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Prehľadová práca

Aktuálnosť témy zmyslu života u detí a mládeže

a možnosti psychologickej práce s ňou

Peter Tavel

Súhrn

Zaoberať sa témou zmyslu života už v mladom veku má svoje opodstatnenie. Naznačujú to viaceré vý-
skumy v tejto oblasti. Tému zmyslu života je potrebné vnímať v kontexte iných duchovných potrieb človeka
a hľadanie zmyslu života je potrebné považovať za normálny prejav vytvárania identity a vývoja jedinca.
Diskutovanou je otázka, v ktorom veku začína byť táto téma aktuálnou. Jednou z možných foriem intervencie
sú psychologické hry zamerané na zmysel a cieľ života alebo na životné hodnoty. Niektoré z nich príspevok
ponúka (tab.1, lit.63).

Kľúčové slová: detstvo, adolescencia, zmysel života, cieľ života, hry.

Človek má potrebu prežívať svoj život zmysluplne
(Frankl, 2004; Lukas, 1999; Tavel, 2007). Zmysel života pred-
stavuje syntézu dvoch stránok ľudskej existencie – zjedno-
tenie subjektu ja a objektu svet. V priebehu života môže
človek dosiahnuť rozličné stupne tejto integrácie. Ich pred-
pokladom je pochopenie seba a okolitého sveta. Poznávanie
seba a poznávanie sveta sa neuskutočňuje oddelene. Seba
človek poznáva cez okolitý svet a okolitý svet cez seba. Po-
stupná integrácia seba a sveta vedie k uvedomovaniu si vý-
znamu života pre seba a seba pre život (Kudláčová, 1999a).
Na základe tejto integrácie človek postupne odhaľuje zmysel
života, napĺňa svoju potrebu zmyslu života (Tavel, 2007).
Potreba zmyslu života sa v jedincovi rodí už v detskom

veku (Görlitz, 2006, Kiss, 1979). Už dieťa potrebuje tak pri
práci ako aj pri hre chápať zmysluplné súvislosti (Lukasová,
1997). Téma zmyslu života u detí a adolescentov je predme-
tom viacerých výskumov. S. M. Showalter a L. M. Wagener
(2000) skúmali, či adolescenti rozumejú konceptu zmyslu ži-
vota a či ho vedia aplikovať do svojho života. Zisťovali aj
to, do akej miery je zmysel života ovplyvnený vierou. Zistili,
že adolescenti rozumejú konceptu zmyslu života a vedia ho
do života aplikovať. Ďalej zistili, že veriaci adolescenti pat-
riaci do kresťanskej komunity spájajú zmysel života s vierou
častejšie ako adolescenti, ktorí nie sú kresťanmi. Z 81 skúma-
ných adolescentov väčšina vypovedala o viere ako o najsilnej-
šom faktore v hľadaní zmyslu života. D. T. Shek (1992) uro
bil pomocou dotazníka zmyslu života (PIL) výskum u 2140
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čínskych študentov stredných škôl. Medzi piatimi faktormi
zistil aj také položky, ako kvalita života alebo zmysel existen-
cie. Výskum ukázal to, že existuje vzťah medzi kvalitou ži-
vota, zmyslom života a psychickým zdravím. Vysoká hladina
kvality života a zmyslu života boli tiež ukazovateľmi psychic-
kého zdravia. S. J. Kim a K. A. Kang (2003) skúmali zmy-
sel života u 88 adolescentov s rôznym telesným postihnutím
v Kórei. Zistili, že zmysluplnosť života je ovplyvnená tým,
či spoločnosť prijíma ich existenciálne problémy a dovolí im
normály život (za pomoci druhých ľudí). Je potrebné dodať,
že v Kórei je postoj spoločnosti k postihnutým všeobecne
negatívny. Samotní členovia rodiny vnímajú postihnutého
negatívne, vnímajú, že je na ťarchu. Kórejčania veria, že
postihnutie súvisí s hriechmi spáchanými predchádzajúcimi
generáciami. Ďalší, ktorí sa spomenutou otázkou zaoberali,
boli J. Baessler a kol. (2003). Tí skúmali rozdiely vo vní-
maní zmyslu života u 168 peruánskych študentov z rôznych
spoločenských tried. Niektoré výskumy potvrdili, že pocit
zmysluplnosti života vplýva aj na zdravie a kvalitu života
mládeže (Ventegodt, 2003, Kudláčová, 1999a).

Iné výskumy zisťovali, s čím súvisí zmysel života u detí
a adolescentov. J. E. Haase a kol. (1999) sa v svojich kvanti-
tatívnych i kvalitatívnych analýzach zaoberali zdravím, kva-
litou a zmyslom života u adolescentov. G. K. Natvig, B.
R. Hanestad a O. Samdal (2006) skúmali na vzorke 4116
nórskych adolescentov vo veku od 11 do 15 rokov vzťah
medzi pocitom zmysluplnosti sveta (sense of coherence –
SOC), zdrojmi školy (podporné prostredie školy, primerané
podmienky na učenie) a stresom (tlak pociťovaný z robe-
nia úloh, nudou v škole). Analýzy ukázali, že čím väčší je
SOC, tým menej žiaci pociťujú tlak z domácich úloh. Uká-
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zali aj to, že tendencie sú u oboch pohlaví rovnaké, i keď
intenzita je silnejšia u dievčat. M. J. Edwards a R. R. Hol-
den (2001) skúmali, do akej miery súvisí pocit zmysluplnosti
života a používanie stratégií zvládania so samovražednými
predstavami. Výskumný súbor tvorilo 298 kanadských vyso-
koškolákov. Autori zistili, že prežívanie zmysluplnosti života
má vplyv na samovražedné predstavy. D. T. Shek (2001)
zistil, že u 229 hongkonských adolescentov, ktorí žijú v eko-
nomicky znevýhodnených podmienkach, existuje pozitívny
vzťah medzi zmyslom života a zmyslom pre sebaovládanie.
Výskum urobený u 1992 adolescentov na Slovensku nazna-
čil, že pri utváraní zmyslu života má význam aj vzťah so
starými rodičmi (Tavel, P., Madarasová Gecková, A., van
Dijk, J., 2007).
P. Halama (2000) sa zaoberá existenciálnou úzkosťou,

ktorá sa s hľadaním zmyslu života v adolescencii spája. Ho-
vorí, že „uvedomenie si existenciálnych skutočností v celej ich
hĺbke prichádza práve v adolescencii, keď detský hodnotový
systém a spôsob vysvetľovania vecí už nie je schopný zvlád-
nuť ich hrozbu, ktorá sa odhaľuje v adolescentovej schopnosti
abstraktného myslenia a adolescent prežíva strach a úzkosť pra-
meniace z ich prítomnosti.“ Na potvrdenie tohto faktu P. Ha-
lama uvádza niekoľko výskumov, ktoré u adolescentov potvr-
dzujú prítomnosť alebo zvýšenie existenciálnej úzkosti, hľa-
danie odpovedí na existenciálne otázky a prítomnosť obáv
s nimi spojených. Niektorí autori, podľa P. Halamu, pova-
žujú existenciálnu úzkosť za prirodzený prejav a charakteris-
tiku dozrievania, chápu ju ako pozitívny signál a motiváciu
pre vnútorný rast. Dokonca môže signalizovať talent a špe-
ciálne nadanie adolescenta.
Niektoré výskumy poukazujú na zmysel života u detí

a adolescentov nepriamo alebo iba okrajovo. C. Tange (1999)
vytvoril škálu postoja k smrti u adolescentov. Distribuoval
ju 1071 respondentom. Faktorová analýza ukázala, že so
zmyslom života súvisia faktory, ktoré nazval takto: strach
zo smrti, zámer žiť mimo vlastného života, zmysel smrti
kvôli životu, podceňovanie smrti, viera v existenciu posmrt-
ného života a rozhodnutie sa pre smrť tela alebo mysle.
H.L. Hwang, H.S. Lin a W.T. Chen (2005) zisťovali po-
stoje k životu a smrti medzi 47 študentmi odboru ošetrova-
teľstvo po absolvovaní 13-týždenného študijného programu,
ktorý bol zameraný na témy život a smrť. Program obsaho-
val prednášky, video, hry, nácviky, simulácie, filmy, knihy,
úlohy a skupiny, kde mohli študenti navzájom diskutovať.
Závery výskumu ukázali pozitívny vplyv programu na pre-
žívanie zmysluplnosti života. Konkrétne zlepšenie bolo ba-
dateľné v štyroch kategóriách:

1. rozšírenie obzoru, lepšie pochopenie a posudzovanie,

2. zníženie intenzity smútku zo smrti,

3. lepšie zaobchádzanie so životom, váženie si života a

4. objavenie nádeje v život.

Výskum ukázal, že pozitívna zmena v chápaní zmyslu ži-
vota súvisí s mierou interakcie s druhými ľuďmi a so seba-
reflexiou. J. A. Kotarba, M. L. Williams s J. Johnson (1991)

skúmali v Texase v Hustone vplyv rockovej hudby na ado-
lescentov v súvislosti s bojom proti drogám a AIDS. Zistili,
že hudba má vplyv v dvojakom význame. Po prvé, samotná
téma rockovej hudby pomáha získať pozornosť adolescenta
pri rozhovoroch. Druhým výsledkom výskumu je zistenie,
že texty rockovej hudby ovplyvňujú zmysel života užívateľa
drogy.
Téma zmyslu života sa môže stať viac aktuálnou v nie-

ktorých ťažkých životných situáciách mladého človeka. N.R.
Williams a kol. (2004) uvádzajú výskum z USA, v ktorom
študenti sociálnej práce viedli v špeciálnych táboroch sku-
piny adolescentov po úraze popálením. U 52 adolescentov
skúmali ich skúsenosť s táborom, dôležitosť a miesto tábora
v ich živote. Analýzou sa zistilo, že vo vyjadreniach sa vy-
skytovali tri hlavné témy:

1. tábor bol miestom, kde sa popálení adolescenti cítia
normálne a kde sú akceptovaní,

2. v tábore získavajú náhľad na ocenenie seba a na pocho-
penie zmyslu života,

3. v tábore sa zvyšovala ich sebaistota, sebaúcta a rozví-
jala sa empatia.

Tento projekt okrem iného ukázal, ako môže spojenie ve-
deckých metód a pobytu v prírode pomôcť pri sociálnej práci
s adolescentmi po úraze popálením. M. Floyd a kol. (2005)
skúmali v USA vzťah medzi traumatickým zážitkom a po-
stojom k existenciálnym otázkam. Na výskume sa zúčastnilo
504 študentov v priemernom veku 19,7 rokov, ktorí odpove-
dali na otázky týkajúce sa vystavenia traume, strachu zo
smrti, celkového distresu a zmyslu života. Výsledky ukázali,
že tí, ktorí v minulosti zakúsili nejaký traumatický zážitok,
mali vyššiu hladinu celkového distresu. Neukázal sa však roz-
diel v úzkosti zo smrti ani vplyv na ich zmysel života – menší
strach zo smrti a lepšie prežívanie zmyslu života sa iba vý-
nimočne spájal s vystavením sa traume.
Výskumy tiež ukazujú niektoré dôsledky nedostatku po-

citu zmysluplnosti u mládeže. Výskumy M. D. Newcomba
a L.L.Harlowa (1986) u adolescentov v Kalifornii a v Los An-
geles potvrdili vzťah medzi negatívnymi životnými zmenami
a užívaním drog. Hoci je pravdou, že alkohol a ďalšie drogy
boli používané ako úľava pri prežívanom strese alebo frus-
trácii už od nepamäti, existujú v tejto súvislosti dva zvlášť
dôležité negatívne faktory:

1. nekontrolovaný stres (napr. negatívne životné udalosti)
spojený so stratou kontrola

2. znížené prežívanie zmysluplnosti. Autori dodávajú, že
nedostatok zmysluplnosti spôsobuje distres a diskom-
fort, ktorých intenzitu človek zmenšuje drogami.

Zaoberanie sa so zmyslom života niektorí autori odpo-
rúčajú v súvislosti s intervenciou pri rôznych problémoch
u adolescentov. L. Birnbaum (2005), ktorý sa zaoberal ag-
resivitou adolescentov, odporúča „mindfulness meditation“1

ako techniku pomáhajúcu pri terapii, pri hľadaní zmyslu ži-
vota a hlbšom uvedomení si seba. L. A. King a C. K. Napa
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(1998) skúmali v dvoch štúdiách ľudové koncepty dobrého
života u vysokoškolákov a u dospelých v USA. Výsledky
ukázali, že s konceptom dobrého života sa spája hlavne vní-
manie zmyslu života a šťastie, pričom peniaze sú relatívne
nedôležité. Podobne aj K. Kolcaba a M. A. DiMarco (2005)
hovoria v súvislosti so starostlivosťou o deti v zdravotníckych
zariadeniach v USA o potrebe holistického prístupu, ktorý
zahŕňa aj spirituálny rozmer. Hovoria o potrebe hľadať zmy-
sel života dieťaťa v jeho ťažkej situácii. Autori zdôrazňujú,
že zvlášť vtedy, keď sa smrť javí ako jediná možnosť, je pri
práci s dieťaťom potrebné intenzívne pracovať so zmyslom.
Podobne hovorí aj D. Fochtman (2006), ktorý skúmal pre-
žívanie utrpenia u detí a adolescentov s nádorovým ochore-
ním, že popri fyzickom, psychickom a sociálnom utrpení je aj
utrpenie duchovné. Podobne ako K. Kolcab a M.A. DiMarco
hovorí aj o potrebe holistického prístupu.
Niektoré výskumy hľadajú v detstve a adolescencii fak-

tory, ktoré ovplyvňujú neskoršie prežívanie zmyslu života.
Napríklad S. Moskovitz a R. Krell (1990) sa pýtajú, ako
vplýva na jedinca a jeho vnímanie zmyslu života násilie,
ktoré prežil v detstve. Zaoberali sa ľuďmi, ktorí ako deti pre-
žili holokaust. Skúmali, aký zmysel dávali svojmu prežitiu
v neskorších rokoch. Zistili, že jedinci, ktorí ako deti prežili
holokaust, žijú v dospelosti s veľkým množstvom zmätených
otázok a rôznych fragmentov spomienok. Ich ďalší vývoj je
zmrzačený traumatizujúcim zážitkom straty, zármutku, ne-
bezpečia, strachu, nenávisti a chaosu. Títo jedinci sa i v do-
spelosti často zaoberajú rekonštrukciou traumatizujúcej mi-
nulosti. Po prežitom násilí v detstve jedinec zápasí s troma
základnými otázkami týkajúcimi sa zmyslu života: Prečo ja?
Ako budem žiť po tom, čo sa mi to stalo? Čo budem robiť
so svojimi spomienkami a smútkom?

Téma zmyslu života ako spirituálna téma

Zmysel života súvisí s témou ľudskej existencie a tiež so spi-
rituálnou stránkou človeka. O potrebe životného zmyslu ako
o spirituálnej potrebe hovorili už C. G. Jung (Moore, 1998;
Říčan, 2006) či V. E. Frankl (1977, 2004, 2006). Medzi spi-
rituálne témy ju radia aj súčasní autori. C. Delgado (2005)
rozumie pod pojmom spiritualita hľadanie životného zmyslu
a cieľa, transcendenciu seba a pocit spojenia s inými ľuďmi,
čo človeku prináša vnútorný pokoj a životnú spokojnosť.
Otázka duchovnosti je spojená s „otázkami zmyslu života,
ľudskej dočasnosti a duchovného presahu“ (Čierna a Mamula,
2002). Prehľadnú štúdiu o vývoji obsahu pojmu spiritualita
napísal P. Říčan (2006), ktorý hovorí, že potreba zmyslu ži-
vota je bytostne spirituálnou témou a je u každého človeka
individuálne výrazná. Môže byť chápaná ako jeden z domi-
nantných integračných faktorov psychiky. P. Říčan dodáva,
že poznanie spirituality a práca s touto témou budú hrať
v psychoterapii stále významnejšiu rolu. Aj ďalší autori vi-
dia súvislosti medzi spiritualitou a zmyslom života (Balcar,
1995, Kennedy, Abbott, Rosenberg, 2002, Křivohlavý, 2001,
2006, Lin, Bauer-Wu, 2003, Lukas, 1985, 1997, 1999, Říčan,
2002, Smékal, 2002, Tanyi, 2002, Tavel, 2003).

Zmysel života pri práci s mladými ľuďmi

Pri práci s deťmi a dospievajúcimi sa dajú pomerne dobre
využiť psychologické techniky, psychologické hry, psychote-
rapeutické hry „psychohry“ ako hovorí E. Bakalář (2000)
alebo ako hovorí S. Kratochvíl (2001) hry s psychoterape-
utickým potenciálom. Hry sa dajú úspešne využiť aj pri
téme zmyslu života, ale pri iných témach, ktoré so zmyslom
života úzko súvisia (McPherson, 2004; Čačka et al., 1999;
Šarníková, 2005; Chour, 2000; Hrkal, Hanuš, 2002; Janda,
2002). V nasledujúcom vymenujem hry zoradené podľa ve-
kových kategórii, pre ktoré sú určené. Podrobnejšie sú tieto
hry popísané v skrátenej podobe v článku Praktické možnosti
psychologickej práce s témou zmyslu života (Tavel, Kanálik,
2008) alebo priamo v prameňoch, ktoré sú v nasledujúcej
tabuľke 1 tiež uvedené.

1Poznámka: „Mindfulness meditation“ je buddhistická medi-
tácia. Do slovenčiny sa prekladá ako „plne uvedomovanie“.
Neexistuje jednotný úzus. Závisí aj od toho, v akom kontex-
te je tento termín použitý. Do nemčiny sa prekladá jednotne
ako „die Achtsamkeit Meditation“. Zjednodušene možno po-
vedať, že je to Vipassana meditation. Ide síce o spôsob bud-
histickej praxe, ale ako samostatná technika sa používa aj
v psychoterapii, najmä v USA.
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Tabuľka 1. Prehľad „psychohier“ – ich zameranie, odporučený vek a pramene.

Odporúčaný vek Názov hry Zameranie Prameň

Od 6 rokov Na ceste alebo mimo nej – navádzací systém Cieľ života Canfield, Wells, 1995

Od 7 rokov Čiara života Cieľ života Campbellová, 2000
Špirálová maľba

Zmysel I. Hermochová, 1994

Od 8 rokov Zmysel 1 Zmysel života Alexová, Vopel, 1992b
Zmysel 2

Od 11 rokov Horúca stolička Zmysel života Hoppe, Hoppe, Krabel, 2001

Cesta do budúcnosti Portmann, 2005

Linky budúcnosti
Kreslenie budúcnosti Budúcnosť

Od 11 do 17 rokov Otázky o budúcnosti Pike, Selby, 2000
Kruh budúcnosti
Stolička budúcnosti

Žiaci ZŠ Štyri kresby Smer života Canfield, Wells, 1995

Štyri obrazy Kudláčová, 1999a

Od 13 rokov Skús žiť ako v posledný deň Životné hodnoty Kudláčová, 1999b
Kolařík, 2006

Ešte pol roka Alexová, Vopel, 1996b

Od 14 rokov Čo je šťastie Zmysel života Hrkal, Hanuš, 2002

Mozaika Karnsová, 1995

Comics Zmysel prežitého Kolařík, 2006
Od 15 rokov Farebná kniha života v minulosti

Významné momenty života Bosáková, Frýba, 1994

Potencionalita človeka Život pod kontrolou Kudláčová, 1999b

Desaťpoložkové zoznamy Zmysel života Bakalář, 2000

Od 16 rokov Nexus VI. Sebapoznanie Hrkal, Hanuš, 2002

Labyrint sveta a raj srdca Životné hodnoty

Bakalář, 2000
Od 17 rokov Faraónova hrobka Životné hodnoty Kolařík, 2006

Bosáková, Frýba, 1994

Strom Zmysel života Kolařík, 2006

Stalker Janda, 2002

Od 19 rokov Čarodejnica Životné ciele Hrkal, Hanuš, 2002
Krídla slávy

Bakalář, 2000
Od 17 rokov Faraónova hrobka Životné hodnoty Kolařík, 2006

Bosáková, Frýba, 1994

Strom Zmysel života Kolařík, 2006

Otázky o cieli Životné ciele Canfield, Wells, 1995

Safari Karnsová, 1995

Pre deti a mládež Mám to v ruke sám Život pod kontrolou Hobday, Ollier, 2006
Prvé kroky do budúcnosti

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť Cesta života

Adolescenti Cieľové hodnoty Životné hodnoty Štilec, 2004

Dospievajúci Epitaf Životné hodnoty Canfield, Siccone, 1998
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