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Použitie vašich silných stránok v náročných časoch: 

Krátky návod na použitie dotazníka silných stránok 

Dr. David P. Bernstein 

 

Čo je to Zdravý dospelý? 

Všetci máme v sebe časť, ktorú voláme Zdravý dospelý. Je to časť v nás, ktorá nám pomáha fungovať a 

naplniť naše potreby zdravým a adaptívnym spôsobom. Zdravý dospelý nefunguje u nikoho dokonale a 

môže to byť obzvlášť náročné vtedy, keď čelíme ťažkým a nezvyčajným okolnostiam. Cieľom je rozpoznať 

a oceniť silné stránky a kvality, ktoré máme a ktoré vytvárajú našu časť – Zdravého dospelého, a postupne, 

po malých krokoch, ich začať používať tak, aby sme naplnili naše potreby. Ak to začnete robiť aj vy, budete 

fungovať lepšie a cítiť sa lepšie.  

Ako môžem použiť tieto dva dotazníky, aby som objavil/a svoje silné stránky? 

Vyvinul som dva dotazníky, aby som vám pomohol nájsť vaše silné stránky: Bernsteinovu škálu silných 

stránok (BŠSS) a Bernsteinov zoznam silných stránok (BZSS). V BŠSS budete posudzovať série tvrdení, ktoré 

opisujú vaše osobné kvality. BZSS tvorí zoznam podstatných mien, ktoré popisujú silné stránky. 

Zakrúžkujte tie, ktoré vás najlepšie vystihujú. Môžete spočítať a porovnať skóre, ktoré ste dosiahli v oboch 

dotazníkoch, pretože sa spoločne doplňujú a poskytujú spôsob, ako posúdiť vaše silné stránky. Ak ich 

použijete spoločne, môžete získať presnejší obraz o svojich silných stránkach.  

Akých 16 silných stránok Zdravého dospelého poznáme? 

16 silných stránok Zdravého dospelého sú pozitívne vlastnosti alebo kvality, ktoré nám umožňujú 

adaptovať sa na rôzne výzvy ľudskej existencie. Mnoho teoretikov popisuje naše Ja alebo osobnosť ako 

dynamický systém, ktorý dosahuje rozmanité životne ciele: získanie pocitu osobnej identity, udržovanie 

emočnej sebaregulácie (čo zahŕňa aj sebavedomie), umožnenie emočných spojení s inými ľuďmi a 

zvládanie komplexného spolunažívania v ľudských skupinách. Z tohto pohľadu sa naše Ja vyvinulo 

v dôsledku základnej podstaty nás ako sociálnych živočíchov, pre ktoré je nevyhnutné naplnenie 

emočných a fyzických potrieb, aby sa mohli adaptovať v zložitých sociálnych prostrediach. 

Po intenzívnom preskúmaní literatúry ohľadom fungovania zdravých dospelých a ohľadom psychickej 

pohody som vyvinul 4-faktorový (dimenzionálny) model Zdravého dospelého, ktorý zahŕňa nasledujúce 

špecifické silné stránky: 

Faktor 1 – Sebariadenie (5 silných stránok) – Nastaviť a naplniť vlastný životný smer 

1. Identita – Mať jasný zmysel seba a kvalít, ktoré nás robia jedinečným jednotlivcom 
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2. Sebareflexia – Schopnosť pozrieť sa na seba s odstupom, preskúmať svoje pocity, presvedčenia 
a správanie 

3. Sebavedomie – Viera v seba, dôvera vo svoje schopnosti, silné stránky a úsudok 
4. Sebapresadenie – Schopnosť postaviť sa sám za seba, za svoje práva, potreby a presvedčenia 
5. Nápaditosť – Kreativita a vynaliezavosť, vedieť použiť svoju myseľ na preskúmanie problémov 

a riešení, predstaviť si budúce scenáre 
 

Faktor 2 – Sebaregulácia (5 silných stránok) – Regulácia emócií, impulzov, myšlienok a správania 

1. Emočná rovnováha – Zostať sústredený, udržať emócie v rovnováhe, rýchlo sa zotaviť po 
emočných spúšťačoch 

2. Reziliencia  – Kapacita zvládať stres a ťažkosti, vedieť sa prispôsobiť, avšak nie zlomiť, zotaviť 
sa po problémoch 

3. Sebakontrola – Schopnosť zastaviť sa a myslieť pred tým, ako začneme konať, odložiť okamžité 
priania a zvládať frustráciu 

4. Starostlivosť o seba – Starostlivosť o vlastné emočné a fyzické zdravie a pohodu 
5. Testovanie reality – Overiť si či naše nápady, pocity a vnemy sú reálne, objektívne a racionálne 

 

Faktor 3 – Spojenie (4 silné stránky) – Formovanie zmysluplných medziľudských vzťahov 

1. Empatia – Cítiť a pochopiť, čo cítia ostatní ľudia, vedieť zažiť veci z pohľadu druhej osoby 
2. Súcit – Chcieť zmierniť utrpenie iných ľudí, ukázať láskavosť, opateru a ochotu pomôcť 

ostatným, smerovať súcit aj k sebe 
3. Humor – Hravosť, zábava , radosť zo zábavy, zdieľať vtipy a smiech, oceniť absurdnosť v sebe 

samom, v iných ľuďoch a v živote 
4. Zodpovednosť – Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, hodnovernosť, brať svoje roly a záväzky vážne 

 

Faktor 4 – Transcendencia (2 silné stránky) – Sledovať vyšší zmysel v živote a ľudských vzťahoch 

5. Vďačnosť – Byť vďačný a šťastný za to, čo v živote dostaneme, viac veci oceňovať, ako ich len 
považovať za niečo samozrejmé 

6. Múdrosť – Hľadať pravdu, vedomosti, životné lekcie, ukázať dobrý úsudok, poučiť sa zo 
skúseností 

 

Ako je  prepojených 16 silných stránok so 4 faktormi Zdravého dospelého? 

Konkrétne silné stránky v rámci každého faktora prispievajú k všeobecnej sile tohto faktora. Napríklad, vo 

faktore 1 máme 5 silných stránok. Každá z nich vám môže pomôcť sledovať váš životný kurz a smerovanie. 

Čím viac silných stránok máte, tým viac ich používate a tým lepšie môžete objaviť vaše životné smerovanie. 

To neznamená, že potrebujete mať všetky z nich, aby ste objavili vaše životné smerovanie. Dokonca ak 

máte len jednu z nich, môže vám to pomôcť. 

U väčšiny ľudí sú silné stránky rozvinutejšie v jednej oblasti ako v inej. To je normálne. Vyvinuli sme si naše 

silné stránky na základe mnohých faktorov: našich génov, výchovy, výziev, ktorým sme čelili a sociálnej 

podpore, rolových modelov, ktoré sme mali v našom živote atď. Je celkom bežné zistiť, že sme schopnejší 

v určitej oblasti viac ako v inej. 

  



3 
 

 

 

Cieľom je, aby sme mali prístup, že “pohár je poloplný”, aby sme rozpoznali a ocenili tie silné stránky, 

ktoré už máme. Tak ich môžeme mobilizovať spôsobom, aby naplnili naše bezprostredné potreby.  

Ako môžem mobilizovať svoje silné stránky tak, aby som naplnil/a svoje potreby? 

Pri budovaní silných stránok na začiatku pomáha začať s tým, čo už máme. Väčšina z nás má silné stránky, 

ktoré často nepoužíva. Ak dokážete mobilizovať tieto silné stránky, môže vám to pomôcť v horších časoch. 

Môžeme rovnako budovať nové silné stránky v oblastiach, ktoré máme menej rozvinuté, ale je to dlhodobý 

proces. Napríklad, v čase trápenia nám môže pomôcť spojenie s druhými ľuďmi. 

Možno ste človek, ktorý má ako silné stránky humor, empatiu a súcit. Avšak niekedy zabudnete  na to, aby 

ste si poskytli dostatok času požiadať o podporu od ostatných ľudí. Možno ste takou osobou, ktorá je 

dobrá v pomáhaní ostatným (napr. ste dobrý poslucháč), ale nedokážete tak jednoducho požiadať o 

pomoc pre seba.    

Mobilizovať svoje silné stránky po malých krokoch 

Začnite v malom. Prvý krok je uvedomiť si, čo potrebujete, ako napr. potreba spojenia s druhými ľuďmi. 

Potom si predstavte aj malé spôsoby, ako by mohla byť vaša potreba naplnená. Možno máte starých 

kamarátov,  s ktorými ste sa už nejakú dobu nespojili. Alebo ste stretli niekoho, kto sa vám zdá zaujímavý. 

Urobte malý krok v smere naplnenia vašich potrieb. Ak je pre vás príliš ohrozujúce urobiť tento krok, 

začnite s nejakým ľahším krokom, alebo rozdeľte jeden veľký krok do niekoľkých menších. Majte na pamäti 

vaše silné stránky. Ak ste osobou s humorom, empatiou alebo súcitom, ostatní ľudia budú reagovať na 

tieto kvality. To vám pomôže cítiť sa sebavedomejšie, zatiaľ čo smerujete k naplneniu vašich potrieb 

ohľadom spojenia s druhými ľuďmi. 

Myslite na svoje pozitívne kvality ako na “Ostrov sily”. Ak máte potrebu, ako napr. potreba napojenia, 

môžete navštíviť váš “Ostrov sily”, ostrov, kde sa nachádzajú vaše silné stránky. Je to miesto, kde môžete 

načerpať silu a postarať sa o seba. Návšteva “Ostrova sily” je len metafora. Pripomína nám, že často 

nepoužívame naše silné stránky. Ak navštívite váš “Ostrov sily” každý deň, znamená to, že robíte niečo 

malé, aby ste sa o seba každý deň postarali. Postupne po malých krokoch používate vaše silné stránky tak, 

aby ste naplnili vaše potreby.  

Veľa šťastia na vašej ceste! 


