


Všetky stretnutia v rámci realizácie preventívneho zážitkového rozvojového programu určeného pre 
stredoškolskú mládež mali za cieľ ponúknuť v dialógu spoločensky prítomné predsudky, tvrdenia, 
názory vytvorené vo vzťahu k využívaniu virtuálneho priestoru a nových technológií mladými ľuďmi. 
Tento dialóg má otvárať možnosti porozumenia kontextov a obsahov, ktoré súvisia s týmito sociálne 
znepokojujúcimi javmi a tým umožniť hlbší náhľad na vzniknutú situáciu a ponúknuť opis motivácií, 
názorov, potrieb, hodnôt a pod. mladej generácie. 

Uvedené výstupy boli zachytené aj prostredníctvom interaktívneho prieskumu realizovaného na 
základe opisu sémantického priestoru zrealizovaného dialógu i postojov mladých, čo umožnilo 
porozumieť i zmysluplne intervenovať v práci s mladými ľuďmi. 

Opis jednotlivých stretnutí obsahouje opis ich cieľov, realizácie aktivít i ťažiskových obsahov 
diskusií i reflexií s mladými. Realizácia preventívneho zážitkového rozvojového programu sa 
opierala aj o teoretický kontext práce s mladými, ktorý sa zakladá na systemických princípoch 
v práci s účastníkmi. Tieto princípy boli uplatňované pri facilitácii skupinovej práce a pri diskusiách 
i reflexiách jednotlivých aktivít. 

Pre bližšie predstavenie systemického prístupu uvádzame aspoň v krátkosti jeho základné 
východiská: 

• dôraz na jedinečný pohľad jednotlivca na svet okolo nás, pričom kooperuje 
s individuálnym prežívaním vnútorného života človeka, 

• intervenujúci je partnerom v dialógu, nie je vzdialeným expertom, ktorý priamo spôsobuje 
zmenu v živote človeka, ale je skôr podnecovateľom špecifického rozhovoru, v ktorom sa 
snaží zmenu podporovať, 

• zmeny a riešenia sú vytvárané v aktívnej spolupráci s účastníkmi dialógu, nie sú teda 
odporúčané zvonku, ale sú vytvárané v súlade s cieľmi a hodnotami života zúčastneného, 

• zameriava sa viac na prítomné možnosti, ako na analýzu životnej histórie, 

• vyzdvihuje silné stránky viac, než zlyhania, omyly, či neúspechy. 



Výskumné metódy 

Sémantický diferenciál - SD 

(Zdroj: Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu, Praha, Portál 2000) 

Táto metódu, ktorá spája metódu škálovaciu a asociačnú, je semiprojektívna technika, vytvorená 
v roku 1957 C.E. Osgood-om, G.J. Suci-m a P.H. Tannenbaum-om. Je to asociačná metóda, ktorá 
meria postoje prostredníctvom významu slov, t. j. prostredníctvom konotátov. My sme v našom 
prieskume použili päť krát po dva protikladné pojmy, ktoré uvádzame v tabuľke. Každý z týchto 
pojmov respondenti hodnotili na základe 25 bipolárnych adjektív, zoradených pod sebou do 
bipolárnych škál, ktoré boli rovnaké pre všetky nosné pojmy. Pojmy sa na škálach hodnotili 
pomocou 7-stupňovej číselnej stupnice (3-2-1-0-1-2-3). Okrem celkového mapovania sémantického 
priestoru sme používali aj rozdelenie bipolárnych škál do faktorov – faktoru hodnotenia (E), faktoru 
potencie/sily (P) a faktoru aktivity (A). 

Sémantická mapa 

Sémantické mapovanie je stratégia práce s pojmami v sémantickom priestore, ktorá môže byť 
použitá pre efektívne mapovanie a demonštráciu pojmov, asociácií, ideí súvisiacich s centrálnym 
pojmom, ku ktorému sa sémantická mapa vytvára. My sme tento nástroj použili pre mapovanie 
sémantických konotácii k pojmom: internet, Facebook, zoznamka, hry a surfovanie.  

Pre ich spracovanie sme s respondentami kreovali v prvom kroku pojmovú mapu - „pavúk“, na ktorej 
je téma vyznačená v centre pojmovej mapy a informácie súvisiace s hlavnou témou sa nachádzajú 
okolo centra. V druhom kroku sme využili pojmovú mapu – hierarchickú, kde informácie sú 
predkladané v zostupnom poradí podľa dôležitosti, pričom vetvenie pojmovej mapy určuje 
nadradenosť a podradenosť pojmov. 

Rosenbergova škála sebahodnotenia - RSES 

(Zdroj: Adamkovičová D.: Vzťahový rozmer kresťanského vodcovstva a psychologický zážitok 
komunity v spoločenstvách. Diplomová práca, FH – TU, Trnava 2004) 

Vzťah k sebe samému sme zaznamenávali pomocou Rosenbergovej škály sebahodnotenia – 
Rosenberg´s Scale of Self-Evaluation (autor: Rosenberg, 1965, preložila Ficková E.), ktorá obsahuje 
desať položiek hodnotených na štvorbodovej škále vôbec nesúhlasím – úplne súhlasím (1až 4). 
Táto škála je metódou, ktorá je jednou z najpoužívanejších pre zisťovanie úrovne sebahodnotenia. 

Škála životnej zmysluplnosti - SZZ 

(Zdroj: Halama, P.: Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 
46, 2002, 3, 265-276) 

Škála je nástrojom na zisťovanie miery prežívania zmyslu v živote človeka, ktorej autorom je 
P. Halama. Škála obsahuje 18 položiek, z ktorých 6 je formulovaných negatívne. Respondenti 



v každej položke hodnotia mieru svojho súhlasu na 5 – stupňovej Likertovej škále. Položky sú 
zatriedené do 3 dimenzií (6 položiek pre každú dimenziu).  

Pomocou Škály životnej zmysluplnosti môžeme merať nasledovné dimenzie: 

1. Kognitívnu dimenziu – týka sa celkovej životnej filozofie, životného nasmerovania, 
pochopenia života, či životného poslania. 

2. Motivačnú dimenziu – tá sa týka cieľov, plánov, ale aj sily a vytrvalosti angažovania sa 
v nich. 

3. Afektívnu dimenziu – ktorá sa vzťahuje k životnej spokojnosti, naplnenosti, optimizmu, či 
znechutenia a pocitov jednotvárnosti. 

Dotazník zvládania záťažových situácií - COPE  

(Zdroj: Carver, C. S.:  You want to measure coping but your protocol’s too long:  Consider the Brief 
COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4, 1997, 92-100) 

Položky dotazníka sa týkajú spôsobov zvládania stresu v ľudskom živote. Existuje mnoho 
spôsobov, ako sa snažíme riešiť problémy a položky dotazníka sa týkajú práve ich. Každá položka 
hovorí niečo o konkrétnom spôsobe zvládania. Skrátená verzia dotazníka je zložená z 28 otázok. 
Pričom odpovede na ne sýtia 14 konkrétnych spôsobov zvládania záťažovej situácie. 

Výskumný súbor  

Náš výskumný súbor tvorilo 59 respondentov, pričom súbor tvorilo 23 žien a 23 mužov a 13 
respondentov, ktorí neuviedli pohlavie. 

22 %

39 %

39 %

Muž (23) Žena (23) Neuvedené (13)



Metóda zberu dát 

V našom prieskume sme aplikovali viaceré metódy zberu dát. Patrili k nim metóda príležitostného 
výberu z hľadiska škôl oslovených pre spoluprácu a metóda náhodného výberu, čo sa týka triedy, 
ktorú škola pre prieskum dala k dispozícii. Jediným zadaným kritériom výberu dol druh školy, 
pričom išlo o stredné školy na Slovensku. Účasť jednotlivých respondentov na prieskume bola 
anonymná, bez uvádzania mien, respondent však použil rovnaký znak alebo viacmiestne číslo, 
pomocou ktorého bolo možné identifikovať a vzájomne priradiť jednotlivé dotazníkové batérie. 

 



1.stretnutie – KTO?!

Cieľ / zameranie stretnutia 

Stretnutie má za cieľ poskytnúť účastníkom zrkadlo vlastnej identity a nájsť odpovede na otázku: 
„Kto/kým som?“ Rovnako tak má za cieľ poskytnúť priestor pre pomenovanie vlastných hodnôt a 
konfrontáciu ich existencie i realizácie v konkrétnom živote. Oba ciele budú napĺňané tak v oblasti 
„reálneho - fyzického“ života ako aj života virtuálneho, kde vplyvom disinhibičného efektu existuje 
riziko straty svojich hodnôt a vlastnej identity, či opačne možnosť vyjadrenia tej stránky seba, 
svojich hodnôt, ktoré pre zábrany nie sme schopní vyjadriť v realite. Rovnako tak sa tu následne 
vytvára priestor pre dialóg o „identifikácii“ seba samého v rôznych situáciách života a to tak 
v reálnom i virtuálnom rozmere ako aj pre dialóg o tom, kým sa vlastne chcem stať, ako to bude 
vypadať a ako následne moje sebapoznanie bude vedome uplatňované.  

Uvedené vychádza z teórie sociálne konštruovanej identity, ktorá nepripisuje „správnosť, či 
pravdivosť“ nejakému obrazu o nás samých, ale vedie k vedomému výberu, preferencii, toho 
ktorého obrazu ja v rôznych kontextoch života. Rovnako tak poukazuje na to, že človek nemá 
„jedno moje skutočné ja“, ale má akoby „viac tvárí“, resp. spôsobov reprezentácie samého seba 
v závislosti od kontextu, ktorý práve prežíva. Rôzne podoby vlastného ja sa objavujú v rôznych 
kontextoch a žiadna z nich nie je pravdivejšia ako iná. Rozdiely v prežívaní vlastného ja poukazujú 
na to, že predstavy o ja rovnako tak ako ostatné konštrukcie, sa formujú prostredníctvom sociálnych 
interakcií v kontexte konkrétnej kultúry, konkrétnej životnej situácie. Na vlastné ja sa teda 
nepozeráme ako na niečo, čo je vo vnútri človeka, ale ako na proces, či aktivitu, ktorá sa objavuje v 
priestore medzi ľuďmi, v interakcii s nimi. Myslíme si, že ľudia si neustále vzájomne vytvárajú svoje ja 
a že existuje veľa možných príbehov o mojom ja, tvojom ja a o ja ostatných ľudí. Aj napriek tomu, 
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že žiadne ja nie je pravdivejšie ako iné, pravdou ostáva, že konkrétni ľudia v konkrétnej kultúre 
dávajú prednosť konkrétnej prezentácii vlastného ja. Toto preferované ja sa líši od bytostného ja.  

Miesto toho, aby sme hľadali bytostné ja pracujeme s ľuďmi na tom, aby svoje ja zakúsili z rôznych 
stránok a aby ho rozlíšili o možnosti v tom, ktorom kontexte. Pomáhame im, aby prežívali príbehy, 
ktoré podporujú rast a rozvoj preferovaných ja.  Týmto spôsobom nahliadame aj na virtuálny 1

priestor ako na jeden z kontextov života a účastníkov chceme teda viesť k uvedomeniu si týchto 
faktov a k vedomému uprednostňovanie toho ktorého ja v tom ktorom kontexte. Nejde teda 
o poučovanie, či diktát toho, ako veci majú správne byť, ale ide o posilnenie sebauvedomenia 
a zodpovednosti za preferencie toho ktorého obrazu ja v tej ktorej životnej situácii, či priestore, 
kontexte, aby spoznali svoje silné, ale aj slabé stránky, aby odhalili svoje schopnosti vyrovnávať sa s 
problémami a budovať si vlastné hodnoty a ciele. Chceme prispievať k tomu, aby sa mladí učili 
prevziať zodpovednosť za to čo urobia, no aj za to, čo neurobia, či mali urobiť. Chceme, aby sa 
mladí ľudia nebáli byť sami sebou a našli, kým v skutočnosti sú. Je zrejmé, že práve tým sa stanú 
autentickými ľuďmi a individualitami, ktoré efektívnejšie odolávajú nástrahám virtuálneho priestoru 
a skôr ho využívajú vo svoj prospech, rast a dosahovanie cieľov. 

Zoznamovacia aktivita: Spoločná jedinečnosť 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom aktivity je hlbšie zoznámenie sa účastníkov i poskytnutie základného obrazu o tom, aké 
majú hodnoty, mentálne predpoklady, kontext života. Pritom však ide aj o zážitok spolupatričnosti, 
súnáležitosti a spoločenstva, v ktorom človek vo veciach/situáciách/danostiach prežíva, že nie je 
sám, ale sme v tom spolu, sme rovnakí aj napriek tomu, že máme svoje prednosti a danosti, ktoré sú 
„životom namiešané“ jedinečne v každom z nás.!

Realizácia aktivity 

Každý účastník povie jedinečnú tému týkajúcu sa toho, čo má v živote/čo tvorí jeho život, napr.: 
hobby, skúsenosť, zážitok, vlastnosť a pod. a následne na znak otvorenia témy položí svoju stoličku 
do stredu kruhu, v ktorom sedia účastníci. Kto má niečo rovnaké/spoločné s touto témou, tak si 
prisadne do stredu a vytvorí sa tak vnútorný kruh témy. Ten, kto tému začínal, musí následne 
vymyslieť ďalšiu tému tak, aby si prísediaci vo vnútornom kruhu odsadli do okrajového kruhu a robí 
to tak dovtedy, kým nie je jedinečný v novej téme. 

Sémantická mapa 

Pojem INTERNET 
Čo sa s tým pojmom spája? (brainstorming – prvé asociácie a druhé asociácie k prvým asociáciám) 
Plusy a mínusy/možnosti a ohrozenia (skupinová práca)!

Video a spoločná diskusia o tom, čo si o tom myslia účastníci 

15 000 like-ov: https://www.youtube.com/watch?v=kzBn1jt8WO4 
Hra na skrývačku: https://www.youtube.com/watch?v=47wPhjX8Zog 

 Porov. FREEDMAN, J., COMBS, G. Narativní psychoterapie, s. 54 - 55. 1
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Kto som? 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom ja spoločná reflexia toho, čo o účastníkovi hovorí jeho vlastný FB profil – informácie, stránky 
„Páči sa mi“, skupiny, záľuby – knihy, filmy, šport a pod., rovnako tak sa budeme zaujímať o tom, aké 
príspevky zverejňuje na svojom profile, či aké ich dáva na stránkach/profiloch ostatných. Spoločne 
si budeme klásť odpovede na otázky: „Čo iní uvidia, že je pre mňa dôležité?“ „Aké hodnoty 
demonštrujem?“  „Čím žijem?“ „Aké názory ponúkam ako tie svoje a čo o mne vypovedajú?“ „Ako 
ma môže čitateľ poznať – čo si odpovie na otázku, čo som to za človeka – aké mám vlastnosti, ako 
veci prežívam, ako sa správam a prečo je tomu tak?“ Počas aktivity analyzujeme vlastné profily 
a napokon si tieto analýzy porovnáme s tým, ako samých seba prežívame v našom vnútri, či s tým 
ako si myslíme, že nás iní vidia – „Som to ozaj ja? Ak áno v čom a ak nie, tak v čom a prečo to tak 
je?“ 

Realizácia 

Účastníci si na papier urobia profil seba samých podľa toho, čo si myslia, akými sú ľuďmi – ako sa 
vnímajú, poznajú v reálnom živote. Následne si urobia profily podľa údajov, ktoré sú zverejnené na 
FB profile. Napokon oba profily porovnajú a ich reflexia je facilitovaná v skupine otázkou: „Čo iní 
o mne môžu na základe tohto poznať?“ „Som to ja?“  

Napokon vedieme dialóg s účastníkmi o tom, v čom boli rozdiely, ako im ne/prekážajú, čím boli 
spôsobené a vedieme dialóg k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastnú prezentáciu seba a za 
rozhodnutia o obsahu vlastnej sebaprezentácii vo vzťahu k zverejneniu jej obsahov. 

Prieskum 

Sémantický diferenciál – Reálny svet/Ideálny svet a Škála sebahodnotenia  

Výsledky 

Metódy 

• Sémantický diferenciál opisujúci pojmy – Virtuálny svet, Reálny svet 
• Rosenbergova škála sebahodnotenia 
• Škála životnej zmysluplnosti 
• Dotazník copingových stratégií 

Výskumné otázky 

1. Existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta? 
2. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta 

a sebahodnotením u respondentov? 
3. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom  vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta 

a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov? 
4. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta 

a preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií u respondentov? 



Výsledky 

1. Rozdiel vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta u respondentov existuje iba vo faktore 
hodnotenia. 

2. Nie, neexistuje žiaden signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní virtuálneho 
a reálneho sveta a sebahodnotením u respondentov. 

3. Áno, existuje signifikantne významný negatívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní virtuálneho 
a reálneho sveta a afektívnou i motivačnou zložkou prežívanej zmysluplnosti u respondentov. 
Rovnako tak existuje signifikantne významný negatívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní 
virtuálneho a reálneho sveta vo faktore aktivity a kognitívnou, afektívnou a motivačnou zložkou 
prežívanej zmysluplnosti u respondentov.  

4. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
virtuálneho a reálneho sveta a vyhľadávaním emocionálnej podpory a odpútavaním sa 
(hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Zároveň existuje 
signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní virtuálneho a reálneho 
sveta vo faktore hodnotenia a vyhľadávaním emocionálnej podpory ako spôsobu zvládania 
záťažových situácií. Rovnako tak existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi 
rozdielom vo vnímaní virtuálneho a reálneho sveta vo faktore aktivity a aktívnym riešením 
problémov i odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania záťažových 
situácií. 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Zatiaľ čo vo faktore hodnotenia – teda priameho opisu pojmov - vidia respondenti významný 
rozdiel v pojmoch virtuálneho a reálneho sveta, nevidia ho v dimenzii sily, či aktivity, ktoré 
reprezentujú potenciálnu energiu obsiahnutú v pojme, dynamiku, či premenlivosť v čase, ktoré sú 
potrebné pri interakcii s pojmom (objektom). Rovnako tak sa zdá, že rozdielnosť vnímania pojmov 
nie je vo významnom vzťahu s mierou sebahodnotenia u respondentov. 

Zdá sa však, že prežívanie zmysluplnosti života a spôsoby, aké respondenti používajú pri zvládaní 
záťažových situácií mali vzťah k tomu, ako veľmi rozdielne sú vnímané pojmy virtuálneho a reálneho 
sveta. 

Vzhľadom na prežívanie zmysluplnosti života sa so zvyšujúcim celkovým rozdielom vo vnímaní 
pojmov znižuje prežívanie zmysluplnosti v jej motivačnej a afektívnej zložke. Uvedené je 
pozorovateľné najmä vo faktore aktivity v rámci hodnotenia pojmov, ktorý reprezentuje dynamiku 
vnímania pojmu a jeho premenlivosti v čase, ktoré sú potrebné pri interakcii s pojmom (objektom). 
Zdá sa akoby rozdielne vnímanie pojmov súviselo s neprítomnosťou cieľov, ktorým sa človek oddá, 
ktoré sú často sprevádzané nudou, apatiou, kedy sa človek cíti beznádejne, že nemôže nájsť ciele, 
či v nich nedokáže vytrvať a v živote nie je schopný odolávať prekážkam. Rovnako tak rozdielne 
vnímanie pojmov súvisí s emocionálnou zložkou zmyslu života, ktorá hovorí o tom, že človek má 
pozitívnu predstavu o živote, o svete, o sebe, má určené ciele, ktoré sa snaží plniť aj napriek 
prekážkam a darí sa mu to, cíti sa šťastný, veselý a spokojný. Prieskum poukazuje na to, že so 
zvyšujúcim sa rozdielom vo vnímaní pojmov sa toto prežívanie znižuje a teda človek prežíva, že sa 
mu nedarí napĺňať životné úlohy môže mať pocit smútku, nešťastia, úzkosti, nespokojnosti, môže 
prežívať depresívne pocity. 



S uvedeným súvisí aj fakt, že so zvyšujúcim sa rozdielom medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
virtuálneho a reálneho sveta sa zvyšuje tendencia vyhľadávať emocionálnu podporu a odpútavanie 
sa, resp. hľadanie uvoľnenia sa ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Toto je pozorovateľné 
hlavne vo faktore hodnotenia, ktorý má za cieľ opis pojmov a vo faktore aktivity opisujúcej 
dynamiku a premenlivosť pojmu v čase. Taktiež sme zistili, že so zvyšujúcim sa rozdielom vo 
vnímaní virtuálneho a reálneho sveta vo faktore aktivity sa zvyšuje tendencia aktívneho riešenia 
problémov v záťažových situáciách. 

Odporúčania pre prax 

Uvedené môže poukazovať na to, že respondenti síce vnímajú rozdiel medzi tým, aký je svet reálny 
a virtuálny v jeho základnom opise, no nevnímajú ho v dynamike interakcie. Domnievame sa, že 
toto môže byť spôsobené zmenami v používaní technológií i v tom, že v súčasnosti vyrastá 
generácia, ktorá svoju realizáciu života (jeho dynamiku) nevníma oddelene od virtuality, ale táto 
virtualita ju z významnej časti tvorí. Zdá sa teda, že je efektívne pre prax, aby sme sa zameriavali 
skôr na to, aby sme pomáhali mladým vytvárať osobnú synergiu medzi novými technológiami 
a ich miestom v živote človeka v súlade s jeho cieľmi a hodnotami, než na poukazovanie na 
rozdiely v týchto aspektoch živote moderného života. Vybíral (2005) totiž hovorí, že aj napriek 
tomu, že dospievajúci považujú virtuálne prostredie za prostredie umožňujúce povrchnejšiu 
komunikáciu, aj tak k tejto komunikácii inklinujú, lebo ju považujú za ľahšiu.  

Rovnako tak sa zdá byť ako dôležité, aby sme vytvárali priestor pre mladých v realite, s cieľom 
vnímať a zažívať dynamiku života viac v spoločenstve a „na vlastnej koži“ ako vo virtualite 
a tým budovali aj alternatívne zážitky vedľa tých virtuálnych (ľahšie dosiahnuteľných) a tým 
dotvárali ich vzájomnú synergiu s tými, ktoré prežívajú vo virtualite. Na to je však veľmi 
dôležité poznať to, čo mladí vo virtualite zažívajú pozitívne a čo ich k tomu vedie, ťahá, či to, čo 
im to dáva. Na toto poukazujú aj sémantické mapy, ktoré sú súčasťou nášho prieskumu. 

Uvedené potvrdzujú aj výsledky vo vzťahu z prežívaniu zmysluplnosti života. Synergia virtuálneho 
a reálneho sveta môže dopomôcť aj k pozitívnejšej predstave o sebe a svete a k definovaniu 
cieľov a ich realizácie. 

Tiež sa zdá, že pozitívne vnímaná synergia a jej relevantné miesto v živote človeka by mohla 
dopomôcť k rozšíreniu kompetencií zvládať záťažové životné situácie. Vzhľadom na výsledky 
výskumu je jasné, že je v tomto procese dôležitá aj emocionálna podpora zo strany ostatných, 
tzv. „významných druhých“ a zručnosti aktívneho riešenia problémov. 



Obr. 1 - Sémantický graf - Virtuálny svet vs. reálny svet 

Obr. 2 - Sémantická mapa - Internet 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2. stretnutie – S KÝM? 

Cieľ / zameranie stretnutia 

Cieľom stretnutia je poskytnúť účastníkom zrkadlo vlastnej vzťahovej identity a nájsť odpovede na 
otázky: „S kým (sa priatelím)?“ „Čo pre mňa priateľstvo znamená?“ „Ako sa priateľstvo tvorí a čím sa 
upevňuje?“ Rovnako tak má za cieľ poskytnúť priestor pre pomenovanie prioritných priateľských 
vzťahov a konfrontáciu ich existencie a upevňovania v živote. Oba ciele budú napĺňané tak 
v oblasti „reálneho - fyzického“ života i života virtuálneho, kde vplyvom disinhibičného efektu 
existuje riziko „vhupnutia“ do nereálnych vzťahov bez základu, kde je badateľný rýchly progres bez 
toho, aby sa opieral o nejaké reálne spoločné zážitky deklarujúce spoločné hodnoty. Tým vzniká 
riziko plytkých vzťahov, čo vytvára živnú pôdu pre sklamanie a nedôveru vo vzťahoch, čo 
ovplyvňuje celkové následné budovanie vzťahov a to tak v individuálnom i komunitnom rozmere. 
Rovnako tak sa počas stretnutia následne vytvára priestor pre reflexiu toho, kto je základnou 
vzťahovou bázou v živote účastníkov i pre dialóg o tom, ako tieto vzťahy vznikli, čím sa budovali, 
aké hodnoty reprezentujú a tým odrážajú mňa samého.!

Úvod k stretnutiu 

Spoločne s účastníkmi sa vrátime k obsahu minulého stretnutia s otázkou, či je niečo, čo im zostalo, 
či nad niečím premýšľali a aké to pre nich bolo po stretnutí. Rovnako tak predstavíme, čo sa bude 
diať na ďalšom stretnutí a vytvoríme tým kontext pre ďalšiu spoluprácu. 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Sémantická mapa 

Pojem FACEBOOK  
Čo sa s tým pojmom spája? (brainstorming – prvé asociácie a druhé asociácie k prvým asociáciám) 
Plusy a mínusy/možnosti a ohrozenia (skupinová práca)!

Video a spoločná diskusia o tom, čo si o tom myslia účastníci 

Párik kámošov: https://www.youtube.com/watch?v=OopRmaJ8bEU 
Tučná fotka: https://www.youtube.com/watch?v=vauACIu9QQE 
Aj online ubližuješ: https://www.youtube.com/watch?v=YxCBepwYqQk 

S kým? (priateľstvo) 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom aktivity je reflexia toho, kto sú naši dôležití významní ľudia a ako sa nimi stali i to ako sa 
významnými „udržujú“ a to tak na úrovni komunikácie i úrovni správania. Rovnako tak je cieľom aj 
konfrontácia priateľstva ako fenoménu sociálnych sietí, ktoré často slovo priateľstvo deklarujú, ale 
obsahovo nenapĺňajú. Deklarácia priateľstva v sebe nesie očakávania, ktoré nie sú naplnené a to 
spôsobuje konflikty, sklamanie a nedôveru. Je teda priateľstvo vo virtualite a priateľstvo v realite 
rozdielne a v čom?  

Realizácia 

Každý z účastníkov dostane predpripravený formulár, ktorý obsahuje priestor pre informáciu, koľko 
majú účastníci priateľov na Facebooku. Toto číslo si tam zaznamenajú. Spoločne vedieme diskusiu 
o tom, ako sa stali týmito priateľmi a ako tieto priateľstvá budujeme a zachovávame ich 
„priateľskosť“, ktorú na sociálnej sieti deklarujeme. 

Napokon dáme účastníkom nasledovnú inštrukciu: 

Predstav si, že by si mal z tvojich FB priateľov vybrať 5 najlepších, ktorí pre teba veľa 
znamenajú  a mohol by si ich pozvať na večeru, kto by to bol? Ak ich už vieš, usaď ich k stolu 
pomyselnému na papieri a do rámikov napíš ich mená. Potom k nim pripíš prečo si ich pozval 
a na základe akého zážitku/skúsenosti sú pre teba takí výnimoční. Potom sa zamysli a napíš, 

čo by o tebe asi povedali – aké máš dobré vlastnosti a schopnosti – na základe toho, ako 
oni poznajú teba.  

Po vyplnení prebieha diskusia zameraná hlavne na to, ako sa títo významní ľudia stali významnými 
a čo o účastníkovi vedia – aké kvality má (osobnostné a charakterové kvality, kompetencie 
a zručnosti). Rovnako tak reflektujeme ako priateľstvo budujeme z našej stany a to v rovine 
komunikácie i správania. 

Prieskum 

Sémantický diferenciál – Dobrý človek/Zlý človek a Škála interpersonálnych vzťahov - The 
Interpersonal Relations Scale 

https://www.youtube.com/watch?v=ooprmaj8beu
https://www.youtube.com/watch?v=vauaciu9qqe
https://www.youtube.com/watch?v=yxcbepwyqqk


Výsledky 

Metódy 

• Sémantický diferenciál opisujúci pojmy – Dobrý človek, Zlý človek 
• Rosenbergova škála sebahodnotenia 
• Škála životnej zmysluplnosti 
• Dotazník copingových stratégií 

Výskumné otázky 

1. Existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní dobrého a zlého človeka? 
2. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní dobrého a zlého človeka a 

sebahodnotením u respondentov? 
3. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní dobrého a zlého človeka 

a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov? 
4. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom  vo vnímaní dobrého a zlého človeka 

a preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií u respondentov? 

Výsledky 

1. Rozdiel vo vnímaní dobrého a zlého človeka u respondentov existuje vo faktoroch hodnotenia, 
potencie (sily) aj aktivity. 

2. Nie, neexistuje žiaden signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní dobrého 
a zlého človeka a sebahodnotením u respondentov. 

3. Nie, neexistuje žiaden signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo dobrého a zlého 
človeka a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov. 

4. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
dobrého a zlého človeka a sebarozptýlením, vyhľadávaním inštrumentálnej podpory 
a používania humoru ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Existuje tiež signifikantne 
významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní dobrého a zlého človeka vo faktore 
hodnotenia a vyhľadávaním inštrumentálnej podpory i akceptácie ako spôsobov zvládania 
záťažových situácií. Zároveň existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo 
vnímaní dobrého a zlého človeka vo faktore potencie (sily) a sebarozptýlením sa, vyhľadávaním 
inštrumentálnej podpory, humoru i akceptácie ako spôsobov zvládania záťažových situácií. 
Rovnako tak existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní 
dobrého a zlého človeka vo faktore aktivity a sebarozptýlením sa ako spôsobu 
zvládania záťažových situácií. 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Na rozdiel od pojmov virtuálny a reálny svet, existuje rozdiel vo vnímaní dobrého a zlého človeka u 
respondentov vo všetkých faktoroch - hodnotenia, potencie (sily) aj aktivity. Zdá sa teda, že 
respondenti vnímajú jasný rozdiel medzi pojmami. 



Tento rozdiel však nemá významný vzťah k miere sebahodnotenia u respondentov. A je tomu tak aj 
v prežívaní životnej zmysluplnosti o respondentov. Zdá sa teda akoby rozdielnosť pojmov a ich 
sémantické uchopenie neboli v súvise s tým, ako človek prežíva svoju životnú zmysluplnosť. 

Napriek tomu však prieskum poukazuje na to, že so zvyšujúcim sa celkovým rozdielom vo vnímaní 
pojmov dobrý a zlý človek sa zvyšuje tendencia seba-rozptyľovania, vyhľadávania inštrumentálnej 
podpory a používania humoru ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Ukazuje sa tiež, že so 
zvyšujúcim sa rozdielom vo vnímaní dobrého a zlého človeka vo faktore hodnotenia, teda 
v sémantickom opise pojmov sa zvyšuje vyhľadávanie inštrumentálnej podpory a rovnako tak aj 
akceptácia situácie ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Všetky tieto spôsoby zvládania 
záťažových situácií sa tiež vyskytujú v rovnakom kontexte aj vo faktore potencie (sily), ktorý 
poukazuje na potencionálnu energiu obsiahnutú v podnete. Vo faktore aktivity v rámci 
sémantického vnímania rozdielu pojmov sa s jeho zvyšovaním zvyšuje aj tendencia seba-
rozptýlenia ako spôsobu zvládania záťažových situácií. 

Z uvedeného môžeme dedukovať, že rozdielnosť vnímania pojmov dobrý a zlý človek, ktorá je 
viditeľná u respondentov súvisí iba so spôsobmi zvládania záťažových situácií, ktoré majú buď 
charakter praktických riešení, alebo únikových, či humorných. 

Odporúčania pre prax 

Mnohí uvádzajú ako rizikový faktor virtuálneho sveta práve nerozlišovanie medzi „dobrým a zlým“ 
človekom, ktoré pramení z disinhibičného efektu, ktorý virtuálny priestor vytvára. Vybíral (2005) 
pod týmto pojmom rozumie odloženie zábran, prekonanie nesmelosti a plachosti. Jedným 
z faktorov disinhibície je „solipsistická introjekcia“ – čo je využitie možnosti vytvárať si fantazijné 
predstavy o človeku s ktorým komunikujeme, čím sa vytvára nereálny svet – veci sú „iba v 
hlave“ (ibidem). 

Z výsledkov sa zdá, že respondenti vedia jasne pomenovať a sémanticky uchopiť rozdiely medzi 
dobrým a zlým človekom, no zároveň sa ukazujú aj na to, že prežívanie rozdielnosti týchto pojmov 
zvyšuje tak únikové reakcie v záťažových situáciách, ako aj tie konštruktívnejšie, ako sú 
inštrumentálna podpora, či humor, ktorý však môže byť ponímaný ako konštruktívny 
i nekonštruktívny - únikový. Domnievame sa, že tieto výsledky opäť poukazujú na dôležitosť 
rozširovania kompetencií zvládania ťažkých životných situácií u mladých. 

Úskalím však zostáva to, či virtualita vytvára dostatočný priestor pre „spoznanie“ charakteru 
človeka. Zdá sa, zo skúseností i z teórie, že tomu tak nie je a teda z hľadiska praxe užitočné pôsobiť 
preventívne v tejto oblasti. Toto však musí ísť ruka v ruke s odporúčaniami vyššie. Domnievame 
sa, že ak vytvoríme alternatívne zážitky pre emocionálne sýtenie mladých (podpora rodiny, 
spoločenstvá, záujmové krúžky, nízkoprahové kluby, či iné nízkoprahové služby a programy), 
nebudú až v takej miere vznikať deficitné potreby, ktorých napĺňanie vo virtualite môže byť 
rizikové. Toto vyplýva aj zo zistení, ktoré uvádzajú Horská, Lásková, Ptáček (2010), kedy internet 
ponúka užívateľom zdanlivý potenciál naplnenia psychogénnych potrieb – vzťahy, spolupatričnosť, 
láska, bezpečie, istota, ocenenie, uznanie, sebarealizácie (podľa Maslowovej hierarchie potrieb). 
Čím je vyšší stupeň deprivácie užívateľa, čím viac je stresovaný, čím je menej schopný sebareflexie 
a introjekcie, tým je vyššie riziko nadužívania internetu. 



Obr. 3 - Sémantický graf - Dobrý človek vs. Zlý človek 

Obr. 4 - Sémantická  mapa – Facebook 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3. stretnutie – S KÝM? 

Cieľ / zameranie stretnutia 

Cieľom stretnutia je poskytnúť účastníkom zrkadlo vlastnej vzťahovej identity a nájsť odpovede na 
otázku: „S kým (v partnerstve)?“ „Čo pre mňa partnerstvo znamená?“ „Ako sa partnerstvo tvorí 
a čím sa upevňuje?“ Rovnako tak má za cieľ poskytnúť priestor pre pomenovanie prioritných 
hodnôt v partnerských vzťahoch a konfrontáciu ich existencie v správaní a prežívaní a ich 
budovania v živote. Oba ciele budú napĺňané tak v oblasti „reálneho - fyzického“ života i života 
virtuálneho, kde vplyvom disinhibičného efektu existuje riziko „vhupnutia“ do nereálnych 
„imaginárnych, domnelých“ vzťahov bez základu, kde je badateľný rýchly progres (v rámci záväzku, 
dôvernosti i intimity) bez toho, aby sa opieral o nejaké reálne spoločné zážitky, predstavy a 
hodnoty. Tým vzniká riziko nefunkčných vzťahov, čo vytvára živnú pôdu pre sklamanie a nedôveru 
vo vzťahoch, čo ovplyvňuje celkové následné budovanie partnerských vzťahov a to hlavne 
z pohľadu záväznosti a stability. Rovnako tak sa počas stretnutia následne vytvára priestor pre 
reflexiu toho, kto je základnou vzťahovou bázou v živote účastníkov i pre dialóg o tom, ako tieto 
vzťahy vznikli, čím sa budovali, aké hodnoty reprezentujú a tým odrážajú mňa samého.  

Nástroj – video 
Nadácie Orange

Základná 
otázka témy

Obsah Cieľ Technika
Sémantický 
obsah témy - 

prieskum
Metódy
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a ako to tak robiť?
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reálnom priestore 
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si s mladými 
osobné hranice 

v intimite 
i súkromí vo 
virtuálnom 

priestore, ktoré 
budú postavené 
na definovaných 
preferovaných 

hodnotách. 
Poukázať na 

dôsledky 
„dvojitého života“ 
v rovine osobnej 

emocionálnej 
i vzťahovej.

Sémantická 
mapa 

Sociálno-
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Úvod k stretnutiu 

Spoločne s účastníkmi sa vrátime k obsahu minulého stretnutia s otázkou, či je niečo, čo im zostalo, 
či nad niečím premýšľali a aké to pre nich bolo po stretnutí. Rovnako tak predstavíme, čo sa bude 
diať na ďalšom stretnutí a vytvoríme tým kontext pre ďalšiu spoluprácu. 

Sémantická mapa 

Pojem ZOZNAMKA 
Čo sa s tým pojmom spája? (brainstorming – prvé asociácie a druhé asociácie k prvým asociáciám) 
Plusy a mínusy/možnosti a ohrozenia (skupinová práca) 

Video a spoločná diskusia o tom, čo si o tom myslia účastníci 

Chatovanie s neznámym 1: http://www.oskole.sk/e-deti/rodicia-chatovanie-s-neznamym.html 
Chatovanie s neznámym 2: http://www.oskole.sk/e-deti/rodicia-chatovanie-s-neznamym-2.html 

S kým? (partnerské vzťahy) 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom aktivity je reflexia toho, čo ponúkame zo svojej strany do partnerského vzťahu, čo 
očakávame od potencionálnych partnerov a aký je ideál krásy/ideál partnera dnešnej doby i jeho 
realizovateľnosť/možnosť naplnenia. Rovnako tak je cieľom aj konfrontácia partnerstva 
ponúkajúceho sa, a často aj virtuálne realizujúceho sa, na základe virtuálnych profilov na 
internetových zoznamkách, ktoré mnoho krát deklarujú isté vlastnosti a očakávania, no v realite ich 
nenapĺňajú. Deklarácia potencionálneho ideálu v sebe nesie nereálne očakávania, ktoré nie sú 
v realite naplnené a to spôsobuje sklamanie a nedôveru, či zrútenie vysnívaných ideálov, ktoré 
môžu vystavať obraz o „neexistencii partnera pre mňa“. Je teda partner vo virtualite a partner v 
realite rozdielny a v čom? Ako žiť nohami na zemi a nie v oblakoch? Ako mať primerané očakávania 
na partnera a vedomie toho, že ani ja ideál nenapĺňam a predsa môžem niečo hodnotné 
ponúknuť? 

Realizácia 

V prvom kroku zadáme účastníkom inštrukciu, aby si vymysleli (alebo napísali podľa zverejneného 
profilu na zoznamke) zoznamovací inzerát (profil), ktorý bude označený ich značkou, ktorú 
používajú (v dotazníkovom prieskume). Inzerát má obsahovať informácie o mne samom užitočné 
pre toho, kto by sa so mnou chcel zoznámiť a aj informácie o tom, o koho mám ja záujem. Ide 
obojstranne o informácie ako napr. vek, pohlavie, miesto/mesto, charakteristiky/vlastnosti, 
vzdelanie, zručnosti, záľuby a záujmy (knihy, filmy, hudba), krátky názor na život a pod. Keď to žiaci 
napíšu, prilepíme to na pomyselnú virtuálnu nástenku zoznamky.  

V druhom kroku rozdelíme žiakov na dve skupiny (ideálne chlapci a dievčatá oddelene) a zadáme 
inštrukciu, aby opísali (zapísali na pripravený papier alebo spracovali ako koláž) ideálneho muža, 
ktorého by chceli za partnera a ideálnu ženu, ktorú by si predstavovali za partnerku. Ide 
obojstranne o informácie ako napr. vek, vzhľad, fyzická kondícia, miesto/mesto, charakteristiky, 
vzdelanie, zručnosti, záľuby a záujmy, krátky názor na život a pod. 

http://www.oskole.sk/e-deti/rodicia-chatovanie-s-neznamym.html
http://www.oskole.sk/e-deti/rodicia-chatovanie-s-neznamym-2.html


Napokon tieto ideály reflexívne konfrontujeme s tým, aké napísali inzeráty a to tak z pohľadu čo 
ponúkam i pohľadu čo hľadám – ja ako ideál a ako ho napĺňam i ten druhý, koho hľadám ako ideál. 
Spoločne hľadáme rozdiely a formulujeme ťažiskové hodnoty a referenčné názory, ktoré sú 
najdôležitejšie s poukázaním na fakt, že ideál nie je realita a je možné sa k nemu iba približovať, 
pričom oveľa dôležitejšie je vedieť preferencie, ktoré nám pomôžu dobre sa rozhodovať 
i vysporiadať sa s tým, čo nie je prítomné. 

Rovnako tak uvažujeme spoločne diskutujme aj nad virtuálnym skreslením v tom, čo čítame a v tom, 
ako sú veci/charakteristiky ľudí v realite obsiahnuté. Reflektujeme fakt, ako si po prečítaní inzerátu 
na zoznamke vytvárame predstavy o druhom. Nie je to však podľa toho, ako chápe pojmy on, 
ktorý to písal, ale podľa toho, kto profil číta a jeho chápania a preferencií. Nájdeme v tom, čo 
hľadáme my, no neznamená to hneď automaticky, že je to realita. 

Prieskum 

Sémantický diferenciál – Ideálne JA/Reálne JA a profil mojich životných hodnôt 

Výsledky 

Metódy 

• Sémantický diferenciál opisujúci pojmy – Ideálne Ja, Reálne Ja 
• Rosenbergova škála sebahodnotenia 
• Škála životnej zmysluplnosti 
• Dotazník copingových stratégií 

Výskumné otázky 

1. Existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu seba? 
2. Existuje signifikantne významný vzťah medzi vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu seba 

a sebahodnotením u respondentov? 
3. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu 

seba a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov?  
4. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu 

seba a preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií u respondentov? 

Výsledky 

1. Rozdiel vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu seba u respondentov existuje vo faktoroch 
hodnotenia, potencie (sily) aj aktivity. 

2. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu 
seba vo faktore aktivity a sebahodnotením u respondentov. 

3. Áno, existuje signifikantne významný negatívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
ideálneho a reálneho obrazu seba aj v jeho jednotlivých faktoroch a kognitívnou, afektívnou 
a motivačnou zložkou prežívanej zmysluplnosti u respondentov. 

4. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
ideálneho a reálneho obrazu seba a popieraním, a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) ako 



spôsobov zvládania záťažových situácií. Zároveň existuje signifikantne významný pozitívny 
vzťah medzi rozdielom vo vnímaní ideálneho a reálneho obrazu seba vo faktore hodnotenia 
a popieraním a užívaním návykových látky ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Rovnako 
tak existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní ideálneho 
a reálneho obrazu seba vo faktore aktivity a popieraním a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia 
sa) ako spôsobov zvládania záťažových situácií. 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Na rozdiel od pojmov virtuálny a reálny svet, existuje rozdiel vo vnímaní ideálneho a reálneho ja u 
respondentov vo všetkých faktoroch - hodnotenia, potencie (sily) aj aktivity. Zdá sa teda, že 
respondenti vnímajú jasný rozdiel medzi týmito pojmami. 

Rovnako tak na rozdiel od vyššie uvedených pojmov, rozdiel týchto pojmov má významný 
pozitívny vzťah vo faktore aktivity k miere sebahodnotenia u respondentov. Znamená to teda, že so 
zvyšujúcim sa rozdielom vo vnímaní pojmov v oblasti ich dynamiky a premenlivosti v čase, rastie aj 
sebahodnotenie respondentov, ktoré je chápané ako predstava a vnímanie vlastnej hodnoty. Teda 
respondenti si viac vážili samých seba, mali pozitívnejší postoj k sebe samému, ak viac vnímali 
rozdiel medzi pojmami ideálne a reálne ja v jeho premenlivosti. 

Rovnako tak sme zistili, že čím je vyšší rozdiel vo vnímaní ideálneho a reálneho ja, tým viac sa 
znižuje prežívanie zmysluplnosti života vo všetkých jej faktoroch – kognitívnom, motivačnom 
i afektívnom.  

Vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií bolo zistené, že so zvyšujúcim sa celkovým rozdielom vo 
vnímaní ideálneho a reálneho obrazu seba a rovnako tak aj samostatne vo faktore aktivity, sa 
zvyšuje používanie popierania, odpútavania sa (hľadania uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania 
záťažových situácií. Zároveň vo faktore hodnotenia sa so zvyšujúcim rozdielom medzi pojmami 
zvyšuje aj používanie popierania a dokonca aj užívania návykových látok ako spôsobov zvládania 
záťažových situácií. 

Odporúčania pre prax 

Ďalšími súvisiacimi faktormi je fakt, že človek v súvislosti s disinhibíciou mení aj prezentovaný self 
a to tak, že viac odhaľuje reálny a súkromný self a nedbá tak ostražito na spôsob svojej 
sebaprezentácie a jej dôsledky, než je tomu v realite a reálnych vzťahoch (Horská, Lásková, Ptáček, 
2010). Z tohto dôvodu sme zaradili aj pojmy ako ideálne a reálne ja. Z výsledkov je zrejmé, že 
respondenti vidia jasný rozdiel medzi pojmami, pričom tento rozdiel v oblasti zmeny tohto rozdielu 
vplýva pozitívne na mieru ich sebahodnotenia. Zdá sa teda, že je pre prax užitočné intervenovať 
do schopností definovať a meniť seba samého žiadúcim smerom, pomáhať mladým tento 
obraz dosahovať a tým prispievať k zvyšovaniu prežívania vlastnej hodnoty. 

Uvedené intervencie môžu byť  užitočné aj vo vzťahu k zvládaniu rozdielov medzi tým, kým som 
a kým by som chcel byť a teda tým priamo môžu pozitívne ovplyvňovať aj prežívanie zmysluplnosti 
života. Vzhľadom na to, že tento rozdiel vplýva aj  na techniky zvládania záťaže, ktorou môže aj 
daný rozpor v obrazoch ja byť, je dôležité opäť podporovať a rozširovať kompetencie zvládania 



záťažovej situácie. Alarmujúce je, že tu naše  výsledky prieskumu ukazujú aj na to, že 
respondenti siahajú k užívaniu návykových látok ako k spôsobu zvládania záťažovej situácie. 

Obr. 5 - Sémantický graf - Ideálne ja vs. Reálne ja 
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Obr. 6 - Sémantická mapa - Zoznamka 
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4. stretnutie – KAM?!

Cieľ / zameranie stretnutia 

V živote sa stále o niečo snažíme. Niekedy si to uvedomujeme, inokedy nie, niekedy na tom 
pracujeme a niekedy sa nám nechce pre to nič urobiť. Každý však v sebe nosíme niečo, čo by sme 
si priali, akí by sme chceli byť, čo by sme chceli dosiahnuť. Na stretnutí ide o spoločné hľadanie 
odpovedí na otázky: „Aké sú moje ciele, kam smerujem?“ Jedným z cieľov stretnutia je poskytnúť 
účastníkom zrkadlo reálneho hospodárenia s vlastným časom (životným priestorom bytia) v reflexii 
uvádzaných cieľov a hodnôt. Rovnako tak má za cieľ poskytnúť priestor pre presnejšie praktické 
uchopenie cieľov a smerovania i konfrontáciu ich existencie v správaní a prežívaní. Podstatnou 
časťou stretnutia je aj poukázanie na „márnenie času“ a prokrastináciu vo virtuálnom 
a technologickom svete a jej dôsledky, ktoré často nekorešpondujú s cieľmi, či vytvárajú 
pseudonapĺňanie cieľov a hodnôt, ktoré však nie je realizované v konkrétnych krokoch a viditeľné 
v reálnych výsledkoch. Ide o akoby snový životný cieľ, ktorý nikdy nedosiahneme bez konkrétnej 
práce v realite. Zároveň je dôležité poukázať aj na miesto jednotlivých elementov doby – 
technológie, internet a pod. vo vzťahu k napĺňaniu cieľov v realite. 

Úvod k stretnutiu 

Spoločne s účastníkmi sa vrátime k obsahu minulého stretnutia s otázkou, či je niečo, čo im zostalo, 
či nad niečím premýšľali a aké to pre nich bolo po stretnutí. Rovnako tak predstavíme, čo sa bude 
diať na ďalšom stretnutí a vytvoríme tým kontext pre ďalšiu spoluprácu.!

Sémantická mapa 

Pojem HRY (on line, počítačové hry) 
Čo sa s tým pojmom spája? (brainstorming – prvé asociácie a druhé asociácie k prvým asociáciám) 
Plusy a mínusy/možnosti a ohrozenia (skupinová práca) 

Nástroj – video 
Nadácie Orange

Základná 
otázka témy

Obsah Cieľ Technika
Sémantický 
obsah témy - 

prieskum
Metódy

Závislosť Kam?

Aké sú moje 
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sa?
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Video a spoločná diskusia o tom, čo si o tom myslia účastníci 

„Dosiahol protagonista to, čo chcel? Do čoho investoval čas a ako to ovplyvnilo to, čo chcel 
dosiahnuť?“ 

Závislosť: https://www.youtube.com/watch?v=vN0gbEt_4Ws 

Kam? 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom aktivity je reflexia toho, či to, čo deklarujeme za naše smerovanie, ciele, túžby, sny, 
smerovanie je napĺňané reálne našimi skutkami – konkrétne realizovanými v čase, ktorý prežívam tu 
a teraz. Ide o reflexiu konkrétnej činnosti a jej zacielenia vo vzťahu k časovému fondu, možnostiam, 
schopnostiam, ktoré máme k dispozícii. !

Realizácia 

V prvom kroku zadáme účastníkom inštrukciu, aby na pripravené papieriky napísali dôležité ciele, 
túžby, sny života, ktoré chcú dosiahnuť. Prípadne môžeme dať účastníkom inštrukciu urobiť aj koláž 
cieľov, snov, túžob, čo prispeje k viaczmyslovosti vnímania a hlbšieho i osobnejšieho uchopenia 
tematiky. Ciele si vzájomne môžu účastníci prestaviť a zdôvodniť, ak to sociálny atmosféra v skupine 
umožňuje. 

V druhom kroku rozdáme pripravené časové rozvrhy týždňa, týždenné plánovanie a poprosíme 
účastníkov, aby si napísali rozvrh minulého týždňa do podrobností – najlepšie po hodinách 
a všetkých činnostiach. Dôležité sú oblasti: škola, práca doma, pomoc, kamaráti, hobby, internet, 
hry, čas pre seba, činnosti hygieny a stravovania a pod. 

Napokon dáme inštrukciu, aby si činnosti v týždennom plánovaní, ktoré sa viažu na definované 
ciele v prvom kroku aktivity označili a jasne k nim priradili. Teda si účastníci vytvoria obraz toho, či 
tým, čo robia skutočne aj napĺňajú svoje ciele, sny, túžby. 

Následne v spoločnej diskusii popisujeme rozdiely medzi tým, akými činnosťami napĺňame náš 
život v realite a tým ako tieto činnosti sýtia napĺňanie toho o čom snívame, že dosiahneme ako cieľ 
v budúcnosti. Rovnako tak spoločne uvažujeme nad tým, prečo tomu tak je, či naše ciele sú 
skutočne našimi cieľmi, od koho ich napĺňanie závisí i to, ako sa nám to darí/nedarí a čo k tomu 
potrebujeme.  

Rovnako tak uvažujeme v týchto intenciách aj v ohľade trávenia času na internete – FB, hry, chaty 
a iné, pričom hľadáme prieniky a spoločné dopĺňanie sa týchto činností – či vo vzťahu 
k vymedzeniu pre relax, či vo vzťahu k tomu, ako využiť internet pre dosahovanie vlastných cieľov. 

Na záver ponúkneme účastníkom výroky (môžeme ich prerobiť aj na nálepky), napr. formou 
losovania a spoločne sa o nich môžeme porozprávať, či inšpirovať sa. Výrok si môžu 
zakomponovať aj do svojej koláže, či týždenného rozvrhu. Môžeme umožniť aj úpravu koláže, jej 
doplnenie, či korekciu na základe prebehnutej diskusie. 

https://www.youtube.com/watch?v=vn0gbet_4ws


Výroky 
(Zdroj: http://www.timemanagement.sk/vyroky-o-prokrastinacii/): 

„Amatéri sedia a čakajú na inšpiráciu. My ostatní sa zdvihneme a ideme do práce.“ — Stephen King 

„Myslite na veľa vecí, urobte jednu.“ — Portugalské príslovie 

„Zlyhajte. Zlyhajte znova. Zlyhajte lepšie.“ — Samuel Becket 

„Nič nie je menej produktívne, ako snažiť sa efektívne robiť niečo, čo by ste nemali robiť vôbec.“ — 
Peter Drucker 

„Veľké činy sú tvorené malými skutkami.“ – Lao Tzu 

„Aj keď ste prešli 95 % cesty, stále ste len na začiatku.“ — Japonské príslovie 

„Robte to, čo je správne. Nie to, čo je jednoduché.“ — Jason Fried 

„Nemôžete začať novú kapitolu vášho života, ak dookola čítate tú predošlú.“ — Neznámy autor 

„Za ťažkú prácu neexistuje žiadna náhrada.“ — Thomas Edison 

„Nemusíte vidieť celé schodisko. Proste urobte prvý krok.“ — Martin Luther 

„Zajtra je mystická krajina, v ktorej leží 99 % celej ľudskej produktivity, motivácie a úspechov.“ — 
Neznámy autor 

„Za rok si možno budete želať, aby ste boli bývali začali dnes.“ — Karen Lamb 

„Nič nie je viac vyčerpávajúce ako večné premýšľanie nad nedokončenou úlohou.“ — William James 

„Najefektívnejší spôsob, ako to urobiť, je urobiť to.“ — Ameila Earhart 

„Hneď ako si začnete veriť, budete vedieť, ako máte žiť svoj život.“ — Johann Wolfgang von Goethe 

„Cieľ bez plánu je prosté želanie.“ — Antoine de Saint-Exupéry 

„Najlepšie by bolo, keby ste začali pred rokom. Ale keď už to nevyšlo, postačí aj dnešok.“ — Chris 
Guillebeau 

„Zlá správa je, že čas letí. Dobrá správa je, že vy ste pilot.“ — Michael Altshuler 

„Vaša priorita musí byť stanoviť si priority.“ — Richie Norton 

„Prečo chcete hodinu navyše, keď ste preflákali celý deň?“ — Neznámy autor 

„Netrafíte 100% striel, ktoré nevystrelíte.“ — Wayne Gretzky 

„Každý deň urobte jednu vec, ktorej sa bojíte.“ — Eleanor Roosevelt 

„Genius rovná sa 1 % inšpirácie a 99 % potu.“ — Thomas Edison 

„Dokonalosť nie je čin, ale návyk.“ — Aristotle 

„Ak kráčate peklom, kráčajte ďalej.“ — Winston Churchill 

„Cieľ je sen, ktorý má deadline.“ — Napoleon Hill 

„Iba vedieť nestačí, musíme aplikovať. Chcieť nestačí, musíme robiť.“ — Johann Wolfgang von 
Goethe 

„Svet patrí tým, ktorí sa neposerú.“ — Charles Bukowski 

Prieskum 

Sémantický diferenciál - Prítomnosť/Budúcnosť a Škála životnej zmysluplnosti 



Výsledky 

Metódy 

• Sémantický diferenciál opisujúci pojmy – Prítomnosť, Budúcnosť 
• Rosenbergova škála sebahodnotenia 
• Škála životnej zmysluplnosti 
• Dotazník copingových stratégií 

Výskumné otázky 

1. Existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti? 
2. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti a 

sebahodnotením u respondentov? 
3. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti 

a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov? 
4. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo  vnímaní prítomnosti a budúcnosti 

a preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií u respondentov? 

Výsledky 

1. Rozdiel vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti u respondentov existuje vo faktoroch hodnotenia, 
potencie (sily), aj aktivity. 

2. Nie, neexistuje žiaden signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prítomnosti a 
budúcnosti a sebahodnotením u respondentov. 

3. Áno, existuje signifikantne významný negatívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
prítomnosti a budúcnosti a aj vo faktoroch aktivity, hodnotenia a potencie (sily) a motivačnou 
zložkou prežívanej zmysluplnosti u respondentov. 

4. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
prítomnosti a budúcnosti a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobu zvládania 
záťažových situácií. Existuje tiež signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo 
vnímaní prítomnosti a budúcnosti vo faktore hodnotenia a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia 
sa) a užívaním návykových látok ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Zároveň existuje 
signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti 
vo faktore potencie (sily) a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobu zvládania 
záťažových situácií. Rovnako tak existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi 
rozdielom vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti vo faktore aktivity a odpútavaním sa (hľadaním 
uvoľnenia sa) a akceptáciou ako spôsobov zvládania záťažových situácií. 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Z výsledkov usudzujeme, že existuje rozdiel vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti u respondentov 
vo všetkých faktoroch - hodnotenia, potencie (sily) aj aktivity. Zdá sa teda, že respondenti vnímajú 
jasný rozdiel medzi týmito pojmami. 

Rovnako tak sa zdá, že rozdielnosť vnímania pojmov nie je vo významnom vzťahu s mierou 
sebahodnotenia u respondentov. 



Zistili sme však, že so zvyšujúcim sa celkovým rozdielom vo vnímaní prítomnosti a budúcnosti 
a špeciálne aj v dimenziách aktivity, hodnotenia a potencie (sily) samostatne, sa znižuje prežívanie 
zmysluplnosti života v jeho motivačnej zložke. Opačne by sme mohli povedať, že so znižujúcim sa 
rozdielom vo vnímaní pojmov sa zvyšuje zmysluplnosť života v motivačnom faktore. Tá odráža 
predstavy o budúcnosti a vlastnom fungovaní, ktoré si človek transformuje do svojich životných 
cieľov a úloh. Do nich sa snaží investovať energiu a úsilie, aby sa úlohy, ktoré si stanovil, plnili. 
Taktiež sa rozhoduje o tom, čo je treba splniť a čo nie, o čo sa oplatí bojovať, o aký cieľ sa treba 
snažiť. Neprítomnosť cieľov, ktorým sa človek oddá je zase sprevádzaný nudou, apatiou, človek sa 
cíti beznádejne, že nemôže nájsť ciele, že v nich nedokáže vytrvať a v živote nie je schopný 
odolávať. 

Z hľadiska zvládania záťažových situácií prieskum priniesol zistenie, že so zvyšujúcim sa celkovým 
rozdielom vo vnímaní pojmov prítomnosť a budúcnosť a tak aj vo faktore potencie (sily), sa zvyšuje 
tendencia uplatňovať v týchto situáciách stratégiu odpútavania sa (hľadania uvoľnenia sa). Zatiaľ čo 
so zvyšujúcim sa rozdielom vo vnímaní pojmov prítomnosť a budúcnosť vo faktore hodnotenia sa 
zvyšuje zvládanie záťažových situácií odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) a užívaním 
návykových látok. Vo faktore aktivity sa tieto tendencie dopĺňajú o akceptáciu ako spôsob 
zvládania záťažových situácií. 

Zdá sa teda, že čím sú rozdielnejšie vnímané pojmy prítomnosti a budúcnosti a tak aj ideálneho 
a reálneho ja, tak je u respondentov prežívaná aj nižšia miera zmysluplnosti života a túto situáciu, 
či im podobné, zvládajú pasívne, hlavne odpútavaním sa, teda akoby únikom od situácie. Rovnako 
tak sa objavujú aj tendencie užívania návykových látok. 

Odporúčania pre prax 

V súvislosti s dôvodom zaradenia pojmov ideálne ja a reálne ja sme zaradili do nášho prieskumu aj 
pojmy prítomnosť a budúcnosť.  

Z výsledkov sa zdá, že respondenti vedia jasne pomenovať a sémanticky uchopiť rozdiely medzi 
prítomnosťou a budúcnosťou, no zároveň sa ukazujú (podobne ako je tomu pri pojmoch ideálne 
a reálne ja), že veľkosť tohto rozdielu, teda vzďaľovanie prítomnosti od budúcnosti, negatívne 
ovplyvňuje motivačnú zložku prežívania zmysluplnosti života. Dôležité sa pre prax zdá teda to, aby 
sme intervenovali v práci s mladými do spôsobov definovania osobných žiadúcich cieľov ako 
tých, ktoré sú splniteľné a dosiahnuteľné v čase. Alarmujúce je, že tu naše  výsledky 
prieskumu ukazujú aj na to, že respondenti siahajú k užívaniu návykových látok ako k spôsobu 
zvládania záťažovej situácie tým viac, čím väčší je vnímaný rozdiel medzi prítomnosťou a 
budúcnosťou. Toto by podporovalo nami predložené odporúčania, aby sme mladým pomáhali 
prekonávať frustrácie z rozdielov reálneho a ideálneho ja o toho, ako vidia prítomnosť 
a budúcnosť. 



Obr. 7 - Sémantický graf - Prítomnosť vs. budúcnosť 

Obr. 8 - Sémantická mapa - Hry 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5. stretnutie – AKO? 

Cieľ / zameranie stretnutia 

Na stretnutí plynulo nadviažeme na predchádzajúce stretnutie, ktoré definovalo ciele účastníkov 
i poskytlo „snímku“, ako sa im reálne venujú. Toto 5. stretnutie je spoločným hľadaním odpovedí na 
otázky: „Ako naplniť moje ciele?“ „Aké kroky som už pre dosiahnutie svojich cieľov a plánov počas 
môjho života urobil?“ „Ktoré moje vlastnosti/schopnosti/zručnosti mi v tom pomáhajú a v čom 
konkrétne je to viditeľné?“ „Ktorí ľudia mi v tom pomohli?“ „Aké sú moje ďalšie kroky a aký je ten 
môj prvý najbližší?“ „Čo mi škodí a nesie ma preč od mojich snov a plánov?“ „Ako sa voči tomu 
efektívne postaviť a čeliť?“ Vytvárame tak priestor pre presnejšie praktické uchopenie krokov pre 
dosiahnutie cieľov a smerovania i konfrontáciu ich existencie v správaní a prežívaní účastníkov. 
Podstatnou časťou stretnutia je aj poukázanie na už podniknuté kroky a teda aj na zdroje, ktoré mi 
to umožnili – vlastnosti, schopnosti, spôsob uvažovania. Nemenej dôležitá je reflexia toho, kto sa 
s touto realizáciou okrem mňa samotného spája – rodina, priatelia učitelia, tréner a pod – a v čo 
konkrétne: „Za čo im môžem by vďačný?“ Táto reflexia ponúkne reálny obraz seba opierajúci sa 
o kroky – zdroje podložené konkrétnymi dôkazmi a ponúkne i obraz sociálnej siete, ktorá existuje 
prakticky v realite a je účastná na tom, po čom túžim a kam sa uberám. Cieľom je teda nepriama 
konfrontácia virtuality a reality, virtuálnych a reálnych vzťahov v oblasti, akou je „žiť život, po ktorom 
túžim“. Zároveň je dôležité poukázať aj na miesto jednotlivých elementov doby – technológie, 
internet, sociálne siete a pod. vo vzťahu k napĺňaniu cieľov v realite – konkrétnych krokov. 

Úvod k stretnutiu 

Spoločne s účastníkmi sa vrátime k obsahu minulého stretnutia s otázkou, či je niečo, čo im zostalo, 
či nad niečím premýšľali a aké to pre nich bolo po stretnutí. Rovnako tak predstavíme, čo sa bude 
diať na ďalšom stretnutí a vytvoríme tým kontext pre ďalšiu spoluprácu. 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Sémantická mapa 

Pojem!SURFOVANIE!(browsovanie!po!internete) 
Čo!sa!s!tým!pojmom!spája?!(brainstorming!–!prvé!asociácie!a!druhé!asociácie!k!prvým!asociáciám) 
Plusy!a!mínusy/možnosN!a!ohrozenia!(skupinová!práca)!

Video a spoločná diskusia o tom, čo si o tom myslia účastníci –  

„Čo chceli protagonisti v živote dosiahnuť a ako im iní pomohli to dosiahnuť?“ 
Odteraz žiadne tabu 1: https://www.youtube.com/watch?v=0WXaVSG0t-k 
Odteraz žiadne tabu 2: https://www.youtube.com/watch?v=-RKED07bg-w 

Ako? 

Cieľ / zameranie / reflexia aktivity 

Cieľom aktivity je reflexia toho, či to, čo deklarujeme za naše smerovanie, ciele, túžby, sny, 
smerovanie je napĺňané reálne našimi skutkami. Ide o reflexiu konkrétnej činnosti a jej zacielenia vo 
vzťahu k reálnym aktivitám, skutkom, krokom i k reálnej vzťahovej sieti, ktorá je toho účastná. Cieľom 
je sebareflexia toho, kým som a čo som už dosiahol i reflexia toho, kto sa na tom pričinil a je toho 
účastný a zároveň je cieľom definovanie si najbližších konkrétnych krokov vpred. 

Realizácia 

Každý z účastníkov dostane dlhý papier z papierového kotúča, ktorý si položí na zem. Papier by 
mal byť taký dlhý, aby pokryl dĺžku 10 krokov daného človeka. Každý z účastníkov si svojich 10 
krokov na papier nejakým spôsobom zaznačí. Môže to urobiť tak, že prekráča svoj papier 
z jedného konca na druhý, pričom pri každom kroku si na papier obkreslí svoju topánku, alebo si 
pri každom kroku urobí inú značku. Konkrétny spôsob značenia a výroby škály necháme na 
účastníkov. 

Začiatok papiera predstavuje hodnotu „0“ – môj stav, keď som ešte pre svoj sen/cieľ nič neurobil 
a bol som na začiatku, posledný - desiaty krok predstavuje hodnotu „10“ – dosiahnutie cieľa. 
Účastníci majú za úlohu popísať čo najkonkrétnejšie oba konce, pričom 10 je vlastne to, čo si 
stanovili na predchádzajúcom stretnutí ako svoj životný cieľ, ku ktorému chcú smerovať, či už 
smerujú.  

Následne majú účastníci naznačiť bod, kde sa nachádzajú vo vzťahu k naplnenosti cieľa teraz. Tu si 
opäť zaznačia svoje miesto a opisom, či kolážou toto miesto opíšu odpoveďou na otázky: „Ako to 
tu vypadá?“ „Ako si sa sem dostal?“ „Aké konkrétne kroky si musel urobiť?“ „Čo ti k tomu pomohlo 
(ľudia, skúsenosti, zručnosti, vlastnosti seba a pod.)?“ „Aké prekážky si cestou stretol a ako si ich 
dokázal prekonať?“ 

Keď budú mať všetci účastníci hotové svoje „krokovacie škály“ porozprávame sa o tom, čo škála 
vyjadruje – ako to vyzeralo na „0“ i o tom, ako vyzerá miesto kde sú teraz a ako sa tam dostali. 

Keď si účastníci dokázali pomenovať i reflektovať kde sú teraz a ako sa tam dostali, dáme im 
inštrukciu, aby zaznačili svoj najbližší krok, ktorý musia urobiť, aby sa dostali ďalej. Rovnako tak 

https://www.youtube.com/watch?v=0wxavsg0t-k
https://www.youtube.com/watch?v=-rked07bg-w


musia opísať, či zaznačiť prostredníctvom koláže to, čo by potrebovali urobiť pre to, aby sa 
posunuli tam, kde by chceli byť - čo pre to musia konkrétne spraviť teraz, dnes, zajtra, najbližšie dni, 
najbližší mesiac. Cieľom je predostrieť čo najkonkrétnejší plán, ako ich najbližší krok zrealizujú. Krok 
však musí byť realistický čo do „veľkosti“ i obsahu a realizovateľnosti v praxi. 

Celú aktivitu vedieme ako samostatnú prácu účastníkov, ktorá sa strieda so skupinovou reflexiu, 
počas ktorej si svoje škály, korky i plány účastníci zdieľajú, môžu ich ešte dotvárať, vzájomne sa 
inšpirovať, či dopytovať sa. Dôležité je, aby diskusia bola facilitovaná v smere konkrétnych opisov 
vychádzajúcich z reálneho kontextu účastníkov, aby sa tak predišlo „snovým opisom“, ktoré nie sú 
dosiahnuteľné. Počas diskusie vnášame aj otázku toho, aké majú v tom miesto technológie, virtualita 
a pod. a konfrontujeme účastníkov ich reálny život s tým, či kráčajú kam chcú. 

Prieskum 

Sémantický diferenciál - Prekážka/Životný cieľ a Dotazník copingových stratégií 

Výsledky 

Metódy 

• Sémantický diferenciál opisujúci pojmy – Prekážka, Životný cieľ 
• Rosenbergova škála sebahodnotenia 
• Škála životnej zmysluplnosti 
• Dotazník copingových stratégií 

Výskumné otázky 

1. Existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní prekážky a životného cieľa?  
2. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky a životného cieľa 

a sebahodnotením u respondentov? 
3. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky a životného cieľa 

a mierou prežívanej životnej zmysluplnosti u respondentov? 
4. Existuje signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky a životného cieľa 

a preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií u respondentov? 
5. Existuje signifikantne významný vzťah medzi mierou prežívanej životnej zmysluplnosti a 

preferovaným spôsobom zvládania ťažkých životných situácií? 

Výsledky 

1. Rozdiel vo vnímaní prekážky a životného cieľa u respondentov existuje vo faktoroch hodnotenia, 
potencie (sily), aj aktivity. 

2. Nie, neexistuje žiaden signifikantne významný vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky 
a životného cieľa a sebahodnotením u respondentov. 

3. Áno, existuje signifikantne významný negatívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
prekážky a životného cieľa a to vo faktoroch hodnotenia, potencie (sily) a aktivity a motivačnou 
zložkou prežívanej zmysluplnosti u respondentov. 



4. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi celkovým rozdielom vo vnímaní 
prekážky a životného cieľa a plánovaním ako spôsobu zvládania záťažových situácií. Existuje 
tiež signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky a životného 
cieľa vo faktore hodnotenia a plánovaním ako spôsobu zvládania záťažových situácií. Rovnako 
tak existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi rozdielom vo vnímaní prekážky 
a životného cieľa vo faktore aktivity a odpútavaním sa (hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobu 
zvládania záťažových situácií.  

5. Áno, existuje signifikantne významný pozitívny vzťah medzi kognitívnou zložkou prežívanej 
životnej zmysluplnosti a používaním inštrumentálnej podpory, plánovania, akceptácie 
a religiozity ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Naopak existuje negatívny vzťah medzi  
kognitívnou zložkou prežívanej životnej zmysluplnosti a používaním popierania a užívania 
návykových látok ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Rovnako tak  existuje signifikantne 
významný pozitívny vzťah medzi motivačnou zložkou prežívanej životnej zmysluplnosti 
a používaním ventilovania, pozitívneho prerámovania a plánovania ako spôsobov zvládania 
záťažových situácií. Zatiaľ čo existuje negatívny vzťah medzi motivačnou zložkou prežívanej 
životnej zmysluplnosti a používaním popierania, užívania návykových látok a odpútavania sa 
(hľadaním uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Medzi afektívnou zložkou 
prežívanej životnej zmysluplnosti  existuje signifikantne významný pozitívny vzťah s pozitívnym 
prerámovaním ako spôsobu zvládania ťažkých životných situácií a negatívny vzťah s  
používaním popierania, užívania návykových látok a odpútavania sa (hľadaním uvoľnenia sa) 
ako spôsobov zvládania záťažových situácií. 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Na základe prieskumu a jeho výsledkov usudzujeme, že existuje rozdiel vo vnímaní prekážky 
a životného cieľa u respondentov vo všetkých faktoroch - hodnotenia, potencie (sily) aj aktivity. Zdá 
sa teda, že respondenti vnímajú jasný rozdiel medzi týmito pojmami. 

Tento rozdiel však nemá významný vzťah k miere sebahodnotenia u respondentov. A je tomu tak aj 
v prežívaní životnej zmysluplnosti o respondentov. Zdá sa teda akoby rozdielnosť pojmov a ich 
sémantické uchopenie neboli v súvise s tým, ako človek prežíva svoju životnú zmysluplnosť 
v žiadnom jeho komponente. 

Naproti tomu sa so zvyšujúcim celkovým rozdielom vo vnímaní prekážky a životného cieľa a tak aj 
vo faktore hodnotenia, zvyšuje tendencia používania plánovania ako spôsobu zvládania 
záťažových situácií. Vo faktore aktivity, opisu pojmov, sa so zvyšujúcim vnímaním rozdielnosti, 
zvyšuje tendencia odpútavania sa (hľadania uvoľnenia sa) ako spôsobu zvládania záťažových 
situácií. 

Odporúčania pre prax 

Vzhľadom na výsledky vyššie, ktoré predostierajú obraz spôsobov zvládania záťažových situácií u 
mladých, sme pre úplnosť zaradili aj pojmy prekážky a životný cieľ. Tu na naše prekvapenie 
výsledky prieskumu priniesli iný  spôsob zvládania tohto rozdielu a tým je plánovanie. Toto nám 
dotvorilo obraz toho, že je skutočne potrebné intervenovať do životov mladých tak, aby sme im 
pomáhali vytvárať, plánovať a budovať ich ciele a tým pomáhali prekonávať prekážky 
a dyskomfort, či rozporuplnosť reality, ktorej sú súčasťou. 



Obr. 9 - Sémantický graf - Prekážka vs. životný cieľ 

Obr. 10 - Sémantická mapa - Surfovanie 
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Doplňujúce výsledky 

Zaujímavé výsledky a ich interpretácia 

Rovnako tak sa zistilo, že so zvyšujúcou sa prežívanou zmysluplnosťou v jej kognitívnej zložke, sa 
zvyšuje tendencia používania inštrumentálnej podpory, plánovania, akceptácie a religiozity ako 
spôsobov zvládania záťažových situácií. Naopak so znižujúcou sa prežívanou zmysluplnosťou v jej 
kognitívnej zložke, sa zvyšuje tendencia používania popierania a užívania návykových látok ako 
spôsobov zvládania záťažových situácií. Rovnako tak vo vzťahu k motivačnej zložke sa so 
zvyšujúcou prežívanou životnou zmysluplnosťou zvyšuje tendencia používania ventilovania, 
pozitívneho prerámovania a plánovania ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Zatiaľ čo so 
znižovaním prežívania zmysluplnosti v motivačnej zložke prežívanej životnej zmysluplnosti, sa 
zvyšuje tendencia používania popierania, užívania návykových látok a odpútavania sa (hľadaním 
uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania záťažových situácií. Z hľadiska afektívnej zložky prežívanej 
životnej zmysluplnosti sme zaznamenali, že so zvyšujúcou sa prežívanou zmysluplnosťou, 
respondenti viac uplatňovali používanie pozitívneho prerámovania ako spôsobu zvládania ťažkých 
životných situácií a menej používali popieranie, užívanie návykových látok a odpútavanie sa 
(hľadanie uvoľnenia sa) ako spôsobov zvládania záťažových situácií. 

Odporúčania pre prax 

Vzhľadom na výsledky v predchádzajúcich výskumných otázkach odporúčame ako spôsoby 
efektívnej intervencie jednak dlhodobé programy zamerané na rozvoj osobnosti a sociálnych 
zručností, či zážitkové víkendy (pobytové aktivity) podobne zamerané, čím podporíme reálne 
vzťahy, zážitky a skúsenosti v sociálnych interakciách. Rovnako tak však netreba zabúdať aj na 
virtuálny priestor, ktorý je integrálnou súčasťou života mladých a ponúknuť im alternatívu týchto 
programov, mentoringu, koučovania, či poradenstva aj vo virtuálnom priestore a to 
prostredníctvom internetových portálov, diskusných portálov, poradní, či e-learningu. Všetko 
bezpečne, dostupne, príp. nízkoprahovo, odborne, primerane veku, potrebám mladých a ja 
aktuálnym technologickým trendom. 
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