlavným motívom človeka napĺňanie vlastného sebaobrazu 

prostredníctvom okolia a  jeho priazne (porov. Argyla,  1967; Nakonečný,  

2000; Hašto, 2005 ;  Hardy & Kisling, 2005).   

Z uvedených výsledkov môţeme v yvodiť viacero záverov. 

V neurotickej skupine sa prirodzene nachádza vyššie percento neisto 

pripútaných jedincov (87,5%) neţ v  zdravej skupine (53,3%). Napriek 

tomuto rozdielu sa percentuálne rozdelenie jednotlivých štýlov väzieb 

v skupine výberu zo zdravej populácie v našom výskume  pribliţuje 

percentuálnemu rozloţeniu vo výskume Feeneyho & Nollera (prekl.  

Simpson & Rholes, 1998) u  dospelých a  čiastočne aj Ainsworhtovej, ktoré 

tvorili deti v nízkom veku (in:  Fontana, 1997) .  Posun k neistej  väzbe 

v neurotickej skupine sme predpokladali , nakoľko neurotické poruchy sa 

spájajú okrem iného s  problémami vo vzťahovej oblasti (Ponešický,1999).   

Neurotici sa preukázali ako jedinci viac zameraní a  vyuţívajúci  

iracionálne presvedčenia v  ţivote. Tento fakt potvrdzuje aj Kondáš & 

Kordáčová (2000). Pre človeka, ktorý trpí  neurotickým konfliktom, je 

prirodzené, ţe sa snaţí istým spôsobom tomuto konfliktu vzdorovať 

prostredníctvom tzv. racionalizácie, ktorá je zaloţená na chybných 

úkonoch a  postojoch. Otázne je,  či nestoja práve iracionálne presvedčenia 

za diagnózou neurózy, nakoľko pri  týchto ochoreniach sa stretávame práve 

s internalizovaným rozkazom „musíš“,  no vnútorné potreby v  zmysle 

vlastného „chcenia“ zostávajú potlačené (porov. Horneyová, 2000; 

Ponešický,  1999).  

V prípade rozdielom medzi skupinami, ktoré vznikli v  jednotlivých 

dimenziách  prosociálnych tendencií , sú pre nás najviac zaujímavé 

významné odlišnosti . Tie sa vzťahujú najmä na dimenziu anonymného 



Vzťahová väzba a  i rac ionali ta  ako pred ik tory prosociálnych tendencií  

 
 

63 
 

prosociálneho konania, kde sa ako v  jedinej škále objavilo vyššie 

skórovanie v  zdravej populácii.  Myslíme si , ţe tento rozdiel  je spojený 

najmä s  vnútorným preţívaním ľudí,  ktorí majú v  prípade takéhoto 

konan ia záţitok, ţe sa vykonal dobrý skutok a  nepotrebujú byť odmenený 

iným spôsobom (porov. Mlčák, 2006). Významné rozdiely sa prejavili  

v emocionálne a  altruisticky zameraných prosociálnych tendenciách, kde 

vyššiu mieru tejto kvality vidíme u  neurotikov. Emoc ionálne zaloţené 

konanie tohto typu je charakteristickú určitými benefitmi z  pocitov, ktoré 

sú spojené s  takýmito situáciami (porov. Mlčák ,  2006). Rovnako musí byť 

človek vysoko empatický, čo by potvrdzovalo teóriu  Dodga (1991) 

a výskum Davidova & Gruseca (2006).  

Ak sa snaţíme interpretovať rozdiely v  miere vyhorenia, ktoré sme 

získali , zisťujeme prekvapujúce výsledky. Zdravá populácia skórovala 

v tejto premennej vyššie ako neurotická skupina. Tento fakt si  

vysvetľujeme viacerými  faktormi. Prvým z  nich je, ţe  väčšia časť  z tejto 

skupiny pracuje na jednom mieste uţ viac ako 5 či  10 rokov, čím sa 

zvyšuje ich riziko a  moţnosť vyhorenia (porov. Onderčová, 2003). Ďalš ím 

vysvetlením je pre nás fakt, ţe neurotický pacienti sú v  čase, keď sú 

preloţení na stacionárne oddelenie, kedy prebiehal náš zber údajov, uţ 

dlhšiu dobu hospitalizovaní, čim sa dostávajú do odlišného postavenia 

k práci, ako keď ju denne navštevujú. Nemocnica je pre nich ochrannou 

„bublinou“, ktorá ich izoluje od sveta a  tým ich čiastočne oddeľuje od ich 

kaţdodennej reality.   

Vývin človeka v  ţivote môţeme charakterizovať ako transformáciu 

vonkajšej  regulácie do vnútornej .  Tento progres reprezentuje zvýšenie 

komplexnosti  zrenia mozgových systémov, ktoré adaptívne regulujú 

interakciu medzi vývinovým organizmom a  sociálnom prostredím. Záţitky 

nevyhnutné pre toto zrenie sú tvorené uprostred väzbového kontextu, t . j .  

dyadickej regulácie emócií  (porov. Schore, 2001). Tento fakt sa ukázal 

zrejmým aj v  našej štúdii. Všetky fenomény, ktoré sme opisova li ,  sa 

zakladajú na teoretických konštruktoch prameniacich z  detstva. O sile 

minulosti,  ktorá vplýva na náš kaţdodenný ţivot,  a  sile záţitkov 

z predchádzajúcich období nášho ţivota môţeme iba polemizovať. Keďţe 
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aj náš výskum sa opiera o  retrospektívu, je ťaţké s  istotou tvrdiť, ţe 

všetky minulé skúsenosti  súvisia s  naším dnešným štýlom ţivota. 

I napriek tomu pribúdajú výskumy, ktoré sa snaţia tento fakt potvrdiť.  

Tucker (in: Schore,  2001) popisuje mechanizmus, ktorého základ je 

rozumieť neuropsychologickému  vývinu, čo znamená čeliť skutočnosti, ţe 

mozog je menlivý, takţe jeho štrukturálna organizácia odráţa históriu  

kaţdého  organizmu.  

Významným záverom, ktorý sme vyvodili na základe informácií 

získaných prostredníctvom výskumu, je vplyv neistej  vzťahovej väz by 

a iracionálnych presvedčení na vytváranie prosociálnych tendencií  

u človeka. Rovnako sa tu ako významný faktor objavuje miera vyhorenia. 

Všetky tieto spomínané faktory majú jedného spoločného menovateľa, 

a tým je učenie a  skúsenosť z  detského veku  (Ainsworthová, 1978; Kondáš 

& Kordáčová, 2000; Kulišťák, 2003) .   

Rovnako sme preukázali významný vplyv exterálnej vulnerabili ty 

a perfekcionizmu na vývin prosociálnosti .  Predpokladáme, ţe dôvodom je 

najmä fakt,  ţe práve tieto dve dimenzie iracionality sa na jviac opierajú 

o kvalitu vykonávanej práce, ktorá sa spája so súhlasom a  akceptáciou 

inými ľuďmi. Exterálna vulnerabili ta sa prejavuje ako zvýšená citl ivosť na 

vonkajšie vplyvy (porov. Kondáš & Kordáčová, 2000) a  perfekcionizmus 

je vytvorený ako „preventívny model“ voči odmietnutiu (Pines, 2004). 

Dokonalosť má byť teda predpokladom úspešnosti . Prosociálnosť je 

v súčasnej dobe hodnota, ktorá je veľmi preferovaná v  ideálnej predstave 

o človeku a  preto perfekcionizmus chápeme ako prostriedok, ktorým sa 

človek môţe k  tomuto ideálu priblíţiť. Vnímavosť na prostredie, ktoré tu 

predstavuje vulnerabilita, je pri takejto činnosti nevyhnutná.  

Podľa našich zistení môţeme skonštatovať, ţe sme sa priblíţili  

vysvetleniu Rudolfovho modelu (in:  Hašto, 2005) altruistického 

spracovania základného depresívneho konfliktu.  Došli sme k  záverom, ţe 

čím viac je neurotický človek prosociálny, čím viac je pomáhajúci 

(vo svojej podstate kvôli  neurotickému sebaobviňovaniu a  potrebe 

sebapotvrdzovania),  tým viac dokáţe odolávať vyhoreniu a zničeniu 

vlastnej identity.  Človek s  neurotickým spracovaním základného 



Vzťahová väzba a  i rac ionali ta  ako pred ik tory prosociálnych tendencií  

 
 

65 
 

depresívneho konfliktu formou altruizmu nevyhnutne potrebuje pomáhať. 

Ego-vzťaţné systémy ho k  tomu nútia a  tým zároveň podporujú jeho 

vnútorný konflikt, ktorý je zaloţený na stretnu tí „rodičovského (a 

spoločenského) vnútorného imperatívu“ a  vlastnej prirodzenej egoistickej 

potreby (porov. Maccoby, 1968; Ridley, 2000).  

Freud tvrdil , ţe trauma v  skorom ţivote vplýva na všetkých 

vulnerabilných ľudí, pretoţe „ego ...  je slabé ako mucha, nezrelé 

a neschopné odporu“ .  Bellis (in: Schore, 2001) tvrdí , ţe detský nezrelý 

mozog je v stave rapídneho vývinu a  preto je výnimočne cit livý na skoré 

škodlivé a bezprávne záţitky, vrátane škodlivých sociálnych záţitkov.  

I v našej štúdii  sa exterálna vulnerabilita a bezmocnosť stávajú 

najsilnejšími faktormi súvisiacimi s  prosociálnymi tendenciami.  

Avšak i  napriek našim výsledkom existuje pochybnosť,  či sú tieto 

závery skutočne relevantné. Z  výskumu Mlčáka (2007) zisťujeme, ţe 

prosociálne tendencie nemajú ţiaden signifikantný vzťah s osobnostnými 

faktormi Big Five, medzi ktorými sa nachádza aj dimenz ia neuroticizmu. 

Je teda na mieste uvaţovať o  moţných hraniciach a  limitoch nášho 

výskumu.  

 Medzi nedostatky našej výskumnej štúdie priraďujeme najmä malú 

vzorku probantov, ktorá nebola dostatočne vyváţená. Otázna je pre nás 

taktieţ validita meracích nást rojov, ktoré sme pouţili.   

Výrazné obmedzenia našej štúdie vidíme v  tom, ţe výsledky 

jednotlivých škál pouţitej  metodiky na meranie pripútania  sa vzťahujú iba 

k dvom základným dimenziám, t .j .  úzkos tlivosť a  vyhýbanie sa,  na 

základe ktorých sme odvodzovali  ostatné štýly väzieb, pričom sa jedná 

o štýly preferované vo vzťahu k  partnerovi a nie k rodičovi .  Rovnako 

ostatné pouţité meracie nástroje (okrem IPA) nie sú štandardizované na 

našu populáciu (vyuţili sme iba preklad z  anglickej verzie),  čím mohlo 

dôjsť k  skresleniu validity a  reliability dát a  tým aj našich záverov. Tento 

problém by bolo potrebné do budúcnosti ošetriť a  zvoliť si  vhodnejšie 

meracie nástroje  alebo zabezpečiť ich štandardizáciu.   
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Problematika relevantnosti  našich tvrdení sa môţe čiastočne opierať 

aj o slabú motivovanosť probantov. Veľmi veľa testových poloţiek 

pôsobilo pre mnohých odpudzujúco. Tento problém by bolo potrebné 

vyriešiť jednoduchším spôsobom testovania, resp. skrátením meracích 

nástrojov, čo môţe byť otázka našej  ďalšej výskumn ej štúdie.  

Námety a  vedecké či teoretické problémy,  ktoré môţu byť 

zaujímavé pre nasledujúce štúdie  sú napr. problematika  zmeny vzťahovej 

väzby, ostatné formy neurotického spracovania vzťahovej traumy 

a preskúmanie jednotlivých štýlov pripútania v  nadväznosti  na budúce 

fungovanie osobnosti, prosociálnosť ako fenomén etických a  morálnych 

noriem, korene iracionálnych presvedčení v  našej spoločnosti, spôsoby 

diferenciácie medzi patologickým a  zdravým typom altruizmu a  mnohé iné 

témy, ktorých základné otázky pramenia z  našich zistení.  

Záverom sa dostávame k  otázke, či  existuje čistý altruizmus. 

Môţeme pochybovať o  jeho existencii,  no nemôţeme pochybovať o  tom, 

ţe ľudia pomáhali , pomáhajú a  vţdy aj  budú pomáhať. Motivácia toho –  

ktorého človeka je pre nás zatiaľ skrytá.  Dobrovoľníctvo sa u  nás 

vyskytuje neustále (Králiková, 2006)  a jeho úroveň sa kaţdoročne zvyšuje 

vďaka mládeţníckej politike a  podpore Európskej únie (Biela kniha, ktorá 

je prakticky alfou aj omegou práce s  mládeţou). Avšak i  títo dobrovoľníci 

sú oceňovaní za svoje činy (napr. Cena MOST, Firemný filantrop, 

Dobrovoľník roka, Dar roka, Úsmev ako dar a  iné benefičné akcie).  

Otázkou je,  či  sa takýmto spôsobom nevytráca motivácia pôvodne 

anonymného prosociálneho spôsobu pomáhania a  nedochádza k  verejnému  

pomáhaniu na základe potreby človeka posilňovať vlastnú identitu.  
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Príloha 1:  Informovaný súhlas a testová batéria 

INFORMOVANÝ SÚHLAS 

Milý/á respondent/ka,  

obraciame sa na Vás so žiadosťou o účasť v našom výskume. 

Pre zváženie Vašej účasti, resp. neúčasti vo výskume, si pozorne 
prečítajte nasledujúce informácie. 

Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu je zistiť, či sa prosociálne správanie 
spája s určitým spôsobom myslenia a či s ňou súvisí  určitý spôsob 

výchovy v pôvodnej rodine.  

Podmienky účasti vo výskume 

Účasť vo výskume je anonymná a dobrovoľná. Účasť, resp. 
neúčasť je Vašim osobným rozhodnutím. Z účasti ani neúčasti na 

výskume pre Vás nebudú plynúť žiadne dôsledky. Vašou úlohou bude 
vyplniť 4 výskumné  dotazníky (IPA, CRI, PTM, TMV) podľa uvedenej 

inštrukcie.  

Informovanie účastníkov výskumu 

 V prípade záujmu o Vaše výsledky v jednotlivých dotazníkoch 

ako aj o závery nášho výskumu napíšte, prosím, čitateľne Vašu e-

mailovú adresu, príp. iný kontakt:                 
_______________________ 

Využitie získaných dát 

Všetky získané dáta budú použité výlučne na výskumné účely 

a prístup k nim budú mať iba realizátori výskumu, prípadne realizátori 

iných, príbuzných výskumov.  

Riziká účasti vo výskume 

Niektoré položky (výroky) v dotazníkoch sa môžu týkať 

intímnych a osobných nepríjemne vnímaných skutočností, a preto sa 
v priebehu ich vypĺňania môžu objaviť pocity psychického 

diskomfortu.  

Vyjadrenie súhlasu 

Vyplnením výskumného dotazníka vyjadrujete svoj súhlas 
s účasťou vo výskume a súhlas s použitím výskumných dát podľa 

vyššie uvedených podmienok.  

Ivana Tomanová, študentka a realizátorka výskumu 
Katedra psychológie FF TU v Trnave 



Najprv, prosím, vyplňte sociologické údaje, ktoré budú slúžiť len 
k štatistickej analýze: 

 

Vek:   Pohlavie: □ muž  Vzdelanie (škola, odbor):   

□ žena 

 
 

Ako dlho a v akej organizácii pracujete: 
 
 

 

 
 

IPA 
 

Máte pred sebou rozličné výroky a tvrdenia. Vyjadrite sa ku každému 

výroku, nakoľko s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte, a to pomocou 
nasledovnej stupnice: 

   
5 – som presvedčený/á, že to tak je 
4 – myslím, že to tak je 

3 – neviem, či je to tak alebo nie 
2 – myslím, že to tak nie je 

1 – som presvedčený/á, že to tak nie je 
 

___   1. Šťastie je zásadne vecou náhody. 

___   2. Úsilie po sebazdokonaľovaní býva spravidla neúspešné. 

___     3. Aj najlepší priateľ časom sklame a zlyhá. 

___   4. Svedomie nedovolí človeku zabudnúť na nesprávne konanie ani  

      po rokoch. 

___    5. Medzi ľuďmi by sa vôbec nemali vyskytovať nedorozumenia. 

___   6. Všetko zlo treba potlačiť. 

___   7. Mienka druhých ľudí výrazne ovplyvňuje naše konanie. 

___   8. Človek sa usiluje, aby ho mal každý rád. 

___   9. Je márne priečiť sa osudu a okolnostiam. 

___ 10. Cítim sa isto iba vtedy, ak sa môžem na niekoho celkom  

      spoľahnúť. 

___ 11. Nestojí za veľa ten, kto nevenuje náležitú pozornosť našim  

      problémom  a ťažkostiam. 

___ 12. To, po čom človek túži, je vždy žiarivejšie ako to, čo má. 

___ 13. V budúcnosti ma ešte určite postihnú nejaké nebezpečné  

     choroby. 

___ 14. Človek by mal byť v každej situácii perfektný. 

___ 15. Na svete bude dobre až vtedy, keď sa v živote ľudí veľa zmení  

      k lepšiemu. 

___ 16. Je žiaduce, aby každý oceňoval všetky moje klady. 

___ 17. Je tragické, ak nám osud prináša len samú smolu. 

  

 

 



___ 18. Voči nepriazni osudu je človek úplne bezmocný. 

___ 19. Silná citová väzba na druhého človeka býva škodlivá. 

___ 20. Svedomie je natoľko citlivé, že v nás vyvolá pocit viny už pri  

      myšlienke na niečo nedovolené alebo zlé. 

___ 21. Väčšina ľudí – keby mohla – chcela by sa celkom prerobiť.  

___ 22. Človek k vlastnej spokojnosti bezpodmienečne potrebuje  

      pocit, že to, čo urobil, sa už lepšie urobiť nedá. 

___ 23. Náš životný partner by nám mal splniť všetky želania a túžby. 

___ 24. Je hrozné, ak nám bránia uskutočniť, čo si zaumienime. 

___ 25. Každý človek by mal všetko robiť dokonale. 

___ 26. Je strašne nepríjemné, ak ľudia vycítia moju slabosť. 

___ 27. Koreňom zla sú zvyčajne vonkajšie okolnosti. 

___ 28. Byť zodpovedný za všetky svoje vážne rozhodnutia je nad  

      sily jednotlivca. 

___ 29. Citlivé svedomie človeku iba zbytočne skomplikuje život. 

___ 30. Je rozhodne nutné nájsť spôsob, ako sa vyhnúť všetkým  

      nebezpečenstvám. 

___ 31. Rodičov nič neospravedlňuje, ak zo svojich detí  

      nevychovajú čo najdokonalejších ľudí. 

___ 32. Sklamaniu sa vyhne iba ten, kto verí len sebe samému. 

___ 33. Nezištní ľudia na svoju povahu nakoniec vždy doplácajú. 

___ 34. Moja minulosť určite nepriaznivo ovplyvňuje môj súčasný život. 

___ 35. Bez pomoci svojich blízkych by bol človek celkom stratený. 

___ 36. Cudzím ľuďom sa usilujeme zapáčiť sa. 

___ 37. Ak niekto verejne odhalí náš nedostatok, je to hrozne trápne. 

___ 38. Pre plnohodnotný život treba mať perfektné šťastie. 

___ 39. Kto sa nadmerne zaoberá možnými nebezpečenstvami,  

      napokon sa mu skutočne prihodí niečo zlé. 

___ 40. Človek má konať tak, ako sa to považuje za vhodné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOČTE STRANU ! 



CRI 

 

Nasledovné vyhlásenia sa týkajú Vašich pocitov v partnerských 

vzťahoch. Máme záujem o pocity všeobecne zo všetkých Vašich skúseností, 

nielen čo sa deje vo Vašom aktuálnom vzťahu. Reagujte na každé 

vyjadrenie označením miery súhlasu (7) alebo nesúhlasu (1) na nasledovnej 

stupnici: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Vôbec 

nesúhlasí

m 

Nesúhlasí

m 

Čiastočne 

nesúhlasí

m 

Neviem 

sa 

rozhodn

úť 

Čiastočn

e 

súhlasí

m 

Súhlasí

m 

Úplne 

súhlasí

m 

 

___  1. Uprednostňujem neukazovať partnerovi, ako sa v hĺbke  

     srdca cítim. 

___  2. Bojím sa, že budem opustený. 

___  3. Cítim sa veľmi pohodlne, keď som blízko môjmu partnerovi. 

___  4. Veľmi sa obávam o moje vzťahy. 

___  5. Práve vtedy, keď sa môj partner začne ku mne približovať,    

           zistím, že sa od neho vzďaľujem. 

___  6. Obávam sa, že moji partneri sa nebudú o mňa starať tak,  

     ako sa budem o nich starať ja. 

___  7. Cítim sa nepríjemne, keď sa môj partner snaží ku mne príliš  

     priblížiť (dostať sa ku mne bližšie). 

___  8. Robím si veľké starosti, či svojho partnera nestratím. 

___  9. Necítim sa pohodlne, keď sa mám partnerovi otvoriť. 

___ 10. Často si prajem, aby partnerove city voči mne boli tak silné,  

        ako moje city voči nemu/nej. 

___ 11. Chcem sa dostať bližšie (priblížiť) k môjmu partnerovi, no  

         neustále sa odťahujem. 

___ 12. Často si prajem úplne splynúť s mojím partnerom a to ho  

      niekedy odstraší. 

___ 13. Som nervózny, keď sa môj partner dostane príliš blízko. 

___ 14. Bojím sa, že zostanem sám. 

___ 15. Cítim sa nepríjemne, keď mám moje osobné myšlienky  

      a pocity zdieľať s mojím partnerom. 

___ 16. Moja túžba byť veľmi blízko niekedy odstraší ľudí. 

___ 17. Skúšam sa vyhnúť tomu, aby som sa dostal príliš blízko  

      k môjmu partnerovi. 

___ 18. Potrebujem veľa opätovných uistení o tom, že ma môj  

      partner miluje. 

___ 19. Je pre mňa relatívne jednoduché dostať sa blízko k môjmu    

      partnerovi. 

 



___ 20. Niekedy sa mi zdá, že nútim mojich partnerov, aby mi  

      ukazovali viac citov, oddanosti. 

___ 21. Považujem za ťažké dovoliť sebe byť závislý na partnerovi. 

___ 22. Neobávam sa často toho, že budem osamelý. 

___ 23. Uprednostňujem nebyť príliš blízko partnerovi. 

___ 24. Keď nemôžem presvedčiť partnera, aby sa venoval mne,  

      som rozrušený a nahnevaný. 

___ 25. Hovorím môjmu partnerovi takmer o všetkom. 

___ 26. Myslím si, že môj partner sa mi nechce priblížiť natoľko,  

      nakoľko by som chcel. 

___ 27. Obyčajne diskutujem s partnerom o mojich problémoch  

      a záležitostiach. 

___ 28. Keď nie som zaangažovaný do vzťahu, cítim trochu úzkosti  

      a nedostatok bezpečia. 

___ 29. Cítim sa príjemne, keď som závislý na partneroch. 

___ 30. Začnem byť frustrovaný, keď môj partner nie je pri mne  

      tak, ako by som si to prial. 

___ 31. Nevadí mi žiadať partnera o pohodlie, radu alebo pomoc. 

___ 32. Cítim sa frustrovaný, ak môj partner nie je k dispozícii, keď  

      ho potrebujem. 

___ 33. Pomáha mi, keď sa môžem obrátiť na môjho partnera  

      v prípade núdze. 

___ 34. Ak partner so mnou nesúhlasí, cítim sa naozaj zle. 

___ 35. Obraciam sa na môjho partnera s mnohými vecami, vrátane  

      útechy a upokojenia. 

___ 36. Rozčuľujem sa, keď môj partner trávi čas vonku bezo mňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTOČTE STRANU ! 



PTM 

 

 Nasledujú výroky, s ktorými môžete, ale nemusíte súhlasiť. Prosím, 

označte jednotlivé výroky podľa toho, do akej miery Vás vystihujú. Použite 

pri tom nasledujúcu stupnicu: 

 

5 – výrok ma vystihuje úplne 
4 – výrok ma vystihuje veľmi 

3 – v niečom ma vystihuje, no v niečom nie 
2 – výrok ma vystihuje málo 
1 – výrok ma vôbec nevystihuje 

 

___  1. Lepšie dokážem pomôcť iným ľuďom, keď ma niekto pozoruje. 

___  2. Zlepšuje mi náladu, ak môžem potešiť niekoho, kto je nahnevaný. 

___  3. Keď sú okolo mňa iní ľudia, je pre mňa jednoduchšie pomáhať  

  v núdzi. 

___  4. Myslím si, že jedna z najlepších vecí pri pomáhaní iných je, že  

  vyzerám dobre. 

___  5. Zrieknem sa pomôcť niekomu, ak sú v prítomnosti iní ľudia. 

___  6. Inklinujem pomáhať ľuďom, ktorí sú v skutočnej kríze alebo núdzi. 

___  7. Keď ma niekto požiada o pomoc, nie som z toho v žiadnych  

  rozpakoch. 

___  8. Uprednostňujem darovať peniaze bez toho, aby to niekto vedel. 

___  9. Inklinujem pomáhať ľuďom, ktorí sú na tom veľmi zle. 

___ 10. Verím, že pri darovaní veci alebo peňazí sa ľudia cítia lepšie,  

   keď majú z toho nejaké výhody. 

___ 11. Radšej pomáham druhým, ktorí potrebujú pomoc, keď nevedia,  

   kto im pomáha. 

___ 12. Radšej pomáham druhým najmä vtedy, keď sú skutočne  

   sentimentálny. 

___ 13. Najlepšie sa mi darí pomáhať ľuďom, keď sa na mňa niekto  

   pozerá. 

___ 14. Je pre mňa jednoduché pomáhať iným, keď sú v zlej situácii. 

___ 15. Väčšinu času pomáham iným, keď nevedia, kto im pomáha. 

___ 16. Verím, že by som mal dostávať viac odmien za čas a energiu,  

   ktorú vynakladám na dobrovoľnícku prácu. 

___ 17. Najlepšie reagujem na pomáhanie iných, keď sa jedná  

   o veľmi emocionálnu situáciu. 

___ 18. Nikdy nečakám pomoc od druhých, keď provokujú/požadujú to. 

___ 19. Myslím si, že pomáhať iným bez toho, aby o tom vedeli, je  

   najlepšou situáciou. 

___ 20. Jedna z najlepších vecí na dobročinnej činnosti je to, že to  

   dobre vyzerá na mojom resume. 

___ 21. Emocionálne situácie vo mne vytvárajú potrebu pomáhať  

   iným v núdzi. 

 



___ 22. Často obdarovávam bez toho, aby o tom niekto vedel,  

   pretože sa potom cítim dobre. 

___ 23. Cítim, že keď niekomu pomôžem, mal by ten človek  

   v budúcnosti taktiež pomôcť. 

___ 24. Často pomáham iným, aj keď viem, že z toho nebudem mať nič. 

___ 25. Obyčajne pomáham iným, keď sú veľmi rozrušený. 

 

 

 

TMV 

 

Pred vami je niekoľko výrokov týkajúcich sa vášho života, s ktorými 

môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť. Pri každom z výrokov označte na stupnici 

od 1 (nikdy) do 7 (stále) odpoveď, ktorá najlepšie vyjadruje váš názor 

(podľa častosti výskytu v poslednom mesiaci). 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nikdy Raz alebo dvakrát Zriedka Niekedy Často Prevažne Stále 

 

___ 1. Mám sklon k negatívnemu premýšľaniu o mojej práci. 

___ 2. Som ľahšie podráždený/á už malými problémami alebo  

    mojimi spolupracovníkmi. 

___ 3. Cítim neporozumenie a neuznanie od mojich  

    spolupracovníkov. 

___ 4. Cítim sa pod nepríjemnou úrovňou tlaku, aby som mal úspech. 

___ 5. Cítim, že mám viac práce, než som prakticky schopný/á  

    zvládnuť. 

___ 6. Cítim, že nemám čas robiť mnoho vecí, ktoré je dôležité  

    urobiť pre vykonanie kvalitnej práce. 

___ 7. Mám pocit, že nemám čas plánovať tak veľa, ako by som rád. 

___ 8. Na konci pracovného týždňa sa cítim unavený, vyčerpaný. 

___ 9. Cítim sa unavený, keď sa ráno vstanem a je predo mnou  

    opäť pracovný deň. 

___ 10. Cítim sa plný síl. 

___ 11. Moja práca ma frustruje. 

___ 12. Myslím si, že sa pri mojej práci príliš namáham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEM VÁM ZA SPOLUPRÁCU ! 
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