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Úvod 
 

ačiatok 21.storočia s 

pripravenou kvantovou 

rýchlosťou pokračuje 

v rozvoji informačných 

technológii z predchádzajúcich 

rokov. Vo vzájomne prelína-

júcich nepredvídateľných zápla-

vách  na rôznorodých úrovniach 

sa neustále obmieňajú až do 

schopnosti samoutvárania po 

veľkom tresku, ktorý nás ešte 

len čaká. To sa týka aj človeka, 

jeho osobnosti, prežívania 

a fungovania v sociálnom a prí-

rodnom svete globalizácie. 

Psychoterapeut Jan Poněšický 

(1999) poznamenáva, že svet 

21. storočia bude vyžadovať pre 

fungovanie hospodárskeho 

vývoja rýchlu zmenu postojov, 

správanie, zvyklostí, znalostí či 

zamestnania, ktorá presahuje 

našu pomalú adaptabilitu, ktorú 

sme si priniesli z minulého 

storočia. Poněšický doslova 

uvádza: “Rýchly spoločenský a 

technický vývoj informačnej 

“postindustriálnej” spoločnosti 

Z 
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bude vyžadovať flexibilnú, 

potenciálne mnohopočetnú 

identitu (osobnosť). “Nová 

identita” sa práve stane schop-

nosťou rýchlo sa prispôsobiť, s 

hrdosťou nad pružnosťou. S  

ľahkosťou sa bude človek 

schopný vžívať do nových rolí, 

úloh či povolaní.” (Poněšický 

1999, s.168).  

Významnú úlohu bude zohrávať 

každodenná psychológia člo-

veka, jeho miesto v spletí 

sociálnych vzťahov, v ktorých 

sa bude vedieť s chuťou citlivo 

orientovať prostredníctvom svo-

jej emocionality. Pociťovania so 

súčasným kognitívnym spraco-

vaním.  

 

 

 

 

 

 

 

V tomto smere mnohopočetnosť 

identity osobnosti človeka 

otvára možnosť prejavenie 

latentných dispozícií osobnosti. 

Uchopenie fungovania reality 

inovatívnym spôsobom alebo 

prehodnotením doterajšej stra-

tégie, vylepšenou adaptáciou 

vzhľadom na zmenené pod-

mienky existencie.     
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Autor photo: Igor Rybnikov 
 

Ja SOM a My 

SME 

 

a SOM je spojená s 

identitou osobnosti člo-

veka. Identita sa utvára 

od raného detstva v 

interakčných vzťahoch k blíz-

kym osobám, kde prežíva seba 

v rodine ako My SME, 

neskoršie v rovesníckych sku-

pinách sebapodobných obdobne 

ako My SME. Kruh záujmu 

o svet  sa tak rozširuje. 

Identifikáciou sociálnych rolí sa 

človek postupne učí, aby vedel 

úspešne vstúpiť do rozmanitých 

formálnych a neformálnych 

sociálnych uskúpení a nestratil 

pritom seba. Vedel fungovať 

ako My SME v každej sociálnej 

skupine, pričom nepostrádal 

svoju prirodzenosť – identitu. 

Nejde o jednu vlastnosť. Je to 

charakteristika mnohých vlast-

ností osobnosti človeka, ktorú 

môžeme považovať za schop-

nosť príznačnú pre mnoho-

početnosť identity osobnosti 

človeka. Progresívne adaptív-

neho a kreatívneho  jedinca v ut-

várajúcom sa v súčasnom svete 

globalizácie.  

Aby sa mohla identita osobnosti 

človeka vo svojom živote 

prejaviť svojou mno-

hopočetnosťou, v detstve má 

pobudnúť ako Ja SOM v lás-

kavom a dôverujúcom prostredí 

vzťažných osôb (rodiny) My 

SME, ktoré reálne akceptuje 

individuálnu jedinečnosť 

vyvíjajúcej osobnosti dieťaťa - 

jeho Ja. Pri deprivácii 

základných potrieb bazálnej 

J 



ANTONIN KOZOŇ                                                                     SOM PRETO, ŽE SME 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
10 

 
 

istoty v socializácie dieťaťa, 

neskoršie v jeho živote 

pri zaťažujúcich situáciách, pri-

chádza k sociálnemu zlyhaniu. 

Mnohí jedinci sociálne 

prežívajú seba (Ja SOM) nie ako 

My SME, ale preto, že Vy STE, 

ako svoju identitu. Jednoducho 

povedané. Nie som, ale exis-

tujem preto, že Vy STE. Pri 

takejto pozícií jedinec sa stáva 

závislý od iných jedincov, ktorí 

síce môžu predstavovať iden-

tifikačný vzor pre nápodobu, ale 

nápodoba neprechádza proce-

som imprintingu pre ukotvenie 

ako trvalej vlastnosti osobnosti 

jedinca v amygdalách mozgu.  

 

V nestálosti identity Ja SOM 

tkvie závislosť na inom (iných). 

Vytvorená závislosť ponúka 

sebaprežívajúcu identitu v ko-

ridore potrieb Vy STE a posky-

tuje iluzívnu stálosť identity. Sú 

aj iné podoby nestálosti identity, 

ktoré môžeme nájsť pod 

psychiatrickými diagnózami 

duševných porúch. Dokonca pri 

bipolárnych poruchách môže 

mať jedinec integrované viaceré 

na sebe nezávislé Ja s rôznou 

úrovňou mnohopočetnosti iden-

tity vo svojej osobnosti ako stálu 

súčasť Ja SOM.  

 

Stručne povedané. Identita sa 

stáva v priebehu ontogenézy 

súčasťou Ja (SOM), ktoré je 

v každej bunke tela už pri 

narodení. Počas ontogenézy 

identita poskytuje JA osobnosti 

jedinca schopnosť aj  seba-

uvedomenia Ja SOM. Kladie si 

otázky: Aký som? Aký som bol? 

Aký by som mohol byť? Ako má 

vnímaš - vnímate, vidíš – vidíte 

a ako ma chápeš - chápete?  Ako 

sa ja vidím?  

 

V časových líniách minulosti, tu 

a teraz a projektovaní budúc-

nosti v životnej histórii jedinca, 

pri jeho pohybe v okolitom 

priestore, umožňujú odpovede 

na dané a ďalšie otázky ako 

prijať v rôznych životných 

situáciách najvhodnejšiu po-

dobu prejavu, vyhnúť sa 

prípadnému prejaveniu postoja. 

Čím je identita osobnosti 

jedinca bohatšia na informácie 
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získané v priebehu života 

výchovou, vzdelávaním a skú-

senosťami a tieto sú emo-

cionálne ukotvené v amyg-

dalách mozgu, môže sa identita 

štruktúrovať do rozmanitých 

podobenstiev a tak nadobúdať 

na mnohopočetnosti.  

Ja (SOM) zostáva na pozadí 

stále to isté, dáva identite 

osobnosti jedinca určité mož-

nosti výberu k zaujatiu postoja 

a konania v rôznych situáciách 

sociálneho a prírodného sveta. 

Mnohopočetnosť identity Ja 

(SOM) umožňuje osobnosti 

jedinca lepšie sa zorientovať 

v rozširujúcom časopriestore 

sveta globalizácie pre 

efektívnejšie svoje bytie 

v prospech iných, ktorí sú 

súčasťou jeho záujmu. 

Spolupatričnosť sa stáva naj-

vyššou cnosťou.  

V sociálnych sieťach vir-

tuálneho sveta môže byť 

identifikácia falošná  z hľadiska    

 

identity   Ja SOM  a  vo virtu-

álnom svete sociálnej skupiny 

My SME pre obťažne potvr-

denie pravdivosti  vzájomnej 

totožnosti pre komunikujúcich. 

Navonok, identita ako keby 

nadobúdala podobu bipolárnej 

poruchy osobnosti, kde svoju 

jednu identitu JA (SOM) 

prežíva teraz TU a s druhou 

privlastnenou identitou Ja 

(SOM) vstupuje TAM do 

virtuálneho sveta s jedincami 

(jedincom) sociálnej skupiny 

My (SME), ktorá môže byť 

taktiež dvojtvárna, neúprimná.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTONIN KOZOŇ                                                                     SOM PRETO, ŽE SME 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
12 

 
 

Autor photo:  Tone Tsukitani 



ANTONIN KOZOŇ                                                                     SOM PRETO, ŽE SME 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
13 

 
 

 

 

Mozog - vesmír 

vesmírov 
 

lovek vo svojom živote 

v spletí interakčných 

vzťahoch prechádza 

stálymi imprintingo-

vými identifikáciami. Z hľa-

diska svojich záujmových 

potrieb  a hodnotnej orientácie, 

si ich rozširuje a uchováva v 

psychike svojho mozgu. Stávajú 

sa latentnými schopnosťami, 

ktoré sú súčasťou obrazu mno-

hopočetnosti identity osobnosti. 

Táto uvedená identita s 

mnohopočetnou plasticitou 

poskytuje jedincovi nielen 

adaptáciu v dynamicky pre-

menlivých podmienkach pro-

stredia globalizujúceho sveta, 

ale uschopňuje ho s pridanou 

hodnotou pretvárať sociálne a 

prírodné prostredie. Stáva sa 

spolupodieľajúcim tvorcom da-

ností v novo utváraných sku-

točností sociálneho a prírodné-

ho prostredia.  

Mozog človeka svojou kogni-

tívnou kapacitou, čo do 

rýchlosti, zaostáva za 

vytvorenými informačnými 

technológiami, ako jeho 

zmyslové orgány zraku za 

teleskopom, ktorým môže 

nazerať do diaľav vesmíru. 

Schopnosť spracovania infor-

mácií neurónmi je daná 

chemickou cestou s elektrickým 

prenosom z miesta na iné 

miesto, má síce uvedené 

prirodzené obmedzenia, ale jeho 

kvalitatívne schopnosti pos-

kytujú prostredníctvom neu-

rónovej siete neuveriteľný počet 

jednotlivých stavov. Owen 

Flagan (1995, s. 21) uvádza, že 

je to až 101014. Aby sme si vedeli 

tento číselný údaj predstaviť, 

Paul Churchland (1989, s. 132) 

nám na porovnanie poskytuje 

informáciu, že celkový počet 

elementárnych častíc v celom 

vesmíre, ktorých sa vo 

všeobecnosti odhaduje asi na 

1087. Iný autor Richard M. 

Restak (1998, s. 39) uvádza, že 

Č 
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počet kladných nabitých častíc v 

celom známom vesmíre je len 

10 nasledované osemdesiatimi 

nulami .  

Mozog poskytuje vzájomný 

prestup informácii zo všetkých 

jeho oblastí na spracovanie, čím 

neživá časť prírody nedisponuje 

a tak informácie sa pohybujú len 

vo vymedzenom priestore.   

Aj mozog má svoje obmedzenia 

v tom zmysle, že sú zapnuté len 

tie časti,  ktoré  dostanú    stimul, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatné časti sa zapnú podľa 

potrieb a zasa iné vypnú. 

Udržuje sa tým energetická 

rovnováha, čo má význam pre 

psychosomatické zdravie. Podľa 

toho sa ukazuje, že zdroje 

mozgu sú nevyčerpateľné, ale 

napriek tomu prichádza u 

človeka k jeho osobným, 

pracovným a spoločenským 

zlyhaniam. 
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Psychosomatizácia 

- náhrada za 

identitu   
 

áš priamy dotyk s 

terajšou realitou sociál-

nych a zamestnanec-

kých vzťahov nasvedčuje, že  

vízia mnohopočetnosti identity 

osobnosti človeka sa stáva skôr 

želaním, než skutočnosťou pri 

naplnení potrieb pracovných 

procesov alebo fungovania 

v sociálnom prostredí jedinca. 

Nastupujúci nárast psychických, 

psychosomatických zlyhaní a 

porúch správania, naznačuje, že 

postoje pri riešení nových 

požiadaviek doterajším celost-

ným psychickým uchopovaním 

(kognitívnym s menšou účas-

ťou emocionality) presahuje 

kvantitatívne možnosti človeka 

N 
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pre uvedené neurologické 

obmedzenia. Človek ako keby si 

to nechcel uvedomiť, že ide 

o obdobný stav ako je to u 

zmyslových orgánov. Zamest-

návatelia kladú také požiadavky 

na zamestnanca, ktoré sú často v 

protiklade s prirodzenosťou 

osobnosti zamestnanca. Pri ich 

plnení u zamestnanca prichádza 

súčasne na viacerých miestach 

mozgu nekoordinovanej aktivá-

cii neurónových stavov, ktoré 

mozgovú činnosť rýchlo 

vyčerpávajú.  

Teória M. J. Kirtona (1992)  

kognitívneho štýlu adaptívnosti 

(robiť veci lepšie) a ino-

vatívnosti (robiť veci inak),  ale 

už aj naše poznatky z psycho-

terapeutickej  praxe s jedincami 

po strate zamestnania a jedincov 

s neurotickými poruchami, na-

povedajú, že ak sa človek 

nepohybuje  v sociálnom pros-

tredí svojim prirodzeným tem-

pom, môže síce zvýšiť na 

základe vonkajších požiadaviek, 

či svojho sebadonútenia, pro-

duktivitu, alebo sociálnu 

úspešnosť, avšak o to rýchlejšie 

nastupuje útlm; ak nie, vznikne 

distorzia rôzneho charakteru bez 

toho, aby si toho človek 

častokrát uvedomoval. Každý 

jedinec je nastavený vlastnými 

biologickými hodinami pre 

pohyb v čase, ktorý sa v súčas-

nom globalizácie ako keby 

zrýchlil tempo. Niekto takýchto 

hodín má vo svojom vnútri 

viacero a používa ich podľa toho 

v akom časovom pásme sa 

nachádza. Iný zasa ma len 

jediné, aj to presne nastavené s 

potrebou stáleho nabíjania.  

Predpokladá sa, že u niektorých 

detí, ak neboli v ranom veku 

v období kojenia stimulované 

srdcom a dychom matky, môže 

prísť nevyjasnenému úmrtiu 

dieťa, ktoré bolo inak zdravé, 

pre zástavu srdca. Obdobne by 

sme mohli niečo takého 

predpokladať u genetických 

dispozíciách k autizmu, kde je 

zvýraznená schopnosť vnímať 

harmóniu podnetov. Takto v 

menšej miere orientovaní 

jedinci sú vynikajúci zamest-

nanci, kde treba vo vzájomnej 

nadväznosti dodržiavať techno-
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logický postup. Každé vybo-

čenie z rytmu v nich vyvoláva 

psychosomatické znepokojenie. 

Pri dlhšom pretrvávaní pra-

covnej disharmónií sú medzi 

prvými, ktorí opúšťajú pracovnú 

pozíciu v zamestnaní. 

Na vysvetlenie ako opačný 

príklad uvedieme problémy 

klientky z našej praxe, ktorá sa 

po tragickom úmrtí rodičov, keď 

mala 3 roky, identifikovala (Ja 

SOM) s bezdetným ujom z 

matkinej strany (My SME), 

ktorý ju vychovával. Bol 

špičkovým bankovým odbor-

níkom v oblasti finančných 

analýz. Klientka po absolvovaní 

ekonomickej univerzity ob-

dobnú činnosť v zamestnaní s 

úspechom začala vykonať až do 

doby, keď sa začala u nej 

prejavovať klaustrofóbia. Po 

zmene pracovného zaradenia u 

toho istého zamestnávateľa na 

úsek marketingu úverov, jej 

príznaky neurotickej poruchy 

ustúpili, pretože mala možnosť 

nakladať s pracovným časom 

podľa nepredvídateľných aktu-

álnych nárokov pracovnej 

činnosti, čo bolo v protiklade s 

tým, čo predtým systematicky, 

stereotypne vykonávala. Ide o 

to, nie či človek dokáže tu 

pracovnú činnosť vykonávať, 

ale ako sa v nej cíti.  

Ide o oblasť kognitívneho štýlu 

adaptívnosti - inovatívnosti, 

ktorej tri súčasti M. J. Kirton 

označil ako (1) konformitu, 

ktorá je popísaná v prípade 

klientky, ďalej ide o  (2) pohyb 

v priestore - efektívnosť a o (3) 

originalitu – dispozíciu ako 

schopnosť v tomto priestore a 

čase kvantifikovať myšlienkové 

produkcie na určitej kvali-

tatívnej úrovni.  
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Kognitívny štýl 

ponúka riešenie 

pre život vo svete 

globalizácie  
 

 

ichard M. Restak 

(1995, s. 82)  pred-

pokladá, že neuro-

vedci budú v blízkej 

budúcnosti schopní diag-

nostikovať a robiť vedecké 

odhady o osobnosti a 

“kognitívnom štýle” (ako osoba 

používa pamäť, aké má vzorce 

myslenia a odpovedania atď.), 

aby sa vedela nastoliť účinná 

liečba rôznych psychických 

porúch a zlyhania.  

Už v súčasnosti vedia  hlbinní 

psychoterapeuti na základe 

psychodynamickej diagnostiky 

úspešne vyliečiť ťažké psycho-

somatické a iné psychické 

poruchy na základe poznania 

emócii  na scénickom pozadí 

situácie vzájomného stretnutia 

cez vlastnú emocionálnu 

odozvu (prenos - protiprenos). 

Pravdepodobne cit nenahradí 

ani v budúcnosti aj ten 

najdokonalejší diagnostický 

nástroj na identifikáciu che-

mických zmien v mozgu, ale 

umožní potvrdenie istejšieho 

pokračovania po správnej ceste.  

Podľa Edwarda O. Wilsona 

emocionálne obvody lim-

bického systému pri neúmer-

nom zaťažení zaplavujú myseľ 

scenármi, ktoré sú plné strachu a 

neskoršieho hnevu, ktorý  jasne 

sústredí pozornosť mozgovej 

kôry a vytlačí z mysle všetky 

ostatné myšlienky, ktoré nie sú 

potrebné v danom okamžiku 

(1999, s. 129). Ich návrat do 

pôvodného stavu u každého 

jedinca prebieha rôzne. Môžeme 

povedať, že určitú rolu tu 

zohráva biologická zložka 

temperamentu, ktorá je pre 

nositeľa zrejmá. Menej vie o 

kognitívnom štýle inovatívnosti 

R 
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- adaptívnosti, ktorý je schopný 

nositeľ v sebe cez  Ja (SOM)  

identifikovať, lebo ide za 

bežných okolnosti o stálu                      

charakteristiku neuvedomo-

vaného preciťovania. Problém 

je v tom, že k tomu nebol človek 

naučený. Súčasná doba sveta 

globalizácie si žiada pre oblasť 

pracovného trhu nového člove-

ka s mnohopočetnosťou iden-

tity, ale človek môže ponúknuť 

len to čo je Ja SOM: jedinca  s 

možnosťou túto mnoho-

početnosť identity v sebe 

identifikovať a k tomu niečo z 

hľadiska potrieb nových 

pracovných zručností sa naučiť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohopočetnosť identity je 

obsiahnutá v kognitívnom štýle a 

v jeho vymedzeniach má 

prirodzené predpoklady pre-

javenia sa. Analogicky to môžeme 

porovnať uhlom pohľadu do 

vesmíru, ktorý aj napriek svojej 

ohraničenosti, má nevyčerpateľné 

možnosti poznania. 
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Autor photo: Tone Tsukitani 

 

Integrácia - 

superpozičný 

stav vízie 

a reality 
 

nohopočetnosť iden-

tity osobnosti člove-

ka umožňuje jedin-

covi svojim spôso-

bom rýchlo sa adaptovať na 

dynamické podmienky v spolo-

čenských a zamestnaneckých 

vzťahoch. Mnohopočetnosť 

identity osobnosti je predurčená 

jedinečnosťou kognitívneho štý-

lu inovatívnosti-adaptívnosti a 

jeho obsahom stáva mno-

hopočetná identifikácia, ktorej 

korene nájdeme v ranom 

detstve. U mnohých ľudí s 

poruchami v sociálnych vzťa-

hoch sa prejavuje táto iden-

tifikácia pri potvrdení Ja SOM 

síce ako správna, ale prevzatie aj 

s jedinečným kognitívnym 

štýlom, ktorý patrí iden-

tifikačnému vzoru spadajúca do 

okruhu My SME, je už  

omylom. V takomto prípade 

akoby človek hľadal sám seba v 

priestore, v ktorom je cudzinec, 

s nepriaznivou emocionálnou 

odozvou. Úzkostnými stavmi 

ako dôsledok stresu. Vytráca sa 

schopnosť anticipovať budúc-

nosť, tvorivo riešiť vzniknuté 

problémy. Človek aj v takýchto 

prípadoch má tendenciu si 

zachovať výslednú hodnotu 

vlastného kognitívneho štýlu, 

ale vo vnútorných hodnotách v 

oblastiach konformity, efektív-

nosti a originality ich v 

M 
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niektorej oblasti prispôsobí 

svojmu identifikačnému vzoru, 

čo na druhej strane vykom-

penzuje v ďalších dvoch 

oblastiach do druhej krajnosti. 

Táto vnútorná reštrukturalizácia 

je umelo udržiavaná a mimo 

priestor blízkych osôb ťažko 

udržateľná. Na rýchlo meniace 

sa spoločenské podmienky pros-

tredia globalizujúceho sveta 

reaguje napr. obrannými mecha-

nizmami psychosomatizácie. 

Človek sa vyraďuje z pracov-

ného procesu a zo spoločen-

ských vzťahov.  

Naše skúsenosti z psychote-

rapeutickej praxe poukazujú, že 

pracovné činnosti vyžadujúce 

sústavné inovatívne vytváranie 

nových štruktúr u jedinca s 

adaptívnym štýlom so zmyslom 

detailného triedenia a analýzy, 

vedú k tomu, že jeho myslenie je 

nútené viacej sa pozastaviť. 

Tým sa jeho generovanie myš-

lienok riešenia ešte viac zameria 

jedným smerom. Nedokáže pri  

obmedzených možnostiach hľa-

dať iné alternatívy.  

Adaptívny jedinec reaguje 

stiahnutím sa do vyhradeného 

priestoru a tak mu môže pri 

potvrdení Ja SOM paradoxne 

“pomáhať” agorafóbia.  Jeho 

samozrejmú tendenciu zotr-

vávať uzavretom, jeho známom 

priestore, so zabehnutým 

systémom, ešte viac prehĺbi 

strach z otvoreného priestoru. 

Zisťujú sa tiež také poruchy ako 

sú syndróm chronickej únavy, 

tachykardia, rôzne ekzémy, 

poruchy dýchania,  jednostranná 

hluchota  a iné. 
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Autor photo: Tone Tsukitani 

 

Pocit ako 

prostriedok 

orientácie vo 

svete globalizácie 
 

 

 tomto smere psycho-

logická diagnostika 

kognitívneho štýlu 

adaptívnosti (robiť veci lepšie) -

inovatívnosti (robiť veci inak) 

dáva odpoveď, kde sa problém 

nachádza. Terapeut nelieči 

kognitívny štýl, ako sa to aj 

stáva, ale reštrukturalizuje 

vnútorný psychický priestor pre 

ďalšie prirodzené zrenie identity 

osobnosti do jeho mnoho-

početnosti.   

Pre zamestnávateľa, rodinných 

príslušníkov, či iné blízke 

osoby, sa môžu poskytnúť 

informácia o kognitívnej jedi-

nečnosti, čo sa dá využiť pre 

adresné pracovné zatriedenie 

v zamestnaní alebo novú 

pozíciu v sociálnom prostredí. 

Jedinec uplatňujúci svoje 

schopnosti, zručnosti v sociál-

nom prostredí zamestnania, 

rodiny a pod., ktoré zodpovedá 

jeho kognitívnemu štýlu, ich 

môže v plnej miere úspešne  

využiť.  

Podľa Owena Flagana (1995, 

str. 41) freudisti uvedenú 

dispozíciu nazývajú ako 

predvedomú skúsenosť, pri 

ktorej isté podnety, voči ktorým 

prejavujeme jasnú informačnú 

skúsenosť, nie sú súčasťou 

uvedomenia, hoci sa ňou môžu 

V 



ANTONIN KOZOŇ                                                                     SOM PRETO, ŽE SME 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
24 

 
 

stať. Dodávame, že sa to môže 

udiať za podmienky, keď sa 

človek nachádza v takom 

prostredí ako ryba vo svojej 

vode. Jedinec si uchováva za 

normálnych okolností zmysel 

identity Ja SOM v procese 

anticipatívneho projektovania 

udalostí v nastávajúcom čase za 

pohodlného využívania vlastnej 

informačnej skúsenosti.            

R. Craik (in Flagan 1995, s. 23) 

upozorňuje, že takéto anti-

cipatívne modelovanie funguje 

do veľkej miery nevedome, aby 

bolo čo najefektívnejšie. Tomu 

slúžia človeku pocity.  

Antonio R. Damasio naznačuje, 

že pocity mocne ovplyvňujú 

rozum, že mozgové systémy sú 

nevyhnutne pre pocity zviazané 

so systémami, ktoré rozum 

potrebuje a tieto špecifické 

systémy sú prepojené s ďalšími 

systémami, ktoré regulujú telo. 

(Damasio 2000, s. 211).  Psy-

chosomatické poruchy sú intra-

personálnou odpoveďou na 

interpersonálne požiadavky. 

Myslenie a emócie sú vzájomne 

atomárne presiaknuté. V každej 

myšlienke je skrytý citový 

náboj. V jeho jemnosti je skrytá 

ohromná sila výkonu.  

Identita osobnosti človeka má 

určitú variabilnosť ohrani-

čených celkov, tvoria jej 

mnohopočetnosť, v ktorej môže 

Ja SOM prestupovať po získaní 

nových poznatkov a zručnosti 

podľa osobnostných dispozícii, 

v dynamicky meniacich sa 

spoločenských podmienkach 

bez toho, aby prišlo 

maladjustácii. Kognitívny štýl 

adaptívnosti - inovatívnosti túto 

variabilnosť determinuje ako 

jedinečnosť prirodzenosti člo-

veka.         
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Autor photo: Tono Kozoň 

 

LÁSKA –  

bazálna istota 

v socializácii  

 

re utváranie proso-

ciálneho  správania znie 

paradoxne tvrdenie 

autorov F. Kleina a kol. 

(2001, s.218), že „agresívnych 

ľudí treba posmeľovať, aby 

nemuseli byť kompenzačne 

agresívni. Podobne agresívni, 

ako sú bojazlivé psy, ktoré 

hryzú, môžu byť aj ľudia 

s nepriznaným pocitom stra-

chu.“  

Takýto strach zabraňuje už 

v ranom detstve Ja SOM 

k vytváraniu spätnej väzby 

o realite vonkajšieho sveta a tak 

formovať svoju prirodzenosť v 

psychologickom obraze osob-

nosti Ja SOM, ktorá preberá 

zodpovednosť za svoje činy na 

seba.  

U deťoch s poruchami sprá-

vania zistili psychoanalytičky 

K. Horney, M. Klein, M. Mahler 

či psychoanalytik A. Freud, 

chýbajúcu vzťažnú osobu 

v ranom veku, ktorá by bola 

citlivým sprostredkovateľom 

medzi vnútorným Ja SOM  

a vonkajším svetom dieťaťa My 

SME.   

Dieťaťa totiž nachádza istotu 

pre svoje Ja SOM v priestore 

My SME. Dokonca Karen 

Horney považuje bazálnu istotu 

P 
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za základ pre úspešnú 

socializáciu a tvorí východisko 

pre jej psychoterapeutický prís-

tup. To sa týka aj porúch 

osobnosti a jej identity, ktoré sa 

popisujú v  psychopatológii ako 

anankastická, disociálna, emoč-

ne instabilná, histrionská, nar-

cistická,  paranoidná, schi-

zoidná, úzkostná či závislá 

porucha osobnosti (pozri ICD-

10, DSM-IV). 

Obr. 1 Sféry vplyvu na rozvoj 

osobnosti človeka (Kozoň, 2010) 

 

Autorka M. Vagnerová (2002, s. 

254)  charakterizuje      poruchu 

osobnosti ako trvalý stav, ktorý 

sa prejavuje nepriaznivými 

alebo nadmerne zvýraznenými 

vlastnosťami osobnosti,  od-

chýlkami v oblasti citového 

prežívania, uvažovania a sprá-

vania, najmä vo vzťahu k dru-

hým ľuďom a spoločnosti.  

Uvedená autorka predpokladá 

genetické dispozície pre vznik 

určitej poruchy osobnosti. Tieto 

poruchy osobnosti sa v plnej 

miere prejavujú v dospelom ve-

ku a nemusia viesť k poruchám  

správania asociálneho cha-

rakteru.   Osobnostné    poruchy 

 

a ich dekompenzácie, bývajú 

liečené psychiatricky a psycho-

terapeuticky. Z psychoanalytic-

kej praxe prinášame poznatky 

o deprivačných faktoroch ne-

láskavého prostredia My SME 

bez jasných pravidiel súžitia v 
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ranom detstve na nepriaznivý 

neskorší vývin identity Ja SOM 

s nezvratným patologickým 

priebehom na vznik poruchy 

osobnosti. 

Pre prosociálne utváranie osob-

nosti dieťaťa je rozhodujúca 

jeho utvorená identita Ja SOM,  

ako  sebauvedomujúci faktor 

osobnosti, ktorá sa nachádza v 

ťažisku trojuholníka sfér (obr. 1) 
  

 

A - emocionality,   

B - sociálnej slobody  a  

C - morálnych hodnôt,  
 

kde rodina ako My SME 

poskytuje  identite dieťaťu Ja 

(SOM) rodičovské teplo Lásky a 

jasnosť Svetla v smerovaní jeho 

prvých krokov, pričom 

biologické rodičovstvo My 

SME pre formujúcu  sa identitu 

dieťaťa Ja SOM nie je 

najpodstatnejšia. Dôležitú rolu 

zohráva bezpečie prostredia 

rodiny My SME a dôvera 

dieťaťu v jeho cestu životom. 

U dieťaťa sa rozširuje jeho 

vnútorná (osobnostná) sloboda 

pri rozhodovaní ako jeho Dobro. 

 

A - LÁSKA 

Emocionálna sféra (A), ktorá je 

prítomná vo vzájomnom vzťahu 

k blízkej osobe, priaznivo 

pôsobí na otvorenie genetických 

dispozícii recipročného mecha-

nizmu správania, ktoré v počia-

točnej fáze sa prejavuje citom 

spolupatričnosti. Prostredníc-

tvom iných My SME a spolu s 

nimi sa môže jedinec ako Ja 

(SOM) úspešne zorientovať v 

rôznych sociálnych situáciách, 

osvojovať si názory, postoje, 

hodnoty a formovať si životnú 

filozofiu. 
 

LÁSKA je vo svojej podstate 

Teplo vzťahu. Energetický 

potenciál motivácie, ktorú 

Láska pre pravé naplnenie 

potrebuje, aby sa jedinec mohol, 

na každom úseku svojej cesty 

životom vo Svetle videnia 

rôznych úskalí života, so 

zodpovednosťou rozhodovať. 
 

Pre utváranie pravej podstaty 

osobnosti dieťaťa nepostačuje 

len atribút LÁSKY, ale jej 

nevyhnutnou súčasťou je aj 

atribút Svetla, ktorý zviditeľňuje 
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konanie. Tým sa dostáva citlivo 

a nekompromisne na vedomie, 

že na ceste životom nie je človek 

ako jedinec sám a nie je zbavený 

zodpovednosti za seba a za 

iných - formuje sa kontrolný 

mechanizmus - svedomie ako 

súčasť DOBRA. 
 

Pravá LÁSKA je nezištná a v 

tom je aj jej zhubnosť, lebo bez 

Svetla vedie k sebaláske, či na 

druhej krajnosti sebaobe-

tujúcemu sebazničeniu. Týmto 

krajnostiam sa dá vyhnúť 

racionálnym uplatňovaním 

morálnych pravidiel, ktoré 

poskytujú možnosť utvárať 

prirodzenosť  človeka: uvažovať 

a vyberať na základe 

vnútorného hlasu svedomia - 

DOBRA. 

 

B - SVETLO  

Sféra sociálnej slobody (B) 

predstavuje konkrétny priestor, 

v ktorom sa môže dieťa bez 

obáv pohybovať za prítomnosti 

láskavej osoby (rodiča) My 

SME vo vytvorenej priaznivej 

emocionálnej atmosfére, ktorá 

mu poskytuje pre Ja SOM  istotu 

bezpečia a oporu. Má pred-

poklady pre zapojenie sa do 

činnosti, napĺňalo očakávania 

okolia, osvojovalo si žiadané 

režimové požiadavky, a tým sa 

učilo hodnotám a spoločenským 

normám. Sociálna sloboda má 

mať taký priestor, aby sa jedinec   

v ňom nielen cítil bezpečne ako 

Ja SOM, ale aj toto bezpečie 

podľa svojich možností posky-

toval iným ako súčasť My SME. 

  

Dieťa potrebuje usporiadaný 

životný, učebný a pracovný 

priestor, ktorý mu umožní 

osobný kontakt v dialógu a tým 

trvalé a usporiadané seba-

rozvíjanie.  (F. Klein a kol. 

2001, s. 226). 

 

C - DOBRO 

Poznávacie (kognitívne) fun-

kcie, ktoré sú nositeľmi sociál-

nych noriem a morálnych 

hodnôt (C), môžu mať trvalé 

zakotvenie práve v emocio-

nalite. Pocity sa predvedome 

priamo dotýkajú identity Ja 

(SOM), skôr než si to človek 

uvedomí. Do popredia vystu-
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puje význam morálky tým, že 

internalizovaný hodnotový sys-

tém pomáha udržať identitu Ja 

SOM osobnosti človeka, a tým 

sa poskytuje stabilná rovnováha 

v proporciách libidóznej, agre-

sívnej a neutralizovanej energie 

všeobecnej hladiny vzrušivosti 

organizmu osobnosti. 
 
  

DOBRO dáva subjektívnemu 

svetu identity Ja (SOM) 

vonkajšiu stabilitu, pocitom 

prežívania na vierohodnosti 

vlastnej identity Ja SOM, čím sa 

reguluje sebahodnotenie a udr-

žuje harmóniu medzi morál-

nymi kódmi a sebapresa-

dzovaním v usporiadanom so-

ciálnom prostredí My SME v 

zmysle skutočnej slobody jedin-

ca. 

 

Napríklad pri vzniknutej naj-

ťažšej forme poruchy osobnosti 

(anetizmus), kde človek je bez 

prítomnosti pocitu viny. Ide o 

funkčnú jednotku biologických 

faktorov, kde pri poruchách 

osobnosti je tento pocit viny 

zdeformovaný, alebo často ne-

prítomný. Sociálne prostredie sa 

u takéhoto postihnutého jedinca 

v jeho detstve vyznačovalo ne-

primeranou sociálnou slobodou 

(voľnosťou) vzhľadom na vek a 

celkové dispozície jedinca, ako 

aj chladnou emocionálnou 

sférou prostredia a morálnou ne-

diferencovanosťou, či spolo-

čensky nepreferovanou hodno-

tovou orientáciou.  Pocity viny 

nie sú vytvárané v detstve len 

inkorporáciou zákazov autorít, 

ale aj identifikáciou. Najskôr s 

matkou (teplo Lásky), neskoršie 

s mužskou autoritou otca 

(Svetlo na ceste) a sú 

spoločnými základmi (Dobra), 

ktoré regulujú správanie podľa 

internalizovaných etických prin-

cípov.  

 

Ak hovoríme o dobre, treba 

spomenúť zlo. „Vo všeobec-

nosti možno povedať, že zlo je 

pre nás všetko to, čo je pre nás 

nepríjemné, čo hatí naše plány, 

čo nám kladie do našej cesty 

prekážky, čo nám vytvára v 

našom živote problémy, čo nie je 

podľa našich predstáv a 

osobitne to, čo nám spôsobuje 

bolesť, čo v nás evokuje pocity 

straty a beznádeje, v konečnom 
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dôsledku všetko to, čo nás oberá 

o radosť a šťastie.“ (Matulay 

2020, s.137). 

Utváranie blaha, dobra druhým, 

si žiada okrem zodpovednosti, aj 

povinnosť vyvinúť úsilie na 

úkor seba, svojich nižších 

potrieb a tým prichádza o slasť, 

o svoje „dobro“. „Ľudské dobro 

samo o sebe je potom ako dobrá 

činnosť, alebo dobré užívanie 

toho, čo náleží človeku. Všetky 

veci totiž užívame na základe 

svojej vôli. Človek sa preto 

nazýva dobrým na základe 

dobrej vôle a zlým na základe 

zlej vôle.“ (T. Akvinský 2008, s. 

67). Svojvôľa jedinca nereš-

pektujúca dobro iných, len svoje 

dobro; vôľa na základe 

neznalosti situácie, jej pomerov 

vo vzťahu prírodnému bytiu, 

vyvoláva pri vytvorenom 

sebakontrolujúcom mechaniz-

me osobnosti človeka–svedomia 

pocit viny. „Božia múdrosť 

ukladá trest, aby sa 

predchádzalo vine. Trest je teda 

menším zlom než je vina.“ (T. 

Akvinský 2008, s. 67). 

Autor Popper (2004, s. 7) 

uvádza: „Ďalšou univerzáliou je 

obava z pocitov viny a snaha 

uniknúť im. Hoci morálku 

možno pestovať rôznymi typmi 

výchovy, je nepredstaviteľná bez 

vrodenej schopnosti cítiť sa 

previnilo.“   
 

„Pocit viny odzrkadľuje stav 

svedomia a jej úroveň. 

Umožňuje následne zodpovedne 

sa postaviť k dôsledkom 

spôsobného zlom, odčiniť 

skutkový stav jeho nápravou a 

možnosť zadosťučinenia. Pocit 

viny (nie vina) sám o sebe nie je 

zlo, ale jej nositeľovi prináša 

neľúbe pocity, podnecuje k 

zodpovednému správaniu sa, k 

náprave škôd spôsobené jeho 

zlým konaním, či nekonaním pre 

dobro, napr. ľahostajnosť voči 

utrpeniu. Prijatie zodpovednosti 

za svoje konanie, čiže trestu, je 

menšie zlo ako pretrvávanie 

pocitu viny bez jeho odčinenia a 

zadosťučinenia.“ (Kozoň 2020, 

s. 22). 

 

Vina, jej prežívanie, má 

nekonštruktívnu povahu pre jej 
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nositeľa a spoločenstvo (kolek-

tívna vina). Môže mať napr. 

deštruktívny obsah, ktoré vedú k 

úpadku osobnosti (depresia) a 

spoločnosti (dekadencia), či jej 

zbavením sa prenesením 

zodpovednosti na iné objekty 

(obviňovanie, terorizmus, voj-

na), či nepripustením si vlastnej 

viny ľahostajnosťou voči dôs-

ledkom svojho nezodpo-

vedného konania (liberalizmus, 

konformizmus). (Kozoň 2020).  

 

Aristoteles (T. Akvinský 2005, 

s. 115) tvrdí, že „každé poznanie 

začína zmyslami, pretože z jeho 

uchopenia poznávanej veci 

zmyslami je dôsledok utvorenie 

predstavivosti, ktorá je pohy-

bom začínajúcim v zmysloch.“  

Z tohto dôvodu rozum človeka a 

jeho myslenie, aby nezaujalo 

zodpovedný postoj, vyhne sa 

dôsledkom prežívaniu viny 

niektorými už uvedenými 

mechanizmami nekonštruktív-

nej povahy. Vyhýba sa aj tým 

trestu, ktorý je podľa Tomáša 

Akvinského (2008) menším 

zlom, než je samotná vina. 

Človeku je daná možnosť uve-

domovať si realitu na určitom 

stupni vedomia, ktorého jadro 

tvorí podľa neurológa a psycho-

analytika Sigmunda Freuda 

Ego. Ale testovanie reality je 

u človeka determinovaná jeho 

potrebami, ktoré v prirodzenom 

priebehu ontogenézy nadobú-

dajú podľa A. Maslowa vyššie 

formy potrieb. Od potrieb 

bezpečia pri napĺňaní fyzio-

logických potrieb, k spolu-

patričnosti a ocenenia bytia, až 

po sebaaktualizáciu v prospech 

spoločenstva. Na tejto ceste 

rozvoja potrieb v človeku je 

daná možnosť utvorenia kon-

trolného mechanizmu spätnej 

väzby na svoje konanie a 

konanie iných vo vzájomnom 

vzťahu. Ide o utvorený kon-

trolný mechanizmus subsys-

tému Superega ako svedomia. 
 

„Superego sa vyvíja z Ega a 

reprezentuje rodičovské hodno-

ty alebo spoločenské normy, ako 

ich interpretovali rodičia. Dieťa 

postupne inkorporuje tie spôso-

by správania, ktoré rodičia 

schvaľujú, do svojho Ego ideálu 
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a tie, ktoré neschvaľujú do 

svojho svedomia. Tieto dva sub-

systémy Superega postom dieťa 

odmeňuje pocitmi hrdosti za 

schvaľované správanie a za 

neschvaľované konanie ho 

trestajú pocitmi viny. Rodi-

čovskú kontrolu tak nahrádza 

sebakontrola.“ (S. Freud, in C. 

H. Hall 1997, s. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tézy Edith Jacobsonovej (G. a 

R. Blanckovi 1993, s. 42) nám 

poskytujú vysvetlenie, že inter-

nalizovaný hodnotový systém 

pomáha udržať identitu JA 

(SOM)   v proporciách   libidóz- 

nej, agresívnej a neutralizovanej  

energie všeobecnej hladiny 

vzrušivosti temperamentu. Re-

guluje sebahodnotenie tým, že 

udržuje    harmóniu  medzi mo-

rálnymi kódmi a sebapre-

sadzovaním vo vyhradenom 

sociálnom prostredí My SME. 
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Autor photo: Tone Tsukitani 

 

Možnosti 

utvárania 

prosociálnej 

identity 

 

re tvorbu identity osob-

nosti je dôležitá prítomná 

potreba pozitívneho se-

bahodnotenia  a sebaúc-

ta, ktorá sa podľa J. Džuku 

(2003) vyvinie vďaka kog-

nitívnej spôsobilosti sociálnej 

decentrácie, ktorá je recipročná 

– ak je niekto schopný vidieť 

iného z jeho vlastnej pozície, 

potom je tento jedinec určite 

schopný vidieť samého seba z 

pohľadu iného. Na takejto 

úrovni kognitívnych procesov 

jedinec nepotrebuje pochvalu 

alebo uznanie zo strany niekoho 

iného, môže sa odmeniť alebo 

pochváliť sám. Takáto spôso-

bilosť má významný vplyv na 

motiváciu a emócie – v tomto 

prípade pravdepodobne iba u 

človeka, ktorý dokáže orien-

tovať motívy svojho konania na 

samého seba.  

Človek sa však nerodí s 

hotovými vlastnosťami seba-

hodnotenia a v individuálnom 

vývine v ontogenéze sa jeho 

sebahodnotenie postupne roz-

víja. Dieťa na základe reakcií 

svojho okolia zažíva seba ako Ja 

SOM, že jeho správanie 

podlieha negatívnemu, resp. 

pozitívnemu hodnoteniu My 

SME. Takýmto spôsobom si 

osvojí hodnotový systém 

spoločenstva, v ktorom žije. 

P 
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Postupne si však začína ako Ja 

SOM utvárať obraz o svojom 

správaní a jeho hodnotenie 

prestáva byť závislé na úsudku 

iných My SME.  

Autor J. Džuka (2003, s.119) 

v tomto zmysle uvádza, že 

„Zmeny v sebahodnotení indiví-

dua sa môžu stať autonómne a 

nezávislé od reakcií okolia a 

vynára sa ťažká otázka, ako je to 

možné, keď je všeobecne akcep-

tovaný základný postulát teórie 

učenia, ktorý hovorí, že 

správanie je vyvolávané, udr-

žiavané a modifikované iba 

vďaka vonkajšiemu posilneniu 

(napríklad pomocou odmien 

alebo trestov), pričom tento 

postulát platí pre ľudí aj pre 

zvieratá. Z experimentov u ľudí, 

ale aj z každodenných skúse-

ností však vieme, že  aj  napriek    

pôsobeniu    posilňovačov     nie  

 

 

 

 

vždy je  príslušné správanie 

vyvolané alebo udržiavané 

(napríklad vplyv odmeny na 

učenie sa žiakov). Na základe 

toho vzniká dojem, že základný 

postulát teórie učenia neplatí. 

Tento dojem však vzniká preto, 

lebo sme nebrali do úvahy skryté 

a v osobe prebiehajúce kog-

nitívne procesy, ktoré mohli 

vonkajšie posilňovače elimino-

vať.“ 
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Autor photo: Igor Rybnikov 

 

Dve stránky 

identity osobnosti 

a jej 

mnohopočetnosť 

 

dentita osobnosti je 

formovaná (obr. 2) na jed-

nej strane cez (1) oblasť 

nevedomia osobnosti, kde 

jedinec v atmosfére prostredia 

emocionálne prežíva ľúbezné 

a neľúbezné pocity, ktoré sú 

základom pre prejavenie jeho 

chcenia Ja SOM. Práve 

atmosféra výchovného prostre-

dia My SME u kriminálneho 

jedinca nedávala v detstve  

proporcionálne vyvážené dife-

rencované pocity, podľa ktorých 

by sa mohla osobnosť jedinca 

nefalšovane orientovať. Výsled-

kom nemôže byť zdravá 

sebadôvera, ktorá čerpá zdroje 

z emocionálneho aparátu. Navo-

nok sa osobnosť prejavuje zní-

ženou ctižiadosťou a ašpirá-

ciami, ktoré  sú jednoduché, 

živelné  a krátkodobé. Sú bez 

nasýtených prosociálnych hod-

nôt.  

Z druhej strany utváraná identita 

jedinca čerpá morálne hodnoty 

cez (2) oblasť vedomia 

osobnosti, jej utvorenú štruktúru 

právneho vedomia. Zmyslové 

poznanie a myslenie dáva 

cieľasmernosť, väčšiu možnosť 

vlastnej voľby v rozhodnutiach 

Ja SOM a formou sebavedomia 

sa premieta do životnej 

filozofie. Jeho kvantitatívna 

I 
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nevýhoda voči nevedomiu je 

v tom, že naše aktuálne vedomie 

má  k dispozícii len veľmi malú 

časť informácii (0,1% - 

Damasio 2000), a ešte aj tieto sú 

skreslené alebo blokované 

traumami - emóciami.  

Dve stránky identity  si môžeme 

si názorne predstaviť prostred-

níctvom všeobecného modelu 

identity osobnosti (obr.2).  

 

 

Obr. 2  Identita osobnosti človeka (Kozoň 2009, 2010) 

“Emócia je uzavretý komplex 

postupných reakcií na podnet. 

Zahŕňa kognitívne hodnotenie, 

zmeny v subjektívnom preží-

vaní, aktiváciu autonómneho 

a centrálneho nervového systé-

mu, impulzy ku konaniu ako aj 

konanie, ktoré je určené na to, 

aby pôsobilo na príslušný 

podnet, ktorý komplexnú sek-
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venciu vyvolal.“ (Plutchik 

1984, in Nakonečný 2000, s. 

208). 

Uvedená definícia podľa J. 

Džuku (2003, s.127-8) charak-

terizuje komponenty emócie, jej 

priebeh, vznik a prežívanie 

emócie, ktoré má postupnosť. 

Pôsobenie nejakého podnetu je 

spracované kognitívnymi pro-

cesmi, pomocou nich osoba 

pripíše vnímanému podnetu 

určitú subjektívnu hodnotu, 

predovšetkým z hľadiska toho, 

či je podnet „dobrý alebo zlý“, 

resp. užitočný alebo škodlivý. 

Toto kognitívne hodnotenie 

vyvoláva samotnú emóciu – cit 

a s tým súvisiace fyziologické 

reakcie, načo bezprostredne 

nadväzuje impulz k určitému 

konaniu, pričom toto konanie 

má taký priebeh, aby umožnilo 

dosiahnuť dôsledky, ktoré sú 

želateľné. Tieto dôsledky sú 

takého charakteru, že dokážu 

emóciu vyvolávajúcu situáciu a 

s tým súvisiace komponenty 

emócie zmeniť tak, aby aspoň 

určitý čas nastala medzi 

jedincom a situáciou rovnováha.  

Úlohou socializácie jedinca do 

spoločenského a prírodného 

prostredia je práve umožniť 

poskytnutie, na základe 

pozitívnych pocitov, možnosť 

prežitia hodnotnejších súčasti 

seba samého Ja SOM a prijatia 

svojej minulosti v realite 

v nadväznosti na prosociálne 

hodnoty ich kognitívneho 

uvedomenia – systému právne-

ho vedomia.  

Svet globalizácie je poznačené 

riešením problémov identity 

osobnosti človeka, rovnováhou 

medzi sebauvedomovaním Ja 

SOM a individualizáciou 

človeka v spletitej sieti 

sociálnych vzťahoch u tých 

jedincoch, ktorí nemajú 

možnosť sa v nich orientovať na 

základe vlastnej citlivej 

emocionality. Problémy borde-

line porúch osobnosti človeka 

odrážajú nedostatočnú alebo 

nevhodnú identifikáciu so 

vzťažnými osobami v ranom 

detstve. Človek stráca schop-
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nosť osvojovať si príbuzné či 

vzdialenejšie sociálne role a pre 

udržanie si vlastnej identity Ja 

SOM, sa riešenie nachádza 

v psychosomatizácii, s orientá-

ciou na  prežívanie svojho tela. 

Môžeme uviesť, že pri kríze 

identity osobnosti nastáva strata 

svojbytnosti Ja SOM.  

Subjekt začne fungovať na náh-

radné zdroje a po ich vyčerpaní 

prichádza k zániku pôvodnej 

funkčnosti. Často bez náhrady. 

Vo všeobecnosti u jedinca ide o 

tieto prejavy krízy identity Ja 

SOM: 

➢ pocit znížených schopností a 

sebavedomia, 

➢ strata sebadôvery spolo-

čenského uplatnenia vo 

všeobecnosti,  

➢ strata pocitu spolupatričnosti 

s blízkymi osobami, 

➢ prehlbujúca potreba zá-

vislosti od iných, odmietanie 

iných, 

➢ prehlbujúca strata zamest-

naneckých a spoločenských 

zručností (mozgové poš-

kodenie synapsií v 11. pásme 

podľa Brodmanna), 

➢ absencia vyšších psycho-

logických obrán, 

➢ pocit nebytia kompenzovaný 

fantáziami, bizarným sprá-

vaním, 

➢ depresivita a apatia, 

➢ psychosomatizácia ako ná-

hrada identity. 
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Autor photo: Tone Tsukitani 

 

Model socializácie 

osobnosti jedinca 
 

odel socializácie 

osobnosti     (obr. 3) 

zobrazuje identitu 

osobnosti človeka vo 

vzájomnosti cítenia (cit 

s inými), vôle (schopnosti 

a spôsobilosti), oblasťami neve-

domia (ctižiadosť a ašpirácie)  

a na druhej strane vedomia 

(ideály, vízie, anticipácia, 

životná filozofia). Láska 

v  detstve nie je abstraktná, silu 

čerpá z cítenia sprostredkovane 

cez telesné pocity. Už v ranom 

detstve malé dieťatko nasáva 

Lásku materinským mliekom, 

pritúlením sa k milujúcej 

bytosti. Túliť sa a byť pritúlené. 

V tomto procese vzájomnosti sa 

dieťa naučí sebauvedomovaním 

Ja SOM poskytovať spätnú 

väzbu s vďačnosťou, je prijí-

mané ako súčasť celku My SME 

i so svojimi odlišnosťami od 

iných. Rozvíja sa ašpirácia s 

reálnymi možnosťami seba-

uplatnenia s anticipáciou budú-

cich krokov v živote. 

 

Model socializácie tvorí os s 

dvoma pólmi sebadôvery a 

sebavedomia, pre dynamickú 

tvorbu identity, ako zdroj 

budúceho rozvoja latentných 

osobnostných dispozícií. Tieto 

môžu slúžiť na kompenzáciu 

prirodzených nedostatkov, ale aj 

ďalšie tvorivé sebauplatnenie 

prostredníctvom latentných dis-

pozícii, ktoré práve prináša 

odlišnosť. V takomto prípade 

M 
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skúsenosti s vlastnou odliš-

nosťou a jedinečnosťou, jeho 

objektivizáciou, dáva výhody 

pre efektívnejšie rozhodovanie 

Ja SOM vo svojom smerovaní v 

živote v rôznorodom prostredí 

sociálnych skupín My SME, so 

schopnosťou reciprocity vyt-

várať s inými vzťahy spolu-

náležitosti. 

 

Vzájomnosť identity pred-

stavuje    interakčný       priestor                    

 

Obr. 3 Model socializácie osobnosti  

jedinca (A. Kozoň 2009, 2010) 

osobnosti človeka so zvnú-

tornenými vzťahmi reálnych    a          

idealizujúcich vzťažných osôb a 

tvorí spätnú väzbu pre 

sebarozvoj identity ako 

prirodzenej potreby Ja (SOM), 

ktorá je zdrojom kreatívneho 

uchopenia reálnych možnosti 

pre sprítomnenie nových vízií. 

 

Vzájomnosť identity  má 

nevedomo - vedomý         cielený  

Výstup ako prejav vôle - odvahy 
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s podporou citu spolupatrič-

nostia kooperácie, vedomou 

cieľasmernosťou a napĺňanou 

spoločenskou ctižiadostivosťou. 

 

Podľa Junga (1995, s. 134): 

"Odvaha je len jedna stránka 

pocitu vzájomnosti." Za takých-

to okolností môže byť na druhej 

strane efektívne využívaný me-

chanizmus reciprocity (táto 

osobnostno-genetická danosť je    

dotvorená socializáciou), kde 

výsledok prejaveného vôľového 

konania a odvahy je v priamom 

kontakte s cítením. 

 

Jednoducho povedané, že vzá-

jomnosť identity osobnosti 

dieťaťa je tvorená okruhmi: 

 

➢ ctižiadostivosťou a ašpirácia-

mi sebauplatnenia, 

➢ ujasnenou perspektívou seba-

uplatnenia vo svojich víziách 

budúcnosti osobného života, 

ktorá je riadená morálnymi 

zásadami, 

➢ citom spolupatričnosti a koo-

perácie k ostatným jedincom, 

➢ spätnou väzbou pozitívneho 

hodnotenia svojho spolo-

čenského správania. 

V každom vymedzenom okruhu 

treba dať na každú vyvolanú 

otázku konkretizovanú odpoveď 

s emocionálnou skúsenosťou 

pre naplnenie prirodzených 

potrieb pozitívneho seba-

uplatnenia. 
 
 

Ctižiadosť a ašpirácie majú 

endogénny základ v neuro-

hormonálnom systéme človeka. 

Endogénne podmienené vrode-

né jadro osobnosti je roz-

hodujúco formované počas 

ontogenézy do rôznych 

kvalitatívno-kvantitatívnych po-

dôb. 

 

Vízie sú naformulované vzdia-

lenejšie predstavy ideálu. Pros-

tredníctvom identity nositeľa je 

oblasť nevedomia podnecu-

júcim stimulom formulovania 

vlastných vízií. Obdobne aj 

anticipácia (intuícia) sa v oblasti 

vedomia podieľa na modelovaní 

budúcnosti a dáva víziám reálnu 

podobu. Vytvorená životná 

filozofia dáva stabilnú orien-

táciu. 

 

Vôľa - odvaha je konatívnym 

produktom ako výslednica 
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vzájomnosti identity jedinca v 

sociálnom správaní. 

 

Cítenie - (cit s inými ako 

spolupatričnosť a kooperácia vo 

vzťahoch ako vyššia forma) je 

dostredivou silou osobnosti. 

Prebieha po povrchu a aj v 

útrobách psychickej štruktúry 

osobnosti, dokonca je ňou 

presiaknutá každá čiastočka 

celého tela.  

 

Vôľa je odstredivým výsledkom 

dynamického procesu kona-

tívnej oblasti fungovania 

osobnosti ako jej výkonová 

zložka. Prejavuje sa v sociálnom 

správaní schopnosťami a spôso-

bilosťami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzťah medzi faktormi cítenia a 

vôle, ktorý dáva k životu 

potrebnú energiu, dynamiku, je 

však zakotvený na dvoch póloch 

osobnosti. Jedným pólom je 

nevedomie prezentované ctižia-

dostivosťou, ašpiráciami a seba-

dôverou, na opačnej strane je to 

vedomie s ideálmi, víziami, 

morálkou a sebavedomím. Vo 

vnútri je vzájomnosť tohto 

všetkého, jadro osobnosti, jeho 

identita Ja SOM. 

  

Cítenie je základom pre spolu-

patričnosť s jedincami a tvorí sa 

v procese socializácie v efektív-

nu spoluprácu a kooperáciu s 

inými jedincami a prejavuje sa 

lojalitou voči societe. 
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Autor photo: Igor Rybnikov 

 

Socializácia 

človeka ako 

jedinca vo svete 

globalizácie 

 

ové storočie vo svete 

globalizácie odkrýva 

problémy identity 

osobnosti človeka Ja 

SOM, jeho individualizáciu v 

spletitej sieti sociálnych vzťa-

hov sociálnych skupín na rôz-

nych úrovniach, kde Ja SOM 

funguje ako súčasť My SME. 

Mnohí jedinci s poruchami 

sebaakceptácie, ktorí nemajú 

možnosť sa v uvedenej spleti 

orientovať na základe vlastnej 

citlivej emocionality, sa 

dostávajú na okraj spoločnosti, 

či hľadajú iné možnosti 

potvrdenia svojej identity 

osobnosti Ja (SOM). Tím 

inteligentnejším jedincom s po-

ruchami identity osobnosti sa 

darí dostať sa do centra 

sociálneho diania. Môžeme ich 

vidieť v mnohých exponova-

ných pozíciách vo firemnom, 

spoločenskom a politickom ži-

vote ako pozérov a veľkých 

manipulátorov so sklonmi dik-

tátorstvu.  

Michal Havran (Denník SME, 

2.4.2020, in Drgonec 2021, 

https) v súvislosti s opatreniami 

boja proti pandémii na Slovenku 

píše: „Kombinácia povier 

a túžby po tvrdom režime je 

jedným z možných scenárov 

popandemickej éry. Následky 

psychopatov zostanú aj po 

N 
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pandémii. Budú chcieť zneužiť 

vírus, aby nám vzali slobodu.“ 

Sociálna sieť informačných 

technológii poskytuje záplavu 

rôznorodých informácii s pre-

nosom do každého kúta sveta 

s možnosťou ich pohotovej 

analýzy, aby sa v nich človek 

nestratil. Poskytujú produ-

centom efektívnejšie využívať 

zdroje, poskytovať tovar 

a služby podľa požiadaviek 

odberateľa a potrieb človeka 

kdekoľvek na svete. Napĺňanie 

len určitých potrieb pri 

vytvorenej závislosti, môžu byť 

u jedinca následkom seba-

vnímania JA SOM, z raného 

detstva utvorenej jedno-

strannosti identity jeho osob-

nosti. Taktiež uprednostňovanie 

napĺňania len určitých potrieb, 

môžu spôsobiť distorziu už 

utvorenej mnohopočetnosti 

identity osobnosti človeka. Pri 

deprivácia potrieb osobnosti 

človeka a jeho identity Ja SOM 

byť súčasťou My SME pri 

nútenej izolácii (v čase 

pandémie), môže byť potreba 

uistenia Ja SOM v súčasti 

sociálnej skupiny My SME, 

nahradená vo virtuálnom svete 

My SME prostredníctvom infor-

mačných technológii.  

 

Virtuálny svet nepozná hranice. 

Jedinec môže za určitých 

okolnosti v ňom strácať orien-

táciu.  Pri reciprocite,  keď 

virtuálne My SME vstúpi do 

jedincovho sveta Ja SOM, 

nemôže si jeho realitu overiť 

zmyslovými orgánmi hmatom, 

čuchom, chuťou. Virtuálny svet 

sociálnych skupín My SME ho 

môže pohltiť. Existencia 

v tomto virtuálnom svete sa mu 

môže stať závislosťou ako 

droga.  

Strata hodnoty Ja SOM môže 

viesť k depresiám, kompen-

začným prejavom prejedenia, 

alkoholizmu a iným závisťami. 

U iných jedincoch sa môže 

prejaviť  agresívne správanie, 

narcistické presadzovanie sa na 

úkor iných, sebazničenie, či 

„ochrana“ Ja (SOM) vyvolaná 

neurotickými a psychotickými 

poruchami.  
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Najzraniteľnejší sú jedinci 

s poruchami osobnosti pre ich 

nezrelosť alebo jednostrannosť 

identity osobnosti Ja (SOM). 

Problémy Ja SOM pri bordeline 

poruchách osobnosti v podstate 

odrážajú nedostatočnú alebo 

nevhodnú identifikáciu so 

vzťažnými osobami z obdobia 

raného detstva. Človek stráca 

schopnosť osvojovať si príbuz-

né či vzdialenejšie sociálne role. 

Pre udržanie si vlastnej identity 

JA (SOM) sa riešenie nachádza 

v psychosomatizáci, stiahnutím 

sa do pseudodepresie. Pri 

bipolárnej poruche osobnosti 

zasa dekompenzáciou. To sa 

týka ďalších porúch osobnosti 

a jej identity z hľadiska jej 

jednostrannej zameranosti, 

ktoré sa popisujú v psycho-

patológii ako anankastická, 

disociálna, emočne instabilná, 

histrionská, narcistická, para-

noidná, schizoidná, úzkostná 

či závislá porucha osobnosti   

Nové požiadavky v procese 

globalizácie na človeka, na jeho 

osobný a profesný život, si žiada 

pohotové odpovede na požia-

davky v osobnom a spoločen-

skom živote a v profesnej 

kariére. Zamestnanie sa pri 

home office presúva vo 

virtuálneho podobe do osob-

ného prostredia. Popri mnohých 

výhodách, práca na doma 

prináša mnohé úskalia pre 

udržanie duševného a so-

ciálneho zdravia jedinca a jeho 

psychickej stability. Nie každá 

práca home office sa hodí pre 

každého zamestnanca. Zamest-

nanec disponuje jedinečnou 

geneticky danou dispozíciou 

kognitívneho štýlu inova-

tívnosti adaptívnosti, čo   vzhľa-        

dom na charakter práce 

a uvedené  dispozíciu, môže byť 

pre prácu v domácom prostredí 

pre daného zamestnanca 

kontraindikujúce, aj napriek 

tomu, že spĺňa všetky profesné 

predpoklady pre danú pracovnú 

činnosť. Takto môžu vznikať 

rôzne poruchy, ktoré sme 

v tomto príspevku už uviedli. 

 Ďalším nebezpečenstvom pri 

home office môže byť sku-

točnosť, že človek prestane 

odlišovať v domácom prostredí 
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pri prežívaní Ja SOM ako 

súčasti zamestnávateľa My 

(SME) od súčasti osobného 

života vlastného súkromia 

rodiny My SME. Mnohopo-

četnosť identity osobnosti jedin-

ca Ja SOM stráca na integrite. 

Ťažkosti nastávajú pri odlíšení 

v časovom priestore medzi 

sebou sociálne role zamest-

nanca, partnera, rodiča, priateľa, 

známeho  a pod.  Na nevedomej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úrovni osobnosti jedinca sociál-

na skupina zamestnávateľa My 

SME pohltí určitú časť z mno- 

hopočetnosti identity jedinca 

Ja(SOM).  Prestáva  byť   plno-

hodnotným členom v sociál-

nych skupinách osobného života 

ako ich súčasť My SME. 
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Autor photo: Tone Tsukitani 

 

Prirodzenosť 

človeka Ja 

SOM, pretože 

My SME 

 

aše zvažovanie o 

význame potreby slo-

body pre bytie člove-

ka sa zameriava na filozoficko-

psychologickú determináciu 

utvárania prirodzenosti osob-

nosti človeka Ja SOM v jeho 

ontogenéze v procese per-

manentne prebiehajúcej socia-

lizácie. V minulosti, ešte v 

začiatkoch 19. storočia, si ľudia 

v situácii sociálnej a ekono-

mickej núdzi nevedeli mnoho-

krát pomôcť, pretože zákonitosti 

fungovania sociálno-ekonomic-

kého systému podľa M. Novaka 

(1996) boli ľudstvu ozrejmené 

až prostredníctvo odpovede na 

otázku o príčine bohatstva 

národov. Pôvod bohatstva nie je 

materiálny, spočíva v myslení 

ľudí, v ich kultúre a zvykoch. 

Tou príčinou je intelekt, jeho 

súčasťou sú piliere: 

1. vynaliezavosť,  

2. rozvíjanie a  

3. tvorivosť ľudskej mysle.  

Tieto tri nosné piliere tvoria 

základnú architektúru sociál-

nych systémov. Oslobodzujú 

medziľudské vzťahy medzi 

všetkým ľudskými bytosťami 

(a) od tyranie konkrétnymi 

politickými inštitúciami,  

N 
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(b) oslobodzujú od chudoby 

prostredníctvom špecifických 

ekonomických pravidiel a  

(c) oslobodzujú myslenie, 

predstavivosť a slobodu prejavu 

zavedením pluralizmu.  

Našu pozornosť z hľadiska 

človeka ako jedinca v procese 

socializácie vo svete globali-

zácie, upútal predovšetkým tretí 

pilier – tvorivosť ľudskej mysle. 

Jej činnosťou sa dotýka bez-

prostredne identity osobnosti 

jedinca  Ja SOM práve pre jej 

adjustačnú činnosť v procese 

socializácie. „Zdroje tvorivosti 

spočívajú v tvorivom duchu 

invencie, disciplíne a poriadku. 

Primát ducha platí aj v eko-

nomike.“ (Novak 1966, s. 65).  

 

 

 

 

 

 

Ak budeme pokračovať v 

uvažovaním nad ďalšími slova-

mi M. Novaka, tak pri skutoč-

nom oslobodení ľudí zo 

sociálno-ekonomického diktátu 

globálneho   režiséra –  kapitálu, 

nemožno vnímať len niektorú 

časť trojitej stránky priro-

dzenosti človeka (politickej, 

ekonomickej a morálno-kultúr-

nej) v jeho identite osobnosti Ja 

SOM, pretože My SME. (Kozoň 

2010). 
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Autor photo: Igor Rybnikov 

 

 

Ja SOM 

v sociálnej 

politike vo svete 

globalizácie 

 

ociálna integrácia, so-

ciálne začlenenie člove-

ka, ako jedinca s iden-

titou Ja SOM do sociálnej 

štruktúry My SME, je výz-

namným determinantom jeho 

psychickej pohody a zdravia. 

Prostredníctvom sociálnych 

väzieb k druhým osobám, 

skupinám a širšej spoločnosti, 

je jedincom prístupná sociálna 

opora, ktorú zabezpečuje so-

ciálna politika aj vo svete 

globalizáce. 
 

Sociálnu oporu J. Kebza (2005) 

vysvetľuje ako sociálny fond, 

z ktorého možno čerpať v prí-

pade potreby systém sociálnych 

vzťahov, kde anticipovaná so-

ciálna opora je definovaná ako 

pocit, že jedinec je druhými 

milovaný, vážený a akceptova-

ný a jej prínosom je: 
 

- podporenie vlastného úsilia 

k zvládnutiu situácie, 

- podpora hladkého fungova-

nia vzťahov v sociálnom 

okolí, 

- zachovanie nádeje. (J. Keb-

za, 2005). 
 

Sociálna opora nie je bez-

hraničná, jej hranice, ako sme 

už spomínali, sú limitované 

etickými princípmi Lásky, ako 

najvyššej formy súnaležitosti 

živých bytosti. Riadia sa 

prísnymi zákonitosťami zacho-

vania hmoty, ekonomickými 

S 
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zákonitosťami dáš – dostaneš, 

kde každý je bohatý tým, že 

dáva a na druhej strane dostáva 

niečo prínosné, obohacujúce v 

inej významnej hodnote. 

Skutočná láska je zištná. Je to 

prirodzená tendencia vo vzťa-

hoch spolupatričnosti po súlade 

a harmónií. Ale jej najvyššia 

forma ako láskavosť, sa touto 

priamočiarosťou neriadi. Bez-

prostredná spätná väzba sa 

neočakáva, ale obdarovaný to 

vráti v budúcnosti už nie daru-

júcemu, ale niekomu inému. 

„Aj v tomto prípade je láska 

zištná, kde sa vytvára priestor 

pre osobnú a sociálnu pohodu 

do budúcna na evolučnom 

princípe reciprocity.  Premieta 

sa do životnej filozofie pro-

jektovania dlhodobých plánov. 

Jej základ sa vytvára v primár-

nom prostredí rodiny, ktorá je 

zdrojom budúceho sociálneho 

zdravia, ktoré vychádza zo 

zdravia rodiny, jej jednotlivých 

členov, čo sa premieta do 

rozvoja duševného zdravia ako 

hlavného determinantu formo-

vania sociálneho zdravia, 

v konečnom širšom význame 

ako zdravie spoločnos-

ti.“ (Kozoň 2014, s. 24). 
 

„Obsahom politiky vždy bolo a 

stále je rozhodovanie o verej-

ných otázkach a v rámci toho i o 

rozdeľovaní hodnôt – verejného 

dobra a blaha. Pre ľudskú 

spoločnosť i celé ľudstvo je na 

politike rozhodujúce či podstat-

né to, aké sú jej ciele a výcho-

diskové hodnoty, o ktorých 

realizáciu sa usiluje a nad-

väzujúce základné princípy jej 

fungovania. Tieto hodnoty a 

ciele možno rozdeliť do dvoch 

základných skupín“ (Rybárik 

2012, in Kozoň 2020, s. 27), 

ktorých poradie sme pozmenili. 

 

Do prvej skupiny patria prin-

cípy uplatňovania pravdy, dob-

ra, blaha a spravodlivosti pre 

všetkých, ako i uplatňovanie 

ďalších na ne nadväzujúcich, či 

od nich odvodených a eticky 

podmienených hodnôt národ-

nom (národno-štátnom) alebo 

celosvetovom meradle sveta 

globalizácie. (Rybárik 2012). 
  

Do druhej patria hodnoty a s 

nimi súvisiace princípy baženia 
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po bohatstve, zisku alebo moci 

a úsilie zamerané na ich zís-

kanie za každú cenu, princípy 

triednej nenávisti, národnej, 

náboženskej či inej výlučnosti 

alebo „nadradenosti“, ktoré sú 

orientované na jednotlivcov, 

sociálne skupiny (triedy), akési 

„vyššie“ národy, rasy či akýchsi 

„nadľudí“. V duchu uvádzané-

ho vymedzenia politiky sa tieto 

subjekty správajú tak, akoby 

boli jej plnohodnotnými a 

plnoprávnymi subjektmi, teda 

aj nositeľmi a vykonávateľmi 

politickej moci, tak akoby 

chceli nahrádzať štát či aspoň 

politické strany, a tým meniť 

politický systém na svoj obraz. 

Z hľadiska fungovania spoloč-

nosti je to deviantné, nežiaduce 

správanie. Najúspešnejšími v 

tomto smere sú veľké nad-

národné firmy, finančné a 

obchodné spoločnosti, ktorým 

sa najviac darí priamo či ne-

priamo rozhodovať o verejných 

otázkach, resp. vnucovať štátu, 

a tým celej spoločnosti svoje 

predstavy o ich riešení. 

(Rybárik 2012). 
 

Neoliberálny model indivi-

dualizmu presviedča zúčastne-

né indivíduá o celkovej zod-

povednosti za ich vlastnú 

situáciu, kde v krajnom prípade 

mocenské sily ponechajú 

priestor pre oblasť sociálnej 

pomoci s minimálnou ekono-

mickou stimuláciou (často aj 

bez nej, pričom sa využíva 

činnosť dobrovoľníkov, chari-

ty), ktorá ženie zúčastnených do 

bludného kruhu, z ktorého nie je 

východisko. Neoliberálny poli-

tický systém umožňuje využí-

vať moc a v mene liberalizmu 

zodpovednosť prenechávať 

subjektívne slobodným obča-

nom. 

 

Na subjektívny výklad slobody 

upozorňuje H. Marcinková pri 

sociálno-ekonomickom feno-

méne chudoby, ktorý „sa 

považuje za neúmyselný dôs-

ledok (väčšinou trhového me-

chanizmu), za ktorý nikto 

nenesie zodpovednosť a stáva 

sa tak záležitosťou neschopnosti 

jednotlivca, nie jeho neslobody. 

Chudobní sú naďalej považo-

vaní za slobodné indivíduá, 

ktoré sú takto nepriamo 
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„odkázané“ na to, aby si 

pomohli vo svojej nepriaznivej 

situácii sami. Majú totiž stále 

plnú slobodu vyriešiť svoju 

situáciu sami a ak nie sú toho 

schopní, zodpovednosť za to 

nenesie nik iný ako oni 

sami.“ (Marcinková 2012, s. 

104).  

  

Socioekonomicki deprivovaní 

jedinci, marginalizované skupi-

ny, sú takto izolovaní od ostat-

ného obyvateľstva. V uzavretej 

skupine My SME osobnosť 

jedinca Ja SOM prežíva 

subjektívnu slobodu, a preto si 

za svoju chudobu nesie sám 

zodpovednosť s pocitom viny. 

Tak sa zodpovednosť v 

konzumno-liberálnej spoloč-

nosti sveta globalizácie 

rafinovaným spôsobom pre-

niesla na jedinca s iluzórnym 

pocitom slobody. „Zodpo-

vednosť je o autorite, kde sa jej 

sloboda zužuje prenášaním sa 

pod jej chcením (vôľou) na 

jedinca v núdzi... Ale, štát, 

hŕstka mocných, si naopak 

svoju slobodu rozširujú... a 

obyvatelia s pôžičkami, 

sociálnou dávkou v núdzi, 

minimálnou mzdou, sa v 

konzumnej spoločnosti stávajú 

neslobodnými, so zodpo-

vednosťou (povinnosť) splácať 

pôžičky za konzumáciu s 

DPH.“ (Kozoň 2020, s. 32). 

  

Mnohí „subjektívne“ slobodní 

jedinci sú charakterizovaní 

stálosťou identity Ja SOM vo 

svojom sociálnom prostredí My 

SME. Vo svete globalizácie, 

mimo hranice tohto prostredia 

My SME, sú odmietaní pre 

svoju potenciálnu nebezpečnosť 

nezávislého chápania svojho 

sociálneho postavenia My SME 

pre uvedomujúce latentné 

dispozície mnohopočetnosti 

identity Ja SOM s potrebou 

spravodlivejšieho usporiadania 

sociálnych vzťahov.  
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Úskalia sveta 

globalizácie 

 

 

vet globalizácie prináša 

úskalia pre nepripra-

veného človeka s rôzny-

mi poruchami identity 

bordeline osobnosti. Nové 

požiadavky pri dynamizujúcich 

spoločenských zmenách môžu 

u človeka takéto obdobné 

poruchy identity osobnosti aj 

vyvolať. Na druhej strane svet 

globalizácie poskytuje veľký 

priestor pre uplatnenie človeka 

s mnohopočetnosťou identity 

svojej osobnosti, ktorý v spletí 

rôznorodých spoločenských po-

žiadaviek pláva ako ryba vo 

vode. Osobnosť vyznačujúca sa 

mnohopočetnosťou identity sa 

stáva pozitívnym fenoménom 

súčasnej doby sveta globa-

lizácie. Pre takéhoto človeka 

základným východiskom je 

primárna skupina tých naj-

bližších - rodina, ktorá má svoje 

adaptívne postavenie v ob-

čianskej pospolitosti.   

Koniec 20. storočia sa u ľudí 

vyznačovalo obdobím prevažne 

neurotickými poruchami osob-

nosti s postupným prechodom 

od psychosomatizácie k depre-

sívnej symtomatike. Pri ich 

liečbe sa psychodynamická 

psychoterapia a iné psycho-

terapeutické prístupy, mohla S 
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oprieť o rozvinutú podstatu 

identity osobnosti jedinca.  

21. storočie sveta globalizácie je 

obdobím nástupu problémov 

bordeline porúch identity 

osobnosti s pseudodepresívnymi 

dekompenzáciami a psycho-

somatizáciami. Súčasné storočie 

sa vyznačuje štrukturálnymi 

zmenami spoločnosti, s ten-

denciou negatívne meniť 

zabehnuté tradíciou ukotvené 

kultúrne vzorce spoločenských 

vzťahov v jej základoch, ktorou 

je rodina. Postavenie jednot-

livých členov rodiny – otca, 

matky a ich detí, je spochyb-

ňované.  To má za následok, že 

bez bazálnej istoty v rodinných 

vzťahoch, ktorú dáva láska vo 

vzájomnosti - spolupatričnosti, 

sa vyvíjajúca osobnosť dieťaťa 

nemôže diferencovane iden-

tifikovať ako biologická bytosť 

s rolou muža alebo ženy. Tieto 

sa zrkadlovo premietajú do 

štrukturalizácie osobnosti jedin-

ca a jeho identity, sabakon-

cepcie  Ja SOM – utváranie ne-

kompletnej, jednostranne konci-

povanej identity osobnosti člo-

veka označovanej ako borde-

line. Vo svojom osobnom 

a intímnom živote je neistý 

v role muža alebo ženy a z toho 

vyplývajúceho postavenia v ro-

dine ako otec, matka.  

Súčasná tendencia mnohých 

dominujúcich spoločensko-

politických štruktúr ponúka 

takémuto jedincovi s pseudorie-

šenie v podobe identifikácie sa s 

tretím pohlavím.    

Svet globalizácie sa nachádza 

v revolučnej fáze, kde v spo-

ločensko - politických štruktú-

rach sa do popredia dostávajú aj 

jednotlivci nestabilnou identitou 

s rôznymi poruchami osobnosti.  

Autori Kusin, Mačkinová a Še-

bestová (2020, s. 50) uvádzajú, 

že: „Integrovaná osobnosť glo-

balizujúceho sa človeka – väzňa 

úzkej špecializácie, no vladára 

detailu, stráca kontrolu nad 

vlastnými rukami, nohami, 

hlavou a ich „dielom“, ktorého 

funkciu určí tajomná, no 

spravodlivá, anonymitou zašif-

rovaná „ruka voľného trhu“, 

avšak s rozvrhom hodín, ktorý 
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určuje nový civilizačný fenomén 

– intervencia a intervent, ktorý 

tomuto fenoménu vdýchol život 

a dal mu znamenie veľkej ilúzie 

o slobode. Oklamal globálny 

celok našej planéty - uviedol ho 

do života a okovami praxe s ním 

nadviazal kontrakt.“ 

Jedinci s takto „integrovanou“ 

osobnosťou obraz  nestabilného 

vnútorného sveta svojej identity 

- Ja SOM premietajú navonok. 

Vo vonkajšom svete sa dobre 

cítia v role herca - bábky s 

divadelnou identitou, ktorá 

poskytuje iluzórny pocit istoty 

pre Ja SOM. Ako bábka je ťaha-

ná motúzikmi neviditeľného 

globálneho   režiséra –  kapitálu. 

Jeho úlohou je svojbytných 

jedincov pretvoriť v  jednot-

livcov bez vzájomnej spolu-

patričnosti,  aby  aj  ako    diváci 

nielen  uverili   predstaveniu hry  

 

 

 

 

 

politického divadla, ale aj  

z tohto divadelného hľadiska 

dobrovoľne (ale aj násilím) 

vstúpili na jeho javisko ako 

bábky. Opustili doterajší spôsob 

života  za   konzumnú    náhradu.  

Na ich uvoľnené miesta na 

pracovnom    trhu    sa       mohli 

nasadiť lacnejšie, ľahko 

ovládateľné stroje s umelou 

inteligenciou. Genetickým inži-

nierstvom upraviť správanie 

obyvateľstva k  lojalite, načí-

povaním ich monitorovať. 

Možno dúfať, že tento pre 

ľudstvo katastrofický scenár, sa 

nebude napĺňať. 
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Záver 

 

účasne spoločenské dia-

nie nemá stabilný cha-

rakter, je to  prechodný 

stav príznačný pre každú 

revolúciu.  

Evolúcia si žiada ustálenosť 

v spoločenskom a  prírodnom 

prostredí. Má poskytovať 

členom spoločenstva možnosť 

prirodzeného (slobodného) vý-

beru rozhodovania sa so 

znalosťou veci. Tomu u človeka 

v jeho základnej výbave slúžia 

city, ktoré po spracovaní 

analyzátormi ako pocity Ja 

SOM odrážajú realitu von-

kajšieho, vnútorného a aj vir-

tuálneho sveta. Spolu s anti-

cipáciou (intuíciou) slúžia na 

predikovanie budúcnosti. Cit 

v podobe Lásky je najdo-

konalejší diagnostický inštru-

ment v celom vesmíre. Iné 

človekom vytvorené diagnosti-

cké nástroje, spolu s myslením, 

dotvárajú obraz o objektívnej 

realite, ako aj o ďalšom mož-

nom kráčaní životom vo svete 

globalizácie, aby sa v tomto 

svete nestratil.  

Existuje šesť téz Tomáša 

Akvinského (Novak 1996, 

s.136), ktoré je veľmi vhodne 

uviesť práve aj pre pochopenie 

podmienok spoločenského po-

stavenia človeka ako jedi-

nečného jedinca vo svete glo-

balizácie:  

1. Civilizácia je rozumnou dis-

kusiou.  

2. Človek je slobodný, pretože 

dokáže uvažovať a vyberať si.  

3. Civilizované politické inšti-

túcie rešpektujú úvahu a vý-

ber.  

4. Skutočná sloboda je usporia-

daná sloboda.  

5. Ľudia sú svojprávne osoby, 

nielen indivíduá alebo členo-

via skupiny.  

6. Režim chrániaci pred zneuži-

tím a  najzodpovedajúcejší 

osobnosti človeka, je zmesou 

S 
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monarchistických, aristokra-

tických a demokratických 

prvkov. 

Tomáš Akvinský vo svojich 

tézach hovorí, že civilizácia je 

rozumnou diskusiou, pod ktorou 

môžeme rozumieť objektívne 

zabezpečenie existencie človeka 

v sociálnom priestore s kresťan-

skou tradíciou a jej morálkou, 

tak diskusiou subjektívneho 

sveta v emocionálnom priestore 

každého človeka ako jedinca s 

jeho identitou - Ja SOM preto, 

že My SME. 

Svet globalizácie prechádza 

prirodzenými etapami vývinu, 

kde po krátkej dobe „chao-

tického“ revolučného obdobia, 

prejde do evolúcie. Možno si 

položiť otázku, prečo tradičné 

hodnoty obsiahnuté v duchov-

nom živote ľudí sa dostávajú 

v súčasnosti do polohy disi-

dentstva?                 

Odpovede na mnohé otázky 

života si ľudia hľadajú na 

sociálnych sieťach, pretože sú 

mimo pozornosti mainstreamo-

vých médií, kde ústrednou 

témou sú často zavádzajúce 

správy s konzumným obsahom.  

V prirodzenosti človeka zostáva 

najvyššou métou Láska. Je 

samozrejmým poslaním života; 

návrat k láske v domove tradič-

nej rodiny muža a ženy, kde 

primárna pozornosť je venovaná 

výchove detí k tradičným 

hodnotám, k úcte k sociálnemu 

a prírodnému svetu. Stať sa 

v dospelom veku spolupatričný 

s inými a mať zodpovednosť 

sám za seba, ako aj za iných. 

Byť všade doma vo svete 

globalizácie, je byť doma sám 

v sebe.  
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Abstrakt - Abstract  

 

 

Som preto, že sme   

Mnohopočetnosť identity osobnosti človeka vo svete 

globalizácie 
 

Svet je na začiatku dynamickej globalizácie. V príspevku sa 

poukazuje na proces globalizácie, nepriaznivý dopad na identitu človeka. Na 

druhej strane sa odkrývajú nové možnosti človeka, ktorý so svojou 

mnohopočetnosťou identity osobnosti je schopný so znalosťou vstupovať do 

spleti rozmanitých vzťahov v rôznorodých sociálnych skupinách.   

Kľúčová slová:  Globalizácia, socializácia, identita, mnohopočetnosť 

identity, psychosomatizácia, inovatívnosť a adaptívnosť 

 

 

I am because we are  

The multiple identity of human personality in the world of 

globalization 
 

The world is at the beginning of dynamic globalization. The article points out 

the process of globalization, the adverse impact on human identity. On the 

other hand, new possibilities are revealed for a person who, with his 

multiplicity of identities, is able to enter the tangle of diverse relationships in 

diverse social groups with knowledge. 

 

Keywords:  Globalization, socialization, identity, multiple identity, 

psychosomatisation, innovation and adaptability 
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