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ODPUSTENIE SEBE: TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

 

A VÝSKUMNÉ ZISTENIA  

 
 

Lucia Martinčeková 

 

Abstrakt 

Napriek tomu, že odpustenie sebe sa v porovnaní s odpustením druhému ukazuje ako 

významnejšie súvisiace s fyzickým zdravím jednotlivca, ako aj celkovým well-beingom, 

a dôsledky neodpustenia sebe môžu byť extrémne, odpusteniu sebe je venovaná 

neporovnateľne menšia teoretická a výskumná pozornosť oproti interpersonálnemu odpusteniu. 

Cieľom štúdie je kritický prehľad súčasných teoretických a empirických štúdií v tejto oblasti. 

Štúdia sa zameriava na vymedzenie odpustenia sebe s ohľadom na jeho hlavné aspekty, ako je 

ľútosť za vykonaný čin, prijatie zodpovednosti a zmena správania do budúcnosti. Štúdia 

definuje podobnosti a rozdiely odpustenia sebe s interpersonálnym odpustením. Je zdôraznené, 

že odpustenie sebe je proces vyžadujúci čas a popísané sú jednotlivé kroky procesu odpustenia. 

Diskutované sú intervenčné štúdie odpustenia sebe so zameraním na ich výsledky 

a metodologické nedostatky. V závere je predstavený kritický postoj voči odpusteniu sebe 

a argumentácia proti jednotlivým kritickým názorom. Načrtnutý je ďalší smer výskumu 

v oblasti odpustenia sebe. 
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SELF-FORGIVENESS: THEORETICAL BACKGROUND AND RESEARCH FINDINGS 

 

Abstract 

Despite the evidence that self-forgiveness is more strongly associated with physical health and 

well-being compared to interpersonal forgiveness, and that the results of self-blaming may be 

extreme, self-forgiveness has received considerately less attention in theory and research, 

compared to interpersonal forgiveness. The aim of this study is a critical overview of the current 

theoretical and empirical studies in this area. The paper focuses on a definition of self-

forgiveness with an emphasis of its important aspects such as remorse, responsibility taking, 

and conciliatory behaviour. The study defines similarities and differences of self-forgiveness 

and interpersonal forgiveness. It is stressed that self-forgiveness is a process which takes time 

and the steps of self-forgiveness are described. The intervention studies of self-forgiveness are 

discussed, with an emphasis on their results and methodological limitations. Finally, a critical 

attitude toward self-forgiveness and argumentation against these critical views are presented. 

Future direction of research in self-forgiveness is outlined. 
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Úvod 

Už v najstarších filozofických, náboženských a literárnych prameňoch sa môžeme stretnúť 

s témou odpustenia (Křivohlavý, 2004a). Záujem zo strany psychológie o túto problematiku bol 

menší, vzhľadom k silnej tendencii vnímať odpustenie ako náboženský fenomén 

a k problémom so získavaním reliabilných údajov o odpustení počas éry behaviorizmu 

(McCullough, Pargament,  Thoresen, 2001). Odpustenie sa začalo v akademickej psychológii 

skúmať pod vedením Dr. Enrighta na Univerzite vo Wisconsin-Madisone v 80. rokoch 20. 

storočia. Dlhšiu dobu bol záujem výskumníkov primárne nasmerovaný na odpustenie druhému, 

až od druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa začalo skúmať aj odpustenie sebe samému 

(Enright, 1996; Flanagan, 1996; Rutledge, 1997). Mohli by sme však povedať, že do dnešného 

dňa je odpusteniu sebe oproti  odpusteniu druhému venovaná neporovnateľne menšia teoretická 

a výskumná pozornosť, napriek tomu, že vo viacerých prácach (Svalina  Webb, 2012; Webb 

 Brewer, 2010; Wilson, Milosevic, Carroll, Hart,  Hibbard, 2008) sa ukázalo, že oproti 

odpusteniu druhému odpustenie sebe významnejšie súvisí s fyzickým zdravím jednotlivca, ako 

aj celkovým well-beingom jednotlivca (Avery, 2008), a tiež dôsledky neodpustenia sebe môžu 

byť extrémne (Enright, 2015). Hall a Fincham (2005) navyše nazvali odpustenie sebe 

,,nevlastným dieťaťom“ odpustenia druhému, aby tak stimulovali výskum aj v tejto oblasti.  

Dôvodov menšieho záujmu o  problematiku odpustenia sebe môže byť viacero. Autori (Enright, 

2015; Worthington, 2006) sa zhodujú na tom, že odpustiť sebe je náročnejšie ako odpustiť 

druhému, nakoľko zvykneme byť náročnejší na seba ako na druhých (Enright, 2015) a tiež sami 

seba poznáme najlepšie, a tak môže byť pre nás náročnejšie odpustiť si zranenia, ktoré vieme, 

že opakujeme. Zároveň sa nazdávame, že odpustenie sebe je aj explicitne menej komunikované, 

ťažšie popísateľné a často nesprávne porozumené. Potreba odpustenia sebe (resp. stav 

neodpustenia sebe) môže byť tiež zamieňaná s potrebou vyššej sebaúcty či asertivity, alebo 

naopak samotné odpustenie sebe môže byť mylne zamieňané za narcistické tendencie. Cieľom 

nášho príspevku je preto upriamiť pozornosť na tento typ odpustenia, ktorý má svoj podstatný 

význam v rôznych kontextoch poradenstva a psychoterapie, ale aj v každodennom živote 

(Worthington, 2013).  

Skúmanie problematiky odpustenia je v rámci slovenskej a českej psychológie ešte len 

v začiatkoch. O odpustení druhému referuje kapitola a článok Křivohlavého (2004a; 2004b), 

kapitola Klčovanskej (2006) a niekoľko ďalších publikovaných štúdií (Martinčeková, 2015; 

Martinčeková  Klatt, 2017; Prešinská, 2014; Rovenská  Kozmová, 2016). O problematiku 

odpustenia sebe začína byť záujem v záverečných prácach (napr. Kádeková, 2013; Kozáková, 

2016), z publikovaných štúdií sú nám známe doposiaľ dve práce týkajúce sa vzťahu odpustenia 

sebe a prokrastinácie v slovenskom kontexte (Martinčeková  Enright, v tlači), ako aj vzťahu 

odpustenia sebe v súvislosti s tendenciou k hanbe, vine a empatiou u mladých dospelých 

(Marcinechová  Martinčeková, 2018). Podobnému konceptu, sebasúcitu (Neff  Vonk, 

2009), sa v našich podmienkach venujú napr. Benda, Kadlečík a Loskotová (2018) či 

Halamová, Kanovský a Pacúchová (2017). Popísaním aktuálneho stavu teoretického 

a výskumného rozpracovania problematiky odpustenia sebe chceme stimulovať výskum 

v oblasti odpustenia sebe, ako aj jeho väčšie zaradenie do poradenskej a terapeutickej praxe. 

 

Vymedzenie odpustenia sebe 

Pri odpustení sebe, podobne ako pri odpustení druhému, absentuje všeobecne uznávaná 

definícia (Ingersoll-Dayton  Krause, 2005). Autori pri definovaní odpustenia sebe primárne 
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vychádzajú z definícií odpustenia druhému (Enright, 1996), ktoré majú značný základ vo 

filozofických myšlienkach o odpustení (pozri napr. Holmgren, 1993; North, 1987).  

Medzi najrozšírenejšie definície odpustenia sebe patrí definovanie odpustenia sebe podľa 

Enrighta (1996, s. 116) ako ,,ochoty jednotlivca vzdať sa silného hnevu voči sebe pre krivdu, 

ktorú sám spôsobil, a podporovanie súcitu, štedrosti a lásky voči sebe samému“ a koncepcia 

odpustenia sebe od Halla a Finchama (2005), ktorí ho definujú ako: ,,Súbor motivačných zmien, 

prostredníctvom ktorých sa jednotlivec stáva menej motivovaným vyhýbať sa podnetom 

spojeným s previnením, menej motivovaným pomstiť sa sebe (napr. trestaním seba, 

sebadeštruktívnym správaním) a viac motivovaným správať sa voči sebe zhovievavo." Z týchto 

definícií môžeme vidieť, že Enright (1996) viac zdôrazňuje pri odpustení sebe emocionálny 

aspekt nahradenia negatívnych emócií pozitívnymi, kým Hall a Fincham (2005) popisujú 

zmenu negatívneho správania a motívov voči sebe na pozitívne. Podobne ako Enright (1996), 

aj iní autori (Toussaint, Barry, Bornfriend,  Markman, 2014; Worthington, 2013) popisujú v 

procese odpustenia premenu negatívnych emócií neodpustenia voči sebe na pozitívne, 

odpúšťajúce emócie. Neodpustenie sebe je naopak definované ako: ,,Negatívne myšlienky alebo 

pocity, ako je nenávisť, hnev, ľútosť, žiaľ a obviňovanie, ktoré sú nasmerované voči sebe.“ 

(Toussaint et al., 2014, s. 60). Z toho vyplýva, že podstatným aspektom odpustenia sebe je 

afektívna stránka, teda zmena negatívnych emócií voči sebe na pozitívne emócie, 

a behaviorálna stránka, teda zmena negatívneho správania voči sebe na pozitívne. Vzhľadom 

na popisovanú podobnosť odpustenia sebe s odpustením druhému (Enright, 1996) však v týchto 

definíciách (Enright, 1996; Hall  Fincham, 2005) nie je explicitne popísaná kognitívna stránka 

odpustenia sebe, teda zmiernenie negatívnych kognícií ohľadne seba (napr. ,,som zlý človek“) 

a ich nahradenie pozitívnymi kogníciami (,,napriek tomu, čo som urobil, som dobrý človek“). 

Domnievame sa, že tento aspekt je pri odpustení sebe významný a mal by byť do všeobecnej 

definície odpustenia sebe doplnený, aj vzhľadom na fakt, že Enrightov dotazník zameraný na 

odpustenie sebe odvodený od pôvodného Enrightovho dotazníka odpustenia [Enright 

Forgiveness Inventory] (Enright  Rique, 2004; Watson, 2012) zahŕňa položky dotazujúce sa 

na emocionálny, ale aj na kognitívny aspekt odpustenia sebe.  

Dôležitou otázkou pri odpustení sebe je – čo si jednotlivec vlastne odpúšťa? Stotožňujeme sa s 

názorom Halla a Finchama (2005), že človek si môže odpúšťať zranenie vykonané voči 

druhému, ako aj ublíženie voči sebe. Enright (2015) vhodne dopĺňa, že človek by si mal 

odpúšťať iba objektívne zraňujúce správanie, ktoré má morálnu kvalitu, teda pri ktorom narúša 

morálne štandardy definujúce dobré a zlé správanie. Jednotlivec by si teda nemal napríklad 

odpúšťať skutok, pri ktorom vie, že urobil maximum, čo bolo v jeho možnostiach (napr. pri 

starostlivosti o ťažko chorého člena rodiny), čo je často spojené s prežívaním iracionálnych 

pocitov viny. Odpúšťa si vtedy, ak vie, že niečo zámerne zanedbal. Odpustenie sebe by teda 

nemalo byť odporúčané pre akýkoľvek typ negatívnych pocitov, ktoré má klient voči sebe (Kim 

 Enright, 2014), ale iba pre tie prípady, kedy jeho negatívne pocity súvisia s vykonaným 

skutkom, ktorý je v rozpore s morálnymi štandardmi. V ostatných prípadoch môže byť skôr 

vhodné testovanie reality, prijatie či iné špecifické terapeutické postupy. Luskin (2001) navyše 

popísal štyri typy ľudí, pre ktorých je odpustenie sebe relevantné. Jeden typ ľudí sa obviňuje, 

že neuspeli vo významných úlohách v živote. Druhým typom ľudí sú tí, ktorí vnímajú, že zlyhali 

v pomoci druhému alebo pomoci sebe. Tretím typom ľudí sú tí, ktorí ublížili druhému a 

nakoniec štvrtým typom ľudí sú tí, ktorí sa správajú sebadeštruktívne, napr. v podobe závislostí. 

Celkovo by sme teda mohli zhodnotiť, že jednotlivec si odpúšťa v tom prípade, ak svojim 

správaním porušil vlastné morálne normy, zranil seba alebo zranil druhú osobu, čím zároveň 

pravdepodobne zranil aj seba.  
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Ako hlavné aspekty odpustenia sebe sme na základe nosných prác týkajúcich sa odpustenia 

sebe identifikovali: prijatie zodpovednosti za zraňujúce správanie (Cornish  Wade, 2015a; 

Flanagan, 1996; Hall  Fincham, 2005; Holmgren, 1998), ľútosť vykonaného činu (Cornish  

Wade, 2015a), premena negatívnych emócií súvisiacich so sebou a vykonaným činom na 

pozitívne emócie (Enright, 2015; Toussaint et al., 2014; Worthington, 2013), ochota investovať 

čas a energiu do procesu odpustenia sebe (Fisher  Exline, 2006), záväzok zmeny správania v 

budúcnosti a následné zmierlivé správanie (Carpenter, Carlisle,  Tsang, 2014; Enright, 1996; 

Cheavens et al., 2016; Zechmeister  Romero, 2002), ako aj sebaakceptácia (Worthington, 

2013).  

Na základe vyššie uvedeného by sme mohli odpustenie sebe súhrnne definovať ako proces, pri 

ktorom jednotlivec prepracováva negatívne emócie, myšlienky a správanie voči sebe po zranení 

vykonanom voči druhému človeku a/alebo voči vlastnej osobe, a nahrádza ich pozitívnych 

emóciami, myšlienkami a správaním voči sebe. Pre autentické odpustenie sebe je nevyhnutné 

prijať zodpovednosť za vykonaný čin (neospravedlňovať ho), zaviazať sa k zmene správania 

v budúcnosti a správať sa zmierlivo (napr. ospravedlniť sa, napraviť skutok). 

 

Podobnosti a rozdiely odpustenia druhému a odpustenia sebe 

Už z Enrightovej triády odpustenia (1996) tvoriacej odpustenie sebe, druhému a prijatie 

odpustenia od druhých by sme mohli usudzovať, že odpustenie sebe má podobnosti 

s interpersonálnym odpustením. Tak ako pri interpersonálnom odpustení, aj pri odpustení sebe 

má jednotlivec právo na hnev a iné negatívne emócie neodpustenia spojené s činom (Enright, 

1996), týchto sa vzdáva a nahrádza ich pozitívnymi emóciami voči sebe (Worthington, 2013). 

Enright (2015) navyše hovorí, že odpustenie sebe je podobne ako odpustenie druhému 

praktizovaním cnosti milosrdenstva voči sebe, teda človeku, ktorý si nevyhnutne milosrdenstvo 

nezaslúži v kontexte zranenia, ktoré vykonal. Odpustenie sebe aj druhému je procesom, ktorý 

vyžaduje určitý čas (Enright, 2001; Worthington, 2000). Pri odpustení sebe jednotlivec ponúka 

sebe to, čo ponúka druhému pri interpersonálnom odpustení − vedomie neoddeliteľnej hodnoty 

človeka napriek vykonaným činom (Enright, 2015). Podobne ako odpustenie druhému, aj 

odpustenie sebe musí byť odlíšené od zabudnutia na zranenie, ospravedlňovania ubližujúceho 

správania a pseudo-odpustenia. Na rozdiel od pseudo-odpustenia, základom odpustenia sebe je 

prijatie zodpovednosti za správanie a úprimná zmena zraňujúceho správania (Carpenter, 

Carlisle,  Tsang, 2014; Cornish  Wade, 2015a; Enright, 2015). 

Napriek popísaným podobnostiam sa ukazujú určité rozdiely medzi týmito dvoma druhmi 

odpustenia. Prvým identifikovaným rozdielom je aspekt zmierenia. Kým pri odpustení 

druhému zmierenie (teda znovuobnovenie vzťahu) nie je nevyhnutnou súčasťou odpustenia, pri 

odpustení sebe sa jednotlivec musí so sebou zmieriť, nakoľko nie je možné žiť oddelene od 

seba (Enright, 1996). Druhým rozdielom je bezpodmienečná povaha odpustenia druhému, 

avšak podmienečná povaha odpustenia sebe. To znamená, človek môže odpustiť druhému 

nezávisle od jeho reakcie (či sa ospravedlní, zmení svoje správanie alebo nie), ale úprimne 

odpúšťa sebe iba pri záväzku zmeny správania (Enright, 2015). Tretím rozdielom je vyhýbanie 

sa odlišným podnetom. Pri interpersonálnom odpustení je cieľom menšie vyhýbanie sa 

vinníkovi, pri odpustení sebe je cieľom zmierniť vyhýbanie sa podnetom súvisiacim s činom, 

ktorý človek vykonal (napr. človeku, ktorému ublížil či myšlienkam na situáciu) (Hall  

Fincham, 2005; 2008). Štvrtým rozdielom sú dôsledky týchto druhov odpustenia. Dôsledky 

neodpustenia druhému sa aktivujú predovšetkým v situáciách stretnutia s druhým. Pri ublížení 

sebe však nie je možné vyhýbať sa samému sebe, jednotlivec musí čeliť tomu, čo urobil, a tak 
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môže byť neodpustenie sebe pre jednotlivca veľmi náročné (Hall  Fincham, 2005). Ako piaty 

rozdiel sme identifikovali rozdiel v empatii. Empatia bola viacerými autormi identifikovaná 

ako základ v procese odpustenia druhému (napr. Maltby, Macaskill,  Day, 2001), kým na 

druhých zameraná empatia podporená vinou môže brániť odpusteniu sebe (Hall  Fincham, 

2005). 

Z popísaných podobností a rozdielov interpersonálneho odpustenia a odpustenia sebe vyvstáva 

otázka, aký je vzťah medzi týmito druhmi odpustenia. Mills (1995) uvádza, že interpersonálne 

odpustenie je autentickejšie, keď nasleduje po odpustení sebe, naopak, Enright (1996) hovorí, 

že odpustenie sebe pravdepodobne nasleduje po odpustení druhému a prijatí odpustenia od 

druhého, keďže pre ľudí sú tieto druhy odpustenia často ľahšie zvládnuteľné, ale odpustiť sebe 

nedokážu. Navyše, odpustiť sebe môže byť jednoduchšie po tom, ako človek odpustí druhému, 

čím si zároveň zvýši vedomie vlastnej hodnoty o to, že dokázal bezpodmiečne odpustiť 

druhému (Enright, osobná komunikácia, 2019). Korelačné štúdie (Macaskill, Maltby,  Day, 

2002; Thompson et al., 2005) uvádzajú, že odpustenie sebe a odpustenie druhému spolu súvisia 

len málo. Nenašli sme však štúdiu, ktorá by sa priamo zaoberala postupnosťou odpustenia sebe 

a odpustenia druhému, a preto usudzujeme, že je v tejto oblasti potrebný ďalší výskum, ktorý 

by tak mohol obohatiť aj intervenčné štúdie týkajúce sa odpustenia. 

 

Proces odpustenia sebe 

Enright (2015) uvádza pri odpustení sebe tie isté fázy ako pri odpustení druhému: fáza odkrytia, 

rozhodnutia odpustiť, pracovná fáza a prehlbujúca fáza. V prvej fáze odkrytia si jednotlivec 

často uvedomí, že svoje zranenie popieral, a preto je dôležité si ho uvedomiť a prevziať zaň 

zodpovednosť. Cieľom tejto fázy je uvedomenie si bolestivých emócií súvisiacich so 

zraňujúcim činom, ako je hnev, pocity viny, hanby, ale aj bolestivých myšlienok, ako 

opakované ruminovanie nad zraňujúcou udalosťou či bolestivého správania v podobe 

sebatrestania, ako je napr. prehnané pitie alkoholu a nedostatočná starostlivosť o seba. 

V klinickej praxi sa používa aj napísanie príbehu o tom, ako jednotlivec vníma samého seba 

v kontexte spôsobeného zranenia, kde je možné identifikovať známky odsudzovania či hnevu 

na seba. Po správnom porozumení podstaty odpustenia, vo fáze rozhodnutia jednotlivec zvažuje 

dovtedajšie spôsoby zvládania zranenia, ktoré zvyčajne vedú k rozhodnutiu pre adaptívnejší 

spôsob v podobe odpustenia sebe. Cieľom pracovnej fázy je budovanie sebasúcitu a 

porozumenia svojho konania prostredníctvom empatie, podobne ako pri odpustení druhému. 

Lepšie porozumenie a získanie perspektívy by nemalo viesť k ospravedlňovaniu správania či 

obviňovania iných, ale v rámci prijatia zodpovednosti za svoj čin k vyššej sebaakceptácii seba 

ako nedokonalého človeka, ktorý robí chyby, ale stále má nepopierateľnú hodnotu. 

V prehlbujúcej fáze je cieľom nájsť zmysel v zraňujúcej udalosti, prijať bolesť, a tak ju ďalej 

neprenášať na druhých, ako aj snažiť sa o zmenu zraňujúceho správania. Pokiaľ nie je možné 

ospravedlnenie a priama náprava správania, človek sa môže snažiť napraviť ublíženie aj 

prostredníctvom iných ľudí (napr. urobiť dobrý skutok voči druhému). Na konci procesu 

jednotlivec prežíva úľavu od emócií neodpustenia a nahrádza ich pozitívnymi emóciami 

odpustenia (Enright, 1996; 2015). 

Worthington (2013), podobne ako Enright (2015) hovorí, že na začiatku procesu odpustenia je 

dôležitá identifikácia zraňujúceho činu a prijatie zodpovednosti, ktoré sa aj výskumne ukazuje 

ako významný komponent autentického odpustenia sebe (Fisher  Exline, 2006; Wenzel, 

Woodyatt,  Hedrick, 2012). Po konfrontácii s vykonaným činom je dôležité získať odpustenie 

od Boha (alebo čohokoľvek, v čo človek verí). Tento krok je odlišný od krokov odpustenia 
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Enrighta (2015), výskumne sa však potvrdzuje, že presvedčenie o získaní odpustenia od vyššej 

sily, ako je napr. Boh, súvisí s vyššou pravdepodobnosťou odpustenia sebe (Cafaro  Exline, 

2003; Hall  Fincham, 2008), a teda tento krok môže byť v odpustení sebe pre viacerých ľudí 

dôležitý. Worthington (2013) ďalej ešte pred samotným procesom odpustenia sebe popisuje 

potrebu nápravného správania voči vinníkovi, voči Bohu, prípadne nepriamo voči iným 

ľuďom. Enright (1996) popisuje nápravné správanie až v poslednom kroku odpustenia sebe. 

Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že nápravné, resp. zmierlivé správanie, je nevyhnutným 

komponentom autentického odpustenia sebe (Carpenter, Carlisle,  Tsang, 2014; Exline  

Grubbs, 2011; Cheavens et al., 2016). Nie je však empiricky dokázané, kedy by sa v procese 

odpustenia sebe malo zmierlivé správanie nachádzať, preto usudzujeme, že rozhodnutie, kedy 

človek začne s nápravným správaním je individuálne a závislé od viacerých faktorov, ako je 

napr. charakter zraňujúceho činu či blízkosť vzťahu s druhou osobou. V niektorých prípadoch 

môže človek potrebovať dlhší čas na uznanie zodpovednosti, empatizáciu so sebou a 

porozumenie činu pred tým, ako sa bude angažovať v zmierlivom správaní. V iných prípadoch 

môže byť pre človeka dôležité najskôr pracovať na náprave činu, aby dokázal ďalej postupovať 

v procese odpustenia sebe. Tretím krokom je prepracovanie ruminácií, v tomto zmysle 

negatívnych, intruzívnych myšlienok o čine a o sebe ako vinníkovi, a ich premena na pozitívne 

myšlienky. Štvrtý krok procesu je zameraný na dosiahnutie emocionálneho odpustenia sebe 

prostredníctvom programu REACH. Na začiatku je dôležité pripomenutie zranenia [R – recall] 

z pozície človeka, ktorého sme zranili, čo človeku umožní lepšie porozumieť nielen zraneniu, 

ale aj svojmu prežívaniu zranenia a prežívaniu človeka, ktorého zranil. Ďalej sa jednotlivec 

snaží o empatizovanie [E – empathize] so sebou - pracuje na empatii a súcite voči sebe, tak ako 

by pracoval na empatii voči inému človeku pri odpustení druhému. Nasleduje darovanie 

altruistického daru odpustenia [A – altruistic gift of forgiveness] voči sebe, čo postupne vedie 

k zmierneniu negatívnych a zvýšeniu pozitívnych emócií voči sebe. Dôležitými aspektami sú 

zaviazanie sa k odpusteniu sebe [C – commit publicly to forgive], čo môže byť napríklad 

prostredníctvom napísania certifikátu odpustenia sebe, a tiež udržanie odpustenia [H – hold on 

to forgiveness], nakoľko bolestivé spomienky zo zranenia sa môžu vrátiť. Worthington (2003) 

uvádza dôležitosť uvedomia si, že bolesť pri spomienke ešte neznamená neodpustenie, nakoľko 

neodpustenie vyžaduje opakované ruminácie o zranení. Pomôcť pri udržaní odpustenia môže 

urobený certifikát, uistenie sa od blízkeho, a niekedy zopakovanie si krokov odpustenia. Po 

absolvovaní krokov procesu odpustenia REACH, Worthington (2013) popisuje piaty krok 

procesu ako zvýšenie sebaakceptácie, čo je podľa autora pravdepodobne ťažší krok ako samotné 

odpustenie sebe. Človek pracuje na prijatí toho, že nie je dokonalý a robí chyby. Hoci prijatie 

tohto faktu znie jednoducho, pre človeka je zvyčajne ťažké prijať, že je ,,ten typ človeka“, ktorý 

vykonal zranenie, aké vykonal. Enright (2015) a Flanagan (1996) podobne zdôrazňujú potrebu 

akceptácie toho, že je človek síce nedokonalý, robí chyby, ale stále má nepopierateľnú hodnotu. 

V šiestom kroku Worthington (2013) hovorí o tom, že sa človek v dôsledku naučeného 

z procesu odpustenia sebe rozhoduje žiť cnostný život.  

Podobnosť v Enrightovom modeli (1996) môžeme vidieť v poslednej fáze, kedy sa človek snaží 

nájsť zmysel a benefity vo vykonanom čine, a tieto využívať ďalej vo svojom živote. Aj iní 

autori (Fisher  Exline, 2010; Hall  Fincham, 2005; Toussaint et al., 2014) zdôrazňujú 

nájdenie benefitov v zraňujúcich skutkoch a zaviazanie sa k napraveniu týchto skutkov 

v budúcnosti. 
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Intervenčné štúdie a dôsledky odpustenia sebe 

Vychádzajúc z analýzy štúdií vyhľadávaných v databázach Web of Science a EBSCO Host 

(PsychINFO, Psychology and Behavioral Sciences Collection, ERIC), po zadaní kľúčových 

slov self-forgiveness, intervention, randomized controll trial, counseling, therapy, sme 

identifikovali iba sedem doposiaľ publikovaných intervenčných štúdií zameraných na 

podporenie odpustenia sebe. Tieto intervenčné štúdie preto podrobnejšie popíšeme, najskôr 

však uvedieme, akými metódami je v týchto výskumoch merané odpustenie sebe.  

 

Metódy na meranie odpustenia sebe v intervenčných štúdiách 

Najpoužívanejšou škálou v intervenčných (ako i iných) štúdiách na meranie dispozičného 

odpustenia sebe je subškála ,,dispozičné odpustenie sebe“ zo škály ,,Heartland Forgiveness 

Scale“ (Thompson et al., 2005). Táto subškála obsahuje šesť položiek, hodnotených na 7-

bodovej Likertovej škále (od 1 = takmer nikdy pre mňa neplatí po 7 = takmer vždy pre mňa 

platí). Príklady položiek sú ,,neprestávam sa kritizovať za negatívne veci, ktoré som si myslel/a, 

cítil/a, povedal/a alebo urobil/a“ a ,,hnevám sa na seba za negatívne veci, ktoré som urobil/a“. 

Vnútorná konzistencia dotazníka v jednotlivých intervenčných štúdiách variovala od α=0,50 po 

α=0,82 (napr. Bell et al., 2017; Campana, 2010; Griffin et al., 2015). 

V štúdiách sa tiež využíva meranie situačného odpustenia sebe, teda odpustenia za konkrétnu 

situáciu v aktuálnej chvíli. Najpoužívanejšou škálou je Škála na meranie odpúšťajúcich pocitov 

a skutkov voči sebe − ,,Self-Forgiving Feeling and Action scale“ (SFFA). Škála obsahuje 17 

položiek hodnotených na 6-bodovej Likertovej škále (1 = vôbec nesúhlasím, 6  = úplne 

súhlasím). Škála meria odpustenie sebe v dvoch subškálach: a) pocity a skutky (v niektorých 

výskumoch sa využívala iba táto subškála, napr. u Exline, Root, Yadavalli, Martin, & Fisher, 

2011) a b) presvedčenia. Subškálu pocity a skutky tvorí 8 položiek týkajúcich sa inštrukcie: 

,,keď uvažujem nad tým, čo zlé som urobil/a...“ napr. ,,preukazujem si súcit“, ,,trestám sa“. 

Subškálu presvedčenia tvorí 9 položiek odpovedajúcich na inštrukciu: ,,keď uvažujem nad tým, 

čo zlé som urobil/a, verím, že som...“ napr. ,,hodný/á lásky“, ,,zlý človek“. Vnútorná 

konzistencia celej škály v jednotlivých intervenčných štúdiách variovala od α=0,91 po α=0,94 

(napr. Bell et al., 2017: Cornish & Wade; 2005b), pre subškálu pocity a skutky variovala od 

α=0,77 do α=0,95 (Bell et al., 2017; Exline et al., 2011; Griffin et al., 2015; Scherer, 

Worthington, Hook,  Campana, 2011; Toussaint, 2014), pre subškálu presvedčenia od α=0,72 

do α=0,93 (Bell et al., 2017; Griffin et al., 2015; Scherer et al., 2015; Toussaint, 2014). 

Okrem spomenutých najpoužívanejších dotazníkov na meranie dispozičného a situačného 

odpustenia sebe, sa intervenčné štúdie v súvislosti s odpustením sebe zameriavajú aj na meranie 

podobných konštruktov. Jedným z nich sú „postoje k sebe: ľútosť, odsudzovanie, pozitívne 

postoje“, čo je modifikovaná verzia dotazníka od Fisher a Exline (2006), ktorá má za úlohu 

ohodnotiť prostredníctvom 13 položiek, ako sa jednotlivec v súčasnosti cíti voči priestupku, 

ktorý vykonal. Šesť položiek sa týka prežívania ľútosti (napr. ,,vinný/á“, ,,smutný/á ohľadne 

toho, čo som vykonal/a“), 4 položky sa týkajú odsudzovania seba (napr. ,,ako zlý človek“, 

,,zaslúžim si trpieť za to, čo som urobil/a“) a 3 položky sa týkajú pozitívnych postojov voči sebe 

(napr. ,,ako dobrá osoba“, ,,hodný/á rešpektu“). Vnútorná konzistencia jednotlivých subškál 

bola α=0,93 pre ľútosť, α=0,91 pre odsudzovanie a α=0,83 pre pozitívne postoje (Exline et al., 

2011). Ďalej sa tiež meria ochota zmieriť sa s človekom, ktorého jednotlivec zranil a ochota 

napraviť správanie, pomocou subškály Túžba po zmierení (,,Desire for reconciliation“) zo škály 

,,Interpersonal Restoration Scale“ (Woodyatt & Wenzel, 2013). Položky sú hodnotené na 7-

bodovej Likertovej škále (1 = vôbec, 7 = úplne), príkladmi položiek sú: ,,chcem sa mu/jej 
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ospravedlniť“, ,,chcem aby sa môj vzťah s touto osobou zlepšil“ (Woodyatt & Wenzel, 2013). 

Vnútorná konzistencia škály bola dobrá, α=0,90 (Bell et al., 2017). Vzhľadom na to, že ani 

jedna z popísaných škál nebola štandardizovaná pre slovenskú populáciu si uvedomujeme, že 

by bolo dôležité v ďalšej štúdii jednotlivé dotazníky podrobnejšie popísať vzhľadom na ich 

psychometrické vlastnosti, pozitíva a negatíva a vybraný dotazník štandardizovať na slovenskej 

populácii. 

 

Analýza jednotlivých intervenčných štúdií zameraných na odpustenie sebe 

Campana (2010) skúmala efekt intervencie zameranej na odpustenie u žien po nedávnom 

ukončení romantického vzťahu. Participantky v experimentálnej skupine vypĺňali svojpomocný 

pracovný zošit zameraný na zvýšenie odpustenia sebe na základe REACH modelu 

Worthingtona (2005), popísanom v časti proces odpustenia sebe. V štúdii bol meraný efekt 

intervencie zameranej na odpustenie sebe na viaceré premenné, ako napr. emocionálne 

prežívanie, odpustenie sebe, hnev, sebaúcta či sebasúcit. Signifikantné rozdiely medzi 

experimentálnou skupinou a čakajúcou kontrolnou skupinou sa ukázali iba v jednej premennej, 

a to v odpustení sebe. Tieto rozdiely sa však prejavili iba v jedno-položkovej sebahodnotiacej 

škále odpustenia sebe, ktorá môže byť málo robustnou, a preto môže byť limitáciou výsledkov 

štúdie. 

Griffin et al. (2015) podobne využili pracovný zošit zameraný na odpustenie sebe, na ktorom 

študenti samostatne pracovali v celkovom trvaní približne šesť hodín. Študenti boli na začiatku 

náhodne rozdelení do čakajúcej alebo okamžitej experimentálnej skupiny. Intervencia podobne 

preukázala efekt na zvýšenie odpustenia sebe, pričom tento efekt bol vyšší, pokiaľ mal 

jednotlivec na začiatku nižšie úvodné skóre odpustenia sebe, zranenie bolo závažnejšie a trvanie 

práce na zošite bolo dlhšie. Tu môžeme vidieť podobnosť s výsledkami metaanalýzy Wade, 

Hoyt, Kidwell a Worthington (2014), kde efekt intervencií zameraných na odpustenie druhému 

bol vyšší, pokiaľ intervencia trvala dlhšie a zranenie bolo závažnejšie. Mohli by sme teda 

usudzovať, že intervencie zamerané na zvýšenie odpustenia sebe sú špecificky efektívne pre 

prípady závažnejších zranení spojených s nižšou pôvodnou úrovňou odpustenia, a zároveň 

efektivita intervencií stúpa pri dlhšom trvaní intervencie. 

V nedávnej štúdii Bella, Davisa, Griffina, Ashby a Rice (2017) porovnávali skupinu študentov, 

ktorá pracovala s pracovným zošitom zameraným na zvýšenie odpustenia sebe s kontrolnou 

skupinou, ktorá mala za úlohu čítať študijné materiály. Autori zistili, že participanti 

v experimentálnej skupine dosiahli signifikantne vyššie skóre v dispozičnom odpustení sebe. 

V prijatí zodpovednosti a ochote napraviť čin však neboli zistené signifikantné rozdiely medzi 

skupinami, čo môže byť odôvodnené efektom času. 

Cornish a Wade (2005b) skúmali individuálnu psychoterapeutickú intervenciu zameranú na 

odpustenie sebe u dospelých jednotlivcov. Intervencia bola inšpirovaná terapiou zameranou na 

emócie od Greenberga (2002). Jednotlivci, ktorí absolvovali intervenciu zameranú na 

odpustenie sebe dosiahli (a udržali si po dobu dvoch mesiacov) vyššiu úroveň odpustenia sebe 

za vykonaný čin, vyšší súcit vo všeobecnosti, menšie obviňovanie a menej symptómov distresu 

v porovnaní s čakajúcou kontrolnou skupinou. 

Exline et al. (2011) využili krátke cvičenia na zvýšenie odpustenia sebe. Autori náhodne 

rozdeleli 172 študentov, ktorí uviedli, že závažne zranili inú osobu, do štyroch skupín. Jedna 

skupina pracovala na prijatí zodpovednosti/náprave vzťahu a odpustení sebe, druhá iba na 

prijatí zodpovednosti/náprave vzťahu, tretia iba na odpustení sebe a štvrtá, kontrolná skupina 

ani na jednom z uvedených. Participanti vo všetkých troch skupinách (okrem kontrolnej) 



 
2018, roč. 12, č. 4 

Přehledové studie 
   

 

39 

pracovali na cvičeniach v súlade so zameraním ich skupiny a následne vyplnili dotazníky. 

Opakované meranie v nadväzujúcej štúdii bolo realizované po 12 dňoch. Jednotlivci v skupine 

zameranej čisto na prijatie zodpovednosti/nápravu vzťahu mali za úlohu reflektovať ich podiel 

v situácii, imaginovať o prijatí zodpovednosti za túto udalosť a používali tiež brainstorming 

o možných spôsoboch zlepšenia situácie. Jednotlivci v skupine zameranej na odpustenie sebe 

mali za úlohu ohodnotiť niekoľko postojov voči udalosti, identifikovať bariéry odpustenia 

a následne boli podporení k tomu, aby zanechali pocity viny alebo sebaobviňujúce pocity. 

Najsilnejší nárast v odpustení sebe bol zaznamenaný u skupiny jednotlivcov, ktorí pracovali 

nielen na odpustení sebe, ale aj na prijatí zodpovednosti/náprave vzťahu, čo potvrdzuje 

dôležitosť zahrnutia práce na prijatí zodpovednosti do autentického procesu odpustenia sebe 

(napr. Wenzel, Woodyatt,  Hedrick, 2012).  

Klinický výskumný súbor využili vo svojom výskume Scherer et al. (2011), ktorí náhodne 

rozdelili závislých pacientov do skupiny, ktorá získavala štandardnú liečbu pre závislých 

alkoholikov a skupiny, ktorá okrem štandardnej liečby participovala v troch 90- minútových 

skupinových sedeniach na podporu odpustenia sebe. U skupiny jednotlivcov, ktorí participovali 

na intervencii zameranej na odpustenie sebe bola zistená vyššia úroveň odpustenia sebe, nižšia 

úroveň viny a hanby spojenej s previneniami vykonanými pod vplyvom alkoholu, a tiež vyššia 

úroveň sebaúčinnosti v schopnosti odmietnuť pitie alkoholu. Zistený efekt intervencie bol 

udržaný aj tri týždne po ukončení terapie. 

Toussaint et al. (2014) realizovali malé skupiny onkologických pacientov a ich opatrovateľov 

s edukačným programom zameraným na odpustenie sebe a tieto skupiny porovnávali 

s čakajúcou kontrolnou skupinou. U jednotlivcov participujúcich v intervencii zameranej na 

odpustenie sebe bola zaznamená zvýšená úroveň odpúšťajúcich pocitov a činov, vyššia 

sebaakceptácia a zníženie pesimizmu. Podobné výsledky boli zistené po tom, ako začala 

s edukáciou čakajúca skupina. 

Celkovo by sme teda mohli zhodnotiť, že väčšina doposiaľ realizovaných intervenčných štúdií 

zameraných na odpustenie sebe viedla k zvýšeniu odpustenia sebe, u niektorých bol dosiahnutý 

aj pozitívny efekt v podobe zmiernenia pesimizmu, viny, hanby či zvýšenia sebaakceptácie. 

Ako však môžeme vidieť, počet doposiaľ realizovaných intervencií venujúcich sa odpusteniu 

sebe je neporovnateľne menší v porovnaní s počtom intervencií zameraných na odpustenie 

druhému. Iba v metaanalýze Wade et al. (2014) autori analyzovali 54 intervenčných štúdií 

zameraných na odpustenie druhému. Okrem toho, že sme našli iba 7 publikovaných 

intervenčných štúdií zameraných na odpustenie sebe, môžeme vidieť aj niekoľko ďalších 

obmedzení týchto štúdií v porovnaní s intervenčnými štúdiami zameranými na odpustenie 

druhému. Vo väčšine intervenčných štúdií zameraných na odpustenie sebe, okrem jednej 

(Toussaint et al., 2014), absentuje kontrolná skupina, v ktorej by bol použitý alternatívny 

program. Hoci intervencie s odpustením sebe využili vyšší počet participantov (od 74 do 172) 

ako intervencie odpustenia druhému, jedná sa o krátke intervenčné programy. V intervenciách 

taktiež absentuje meranie klinickej signifikancie intervencie pomocou indexu reliabilnej 

zmeny, čo by mohlo obohatiť štatistické výsledky (Jacobson  Truax, 1991). Meranie udržania 

efektu intervencie je tiež obmedzené, nakoľko najdlhšie meranie udržania efektu bolo tri týždne 

po ukončení intervencie, pričom štandardným časom opakovaného merania efektu pri 

intervenčných štúdiách zameraných na odpustenie druhému je aspoň 12 týždňov (Baskin, 

Enright, 2004; Wade et al., 2014). Taktiež, výsledky intervenčných štúdií odpustenia sebe sú 

limitované svojim prevažujúcim zameraním na skúmanie populácie študentov, pričom 

v intervenciách odpustenia druhému dominujú klinické populácie (Baskin  Enright, 2004; 

Wade et al., 2014). 
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Korelačné štúdie týkajúce sa odpustenia sebe 

Z korelačných štúdií venujúcich sa odpusteniu sebe sa ukazuje pozitívna súvislosť medzi 

odpustením sebe a psychickým zdravím (Ermer  Proulx, 2016; Macaskill, Maltby,  Day, 

2002), a naopak, neschopnosť odpustiť sebe súvisí s vyššou úrovňou neuroticizmu, depresie a 

úzkosti u žien a mužov (Maltby, Macaskill,  Day, 2001). Odpustenie sebe tiež pozitívne súvisí 

s fyzickým zdravím (Webb  Brewer, 2010; Wilson et al., 2008), nižším suicidálnym 

správaním prostredníctvom mediačného faktora depresie (Cheavens et al., 2016; Nsamenang et 

al., 2013), ako aj nižšou mortalitou (Krause  Hayward, 2013; Wilson et al., 2008). Odpustenie 

sebe sa ukázalo ako významný prediktor menšieho výskytu porúch nálady a lepšej kvality 

života u ženských onkologických pacientiek (Friedman et al., 2010; Romero et al., 2006). 

Význam odpustenia sebe sa ukazuje aj v interpersonálnom kontexte. Pelucchi et al. (2013) 

skúmali 168 partnerských dvojíc, v ktorých každý z dvojice identifikoval skutok, ktorým 

ublížili partnerovi. Následne účastníci vyplnili dotazníkovú batériu, ktorá obsahovala napr. 

dotazníky zamerané na odpustenie sebe, prijatie zodpovednosti a spokojnosť vo vzťahu. Pre 

vylúčenie jednotlivcov, ktorí by sa mohli angažovať v pseudo-odpustení autori analyzovali dáta 

iba tých jednotlivcov, ktorí sa cítili aspoň priemerne zodpovední za vykonaný skutok. Výsledky 

preukázali, že odpustenie sebe u človeka, ktorý partnerovi/ke vo vzťahu ublížil, pozitívne súvisí 

nielen s jeho vzťahovou spokojnosťou, ale aj so vzťahovou spokojnosťou partnera. Autori teda 

konštatujú, že pokiaľ sa človek prestane kritizovať a prežívať výčitky za skutky, ktorými 

partnerovi ublížil, môže tak zlepšiť spokojnosť v partnerskom vzťahu u oboch partnerov. Toto 

tvrdenie by však bolo potrebné experimentálne testovať. 

Na súvislosti odpustenia sebe s prokrastináciou v akademickom kontexte poukázali Wohl, 

Pychyl a Benett (2010). Autori testovali prokrastináciu a odpustenie sebe u študentov pred 

prvým a druhým testom počas semestra. Zistili, že tí jednotlivci, ktorí vykazovali vyššie 

odpustenie sebe za prokrastináciu v príprave na prvý test, prokrastinovali menej v príprave na 

druhý test. V nedávnej metaanalytickej štúdii Davisa et al. (2015) zistili stredne silnú koreláciu 

odpustenia a psychického well-beingu, r = 0,45 (v rámci 65 štúdií) a stredne silnú koreláciu 

odpustenia s fyzickým zdravím, r = 0,35 (v rámci 18 štúdií). Ako môžeme vidieť z výsledkov 

korelačných štúdií, odpustenie sebe pozitívne súvisí s viacerými aspektami psychického 

a fyzického zdravia, vzťahovou spokojnosťou a akademickou úspešnosťou. Je však potrebných 

viac intervenčných štúdií, ktoré by experimentálne testovali tieto vzťahy. 

 

Kritika odpustenia sebe 

Odpustenie sebe, podobne ako odpustenie druhému, získalo aj kritické reakcie. Vitz a Meade 

(2011) uvádzajú, že odpustenie sebe je prehnaným zameraním na seba, ktoré môže viesť 

k narcizmu. Enright (2015) argumentuje, že po psychickom zranení je nevyhnutné venovať čas 

a energiu uzdraveniu zranenia, ktoré jednotlivec vykonal. Podobne Fisher a Exline (2006) 

zistili, že čím viac jednotlivci vnímali proces odpustenia sebe ako náročný, vyžadujúci čas a 

úsilie, tým viac naprávali zraňujúce správanie a prešli výraznejšou pokornou charakterovou 

zmenou, ktorú by sme mohli charakterizovať ako opak narcizmu. Samozrejme, nebolo by 

zdravé venovať niekoľko hodín denne zameraniu na seba a svoje zranenie (Enright, 2015). 

Odpustenie sebe je o primeranom zameraní sa na zranenie, ktoré sme spôsobili a o jeho 

následnom uzdravovaní. 

Odpustenie sebe je ďalej kritizované pre názor, že rozdeľuje osobu na jej dobré self (to, ktoré 

si odpúšťa) a zlé self (charakterizované zlými skutkami, ktoré vykonalo) (Vitz  Meade, 2011). 

Toto poňatie je však nesprávne. Osoba, ktorá si odpúšťa, si namiesto povedania „som zlý“ a 
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,,moja dobrá časť self“ si musí odpustiť, uvedomuje, že napriek vykonanému činu má 

neoddeliteľnú hodnotu (Enright, 2015). V tejto súvislosti vnímame isté prepojenie medzi 

odlíšením viny a hanby (Lewis, 1971), a teda, keď si odpustíme, nevnímame seba ako zlých 

ľudí (hanba), ale ako tých, ktorí urobili niečo zlé (vina), čo napokon vedie k zmene správania. 

Ďalším častým kritickým bodom odpustenia sebe je, že odpustenie sebe vedie k zmierneniu 

negatívnych emócií súvisiacich s činom, jednotlivec sa cíti dobre a naďalej pokračuje v 

zraňujúcom správaní (Vitz  Meade, 2011). V tomto prípade sa však nejedná o úprimné 

odpustenie sebe, ale o jeho pseudo-podobu, kedy človek popiera prijatie zodpovednosti za 

vykonaný skutok (Enright, 1996; Hall  Fincham, 2005). Výskum Fishera a Exline (2006) 

potvrdzuje, že ľudia, ktorí neprijmú zodpovednosť za svoje zraňujúce činy pociťujú aj málo 

ľútosti, vykonaný čin sa snažia zakrývať, prejavujú vyšší egoizmus a neangažujú sa v 

nápravnom správaní. Na druhej strane, práve akceptovanie zodpovednosti je významným 

komponentom odpustenia sebe, ktorý odlišuje úprimné odpustenie od pseudo-odpustenia. Vo 

výskume Wenzela, Woodyatta a Hedricka (2012) práve úprimné odpustenie sebe súviselo s 

pozitívnymi dôsledkami pre vinníka v podobe zvýšenia sebaúcty a pozitívnymi dôsledkami pre 

obeť v podobe schopnosti cítiť empatiu voči obeti u vinníka. Na druhej strane pseudo-

odpustenie malo negatívny dopad na vinníka a obeť. 

Ukazuje sa dôležitosť porozumieť správnej povahe odpustenia sebe, ktoré by nemalo byť o 

nadmernom zameraní sa na seba a na previnenie, ale o pokornej charakterovej zmene. Človek 

si pri odpustení sebe uvedomuje, že urobil zlý skutok, stále má však ako človek neoddeliteľnú 

hodnotu. Podstatným aspektom, ktorý odlišuje úprimné odpustenie sebe od pseudo-odpustenia 

je prijatie zodpovednosti za spôsobený čin, a s tým spojená náprava správania. 

 

Záver 

V štúdii sme sa pokúsili o kritický prehľad súčasných teoretických a výskumných štúdií 

v oblasti odpustenia sebe. Z doterajších výsledkov štúdií nie je jednoznačný vzťah medzi 

odpustením druhému a sebe, a to, ako sa tieto jednotlivé druhy odpustenia vzájomne 

ovplyvňujú, prípadne ako nasledujú po sebe - či je efektívnejšie najskôr odpustiť sebe a až 

potom druhému, alebo naopak - čo predstavuje výzvu do ďalších výskumov. Nevyhnutné je 

nazeranie na odpustenie sebe ako na proces, ktorý si vyžaduje určitý čas a aktívnu prácu na 

odpustení. V práci sme identifikovali niekoľko dôležitých aspektov odpustenia sebe, ako je 

prijatie zodpovednosti za ubližujúce správanie, prežívanie ľútosti,  záväzok k zmene správania 

do budúcnosti a následné zmierlivé správanie. Prítomnosť týchto faktorov významne odlišuje 

úprimné odpustenie sebe od jeho pseudo podoby. Výskum ukazuje pozitívnu súvislosť 

odpustenia s fyzickým a psychickým zdravím, tieto korelačné vzťahy je však potrebné ďalej 

experimentálne testovať. V štúdii sme popísali doposiaľ sedem realizovaných intervenčných 

štúdií, ktoré u jednotlivcov viedli k vyššiemu odpusteniu sebe, ako aj zníženiu viny, hanby, 

pesimizmu či zvýšeniu sebaakceptácie. Ďalší výskum by sa mohol zamerať na realizáciu 

experimentálnej intervencie zameranej na odpustenie sebe, so zohľadnením jednotlivých 

metodologických limitácií doterajších štúdií, ako je napr. krátky čas opakovaného času 

merania, výskumný súbor zložený predovšetkým zo študentov či absencia kontrolnej skupiny 

s alternatívnym programom. Prínosné tiež môžu byť kvalitatívne výskumy, ktoré by sa zamerali 

na bližšie porozumenie procesu odpustenia sebe z pohľadu jednotlivcov, ktorí si odpustili. 

Zistenia týchto štúdií by mohli obohatiť aktuálne teoretické rozpracovanie procesu odpustenia 

sebe a jeho aplikáciu v poradenstve a terapii. Veríme, že naša štúdia bude predstavovať 

motiváciu do ďalších výskumov v tejto oblasti. 
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Mgr. Lucia Martinčeková, PhD. je vedeckou pracovníčkou Ústavu experimentálnej 

psychológie CSPV SAV a odbornou asistentkou Katedry psychológie FF TU v Trnave. K jej 

odborným záujmom patrí predovšetkým problematika odpustenia a smútenia po strate blízkeho 

človeka. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied 

SAV, Dúbravská cesta 5819/9, 841 04 Bratislava 

E-mail: lmartincekova@gmail.com 

 

 

 

________________ 
Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe: teoretické východiská a výskumné zistenia. E-psychologie, 

12(4), 31-46. https://doi.org./10.29364/epsy.330 

 

 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.82.4.675

