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Anotácia: 
Rozvoj psychológie je podmienený štúdiom habituálnych antropologických konštánt. V súčasnosti sú 
to modely, zdôrazňujúce úlohu biologických a kultúrnych prediktorov. Takýto obraz o človeku je však 
redukcionistický. Absentuje v ňom multidimenzionálny prístup, zohľadňujúci formovanie osobnosti a 
identity v kontexte biologicko-environmentálnom, psycho-sociálnom i noeticko-spirituálnom. Naším 
cieľom bude teoreticko-metodologická, hermeneutická a empirická analýza kontextov, 
podmieňujúcich resp. podporujúcich rozvoj každej z dimenzií a definovanie antropologických 
konštánt, ktoré považujeme za konštitutívne, čiže vkomponované do bytostnej štruktúry. Okrem toho 
realizujeme empirické pilotné sondy a sústredíme sa na zostavenie a administráciu pôvodných i 
modifikovaných metodík, mapujúcich úroveň rozvoja identity v multidimenzionálnej perspektíve, t.z. 
v súvislosti s osobnostnými charakteristikami, noetickými kvalitami a environmentálnymi 
dispozíciami osobnosti, a ich komparačnú a multivariačnú analýzu. 

The project summary 
Psychology development is conditioned by study of habitual anthropological constants. Nowadays, 
there are models which emphasise the importance of biological and cultural predictors. However, this 
picture of human being is reduction. There absents multidimensional approach which would take into 
account forming personality and identity in biological-environmental contexts and also psychosocial 
and noetic-spiritual contexts. Our goal will be theoretic-methodologic, hermeneutic and empirical 
analysis of contexts that support development of each dimension and define anthropological constants 
that are considered to be constitutive and compounded into human being structure. Apart from this, we 
realise empirical pilot study and concentrate on administration original and modified methods 
mapping level of identity development in multidimensional perspective. This is in accord with 
personalality characteristics, noetic qualitys and environmental personality dispositions, and their 
comparison and multivariant analysis. 
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