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Foreword 

 

In times of turmoil, people need hope. Hope, however, appears to be difficult to generate and 

sustain in an age of increasing uncertainty, austerity, hostility and a series of global crises. 

The world, and Europe in particular, needs community psychology more than ever. 

Politics in Europe have become absurd. It takes an attack or two to convince a president to 

call for a “state of emergency” and vow to take revenge in a land associated with the motto, 

“Liberté, égalité, fraternité”. Among those who suffer most under neoliberal regimes, those 

who are disenfranchised, those who are disillusioned, many feel that isolation (e.g., Brexit) 

can save them. Some see an ill-defined threat in the eyes of the refugees who escaped death in 

Syria. 

As fear and austerity dominates, it becomes easier for neoliberal capitalism to grow stronger 

and to promote more militarism and even bigger projects (e.g., The Transatlantic Trade and 

Investment Partnership). The Trumps of the world are very happy. They are full of hope. 

Oppression seems to be winning. 

It is time, high time, now to practice community psychology and generate hope in the public, 

for the public, and with the public. This conference is an important opportunity to think and 

argue about facilitating social justice, change, empowerment and engagement. This is not a 

choice. This is the essence of community psychology. 

 

 

Prof. Serdar M. Değirmencioğlu , PhD.  
Department of Sociology, Anthropology, Psychology, and Egyptology, The American 

University in Cairo, Cairo, Egypt 

Member of EFPA Standing Committee of Community Psychology  
Founding member of ECPA (European Community Psychology Association)  

 Member of SCRA (Society of Community Research and Action) International Committee 
Member of the Executive Committee of the Society for the Study of Peace, Conflict, and 

Violence: Peace Psychology 
Member of the Steering Committee of Psychologists for Social Responsibility 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Degirmencioglu
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo/department/Department_of_Sociology_Anthropology_Psychology_and_Egyptology
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo
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Úvod 

 

Pri organizovaní tretieho ročníka konferencie a workshopu Komunitná psychológia na 

Slovensku 2015 ma veľmi potešilo, že po prvýkrát máme na konferencii aj viacerých 

účastníkov z viacerých iných krajín. Tiež ma príjemne prekvapilo, že po prvý raz som musela 

niektoré príspevky pre veľký počet prihlásených a nedostatok kapacít odmietnuť. Zdá sa, že 

Komunitná psychológia sa stáva stále viac známou tak vo vedeckej, ako aj odbornej a laickej 

verejnosti.  

Cieľom vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku je totiž nielen 

propagovať komunitnú psychológiu na Slovensku, ale aj začleniť ju do medzinárodného 

kontextu, sprostredkovať výmenu najnovších poznatkov a skúseností v tejto oblasti a podporiť 

spoluprácu medzi vedeckou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku. Práve tento 

posledný cieľ sa realizuje prostredníctvom workshopu, kde majú odborníci z praxe možnosť 

predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti komunitnej psychológie na 

Slovensku.   

Táto konferencia i workshop sú podporené aj tohto roku finančným príspevkom z Grantu 

American Psychological Association Division 27 Society of Community Research and Action 

Regional Funding for Slovakia 2015, vďaka čomu je účasť na oboch podujatiach bezplatná. 

Konferencia aj workshop Komunitná psychológia na Slovensku 2016 sú výsledkom mojej 

spolupráce regionálnej koordinátorky pre The Society for Community and Action Research 

(SCRA) Division 27 Americal Psychological Association a European Community Psychology 

Association spolu s mojim akademickým pôsobením na Ústave aplikovanej psychológie 

Univerzity Komenského  v Bratislave. 

Zborník z vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku pozostáva tohto roku 

zo päťnástich príspevkov akademických pracovníkov z oblasti komunitnej psychológie v SR. 

V prílohe zborníka nájdete aj prezentácie odborníkov z praxe komunitnej psychológie na 

Slovensku. 

Tohto roku na konferencii vítam nášho pozvaného zahraničného hosťa Profesora Serdara 

Mustafu Degirmencioglu, PhD. z University in Cairo v Egypte. Tiež som rada, že sa 

konferencia stáva pomaly ale isto medzinárodnou vďaka účasti viacerých profesionálov aj 

z iných krajín ako UK, Nemecko a Česko. 

Ďakujem touto cestou všetkým autorom príspevkov, ktoré sú súčasťou tohto konferenčného 

zborníka, menovite Prof. Serdar M. Degirmencioglu, PhD., Mgr. Simona Krakovská, Mgr. 

https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Degirmencioglu
https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Degirmencioglu
https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Degirmencioglu
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Simona Andraščiková, Hannah Baecker, MA., Mgr. Martina Baránková, Mgr. Petra 

Brandoburová, PhD., Barbora Černohorská, MA., Bc. Petra Drábeková, Mgr. Peter Dráľ, 

Mgr. Mária Gablíková, Mgr. Soňa Holíková, Mgr. Lucia Hargašová, PhD., doc. Mgr. Júlia 

Kanovská Halamová, PhD., Mgr. Jana Koróniová, PaedDr. Paulína Krivosudská, Mgr. 

Barbara Lášticová, PhD., Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., 

Mgr. Miroslav Popper, PhD., Mgr. Michal Slaninka, PhD., Mgr. Bronislava Strnádelová, 

Mgr. Veronika Trojanová a Mgr. Eva Vavráková, PhD., MSc.. 

Vďaka patrí aj všetkým prezentujúcim, ktorí prišli osobne predstaviť svoju prácu na 

workshope Komunitná psychológia na Slovensku. Sú to v abecednom poradí Mgr. Barbora 

Brichtová, Mgr. Denisa Valachovičová z Detský fond Slovenskej republiky, Ing. Patricia 

Černáková, DPD. a Jozef Fekiač z Permakultúra SK, Mgr. Matúš Čupka z OZ Zelená hliadka, 

Mgr. Katarína Franeková, PhDr. Hana Smitková, PhD. z Q - centrum a Katedra psychológie 

FFUK, Lucia Gallová zo FSEV UK, Mgr. Andrej Gliganič, PhDr. Melikantová Petra, PhD. z 

Modrý anjel - tím krízovej intervencie n.o., PhDr. Soňa Holíková z Únia Materských centier, 

Mgr. Monika Hricáková z Priatelia Quo Vadis o.z., Ing., Mgr. Marek Machata z OZ Šport bez 

bariér a Fakulta masmédií PEVS, a Mgr. Daša Stašová, Mgr. Daniela  Bachoríková z 

Plamienok n.o.. 

Za podporu ďakujem svojim nadriadeným doc. JUDr. PhDr. Lucii Mokrej, PhD., dekanke 

FSEV UK v BA a doc. PhDr. Eve Letovancovej, PhD., riaditeľke Ústavu aplikovanej 

psychológie FSEV UK v BA a za spoluprácu pri organizácii podujatia zvlášť ďakujem PhDr. 

Beate Chrenovej a svojim doktorandkám Mgr. Bronislave Strnádelovej, Mgr. Martine 

Baránkovej a Mgr. Jane Koróniovej. 

Moje osobitné poďakovanie patrí recenzentom tohto konferenčného zborníka Mgr. Eve 

Vavrákovej, MSc., PhD. a Mgr. Márii Túnyiovej, PhD.. 

 

 

 

Doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 
Koordinátorka Society for Community Research & Action (APA Division 27)  

a European Community Psychology Association 
Ústav aplikovanej psychológie 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
Univerzita Komenského  

Mlynské luhy 4 
Bratislava 
Slovensko 

 

http://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie/pracovnici/eva-letovancova/
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Rodová rovnosť – otázka kultúry a komunity 
 
Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 
Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava, Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava 
Email: ivan.luksik@truni.sk 
 
PaedDr. Paulína Krivosudská 
Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava  
Email: paulina.krivosudska@tvu.sk 
 
Abstract: Some experts questions the gender equality that by their opinions denies  the 
biological nature of women and men. Research in primary schools in 6 European countries 
and Turkey shows the diversity of approach to male and female students. Research also shows 
that variations of gender relations are associated with active involvement in the elimination of 
gender inequality in schools. Analysis  and findings support the argument in favor of the 
social construction of gender. 
 
Key words: gender equality, culture, biology 
 
Abstrakt: Niektorí odborníci spochybňujú rodovú rovnosť, ktorá podľa nich popiera 
biologickú podstatu  žien a mužov. Výskum na základných školách v 6 európskych krajinách 
a Turecku ukazuje diverzitu prístupov  k žiakom a žiačkam. Výskum tiež poukazuje na to, že 
variácie rodových vzťahov súvisia s aktívnym pôsobením v odstraňovaní rodových nerovností 
na školách. Analýzy a zistenia  podporujú argumenty v prospech sociálnej konštrukcie rodu.    
 
Kľúčové slová:  Rodová rovnosť, kultúra, biológia 
 
ÚVOD 
Vrodené pohlavie, alebo kultivovaný rod 
K medzinárodnému dňu detí v roku 2014 zverejnila skupina slovenských odborníkov výzvu 
namierenú proti prenikaniu rodovej ideológie do škôl. V tejto výzve sa píše:    
„So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac 
naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že 
nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať 
možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak 
sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka 
obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré 
neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Rodová ideológia si preto nárokuje 
predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na 
sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho 
vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým 
chce (rodovo) byť“(Vyjadrenia a výzva, 2014).  
Oproti tejto výzve skupina ďalších odborníkov napísala: 
„V sexuolologickej a sociálno-psychologickej oblasti už desaťročia nikto nepochybuje o tom, 
že ľudská pohlavnosť sa práve prostredníctvom spoločenských diskurzov rodovo scitlivuje a 
„humanizuje“, čím sa potvrdzujú ontologické argumenty v prospech rodu ako sociálnej 
kategórie. Teoretická aj empirická práca psychológov a sociológov Gagnona a Simona, 
Giddensa, Plummera, Krahéovej a ďalších osobností svetovej vedy ukazuje, že senzitizácia – 

mailto:ivan.luksik@truni.sk
mailto:paulina.krivosudska@tvu.sk


8 
 

scitlivovanie v rodovej oblasti – je jednou z hlavných ciest k intimite a sexualite, ktorá je 
skutočne ľudská, nie biologicky-zvieracia“(Zásadné odmietnutie iniciatívy, 2014).  
Prvá skupina odborníkov vo svojom texte argumentovala tým, že problematika rodu je nasilu 
vnášaná do slovenského školstva z úrovne EU,  že je nebezpečná a ohrozuje duševné zdravie 
a že môže vyvolávať duševné poruchy u detí, že porušuje konvencie práv dieťaťa, že nie je 
vedecky podložená a že len pretláča záujmy a ciele aktivistov, predovšetkým určitých 
menšinových skupín (myslené ľudí LGBT). Výzva požaduje vládu SR, aby prijala opatrenia, 
ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.  
Druhá skupina odborníkov vo svojom texte argumentuje, že hodnoty rodovej rovnosti sú 
všeobecne uznávané a akceptované v EU a že sú ukotvené v medzinárodných dohovoroch, 
ktoré SR ratifikovala a preto sú záväzné, že rodová problematika nie je ideológiou, ale 
vedecky rozvíjanou témou napr. v časopise Gender and Education, že prvá skupina autorov 
využíva pre svoje argumenty blogerské príspevky a spochybnenú štúdiu M. Regnerusa a že 
neexistujú overené poznatky žeby rodovo citlivá výchova viedla patologizácii vývinu dieťaťa 
(bližšie pozri obidva texty).  
Z textov vyplýva, že obidve strany uznávajú, že existuje popri ľudskej sexualite aj rod. (angl. 
gender).  Prvá strana však poukazuje na to, že socio-kultúrny rod je politicky zvýhodňovaný 
pred biologickou sexualitou a že to nezodpovedá súčasnému stavu poznania. Je tomu naozaj 
tak? Pozrime sa na túto vec len v oblasti vzdelávania.   
 
Rod v škole – áno, či nie? 
Spomínaná  diskusia otvorila viacero tém aj keď ťažko ich porovnávať, keďže každá zo 
sporiacich strán využívala odlišný slovník. Praktickým jadrom problému bolo, či máme, alebo 
nemáme pedagogicky zasahovať do otázky rodu. Nezasahovať znamená, nechať rod nech sa 
prirodzene vyvíja v svojej biologickej naprogramovanosti naviazanej na sexualitu. Zasahovať 
znamená ovplyvňovať chlapcov a dievčatá, aby si uvedomovali, resp. nejakým spôsobom 
utvárali rodovú identitu. Ak máme na mysli zasahovanie iste nejde len o explicitne 
formulovanú rodovo citlivú výchovy, ale aj o rôzne formy málo viditeľného pôsobenia, akými 
sú skryté kurikulá, implicitne diferencované pôsobenie učiteľov voči dievčatám a chlapcom, 
celkové nastavenie kultúry školy   a pod.  Ukazuje sa, že práve tieto faktory sú často 
nastavené v prospech rodovo stereotypného prístupu. Školy napr. posilňujú maskulinné 
a feminijné znaky (rodovo špecifické normy obliekania, oddelené aktivity chlapcov a dievčat, 
ignorovanie rodovo podmieneného násilia a pod.) u žiakov a legitimizujú rodové rozdiely 
tým, že stigmatizujú a sankcionujú tých, ktorí sa tomu neprispôsobia (Pascoe, 2007, Kimmel, 
2008).  Uplatňovanie výrazne odlišných očakávaní a rozdielne  hodnotenie správania 
u chlapcov a dievčat možno nazvať sexistickou ideológiou. To, čo sa zdá byť prirodzeným 
navyše môže byť len ďalším diskurzom. Gjuričová (2000) upozorňuje na to, že biologizujúci 
diskurz o ženstve a ženskom vývoji sa v našom svete považuje za daný, teda aj za skutočný a 
prirodzený. Výskum v oblasti rodovej problematiky v školstve ukázal, že na Slovensku, ako 
aj ďalších susedných krajinách nemôžeme hovoriť o rodovo spravodlivej škole, ktorá by 
poskytovala rovnaké príležitosti pre chlapcov a pre dievčatá. Argumentom v smere 
zasahovania, či pôsobenia v rodovej oblasti  je skutočnosť, že tak – či tak existujú vzťahy 
medzi rodom rodovou rolou, rodovým konceptom seba a školským výkonom (Heyder, 
Kessel, 2013), tak prečo ich nevyužiť.  Ukazuje sa napr. pozitívny vzťah medzi egalitárnymi 
postojmi k rodovým rolám a lepšími školskými výsledkami a motiváciou učiť sa (Patterson, 
Pahlke, 2011, Scott, 2004). 
 
Je, či nie je rod ovplyvnený kultúrou?  
Explicitný, či implicitný vplyv na formovanie rodových rolí, či identít môže mať sociálne 
prostredie. Výsledky q-metodologickej štúdie medzi 12 – 15 ročnými dievčatami a chlapcami 
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podporili tézu o sociálnom vytváraní rodovej identity. Ukázalo sa, že miera rodových 
stereotypov prítomná v rodových identitách dievčat a chlapcov súvisí so socio-kultúrnymi 
charakteristikami mikroregiónu, v ktorom žijú (Lukšík, Blahová, 2005). 
Na vplyv makroprostredia poukazujú štúdie o rozdielnych postojoch k rodovej rovnosti, či 
rodovým stereotypom v rôznych krajinách (Weziak-Bialowolska, 2015). Idea rodovej 
rovnosti je podľa niektorých autorov v severských krajinách tak významná, že sa stáva 
súčasťou národných identít (Arnesen, Lahelma, Öhrn, 2008). Naopak napr. v Taliansku sa 
v školách podobne ako v spoločnosti reprodukuje stereotypný pohľad na mužskú a ženskú 
rolu (Biemmi, 2015).  V tejto štúdii prezentujeme predbežné výsledky skúmania toho ako 
žiaci v 6 EU krajinách a v Turecku vnímajú prístup k chlapcom a dievčatám na školách. 
 
Empirická štúdia 
Cieľom štúdie bolo zistiť do akej miery  žiaci vnímajú rodové nerovnosti na školách, či sú 
v tejto otázke nejaké rozdiely medzi krajinami a či prípadné rozdiely nesúvisia 
s charakteristikami škôl. Základnou výskumnou otázkou bolo, či vnímanie rodovej 
ne/rovnosti žiakmi základných škôl súvisí s charakteristikami mikroprostredia, resp. kultúry 
školy.  
 
KONTEXT A CIEĽ 
Údaje, z ktorých vychádza empirická štúdia sme získali z  medzinárodného projektu „S/he´s 
Equal in Europe“ realizovaného z grantu Erasmus+. Základnou myšlienkou  medzinárodného 
partnerstva  pozostávajúceho z desiatich krajín bolo okrem iného odhaliť existujúcu sociálnu 
 diskrimináciu, rozvíjať myšlienku rodovej rovnosti medzi žiakmi  a uľahčiť inklúziu žiakov, 
ktorí trpia znevýhodnením vo všetkých zapojených krajinách. Cieľom projektu bolo tiež 
naučiť deti väčšej tolerancii a rešpektovaniu iných. 
Výskum prebiehal na začiatku projektu v novembri 2015 a bol zameraný na to ako žiaci 
a učitelia vnímajú rôzne formy nerovnosti (rodovej, sociálnej a náboženskej) na školách.  
 
METÓDA 
Výskum sme realizovali prostredníctvom elektronických dotazníkov v troch krokoch:  
Prieskum medzi žiakmi na školách 
Dotazník bol vytvorený okrem slovenskej verzii aj v anglickej, nakoľko komunikačným 
jazykom projektu bola angličtina. Niektorí koordinátori preložili dotazníky do rodného jazyka 
a žiaci ich vypisovali v papierovej podobe (Španielsko, Turecko). Následne učitelia prepísali 
odpovede žiakov do elektronického dotazníka. Iný postup zvolili koordinátori v Poľsku, 
Grécku, Fínsku a Portugalsku. Učitelia anglického jazyka postupne na hodinách  prekladali do 
rodného jazyka  každú položku a žiaci na ňu elektronicky odpovedali.  Slovenskí žiaci 
vyplnili dotazník v rodnom jazyku v elektronickej forme. Tento pomerne neštandardný postup 
viacerých spôsobov administrácie sme zvolili vzhľadom k tomu, že otázky boli jednoduché 
a nepredpokladali sme žeby spôsob administrácie zásadným spôsobom ovplyvnil ich význam.   
Žiaci anonymne odpovedali na  škálované otázky. Prostredníctvom päťstupňovej škály  
vyjadrovali svoj súhlas, resp. nesúhlas s jednotlivými položkami v dotazníku.  
Analyzované otázky v dotazníku: 
1. Manuálnou prácou v škole sú častejšie poverovaní chlapci (napr.: nosenie stoličiek, 

nosenie pomôcok,...). 
2. Zodpovedné úlohy sú častejšie zverené dievčatám (napr.: nosenie školskej dokumentácie, 

odkaz inému učiteľovi,... ). 
3. O poriadok v triede a estetickú výzdobu sa viac starajú dievčatá ako chlapci. 
4. Do športových súťaží sú častejšie zapájaní chlapci. 
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5. Do vedomostných súťaží sú žiaci zapájaní podľa vedomostí a šikovnosti. Nie je podstatné 
či je to chlapec alebo dievča. 

6. Do umeleckých súťaží sú viac zapájané dievčatá. 
7. Do kultúrnych akcií školy (literárne, tanečné vystúpenia,...) sú častejšie vyberané  

dievčatá.  
8. Chlapci sú častejšie karhaní za správanie. 
9. Dievčatá sú častejšie karhané za vizáž (napr.: oblečenie, účes,... ).  
10. Nepripravenosť na vyučovanie alebo zabúdanie pomôcok  je viac tolerovaná dievčatám 

ako chlapcom. 
11. Dievčatá sa nezapájajú do všetkých športových hier. 
 
Získanie základných informácii o školách od koordinátorov   
Koordinátori projektu v jednotlivých krajinách odpovedali elektronicky na otvorené otázky 
týkajúce sa základných údajov o škole (počet žiakov,  učiteľov, lokalita školy). Otázky boli 
ďalej zamerané na identifikáciu školy, vzdelávacie výsledky či využívanie vyučovacích 
metód.  
Získanie ďalších informácií od koordinátorov 
K analyzovanej problematike bolo potrebné zistiť doplňujúce informácie. Koordinátori 
opätovne odpovedali na otázky zamerané špecificky na problematiku rodu na školách.  
 
VÝSKUMNÁ VZORKA  
Do medzinárodného projektu, z ktorého sme získali  údaje bola  zapojená z každej krajiny 
jedna štátna  koedukovaná škola.   
Na elektronický dotazník odpovedalo 716 žiakov zo Slovenska, Španielska, Portugalska, 
Poľska, Fínska, Grécka  a  z Turecka (pozri Tabuľku 1).  
 
Tabuľka 1  
Počet žiakov na školách v jednotlivých krajinách 
 
krajina             počet žiakov 
Slovensko 103 
Španielsko 165 
Grécko 64 
Portugalsko 100 
Poľsko 75 
Fínsko 100 
Turecko  109 
Spolu: 716 

 
Charakteristiky jednotlivých škôl  
Portugalsko. Najväčšou školou participujúcou na projekte situovanou v obci so 4400 
obyvateľmi je portugalská škola. Nachádza sa v sociálne a ekonomicky znevýhodnenej oblasti 
Portugalska s vysokou mierou nezamestnanosti. Poskytujúca vzdelanie 570 žiakom vo veku  5 
až 17 rokov.  Na  škole pôsobí  74 učiteľov (16% z celkového počtu učiteľov tvoria muži 
a 84% ženy), ktorí využívajú vo vzdelávaní tradičné i inovatívne vzdelávacie metódy.  Žiaci 
dosahujú na regionálnej úrovni priemerné vzdelávacie výsledky.  Škola sa zameriava na 
pomoc a interakciu vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. 
Turecko. Druhá najväčšia škola vzdelávajúca 535 žiakov  sa nachádza v tureckom 
veľkomeste (153 000 obyvateľov), ktoré leží na hranici s Bulharskom a Gréckom v európskej 
časti Turecka. Vzdeláva 14 – 18 ročných študentov v desiatich študijných odboroch. 
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Pedagogický zbor tvorí 100 učiteľov (40% z celkového počtu učiteľov tvoria muži a 60% 
ženy). Napriek tomu, že učitelia využívajú tradičné i moderné vzdelávacie metódy študenti 
dosahujú na regionálnej úrovni podpriemerné výsledky. Medzi učiteľmi a žiakmi a tiež 
samotnými žiakmi je veľmi blízky a úprimný vzťah.  
Španielsko. Bilingválna škola v španielskom veľkomeste (200 000 obyvateľov) poskytuje 
predprimárne a primárne vzdelávanie 506 žiakom. 31 učiteľov (19% z celkového počtu 
učiteľov tvoria muži a 81% ženy) vyučuje viac inovatívnymi vzdelávacími metódami a ich 
žiaci dosahujú na regionálnej úrovni priemerné vzdelávacie výsledky. Škola sa zameriava sa 
na rozvoj jazykov, multikulturality, IKT, rovnosti a spolunažívania. 
Poľsko. V malej obci s 2500 obyvateľmi ležiacej v južnom Poľsku sa nachádza škola 
poskytujúca predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie pre 282 žiakov. Žiaci 
dosahujú na regionálnej úrovni nadpriemerné vzdelávacie výsledky. Prostredníctvom 
tradičných i moderných vyučovacích metód ich vzdeláva 25 učiteľov (20% z celkového počtu 
učiteľov tvoria muži a 80% ženy).  
Slovensko. Slovenská škola sa nachádza v najmenšej obci (1780 obyvateľov) zapojenej vo 
výskume. Poskytuje predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. 175 žiakov 
dosahuje priemerné vzdelávacie výsledky na regionálnej úrovni. Vzdeláva ich 18 učiteľov 
(6% z celkového počtu učiteľov tvoria muži a 94% ženy) prostredníctvom tradičných 
i moderných vyučovacích metód.  
Fínsko. Fínska  škola sa nachádza v západnej časti krajiny v malej obci s 5000 obyvateľmi.  
Poskytuje predprimárne vzdelanie pre šesťročné deti a primárne vzdelanie pre 7 – 13 ročných 
žiakov. Školu navštevuje švédsky hovoriaca menšina žijúca vo Fínsku. Deti vyrastajúce 
v minoritnej časti obyvateľstva sú oveľa tolerantnejšie k iným, a práve preto sa na škole 
nestretneme s predsudkami.  Žiaci dosahujú priemerné vzdelávacie výsledky na regionálnej 
úrovni. Škola pracuje  s elektronickými učebnicami a pracovnými listami.  Všetky učebnice 
sťahuje bezplatne do iPadov, ktoré  zapožičiava žiakom. Napriek tomu 13. učitelia (15% 
z celkového počtu učiteľov tvoria muži a 85% ženy)  nezabúdajú i na tradičný spôsob 
vyučovania.  Tento spôsob práce však nie je typický pre celé Fínsko.   
Grécko. Škola s najnižším počtom žiakov (88) poskytujúca primárne vzdelávanie pre 6 – 12 
ročných žiakov sa nachádza v Grécku. V meste s 9780 obyvateľmi žiaci dosahujú 
nadpriemerné vzdelávacie výsledky na regionálnej úrovni. 13 učiteľov (23% z celkového 
počtu učiteľov tvoria muži a 77% ženy) využíva pri práci tradičné i moderné vzdelávacie 
metódy.  Školské priestory poskytujú moderné pracovné prostredie, ktoré je priaznivé pre 
výučbu, učenie a najmä motiváciu žiakov. Napriek tomu, že školu navštevujú žiaci z rôznych 
kultúr, spolunažívajú v harmónii. Škola úzko a efektívne spolupracuje s rodičmi.  
 
VÝSLEDKY 
Prieskum medzi žiakmi na školách 
Z jedenástich analyzovaných otázok (uvedených  vyššie) sme  vytvorili sumárne skóre (5.  
a 11. otázka boli prepólované), ktoré  v sumári tak ako sú formulované vyjadrujú rodovo 
stereotypný prístup k žiakom. V tomto indexe sme porovnali školy v jednotlivých krajinách. 
Vyššie skóre znamená  vyššiu mieru rodovo stereotypného prístupu k žiakom.   
 
Výsledky ukazujú, že rodovo stereotypnejší prístup na školách je na Slovensku, 
v Portugalsku, Poľsku, a Turecku  a menej  stereotypný vo Fínsku a Španielsku (pozri 
Tabuľku 2, Graf 2).    
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Tabuľka 2 
Index rodovo stereotypného prístupu v 7 krajinách  
 
Krajina  N Index rodovo 

stereotypného 
prístupu 

Slovensko 103 480,55 
Španielsko 164 195,84 
Grécko 64 397,32 
Portugalsko 100 459,39 
Poľsko 75 451,61 
Fínsko 100 207,29 
Turecko  109 443,95 
Spolu:  715   
Kruskal Wallisov test: Chi2  = 251,7, p= 0, 000 
 
 
 

 
 
Graf 1. Index rodovo stereotypného prístupu v 7 krajinách 
 
Rozdiely na základe základných charakteristík škôl 
Porovnanie škôl v základných charakteristikách ukázalo, že rozdiel vo vnímaní žiakov na 
školách nemôžeme pripísať veľkosti školy, lokalite, kde sa nachádza (mesto vidiek),  
výkonovej orientácii školy (nepriamo zisťované podľa národných výsledkov) ani deleniu 
niektorých aktivít na chlapčenské a dievčenské.   
 
Kultúra troch škôl v troch krajinách s rôznou mierou vnímanej rodovej ne/rovnosti   
Ďalej analyzujeme kultúru školy v troch krajinách,  ktoré sa vyznačovali rozdielnym 
vnímaním žiakov v otázkach rovnakého, resp. nerovnakého prístupu k žiakom. Slovenskú 
školu  s vysokým skóre nerovnakého prístupu sme porovnali so španielsku a fínsku školu 
s nízkym skóre nerovnakého prístupu (t.j. podpora rovnakého prístupu). V tejto analýze sa 
zameriavame na aspekty školy, ktoré súvisia s rodovou problematikou.  
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Španielsko 
Inovatívna bilingválna škola v španielskom veľkomeste poskytujúca predprimárne a primárne 
vzdelanie už v minulosti pracovala na téme rodovej rovnosti. Za aktivity a prácu súvisiacu 
s danou témou získala v roku 2011 cenu IRENE:LA paz empieza en casa, udelenú 
španielskym ministerstvom školstva. V súčasnosti aktívne koordinuje medzinárodný projekt  
S/He's equal in Europe a spolupracuje s lokálnou inštitúciou zaoberajúcou sa problematikou 
rodovej rovnosti.  Na každej škole v Andalúzii  pôsobí učiteľ (koordinátor), ktorý danú 
problematiku mapuje, koordinuje aktivity, pomáha  učiteľom, rodinám, žiakom v otázke 
rodovej rovnosti.  Aktivity súvisiace s rodovou rovnosť učitelia najčastejšie implementujú do 
vzdelávania jazykov (anglický, španielsky).  Škola má plán rodovej rovnosti a uvedená 
problematika je súčasťou kurikulárnych dokumentov v krajine. Španielsky jazyk 
z gramatického hľadiska rozlišuje mužské a ženské pohlavie. V neverbálnej forme  stále 
prevažuje  používanie mužského rodu na označenie oboch pohlaví. Verbálna komunikácia 
využíva oba rody a je vnímavejšia. V učebniciach je dostatočné množstvo obrázkov 
reprezentujúcich obe pohlavia, ľudí rôznych rás, vierovyznania či ľudí s hendikepom. Vyššie 
sme už spomenuli, že škola sa zameriava na rozvoj jazykov, multikulturality, IKT, rovnosti 
a spolunažívania. 
Fínsko 
Škola sa nachádza v západnej časti Fínska v malej obci.  Poskytuje predprimárne a primárne 
vzdelanie. Patrí medzi prvé školy v krajine, ktoré začali v roku 2010 pracovať v KiVa 
programe. Jeho cieľom je znížiť výskyt šikany na škole,  viesť žiakov k empatii,  zvyšovaniu 
motivácie  k štúdiu a znižovaniu depresií a úzkosti u žiakov. Problematike rodovej rovnosti sa 
viac venujú  nové kurikulárne dokumenty platné od augusta 2016. Každá škola má vlastný 
plán rodovej rovnosti vypracovaný v súlade so štátnym plánom.  Na škole nepôsobí 
koordinátor, ktorý by zastrešoval výhradne danú tému.  Fínsky jazyk nie je rodovo citlivý 
a nerozlišuje rody. Vo vzdelávacích materiáloch, ktoré škola využíva je dostatočné množstvo 
obrázkov reprezentujúcich obe pohlavia. Vo všetkých školských aktivitách a na všetkých 
vyučovacích predmetoch participujú rovnako chlapci i dievčatá. Jedným z cieľov školy je 
rozvíjať u žiakov empatiu, toleranciu voči ostatným a tiež životnému prostrediu. 
Slovensko 
Škola sa nachádza v malej obci na západe Slovenska, približne 60 km od Bratislavy. 
Poskytuje predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. Učitelia aktívne participujú 
na rôznych národných a i medzinárodných projektoch. Každoročne absolvujú množstvo 
školení a časť z nich je súčasťou občianskeho združenia Šintava EDU, ktoré  poskytuje 
kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov. S problematikou rodovej rovnosti na škole doposiaľ 
nemali výrazné skúsenosti. To bol jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa rozhodli 
participovať na projekte o rodovej, sociálnej a náboženskej rovnosti.  
Napriek tomu že slovenský jazyk je rodovo citlivý v učebniciach prvého a druhé stupňa 
väčšinou nie je rod vyjadrený. Pokyny pre žiakov sú  buď v singulári (Vymysli nadpis.) alebo 
v pluráli (Vyriešte hádanku.) bez vyjadrenia rodu. Zriedka sa v učebniciach a didaktických 
textoch  využíva rodovo citlivý jazyk (Napíš, čo si robil/la cez prázdniny.) skôr sa s ním 
stretneme v štandardizovaných testoch. Obrázky zachytávajúce obe pohlavia sú v učebniciach 
dostatočne zastúpené. Slovenské kurikulárne  dokumenty venujú rodovej rovnosti minimálnu 
pozornosť. Škola kladie okrem iného dôraz na rozvoj jazykov a  posilňovanie úctu ku 
kultúrnym a národným hodnotám štátu. 
 
ZÁVERY A DISKUSIA  
Z polemiky medzi dvomi skupinami odborníkov, ktoré sme uviedli na začiatku textu vyplýva, 
že to, aké poznanie o rode bude posilnené v spoločnosti a vo vzdelávaní nezávisí ani tak od 
vedeckých argumentov, ale od naliehavosti a od presvedčenia a odvahy tých, ktorí ich 
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presadzujú.   Svedčí o tom skutočnosť, že dňa 8. 10. 2015 zaslalo Fórum života o. z. v rámci 
kampane „Škola patrí deťom“ list všetkým riaditeľom stredných, základných a materských 
škôl v SR (spolu 6.206) s informáciami o rizikách zavádzania tzv. „rodového scitlivovania 
detí“ do vyučovacieho procesu. Spolu s listom riaditelia obdržali DVD s dokumentárnym 
filmom „Vymývanie mozgov“ od nórskeho režiséra Haralda Eiu (in: 
http://www.lifenews.sk/content/%C5%A1kola-patr%C3%AD-de%C5%A5om-6228-
riaditelov-%C5%A1kol-dostalo-dvd-proti-rodovej-ideol%C3%B3gii a reportáž in: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0KgJABgRf0). Polemika zo strana prvej skupiny sa na 
prvý pohľad mierne kultivuje, pretože v zaujímavej reportáži, ktorú propaguje, zaznejú 
vedecké názory proti a v prospech vrodenosti rodových rozdielov. Reportáž však nijak 
nespochybňujú užitočnosť severskej politiky rodovej rovnosti, ani nedokazuje, že ide o nejaké 
„vymývanie mozgov“, ako sa to zástupcovia prvej skupiny odvážili nazvať a takto poslať na 
6 206 škôl. Z uvedeného vyplýva, že to čo bude považované v danej spoločnosti za rod, aká je 
jeho povaha závisí teda od presadenia toho-ktorého kultúrneho pohľadu tej-ktorej odbornej 
komunity. 
Ďalej poukazujeme na to, že prinajmenšom v našom školstve nie sú dôkazy o tom, žeby do 
školstva prenikala „rodová ideológia“, skôr naopak školy sú často ovplyvnené implicitnými 
postojmi a nastavením kultúry školy, ktoré  zvýhodňujú rodovo stereotypnejšie prístupy, ktoré 
bránia spravodlivosti a rovnakým príležitostiam pre chlapcov a dievčatá vo vzdelávaní 
(Cviková, Filadelfiová, 2008).  Viaceré štúdie tiež poukazujú, že rod sa výrazne formuje pod 
vplyvom sociálneho a kultúrneho prostredia (Arnesen, Lahelma, Öhrn, 2008, Biemmi, 2015, 
Lukšík, Blahová, 2005, Weziak-Bialowolska, 2015).  Výsledky výskumenej sondy v 6 EU 
krajinách a Turecku ukázali výrazné rozdiely vo vnímaní žiakov toho, či je, alebo nie je 
rovnaký prístup k žiakom a žiačkam v zmysle rodovo stereotypného, resp. rodovo 
nestereotypného prístupu. Ukázali sa krajiny s rodovo nesterotypným prístupom (Španielsko 
a Fínsko) a s rodovo stereotypným prístupom (Slovensko, Poľsko a Turecko). Rozdiely medzi 
krajinami sa nedajú odvodiť od hrubých charakteristík škôl. Podrobnejšia analýza ukázala, že  
to, či na školách je viac, alebo menej rodovo stereotypný prístup k chlapcom a k dievčatám 
môže závisieť od toho,  či sa na národnej a školskej úrovni uplatňuje politika rodovej 
rovnosti, či sa škola zapája do projektov v danej problematike, resp. či sa na škole umožňuje 
participácia chlapcov a dievčat na všetkých aktivitách školy. Pravdepodobne v tejto otázke 
zohráva dôležitú úlohu aj používanie rodovo citlivého jazyka.   Ďalšia analýza bude sledovať 
všeobecnejšie charakteristiky kultúry jednotlivých skúmaných škôl, ako je filozofia a vízia 
školy, priority školy, štýl vedenia školy, pravidlá, vzťahy medzi učiteľmi a žiakom a vzťahy 
s miestnou komunitou.  
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Abstract: Paper deals with issues of community and social skills, considering the possibility 
of using community settings to natural or targeted development of competenceto live and 
work with other people, specifically social competences. Successively describes the basic 
characteristics of the community, the experience of the community, the community at the 
workplace. It describes social competencies, based on the concept of social skills of Kanning 
(2009). Based on the description of the community and social competences is looking for 
possible links related to the competences development. At the end formulates questions that 
would be appropriate to look at research of relations and development of social 
competencesin the community. 
 
Key words: community, social competences, development 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike komunity a sociálnych kompetencií, uvažuje o 
možnostiach využitia komunitného prostredia na prirodzený alebo cielený rozvoj kompetencie 
žiť a pracovať s inými ľuďmi, špecificky sociálnych kompetencií. Postupne popisuje základné 
charakteristiky komunity, zážitku komunity, komunitu na pracovisku. Popisuje sociálne 
kompetencie, pričom vychádza z konceptu sociálnych kompetencií Kanninga (2009). Na 
základe popisov komunity a sociálnych kompetencií hľadá možné obsahové prepojenia 
v súvislosti s rozvojom kompetencií. V závere formuluje otázky, na ktoré by bolo vhodné sa 
zamerať pri výskume vzťahu a rozvoja sociálnych kompetencií v komunite.  
 
Kľúčové slová: komunita, sociálne kompetencie, rozvoj  
 
ÚVOD 
Žijeme v čase veľkých zmien, kedy okrem globalizácie, ekologických hrozieb, a iných 
pozitívnych či negatívnych zmien, podľa odborníkov prebieha už 4. priemyselná revolúcia 
(Bilik, P, 2016). Je charakterizovaná zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi 
fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami.To bude mať dopady aj na pracovníkov. 
"Múdrejšie" stroje umožnia prácu na výrobných linkách humanizovať. Odstránia sa 
jednoduché manuálne úkony, pracovníci budú koordinátormi, kľúčovým faktorom úspechu 
bude flexibilita. (Industry 4.0). S tým budú zrejme súvisieť aj zmeny kultúry, aj požiadavky 
na schopnosti a zručnosti pracovníkov, vrátane sociálnych. Dá sa predpokladať, že bude 
potrebné hľadať nové obsahy a formy práce. Nevieme, aký to bude mať presný dopad na 
komunitu ľudí, reálnu či virtuálnu.V súvislosti s uvažovaním o potrebách kompetencií 
v súčasnom meniacom sa svete práce Medzinárodná komisia UNESCO definovala 
v programe Vzdelávanie pre 21. storočie ako jeden zo štyroch pilierov vzdelávania „Učiť sa 
žiť spoločne, žiť a pracovať s inými ľuďmi. Riešiť konflikty v duchu úcty k hodnotám 
pluralizmu, vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru. Vážiť si, rešpektovať a tolerovať 
odlišnosti iných ľudí. Kooperovať s inými ľuďmi a nie s nimi bojovať, nechcieť ovládať 
iných ľudí. Správať sa k ľuďom zodpovedne a mravne“ (Hrmo, Turek, 2003, s. 5) 
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Potešiteľné je, že odbornícistále viac pozornosti venujú problematike komunitného spolužitia, 
ktoré má určité nároky na správanie sa ľudí a zároveň vytvára podmienky pre akceptáciu a 
hlboké medziľudské väzby, čo umožňuje pozrieť sa na potenciál komunity pri učení sa žiť 
spoločne, s čím súvisia aj sociálne kompetencie. 
 
KOMUNITA, ZÁŽITOK KOMUNITY, KOMUNITA NA PRACOVISKU 
"Komunita je skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sú bez ohľadu na svoju rozdielnu 
osobnú  históriu schopní akceptovať, transcendovať a oceňovať svoje rozdielnosti, čo ich 
uschopňuje komunikovať efektívne a otvorene, spolupracovať na dosiahnutí cieľov, ktoré boli 
stanovené pre spoločné dobro". (Halamová, Timuľák, Adamovová, 2013, s. 16).  Umožňuje 
zažiť hlboké medziľudské väzby, prijať odlišnosti, otvorene a efektívne komunikovať. 
Komunitou by sme mohli nazvať spoločenstvo ľudí, ktorí vytvárajú  známe,blízke a bezpečné 
prostredie pre seba aj členov spoločenstva.  
Naništová a Halamová (2015) ako základné atribúty komunity vymedzili spoločne zdieľané 
hodnoty, charakteristiky skupinovej štruktúry, spoločnú perspektívu a kvalitu vzťahovo-
komunikačných väzieb.  Kvalita komunikácie sa prejavuje najmä vo vzájomnej otvorenosti, 
porozumení a konštruktívnom riešení konfliktov. 
Pre efektívne fungovanie komunity je dôležité aj jej zážitok. McMillan(1976) definuje zážitok 
komunity ako „prežívanie príslušnosti a presvedčenie, že členom záleží jednému na druhom a 
na ich skupine, spoločné presvedčenie o tom, že potreby členov budú naplnené 
prostredníctvom ich záväzku byť spolu“ (in McMilan,Chavis, 1986, s. 9). Podľa McMilana a 
Chavisa zážitok komunity pozostáva zo štyroch prvkov, ktoré vzájomne spolupôsobia a 
podieľajú sa na jeho vytvorení. Sú to členstvo – pocit príslušnosti, emocionálneho bezpečia a 
identifikácie so skupinou v rámci vymedzených hraníc; vplyv –  obojsmerný koncept, 
vyjadrujúci možnosť ovplyvňovať dianie v skupine, podieľať sa na moci; integrácia a 
naplnenie potrieb – možnosť uplatniť sa a realizovať aj prostredníctvom skupiny; a zdieľaná 
emocionálna väzba – ktorá vyjadruje mieru a úroveň kvality aj kvantity vzťahov a 
komunikácie v skupine, týkajúcesa histórie, spoločného trávenia času, podobných skúseností.  
"Skúsenosť a zážitok komunity sa dá dosiahnuť troma spôsobmi. Človek sa k zážitku môže 
dostať náhodou (krízová situácia, v ktorej vzniká bezprostredná komunita), v rámci rituálu 
prechodu, a zámerným budovaním komunity, keď sa členovia skupiny zaviažu, že budú spolu 
komunikovať otvorene a osobne, rešpektujúc a vyzdvihujúc individuálne rozdielnosti." 
(Naništová, Halamová, 2015, s. 12). 
V súčasnosti sa s komunitami a komunitnou prácou stretávame v rôznych kontextoch. 
Pôsobenie v nich je prevažne na dobrovoľníckej báze. Komunity môžu byť vymedzené 
lokalitou (mestské, regionálne komunity, susedia), predmetom činnosti (komunitné centrá, 
obnova kultúrnych a historických pamiatok, ochrana životného prostredia, komunitné 
vzdelávanie, komunitné záhrady, udržiavanie tradícií), príslušnosťou ku komunite 
vymedzenej národnosťou, existujú virtuálnekomunity bez fyzického kontaktu, 
spájanéprostredníctvom rôznych technológií (Likavčan, 2006). Zoznam niektorých je možné 
nájsť napr. na stránke http://www.attelier.sk/virtualne-komunity/. O problematike úlohy médií 
pri tvorbe virtuálnych komunít sa môžeme dočítať napr. v prácach Lášticovej a Petrjánošovej 
(2014). 
Problematika komunity sa stala aktuálnou aj v oblasti práce, aj keď sa bežne v praxi 
organizácií dlho priamo nevyskytovalo označenie budovanie pracovnej komunity. Skôr boli 
aktivity, charakteristické pre budovanie komunity, spájané s podporou adaptácie pracovníkov, 
zvyšovaním organizačného záväzku, rozvojom pracovných skupín či organizácií, vytváraním 
motivujúcich podmienok práce a tým zvyšovaním výkonu a spokojnosti pracovníkov.   
Aktuálne sa pojem "komunita" používa v spojení s udržateľnosťou, zodpovednosťou a 
spoľahlivosťou firiem. Možné je sledovať podporu rozvoja komunít zo strany veľkých firiem. 
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Napríklad Nadácia VUB v roku 2016 podporí "zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné 
projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít" (Klimek, 
2016),zamerané okrem iného na rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých 
susedských vzťahov, komunitné vzdelávanie, podnikanie rozvíjajúce miestnu komunitu.. 
Prepojenie/prienik s oblasťou práce je možné vidieť napr. v aktuálne riešených témach - 
firemné/korporátne občianstvo a tímy. V súvislosti s korporátnym občianstvom (ako súčasti 
spoločenskej zodpovednosti firiem) sa pre jeho zvyšovanie odporúča podpora komunitných 
aktivít a pochopenie potrieb komunity (investopedia, 2016). 
Napriek tomu, že Cavallari (2015) popisuje rozdiel medzi tímom a komunitou: tím sa riadi 
pravidlami, zameriava na konkrétne úlohy a výstupy, komunita je zaviazaná vyššiemu zámeru 
(vízii), riadi sa spoločným poslaním a zdieľa rovnakú kultúru; je možné vidieť aj mnohé 
zhody. Rozvinuté tímy majú mnohé prvky, definujúce komunitu, ktoré uvádzajú Rossi a 
Shank (2000):zdieľaná vízia, zdieľané hodnoty, zdieľaný účel, dôvera, rešpekt, staranie sa, 
ocenenie, komunikácia, participácia, tímová spolupráca a zahrnutie diverzity. Jednou z 
charakteristík tímu, ktorá popisuje procesy v tíme, a môžeme vidieť jej blízkosť s prvkami, 
definujúcimi komunitu,  je  napr. tímová reflexivita. West(2000, s. 296) ju definoval ako 
„mieru, do akej sú členovia tímu schopní spoločne uvažovať a komunikovať  o cieľoch, 
stratégiách (napr. rozhodovanie) a procesoch (napr. komunikácia), ktoré sa odohrávajú vo 
vnútri tímu a prispôsobiť ich súčasným a očakávaným podmienkam" (vonkajším aj 
vnútorným)(in Widmer, Schippers, West, 2009, s. 1) 
Podrobnejšie sa téme prienikov komunitnej psychológie a pracovnej sféry venovala vo 
svojom príspevku na konferencii Komunitná psychológia v roku 2015  E. Vavráková- téma 
komunity v kontexte pracoviska a organizácií - význam a možnosti budovania komunity na 
pracovisku. 
Keď zhrnieme uvedené, s komunitou sa  môžeme stretnúť v rôznych kontextoch, pracovných 
aj mimopracovných, fyzických aj virtuálnych. Ako znaky komunity môžeme vymedziť 
zdieľanie vízie a hodnôt, úzke vzájomné vzťahy spojené s dôverou a rešpektom k rôznosti, 
záujmom o druhých a  sebapoznanie, otvorená komunikácia, spoznávanie okolia, empatia, 
schopnosť konštruktívne riešiť problémy, podiel všetkých na vedení tímu. Tieto 
charakteristiky umožňujú predpokladať, že komunita môže byťbezpečným miestompre rast  
a rozvoj svojich členov. 
 
SOCIÁLNE KOMPETENCIE 
Predpokladom efektívneho fungovania človeka so sociálnym prostredímsúsociálne 
kompetencie. Vzhľadom k ich významu pre pracovný výkon a celkový well-beingsa im 
sociálna a pracovná psychológia dlhodobo výskumne venuje v kontexte výberu a vedenia 
ľudí, tímov, konfliktov na pracovisku, well-beingu.  
Mnohorozmernosť pojmu a rôzne prístupy ku skúmaniu majú za následok mnoho teórií, 
k čomu sa pridáva aj prekrývanie s konštruktmi sociálna inteligencia, emocionálna 
inteligencia, sociálne kompetencie, interpersonálne kompetencie. Sociálne kompetencie 
predstavujú kapacitu ku kognitívno – afektívno - behaviorálnemu manažovaniu správania v 
smere dosiahnutia cieľov (Výrost, Slaměník, 2008). Majú zložky orientované na druhých aj 
na seba. Jadrom sociálnych kompetencií je podľa Smékala (1995) sociálna obratnosť, 
efektivita; reflexia a sebareflexia, na základe ktorých vzniká spätná väzba. Sociálne 
kompetencie definuje ako „obratnosť a efektivitu v jednaní s ľuďmi v sociálnom styku, 
založenú na rešpekte k ľudskej dôstojnosti a vyspelej kultúre vlastnej osobnosti“ (Smékal, 
1995, s. 11). Dôležitou súčasťou sociálnych kompetencií je podľa neho zvnútornenie etických 
noriem.  
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Význam má aj rozlíšenie sociálnych kompetencií ako potenciálu, a sociálne kompetentného 
správania ako uplatnenia tohto potenciálu v konkrétnej situácii. „Potenciál sociálnej 
kompetencie zvyšuje pravdepodobnosť výskytu sociálne kompetentného správania 
v konkrétnych medziľudských vzťahoch“ (Kanning, 2009, s. 8) Sociálne kompetentné 
správanie je vždy situačne špecifické, súvisí s požiadavkami sociálneho prostredia, v ktorom 
sa prejavuje a podľa toho sa posudzuje. 
 
Ako vyplýva aj z názvu, sociálne kompetencie nepredstavujú jeden určitý znak človeka, ale 
zahŕňajú niekoľko čiastkových kompetencií. Ich zoznamy bývajú pomerne rozsiahle (napr. 
Výrost, Baumgartner, 2006). Týkajú sa presadzovania vlastných záujmov, ale aj 
prispôsobenie sa normám a hodnotám spoločenstva. Medzi komponentmi vytvárajúcimi 
sociálne kompetencie sú uvádzané aj sebakontrola, vnímanie self, vlastná identita  
(Komárková, Výrost, Slaměník, 2001).   
  
V našom príspevku pre popis sociálnych kompetencií použijeme pohľad Kanninga (2009), 
ktorý chápe sociálne kompetencie ako viacdimenzionálny konštrukt. Sociálne kompetencie 
umožňujú podľa neho dosiahnutie kompromisov medzi záujmami jednotlivca a záujmami 
sociálneho prostredia (Kanning, 2009). Rozlišuje všeobecné a špeciálne sociálne 
kompetencie, pričom všeobecné majú vysokú mieru abstrakcie a sú súčasťou osobnosti 
človeka, vytvárajú potenciál pre sociálne kompetentné správanie. 
V snahe redukovať veľký počet kompetencií, ktoré bývajú zaraďované pod pojem sociálne 
kompetencie, vytvoril  Kanning (2009) nástroj na meranie,  Inventár sociálnych kompetencií, 
ktorý pracuje so všeobecnými sociálnymi kompetenciami, štruktúrovanými do 17 primárnych 
škál, ktoré sa združujú do 4 sekundárnych faktorov. 
Faktor Sociálna orientácia sa týka postoja k druhým ľuďom, schopnosti vžiť sa do druhého 
a pozrieť sa na svet jeho očami, schopnosti počúvať, tolerantnosti k najrôznejším normám, 
hodnotám a postojom, riešeniu konfliktov. Patria k nemu primárne škály:  
- prosociálnosť - angažovanie sa pre druhých ľudí, pomoc, solidárne a férové správanie. 
Súvisí so zvnútornením sociálnych noriem a hodnôt. 
-  prevzatie perspektívy- schopnosť vžiť sa do druhého človeka a pozrieť sa na svet z jeho 
hľadiska, 
- pluralita hodnôt - prejavovanie tolerancie a otvorenosti voči postojom a názorom druhých 
ľudí,  
- ochota ku kompromisu - úsilie o vzájomné vyváženie záujmov v konfliktných situáciách, 
- počúvanie - schopnosť počúvať. 
Faktor Ofenzivita sa týka interakcie s druhými ľuďmi, aktívnosti v prístupe k nim, 
nadväzovania kontaktov, rozhodnosti správania a presadzovania vlastných záujmov, 
akceptácie konfliktov.   Patria k nemu primárne škály:  
- schopnosť presadiť sa - úspešné presadzovanie vlastných záujmov, 
- ochota ku konfliktu - schopnosť zapojiť sa do konfliktu a aktívne hľadanie riešení, 
- extraverzia - aktívne vstupovanie do kontaktu s druhými ľuďmi, nadväzovanie vzťahov, 
- rozhodnosť - schopnosť rýchlo sa rozhodnúť medzi niekoľkými alternatívami správania. 
Faktor Sebaovládanie sa týka zvládania bežných aj záťažových situácií, vnímania seba ako 
pôvodcu svojho správania a dôležitú príčinu udalostí vo svojom prostredí, emocionálneho 
prežívania,  pružnosti reagovania na zmeny v prostredí.  Patria k nemu primárne škály:  
- sebakontrola - racionálne riadenie vlastného správania v záťažových situáciách, 
-emocionálna stabilita- emocionálna vyrovnanosť, absencia agresivity alebo sociálnej úzkosti, 
- flexibilita správania - schopnosť človeka prispôsobiť svoje správanie situácii, 
- internalita- presvedčenie človeka, že je sám zodpovedný za udalosti vo svojom živote 
a schopnosť uniesť dôsledky vlastného správania. 
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Faktor Reflexivita  pokrýva spôsob, akým sa jedinec zaoberá sám sebou a druhými ľuďmi. 
Vnímanie vlastného správania v interakciách, vnímanie  reakcie partnera v interakcii na 
vlastné správanie, zaoberanie sa potrebami a spôsobmi správania partnera a reakcia na ne. 
Patria k nemu primárne škály:  
- sebaprezentácia - schopnosť človeka zapôsobiť pozitívnym, resp. žiaducim dojmom na 
druhých, 
- priama pozornosť k sebe - rozsah, v ktorom sa osoba sama vedome vníma a reflektuje, 
- nepriama pozornosť k sebe - rozsah, v ktorom osoba vedome vníma, ako pôsobí na druhých 
ľudí, 
- vnímanie osôb -rozsah, v ktorom sa osoba pokúša pozorovaním druhých ľudí spresniť svoj 
vlastný odhad ich osoby. 
 
KOMUNITA A ROZVOJ KOMPETENCIÍ 
Keď vymedzíme ako znaky komunity úzke vzájomné vzťahy, empatiu, kvalitnú otvorenú 
komunikáciu, schopnosť konštruktívne riešiť problémy, podiel všetkých členov na vedení 
skupiny, sebapoznanie, spoznávanie okolia, život v komunite vyžaduje určitú úroveň 
sociálnych kompetencií, a zároveň sa môže stať prirodzeným a bezpečným miestom pre ich 
rozvoj. Rôzne fázy vývoja komunity majú rôzne požiadavky na jednotlivé sociálne 
kompetencie. Z tohto hľadiska porovnáme obsahovo charakteristiky komunity a primárne 
škály Inventára sociálnych kompetencií. 
Blízke vzájomné vzťahy a empatia umožňujú sprostredkovanie a poskytovanie efektívnej 
spätnej väzby, ktorá umožňuje a spresňuje vnímanie seba a druhých. 
Sebapoznanie umožňuje efektívnejšiu interakciu, môže viesť ku lepšiemu riadeniu vlastného 
správania v záťažových situáciách, prispôsobeniu správania situácii a presadeniu svojich 
záujmov, čo prispieva k zážitku komunity. 
Otvorená komunikácia podporuje schopnosť počúvať, pozrieť sa na svet očami druhého, 
otvorenosť a toleranciu voči iným názorom, čo môže vytvoriť podmienky pre hľadanie 
vyváženosti v uspokojovaní potrieb a záujmov v konfliktoch. Konštruktívne riešenie 
problémov vytvára podmienky pre individuálne zapojenie sa. 
Pre fázu vytvárania komunity je dôležitá schopnosť presadiť sa , schopnosť zapojiť sa do 
konfliktu a aktívne hľadanie riešení, aktívne nadväzovanie vzťahov, rozhodnosť. 
Komunita umožňuje aj spoznávanie samého seba - svojich možností a limitov vo vzájomných 
vzťahoch. Vytváranie a rozvoj komunít, zapájanie sa do komunitnej práce, teda umožňuje 
človeku nie len obohatenie svojho života a života druhých ľudí, ale aj rozvoj svojich 
schopností a zručností. Podporovaním komunitných projektov, podporou zapájania sa 
pracovníkov do dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú často spojené s pôsobením v špecifickej 
komunite,  organizácie vytvárajú podmienky pre rozvoj svojich pracovníkov v prirodzených 
podmienkach, kedy je rozvoj priamo prepojený s činnosťou. Rozvoj je možné podporiť aj 
cielenými aktivitami, kedy sa napr. členovia komunity zamýšľajú nad tým, ako fungujú. 
Príkladom môže byť WorkplaceResourcesChecklist, 20-položkový zoznam, zostrojený na 
stimuláciu premýšľania o rôznych zdrojoch, podporujúcich vytváranie komunity v práci a  
WorkplaceCommunity Game, zameraná na 11 prvkov, tvoriacich pracovnú komunitu 
(iBC.com, 2016). 
 
OTÁZKY PRE VÝSKUM VZŤAHU KOMUNITY A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ 
Pre komunitný život sú dôležité pojmy rôznosť, tolerancia, rešpektovanie. Sociálne 
kompetencie sú dôležitým predpokladom pre efektívnu interakciu ľudí v skupine. Nakoľko 
sme nenašli informácie o výskumoch, ktoré by sa venovali prepojeniu rozvoja sociálnych 
kompetencií a životom/prácou v komunite, považujeme za užitočné formulovať aspoň 
niekoľko otázok, na ktoré by výskum mohol hľadať odpovede: 
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 Súvisí úroveň rozvoja sociálnych kompetencií so životom v komunite a zážitkom 
 komunity?  
 Ako súvisí kvalita života v komunite s rozvojom sociálnych kompetencií členov? 
 Ktoré sociálne kompetencie umožňuje rozvíjať život v komunite? 
 Ovplyvňuje dĺžka života v komunite úroveň rozvoja sociálnych kompetencií?  
 Ktoré sociálne kompetencie sú dôležité v jednotlivých fázach utvárania komunity? 
 Ktoré sociálne kompetencie by mali mať vyššiu úroveň rozvoja, aby človek mohol 
 efektívne fungovať v komunite? 
 Ako hodnotia život v komunite ľudia s rôznou úrovňou rozvinutia sociálnych 
 kompetencií? 
Odpovede na otázky by mohli prispieť k užitočnému poznaniu pre teóriu aj prax komunitnej 
psychológie. Výskum by mohol zistiť, ktoré sociálne kompetencie sú pre komunitnú prácu či 
život "výhodné", umožniť lepšiu sebarealizáciu v komunite, aj adaptáciu na komunitný život. 
To by bolo možné zohľadniť a využiť pri cielenej tvorbe komunity, napr. v práci. Sociálne 
kompetencie môžu byť zároveň určitými hranicami pri zvládaní rôznosti, vysvetlením 
problémov so zapojením sa do komunity.  Zistenia vzájomného vzťahu života v komunite a 
sociálnych kompetencií by mohlo doplniť argumenty pre implementáciu komunitných prvkov 
do života ľudí, prípadne objasniť rôznosť v prijímaní, zapájaní sa do komunitného života, 
prípadne odchod z komunity. 
Výskum by bolo vhodné realizovať v rôznych typoch komunít, mimopracovných aj 
pracovných. Pre výskum by bolo možné využiť štandardizované nástroje, pre hlbšie poznanie 
problematiky by  bolo určite užitočné prepojenie aj s kvalitatívnou analýzou. 
 
ZÁVER 
V príspevku sme sa venovali problematike komunity a sociálnych kompetencií, uvažovali 
sme o možnostiach využitia komunitného prostredia na prirodzený alebo cielený rozvoj 
kompetencií. Na základe uvedeného môžeme predpokladať, že vytváranie mimopracovných 
komunít aj komunít na pracoviskách vytvára priestor aj pre rozvoj sociálnych kompetencií ich 
členov. Ruky a nohy komunity, ako ich nazývajú Rossi a Shank (2000) - efektívna 
komunikácia, participácia/zapájanie ľudí do rozhodovania, tímová práca pri dosahovaní 
cieľov a akceptovanie rôznosti - vyžadujú určitú úroveň a zároveň podporujú rozvoj 
sociálnych kompetencií.  
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Abstract: This study contributes to discussion about the phenomenon of community cohesion 
with closer insight into the efforts of staff articulating the work of the Community Cohesion 
Action Plan (CCAP) in Hastings and its success to enable the members of Hastings´ 
community to experience community cohesion.  The study applies qualitative methodology 
with thematic analysis to elaborate semi-structured one-to-one interview of six participants 
from staff from the Community Cohesion in Hastings. Research shows, that diversity within 
society, particularly in Hastings calls upon cohesion among a variety of communities via 
programmes such the CCAP. The current study with a focused on work of the Community 
Cohesion Action Plan (CCAP) in Hastings points out St Leonards Festival (30%) and 
Hastings Football Tournament (30%) as two key community cohesion successes amongst 
other. Both events enable one to feel as a part of one unit, which correlates with study of 
Kearns & Forrest (2000) articulating solidarity and engagement as one of the main characters 
of community cohesion.   
 
Key words: Community cohesion, sense of community, social diversity in the Southeast 
England.  
 
Abstrakt: Tato studie přispívá k diskuzi o fenoménu soudržnosti komunit s bližším 
pohledem, který definuje aktivity zaměstnanců Community Cohesion Action Plan (CCAP) a 
jejich úspěchů, které napomáhají obyvatelům města Hastings pocítit právě soudržnost mezi 
komunitami. K docílení rozboru šesti částečně strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci 
CCAP byla aplikována kvalitativní metodologie tematické analýzy. Studie ukazuje, že 
společenská rozmanitost, která se týká právě Hastingsu, je vyzvána k soudržnosti mezi 
různorodými komunitami prostřednictvím projektů jako CCAP. Výzkum označuje jmenovitě 
St Leonards festival (30%) a Fotbalový turnament (30%) za dva klíčové úspěchy v oboru 
komunitní soudržnosti. Obě události umožňují jedincům cítit se součástí jednoho celku. 
Úspěch obou událostí se shoduje se studií Kearns & Forrest (2000), která hodnotí solidaritu a 
zapojení se jako hlavní atributy soudržnosti komunit.   
 
Klíčová slova: soudržnost komunit, smysl komunity, společenská rozmanitost v jihovýchodní 
Anglii. 
 
INTRODUCTION 
The phenomena of globalization in the 1990´s started off an ongoing process which makes 
our society more diverse and inter-connected than ever before (Bauman 2000). Community 
and community cohesion are central ideas that can guide an inquiry into the positive relations 
within diverse societies and they are essential elements in the field of community psychology 
(CP) as well. CP seeks a correlation between the wellbeing of individuals and that of the 
community as a critical substitute to mainstream psychology (Kagan et al., 2011). Values and 
principles are seen as a way of how to articulate and assess the worth of work of community 
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psychologists. The values underpinned by this study are adopted from Kagan et al. (2011) and 
they are: firstly social justice, stewardship, community. 
The term community is profoundly associated with social diversity which is supported by 
Berry´s (2011) statement claiming that at present there is no society where people live with 
one culture, one language, and one identity. The conception of community implies a living 
organism which keeps on changing and therefore does not represent a status quo. The 
examination of community shows the recognisable concern of people to connect themselves 
to the framework of surrounding people, places and things and therefore to belong to that 
particular construction in society (Mannarini & Fedi 2009).  
 
What is Community Cohesion  
As articulated in Cantle (2008), social cohesion is seen as an essential condition for the 
functioning of modern states with individuals from various backgrounds. Since Europe has 
recently been experiencing the biggest mass-migration after the Second World War (Kinsley 
2015), the topic of social diversity, adaptation to a new life style, social cohesion and 
integration within local communities consequentially are major topics, which have to be 
examined and put into practice on a broad scale. No fixed definition of what social cohesion 
means exists, however as Chan et al. (2006) states, social cohesion can vary from author to 
author and can therefore cover a variety of issues like solidarity, trust, integration, common 
identity, poverty or social capital.    
With the focus on the United Kingdom, the population envisages a society where 
multicultural communities not only co-exist but engage in interaction and belonging, and the 
promotion of diversity of every sort. The latest UK censuses conducted in March 2011 
showed that approximately one in five persons in the UK belongs to an ethnic minority (ONS 
2012). Moreover, a Home Office (2016) research indicates that around 371 000 migrants have 
come to the United Kingdom in the year 2015/16 to live and/or work. The resulting increase 
in a variety of communities shows the importance of positive relationships between different 
communities and the need to enable all individuals to celebrate their differences and feel part 
of the same overall community. Regarding ethnically diverse areas of South East region of 
England, programme called the Community Cohesion Action Plan (CCAP) leaded by the 
Hastings Borough Council has been working in order to encourage positive relationships 
between people from difference backgrounds to enable everyone to get on well together and 
feel that they are all part of the same community. The programme has been in service since 
2006 and promoted that all residents should be proud to live in Hastings, feel empowered to 
participate fully i the community, know that they are  treated fairly and respect themselves 
and others.  
 
Community Cohesion from psychological point of view 
It is important to note that there is a correlation between cohesion in a community and the 
psychological wellbeing of individuals living in it. Various studies indicate a link between 
high levels of neighbour social cohesion associated with lower levels of negative 
psychological wellbeing (De Silvia et al., 2005; Stafford et al., 2008). Researchers vary in 
defining the term of community cohesion. However all academic viewpoints agree on the 
characteristics of solidarity and engagement of people and on a community, which ´hangs 
together´, or in other words ´socially glues´ each member, and where a minimal level of 
conflict and disruptive activity take place (Kearns & Forrest, 2000). Community cohesion 
influences the mental processing of the community members through creating meaningful 
connections and a sense of purpose with contact amongst other community members. (Greene 
et al., 2015). Greene et al. (2015) also discuss the role of social cohesion as an element of 
resilience to the mental distress of adversity such as flooding. The results show that a lack of 
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social cohesion together with a lack of resilience is significant elements which can potentially 
contribute to the poor mental state of individuals who experienced flooding (Greene et 
al.,2015).       
As a support for study results by Greene et al. 2015, there is research by Delhey and Dragolov 
(2016). They find higher levels of psychological happiness in individuals in more cohesive 
societies (Delhey & Dragolov, 2016). The purpose of the research was to focus on happiness 
of people in Europe, in other words, the impact of social cohesion in 27 countries of Europe 
on the subjective well being of members of each state. The outcome of the study reveals that 
social cohesion matters more for the well being of individuals in richer counties. Evidence in 
the poorer counties, especially post-communist ones, shows that cohesion ameliorates live 
evaluation yet it does not improve individual psychological well being. Studies on subjective 
well being were in earlier years concentrated predominantly on factors as wealth and 
economic development (Diener & Kahnemann, 2009). This phenomenon from such studies 
can support the evidence of Delhey & Dragolov (2016) where richer parts of Europe revealed 
stronger perceptions of positivity of cohesion in society then the poorer part of Europe.  
However, some might argue that measuring happiness in numbers is not representative 
enough. The reason for that is it can never hold the subjective individual experiences of 
happiness because each individual experiences the state of happiness in different ways and 
also because each individual can perceive happiness differently. Moreover, individual´s 
perception of social cohesion in studies can be incorrect as not all individuals have the same 
mental health. Those who have poorer mental health might express more pessimistic opinions 
about social cohesion in communities they are living in, in comparison to those individuals 
having no mental health issues.  
 
METHODS 
The opportunity sampling was carried out in this study and six participants in total aged above 
30 years old were gathered. Furthermore all participants were male individuals.   
The study applies qualitative methodology using thematic analysis to elaborate semi-
structured one-to-one interview with the professional staff of the Community Cohesion. 
Interviews were carried out at  the offices of Hastings Borough Council so that the 
environment ensured a quiet and private nature without any interruptions. The interviews took 
approximately half an hour and a voice recorder was used. The interview questions loosely 
followed as below: 

 Could you tell me what does community cohesion generally speaking mean to you? 
 What do you think are the main aspects which can put cohesion forward in 

community?  
 Could you share with me what are the main reasons why community cohesion is an 

issue here in Hastings? 
 Have you noticed some major achievements which changed the community in 

Hastings and what they were? 
 
FINDINGS AND DISCUSSION  
Findings in the study have been analysed into three main themes 

 Nature of the community cohesion 
 Obstacles within community cohesion 
 Vision for more cohesive Hastings 
 Nature of the community cohesion 

First part of nature of the community cohesio deals with primary source of data, representing 
the ´idea´ of what interviewees imagine by the notion of community cohesion in general. 



 

           
Graph 1.  Examples of community cohesion presented by participants of the study
 
In the second part on nature of the community cohesion, interview data demonstrate the actual 
form of promotion of community cohesion taking place in Hastings. 
        

            
            
Graph 2. Forms of community cohesion in Hastings presented by participants in the study
 
Obstacles within community cohesion 
During the interviews, one factor was represented by five respondents out of six, namely 
media. The responses however rather revealed the influence of the factor in general speaking.  
‟Media is just outsider. It can come out with terrible things, and you 
will call people anything. What we were doing in Hastings was to get media to be on our site, 
not our enemies. I was doing another version of barging, please do not do bad stories about 
us. I even paid for good stories about us. Howe
make money as well by selling good stories.”
 
Three out of six participants involved less funding from the government as a factor 
influencing reinforcement of community cohesion in Hastings.  
‟In Hastings, there was awful lot of opportunities to engage with 
do the things around cohesion. Since the Conservative Party has been in lead, that has been 
remained. There still some money comes but it is nothing as it used to be to engage with 
communities and open community facilities.”
 
Furthermore, the current study discloses other factors 
mindedness of right wing minority, and ignorance.    
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Examples of community cohesion presented by participants of the study

In the second part on nature of the community cohesion, interview data demonstrate the actual 
nity cohesion taking place in Hastings.  

of community cohesion in Hastings presented by participants in the study

Obstacles within community cohesion       
During the interviews, one factor was represented by five respondents out of six, namely 
media. The responses however rather revealed the influence of the factor in general speaking.  

Media is just outsider. It can come out with terrible things, and you will go with that. You 
will call people anything. What we were doing in Hastings was to get media to be on our site, 
not our enemies. I was doing another version of barging, please do not do bad stories about 
us. I even paid for good stories about us. However you need to create opportunity for them to 
make money as well by selling good stories.”                                     (Participant_A)                                                                                                              

Three out of six participants involved less funding from the government as a factor 
influencing reinforcement of community cohesion in Hastings.   

In Hastings, there was awful lot of opportunities to engage with some community there and 
do the things around cohesion. Since the Conservative Party has been in lead, that has been 
remained. There still some money comes but it is nothing as it used to be to engage with 
communities and open community facilities.”           (Participant_C)                                                                                                              

Furthermore, the current study discloses other factors – poverty, housing issues, narrow 
right wing minority, and ignorance.     
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During the interviews, one factor was represented by five respondents out of six, namely 
media. The responses however rather revealed the influence of the factor in general speaking.   

will go with that. You 
will call people anything. What we were doing in Hastings was to get media to be on our site, 
not our enemies. I was doing another version of barging, please do not do bad stories about 
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Three out of six participants involved less funding from the government as a factor 
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do the things around cohesion. Since the Conservative Party has been in lead, that has been 
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The importance of role of media in our everyday life is presented in Jimenez (2015) who 
claims that people put an enormous amount of trust in the media but concurrently they do not 
realise that media sources carry a bias on variety of information. Media has a power to form 
people´s attitudes about a multitude disciplines. Furthermore, Freedman (2014) assesses that 
power of media is determinative and in many cases taken – for – granted with regards to 
shaping people´s opinions.  
Two factors – media and less funding – factors described above, could be summarised by 
Castells´ (2009) characterization of power of media, with reference to “the relational capacity 
that enables a social actor to influence asymmetrically the decisions of other social actor(s) in 
ways that favor the empowered actor’s will, interests and values” (Castells, 2009, p. 10). 
Castells´ definition then can be applied on conditions in Hastings, where the empowered actor 
is embodies by Conservative Party leading in Hastings, the influencing actor is referred to 
local newspapers and the others are mass population being influenced by information in 
favour of empowered body. Much like Castells´ paper assesses the influence of media power 
among a variety of bodies, Turow’s (1992) express an argument that power involves “the use 
of resources by one organization to gain compliance by another organization” (Turow, 1992, 
p. 24). The character of Conservative Party´s agenda is linked with more strict measurement 
of social benefits, more control over immigration by saying that formal Labour leadership lost 
control over immigration (Conservatives, 2015).   
The current finding identifying housing issue and poverty correlate with the fact, that 
Hastings was the 11th most affected Local Authority by the Welfare Reform Act in 2012 
(Hastings Homeless Review 2015).  Hastings Advice and Representation Centre conducted in 
2015 local survey clearly shows that over 50 out of 100 participants had been affected by 
reforms over the benefit support. Furthermore, survey also identifies over 25% of respondents 
who had to borrow money on a regular basis in order to cover basic expenses, such as food, 
housing or fuel (Hastings Homeless Review 2015).  
Moreover, housing issue in Hastings represents an increasingly crucial topic to be solved. Due 
to raising prices of renting and buying accommodation, less people can afford to live decent 
life.  
 
Vision for more cohesive Hastings 
 Better education 
‟I am sure people living in Hastings might make pretty good life for themselves but I see an 
education as a challenge around improving community cohesion here in Hastings.”                                       
(Participant_D) 
 More activities promoting community cohesion 
‟For me the priority would be to tend to go to areas of deprivation and also the areas where 
there are mix of ethnicities, so therefore the St Leonards area, where is a high proportion of 
people with different background, different mother tong and we should put more emphases on 
that.”                                             (Participant_C)  
 
CONLUSION 
Community cohesion will always remain an aspect preventing individuals from feeling ‘lost’ 
or disengaged from community and society. High levels of community cohesion have been 
shown to enhance community members´ wellbeing. On the other hand, when there are low 
levels of community cohesion, individuals from diverse backgrounds will lack identity and a 
common sense of solidarity and live relatively separate lives.  
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The present study identifies two main activities in Hastings which aim to enhance community 
cohesion, namely the St Leonards Festival, a local festival organised  by municipality in 
cooperation with the CCAP, to offers artistic performances from Britain and abroad, and the 
Hastings Football Tournament, organised by the CCAP, in which players from various 
nationalities take part. The activities aim to promote solidarity, engagement and sense of 
belonging (Kearns & Forrest, 2000) as is agreed upon in the CCAP. Although both events 
represent praiseworthy acts it is questionable if these efforts suffice or whether more key 
events and activities closely attached with the Community Cohesion Action Plan (CCAP) are 
needed. Clearly, a lack of government funding impedes the setup of further activities, which 
are essential for enabling individuals in Hastings to not live separate lives as it has been 
elaborated by Cantel (2008). The last but not least, the findings has pointed out issue of 
housing and higher level of poverty in Hastings as significance resulting in moving from the 
need of community cohesion to fulfilment of basic the needs of the members of community. 
The acknowledgement of a range of cultural diversity and maintaining shared values, identity 
and common vision of Hastings´ community will enable to enhance positive relationships and 
less parallel ways of life. However, no matter on funding, no matter on governmental 
leadership, each of us can make a difference around us. If all of us remember it at least once a 
day, some positive change will definitely come. 
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Abstract: An innovative approach in the domain of dementia care is the community approach 
and creating Dementia Friendly Communities. We introduce the basic principles of this 
perspective and the first experience with its implementation in the activities of the MEMORY 
Centre N.P.O. To give the voice to people with dementia and to empower them - not to 
remain the passive recipient of the care, but to become the active member of their natural 
community and to resist as long as possible, is our fundamental aim.     
 
Key words: dementia, community approach, Dementia Friendly Community.  
 
Abstrakt: Novým spôsobom starostlivosti o človeka s demenciou sa stáva komunitný prístup 
a budovanie tzv. k demencii priateľských komunít. V našom príspevku predstavujeme 
základné princípy tohto prístupu, ako aj prvé skúsenosti s jeho aplikovaním v činnosti Centra 
MEMORY n.o. Dať hlas ľuďom s demenciou a posilniť ich, aby sa z pasívneho prijímateľa 
starostlivosti stali aktívnymi členmi svojej prirodzenej komunity a mohli v nej zotrvať čo 
najďalej, je našim základným cieľom.  
 
Kľúčové slová: demencia, komunitný prístup, komunita priateľská k demencii. 
 
 
“... Väčšina osôb s demenciou žije vo svojich domovoch, je to presne to prostredie, v ktorom 
túžia žiť, a v ktorom aj ich rodiny túžia, aby žili, a je to prostredie, v ktorom aj vláda chce, 
aby zostali žiť ... “ (Graham, 2003). 
 
ÚVOD 
Demencia je celosvetovým problémom a prioritou verejného zdravotníctva. Je tomu tak kvôli 
závažnosti ochorenia, ktoré ovplyvňuje nielen pacienta, ale aj členov jeho rodiny, kvôli 
náročnej a nákladnej starostlivosti o pacienta, a najmä kvôli enormne sa zvyšujúcemu počtu 
ľudí, ktorí týmto ochorením trpia. Podľa aktuálnych údajov má demenciu celosvetovo viac 
ako 44 miliónov ľudí,  pričom jej prevalencia v roku 2030 sa odhaduje na 75 miliónov 
pacientov. Hlavnou príčinou vzniku demencie, ktorá tvorí približne dve tretiny všetkých 
prípadov, je Alzheimerova choroba (Alzheimer’s Disease International, 2013; Thies et al., 
2013; Brookmeyer et al., 2007). 
Na Slovensku doteraz nebola realizovaná epidemiologická štúdia zameraná na výskyt 
neurodegeneračných ochorení, odhady však vzhľadom na prevalenciu  a populačné štatistiky 
hovoria o 60 000 pacientoch s Alzheimerovou chorobou, o ktorých sa stará približne 120 000 
formálnych a neformálnych opatrovateľov. Slovensko je najrýchlejšie starnúcou krajinou v 
Európe a podľa Štatistického úradu SR bude v roku 2060 žiť na Slovensku takmer o 850 tisíc 
ľudí menej ako v tomto roku. Napriek poklesu počtu obyvateľov však bude v krajine takmer o 
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milión dôchodcov viac ako dnes (Bleha, Šprocha & Vaňo, 2013). Starnutie populácie je 
alarmujúce aj v súvislosti s výskytom Alzheimerovej choroby, ktorej prevalencia a incidencia 
sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom.  V populácii ľudí do 65 rokov dosahuje 10 %, nad 80 rokov 
30 %. Prevalencia sa zdvojnásobuje po 60. roku života každých 5 rokov (Bartko et al., 2008).  
Z hľadiska marginalizácie v spoločnosti patria ľudia s demenciou medzi najviac sociálne 
vylúčenú a stigmatizovanú sociálnu skupinu. Exklúzia z komunity je priamym dôsledkom 
syndrómu demencie, pretože osoba s demenciou prežíva zníženú schopnosť konať v súlade so 
zaužívanými pravidlami sociálneho styku. Na tieto závažné skutočnosti reaguje aj svetová 
odborná verejnosť. Aktuálnym trendom v problematike starnutia svetovej populácie a nárastu 
výskytu demencie je prístup zameraný na tvorbu komunít priateľských k vyššiemu veku a 
demencii.  
Základným cieľom tejto perspektívy je rozpoznanie a uznanie osôb vo vyššom veku alebo s 
demenciou ako hodnotných členov komunity, ktorým musíme umožniť zostať aktívnymi a 
nezávislými tak dlho, ako je to možné a súčasne ak oni samu chcú zotrvať vo svojom domove 
a komunite, nájsť spôsob, ako im to umožniť (Harrel, 2014).  
Centrum MEMORY n. o. (ďalej ako CM) vzniklo v roku 2002 ako prvé preventívne, 
diagnostické, špecializované a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a 
Alzheimerovou chorobou na Slovensku. Ide o modelové zariadenie, jediné svojho druhu na 
Slovensku z hľadiska komplexnosti poskytovaných služieb, ktoré slúži aj ako pracovisko 
prvého kontaktu pre ľudí s poruchami kognitívnych funkcií a ich rodinných príslušníkov. 
Hlavnou filozofiou starostlivosti, ktorú si osvojujú všetci pracovníci CM, je na klienta 
zameraná starostlivosť. Pracovisko úzko spolupracuje so slovenským zastúpením Svetovej 
zdravotníckej organizácie (ďalej ako WHO), ako aj s Alzheimer´s Disease International.  
Program Komunít a miest priateľských k vyššiemu veku (Global Network of Age-friendly 
Cities and Communities program) WHO od roku 2006 združuje viac ako 300 komunít z 33 
krajín. Program vychádza z filozofie aktívneho starnutia, ktoré sa snaží umožniť ľuďom 
realizovať ich potenciál pre fyzické, sociálne a psychické blaho počas ich života a 
participovať na spoločnosti, a súčasne im poskytnúť ochranu, bezpečnosť a starostlivosť, 
ktorú potrebujú (WHO, 2002). Aj keď neexistuje jednoduchá definícia toho, čo je považované 
za mesto priateľské k vyššiemu veku, podľa WHO ide o miesto, ktoré podporuje aktívne 
starnutie pomocou optimalizácie príležitostí rozvoja zdravia, participácie a bezpečnosti s 
cieľom zvyšovať kvalitu života starnúcej osoby. Prakticky to znamená, že mesto prispôsobuje 
svoju štruktúru a služby tak, aby boli dostupné a využiteľné osobám vo vyššom veku s 
rôznymi potrebami a zachovanými schopnosťami (WHO, 2010).  
 
Vytváranie komunít priateľských k demencii - tzv. Dementia Friendly Communities, tiež 
nemá ustálenú definíciu, ale základom je dôraz na redukciu sociálnej exklúzie, pričom práve 
sociálny aspekt ochorenia a jeho dopad na život konkrétneho jednotlivca sa dostáva do 
popredia záujmu pred medicínskym. Podľa Alzheimer’s Disease International (2015) ide 
predovšetkým o posilnenie človeka s demenciou a členov jeho komunity a pozitívne 
vyzdvihovanie jeho schopností. Hlavnou snahou je transformácia vidieckych sídel, miest či 
dokonca celej krajiny na priestor pre lepší život ľudí s demenciou. Primárnym cieľom je 
meniť a facilitovať spoluprácu v lokálnych komunitách spôsobom, aby ľuďom s demenciou 
bolo umožnené zotrvať vo svojej prirodzenej komunite čo najdlhšie a zachovať si svoje 
vlastné existujúce sociálne siete. Nejde teda o tvorbu nových služieb, ale naopak o 
podporovanie existujúcej komunity spôsobom, vďaka ktorému sa stáva priateľskou voči 
demencii (Goodchild, 2011). Víziou teda je pretvoriť komunitu a začleniť praktické aspekty 
vyplývajúce z existencie demencie do každodenného života. Zdieľanou filozofiou zástancov 
tohto prístupu je tiež začleniť členov komunity a tých, ktorí ovplyvňujú dané rozhodnutia, aby 
sa sami stali priateľskými voči demencii. Najdôležitejším krokom, ako to docieliť, je postaviť 
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do centra plánovania a poskytovania starostlivosti práve osobu s demenciou. Znamená to dať 
osobám s demenciou rozhodujúci hlas, aby sami mohli stanoviť, akým spôsobom sa chcú na 
dianí v komunite podieľať. V mnohých prípadoch v každodennej praxi sú totiž v pozícii 
pasívneho prijímateľa starostlivosti, čo nevyhnutne vyžaduje zrovnocenenie ich postavenia 
voči profesionálom a poskytovateľom služieb.  
Hlavné odlišnosti v tradičných - paternalistických prístupoch k osobe s demenciou a 
posilňujúcim prístupom, ktorý sa uplatňuje v rámci prístupu priateľského k demencii, sú 
zhrnuté v Tabuľke 1.  
 
Tabuľka 1  
Porovnanie paternalistického a posilňujúceho prístupu k osobe s demenciou 
  

Oblasť  Tradičný prístup Podporujúci prístup  

Hodnotenie a diagnostika  Hodnotenie sa zameriava na 
tie činnosti, ktoré už osoba 
nie je schopná samostatne 
vykonávať (napr. 
neschopnosť samostatne sa 
obliecť, príprava jedla len s 
pomocou a iné).   

Hodnotenie sa zameriava na 
tie činnosti, ktoré osoba je 
schopná vykonávať alebo aj 
chce byť schopná vykonávať 
samostatne (chce sa naučiť 
samostatne si pripraviť 
jednoduché jedlá).  

Plánovanie starostlivosti Plánovanie starostlivosti sa 
odvíja od toho, čo je dané 
zariadenie alebo inštitúcia 
schopná poskytovať a od 
rozsahu aktivít, ktoré má k 
dispozícii. 

Plánovanie starostlivosti sa 
odvíja od reálnych potrieb a 
prianí osoby, ktoré vedú k 
naplneniu jeho cieľov. 
Podpora je špecificky 
zostavená vo vzťahu ku 
konkrétnemu jedincovi a ako 
zdroj podpory vyhľadáva aj 
prostriedky mimo dané 
zariadenie / organizáciu.  

Plán sa zameriava na 
jednotlivé činnosti, ktoré 
poskytovateľ starostlivosti 
bude poskytovať, vrátane 
špecifického typu služieb. 

Plán je kombináciou 
činností, realizovaných 
poskytovateľom 
starostlivosti, ako aj aktivít 
osoby, ktorej sa starostlivosť 
poskytuje. Stratégie sú 
formálne (napr. úprava 
domáceho prostredia 
vyhovujúcim spôsobom) aj 
neformálne (napr. využitie 
sociálnych sietí osoby).  

Distribúcia služieb  Pozornosť sa sústreďuje na 
výstupy (napríklad koľko 
hodín osobnej starostlivosti 
týždenne bolo poskytnutej). 

Pozornosť sa sústreďuje na 
dosiahnutie cieľov (ciele, 
ktoré sú dôležité a 
zmysluplné pre osobu, ktorej 
sa starostlivosť poskytuje).  
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Monitorovanie sa realizuje, 
ak sa zmení situácia alebo 
klientove potreby (napríklad 
úroveň zdravia poklesla a je 
potrebné zvýšiť úroveň 
starostlivosti). 

Pravidelné monitorovanie je 
súčasťou plánu starostlivosti, 
overuje sa, či a do akej 
miery sa dosiahli ciele 
osoby, stanovujú sa nové 
ciele.  

Služby sa poskytujú až do 
okamihu potreby rezidenčnej 
starostlivosti alebo pokiaľ 
osoba nezomrie. 

Program je ukončený, ak 
osoba dosiahne ciele alebo 
zomrie, podpora sa 
poskytuje aj čiastkovo a 
epizodicky podľa 
požiadaviek.  

 
V snahe o implementáciu princípov prístupu budovania komunity priateľskej k demencii 
vychádzame v činnosti CM najmä z nasledujúcich východísk. Ak ľuďom s demenciou 
položíme otázku zameranú na to, čo by pre ich každodenný život prinieslo najdôležitejšiu 
zmenu, väčšinou sa zhodnú na nasledujúcich úlohách : 
 
1. Potreba zvyšovať informovanosť a porozumenie problematike demencie, nielen v 
celospoločenskej perspektíve, ale predovšetkým v bezprostrednom sociálnom okolí. 
Základom je tvorba a realizácia rôznych foriem kampaní, zameraných na verejnosť, vrátane 
využitia komunikácie cez médiá. Oslovovanie širokej laickej verejnosti by malo 
predovšetkým šíriť pozitívne posolstvo o demencii. Demencia samotná je spojená s veľkým 
množstvom nepravdivých a skreslených informácií, vrátane mýtov o tom, že možnosti pre 
kvalitný život človeka s diagnostikovaným syndrómom demencie sú obmedzené. Práve v 
oblasti postdiagnostickej starostlivosti je toho veľa, čo odborníci môžu poskytnúť. Kľúčovou 
tak zostáva aj vedomosť o možnostiach a prostriedkoch podpory osoby s demenciou. V tejto 
oblasti na národnej úrovni CM realizovalo v roku 2016 kampaň “Spolu proti demencii”, 
zameranú na problematiku destigmatizácie demencie. Súčasťou bolo vytvorenie komplexnej 
informačnej webovej stránky, výskum prítomnosti mýtov a stereotypov tak, ako sa s nimi 
stretli rodinní príslušníci osoby s demenciou, ale aj deň otvorených dverí CM, v rámci ktorého 
boli pripravené prednášky, zážitkové ukážky jednotlivých nefarmakologických terapií či 
bezplatné skríningové vyšetrenie kognitívnych funkcií. Na lokálnej úrovni v spádovej oblasti 
Bratislavy CM na jeseň 2016 realizovalo projekt “Demencia v pohybe”, súčasťou ktorej boli 
osobné kontakty zaškolených anketárov, ktorí oslovovali cestujúcich v regionálnych vlakoch 
a vypĺňali s nimi anketu zameranú na vedomosti a mýty spojené s demenciou. Spoločným 
cieľom týchto kampaní je šírenie odkazu v komunite, že včasnou a správnou diagnostikou 
vieme ochorenie účinnejšie liečiť.  
 
2. Demenciu je potrebné “normalizovať”. Exklúzia z komunity vyplýva aj z postoja, keď 
demencia je považovaná za výnimočný, negatívny jav, ktorý vyvoláva obavy a strach. 
Zviditeľnením osôb s demenciou v našich komunitách a facilitáciou priamej skúsenosti a 
spolupráce s nimi môžeme redukovať obavy z nepoznaného a neznámeho. K prostriedkom, 
akými je možné zviditeľniť osoby s demenciou, patrí organizovanie špecifických podujatí - 
napríklad tzv. Memory Café v priestoroch bežnej kaviarne namiesto ich organizovania v 
zariadení pre seniorov a podobne, čím sa aktivita začleňuje do prirodzeného prostredia 
komunity. Obsahom takýchto stretnutí bývajú zväčša rozhovory o živote s demenciou a 
výmena skúseností. Podobne CM zorganizovalo v roku 2016 moderovanú diskusiu o 
osobných skúsenostiach ľudí s demenciou, ako aj ich opatrovateľov.  
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3. Poskytovanie podporných služieb (denné centrá, starostlivosť poskytovaná v domácom 
prostredí, zdravotná starostlivosť) a budovanie sociálnych sietí (rodina, priatelia, ďalší osobne 
významní členovia komunity). Súčasťou systému kvalitnej starostlivosti v danej komunite je 
poskytovanie širokého repertoáru služieb prispôsobených potrebám osôb s demenciou. CM v 
tejto oblasti v roku 2016 otvorilo novú ambulanciu klinickej psychológie a rozšírilo sa aj o 
služby logopéda, pričom nepretržite poskytuje bezplatne podpornú skupinu pre rodinných 
príslušníkov človeka s demenciou. Pilotným projektom je v roku 2016 aj spolupráca s 
mestskou časťou Karlova Ves, v rámci ktorej obyvatelia tejto časti majú príležitosť využiť 
bezplatne v prostredí svojej domácnosti terénnu službu CM - skríningové vyšetrenie 
kognitívnych funkcií a poradenstvo v tejto problematike. Týmto spôsobom chceme facilitovať 
využívanie služieb aj osobám imobilným či iným spôsobom znevýhodneným k externému 
dochádzaniu do miesta poskytovania inštitucionálnej služby.  
 
4. Nábor a školenia dobrovoľníkov pre systém starostlivosti o osoby s demenciou. CM 
dlhodobo realizuje projekty spolupráce s dobrovoľníkmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou 
fungovania CM.  
 
Vízia CM v oblasti dôslednejšieho uplatňovania princípov budovania komunity priateľskej k 
demencii sa týka nasledujúcich čiastkových projektov, ktoré by sme v roku 2017 radi 
realizovali :  
 
1. Mapovanie fyzického prostredia komunity očami človeka s demenciou. 
Je množstvo konkrétnych úloh, čo je možné urobiť v prostredí tak, aby sa ľuďom s demenciou 
ľahšie orientovalo : označením ulíc a orientačných bodov, smerov, zjednodušením 
navigačných značiek, odstránením vizuálneho smogu, zlepšením osvetlenia či zvýšením 
farebného kontrastu. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu transformáciu CM by sme sa radi 
zamerali aj na tento aspekt vnímania organizácie a jej fyzického usporiadania našimi klientmi 
s demenciou.  
 
2. Dlhodobý monitoring a služby vo forme denného priateľského telefonátu s cieľom 
skontrolovať a uistiť sa, ako sa dnes daná osoba má. Súčasťou poskytovaných 
postdiagnostických služieb by mohla byť aj ponuka pravidelného kontaktovania osôb s 
demenciou za účelom pripomenutia termínu vyšetrenia, poskytnutia konzultácie či 
sprostredkovania vhodných foriem služby. Osoby s demenciou sú súčasne vulnerabilné aj k 
iným negatívnym javom, ktoré sú spojené s vyšším vekom : prežívaním osamelosti či 
depresie, redukciou sociálnych kontaktov, komorbiditou iných ochorení a podobne. Týmto 
spôsobom by bolo možné preventívne intervenovať aj s týmto cieľom.  
 
3. Tvorba celoslovenskej siete odborníkov rôznych profesií, ktorí v danej lokalite Slovenska 
sú k dispozícii potrebám osobám s demenciou a ich rodine. CM si uvedomuje dôležitosť 
budovania a prepájania sietí odborníkov a sprístupňovania ich služieb osobám s demenciou a 
ich rodinám nielen na úrovni Bratislavského kraja, ale aj regionálnej úrovni. Potreby daných 
komunít sa môžu v závislosti od konkrétnej geografickej lokality výrazne líšiť. Význam preto 
vidíme v celoslovenskom sieťovaní zainteresovaných, ktorých sa problematika demencie 
rôznym spôsobom týka.  
 
ZÁVER  
V súčasnej dobe sa v oblasti systému starostlivosti o ľudí s demenciou čoraz výraznejšie 
začína presadzovať komunitný prístup. Prekonanie paternalistického modelu umožňuje 
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z pasívneho prijímateľa starostlivosti posilniť človeka s demenciou do pozície rovnocenného 
partnera. Najväčší prínos komunitného prístupu vnímame práve v možnosti osoby 
s demenciou riadiť a rozhodovať sa o poskytovanej starostlivosti v súlade so svojimi 
potrebami a preferenciami.  
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Abstract: The aim of this study was to explore the level of home attachment (Place 
Attachment Inventory) in military members (N=21) and explore a relation between home 
attachment with adaptation to the new environment and with coping (Connor – Davidson 
Resilience Scale, Deployment Risk and Resilience Inventory). The main part of research 
consists of qualitative analysis of 9 semistructured interviews with members of military 
forces. All of them are being at a foreign mission at the time of interview. Higher rate of 
home attachment was found in the members of military forces having their own families. 
Social support among the members of a military section is significantly important regardless 
strenght of home attachment. Military members with higher rate of home attachment were 
more often seeking for social support from family. The members of military forces having 
high rate of home attachment attached more often to the place of dislocation that the members 
of military forces not having high rate of home attachment. All respendents showed high rate 
of place dependance in relation to the place of dislocation. Transmission of home symbolism 
and the feeling of security stemming from it were identified as significant factors of coping 
with stress. 
 
Key words: Resilience, Social support, Home attachment, Military members. 
 
Abstrakt: Cieľom štúdie bolo zistiť úroveň väzby na miesto domova (Dotazník väzby na 
miesto) u príslušníkov OS (N=21) a preskúmať, do akej miery väzba na miesto domova súvisí 
s adaptáciou na nové prostredie a so zvládaním záťaže (Dotazník Reziliencie Connor – 
Davidson, Dotazník reziliencie a rizík dislokácie). Hlavnú časť výskumu tvorí kvalitatívna 
analýza 9 pološtruktúrovaných rozhovorov realizovaných s príslušníkmi OS, pôsobiacich na 
zahraničnej misií. Vyššia väzba na domov bola zistená u príslušníkov OS, ktorí mali založenú 
rodinu. Sociálna opora v členoch jednotky sa ukázala ako mimoriadne dôležitá bez ohľadu na 
silu väzby na domov. Oporu zo strany rodiny častejšie vyhľadávali respondenti s vyššou 
mierou väzby na domov. Príslušníci OS, ktorí mali silnejšiu väzbu na domov si častejšie 
utvárali väzbu na miesto dislokácie. U všetkých respondentov autori vo vzťahu k miestu 
dislokácie zaznamenali vyššiu mieru závislosti na mieste. Autori za významné faktory 
zvládania záťaže identifikovali aj prenášanie symboliky domova a pocitov istoty na miesto 
dislokácie. 
 
Kľúčové slová: Reziliencia, Sociálna opora, Väzba na domov, Príslušníci ozbrojených síl 
 
ÚVOD 
Pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl (ďalej len OS) na zahraničných misiách je u bežnej 
populácie pomerne diskutovanou témou a to najmä v súvislosti s účelom týchto misií, 
nevynímajúc ani ekonomické záležitosti s nimi spojené. Málo kto sa však zamyslí nad tým, 
s čím sa musia príslušníci po odchode na misiu vyrovnať a čo prežívajú. Pocity ohrozenia 
vlastného života a neistoty čo bude zajtra, sú bežnou súčasťou ich životov. 
Koncept reziliencie vychádza z pozitívnej psychológie, ktorá obracia záujem a pozornosť 
odbornej verejnosti od nápravy patológie, ktorá je príčinou neustáleho zlyhávania človeka 
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v živote k pozitívnym kvalitám človeka, ktoré podporujú jeho psychické zdravie (Seligman – 
Csikszentmihalyi, 2000). Na koncept reziliencie nahliadajú rôzni autori rôzne. Pôvodne 
reziliencia predstavovala osobnostnú črtu, ktorú Komárik et. al. (2010) definujú ako potenciál, 
ktorý dáva človeku možnosť odolávať ohrozujúcim vplyvom prostredia. Zraniteľnosť človeka 
potom pokladá za mieru tohto potenciálu, ktorá je vyjadrená citlivosťou na ohrozenie. Inak 
povedané, niektorí ľudia podľahnú nepriazni ľahšie ako iní a správajú sa neadaptívne, alebo 
reagujú poruchou zdravia. Postupne sa na rezilienciu začalo nahliadať ako na proces. 
Earvolino – Ramirezová (2007) definuje rezilienciu ako schopnosť úspešne zvládnuť 
nepriazeň a vrátiť sa späť do pôvodného funkčného stavu. Ide teda o zvládnutie silne 
nepriaznivej situácie v zmysle pozitívnej adaptácie. Reziliencia zároveň predstavuje aj 
výsledok pozitívnej adaptácie, kde Olsson et. al. (2003) kladú dôraz najmä na udržanie 
efektívneho fungovania v situácií nepriazne v zmysle dobrého psychického zdravia, vyššej 
kapacity zvládania záťaže a dobrých sociálnych kompetencií. 
Konsenzus v definovaní reziliencie nachádzame v tom, že ide o schopnosť človeka poradiť si 
s výrazne nepriaznivými udalosťami bez vážnejšieho narušenia systému, pričom sa táto 
schopnosť môže utvárať v procese zvládania záťaže a neskôr môže byť aj výsledkom tohto 
zvládania. 
Príslušníci OS odolávajú nielen ohrozeniu pôsobiacemu priamo na mieste misie, ale musia sa 
vyrovnať aj s odlúčením od domova, od svojej rodiny a blízkych a hoci sa čiastočne s rodinou 
môžu skontaktovať, nemôžu hovoriť o svojich starostiach a obavách, nakoľko ich viaže 
bezpečnostná previerka. Významné miesto v ich životoch potom zaujíma úloha členov 
vojenskej jednotky. Cobb (1976) zhodne uvádza, že sociálnu oporu môže poskytovať rodina, 
priatelia a blízky ale tiež členovia komunity. Sociálna opora podľa Šolcovej (2009) vystupuje 
ako jeden z prvých faktorov ovplyvňujúcich zvládanie záťaže.  
Rodina nepochybne úzko súvisí s domovom. Podľa mnohých autorov je rodina jedným 
z kľúčových aspektov domova (viď. napr. Jandourek, 2007). Domov je charakterizovaný ako 
„Súhrn blížnych, s ktorými jedinec strávil na jednom mieste dlhšie obdobie svojho života, 
pričom má k týmto ľuďom aj miestu hlboký citový vzťah. Pojem domov sa často prekrýva s 
pojmami rodina, domácnosť, obec, krajina, vlasť“ (Jandourek, 2007; str. 65). Na to, aby si 
človek utvoril k miestu emocionálnu väzbu, je podľa Haya (1998) potrebné, aby jeho výchova 
a ďalší život prebiehali na stabilnom mieste. U príslušníkov OS je však typické častejšie 
sťahovanie sa z miesta na miesto, čo vyžaduje ich pracovné zaradenie. U odbornej verejnosti 
sa stretávame s rôznymi ponímaniami väzby na miesto. My sa prikláňame ku konceptualizácií 
Williamsa, Pattersona a Roggenbucka (1992) ktorí nazerajú na väzbu na miesto ako na 
multidimenzionálny koncept, ktorý v sebe zahŕňa emocionálnu väzbu jednotlivca a určitého 
miesta, pričom táto väzba v sebe zahŕňa  dve zložky: 
Identita s miestom – „place identity“. V tomto zmysle ide o symbolický význam fyzického 
prostredia pre sebazadefinovanie jednotlivca; 
Závislosť na mieste – „place dependance“, kde ide o porovnanie aspektov rôznych miest 
s ohľadom na to, ktoré miesto lepšie podporuje dosahovanie cieľov, či uspokojovanie potrieb. 
 
VÝSKUMNÝ CIEĽ A METODOLÓGIA VÝSKUMU 
Cieľom výskumu je zistiť úroveň väzby na domov u príslušníkov OS a do akej miery súvisí 
väzba na domov s adaptáciou na nové prostredie a so zvládaním záťaže. Následne overujeme, 
do akej miery súvisí koncept väzby na domov so sociálnou oporou u príslušníkov OS a ich 
úrovňou reziliencie. V našom výskume sme sa podľa vzoru Gavoru (2006) orientovali 
prevažne na kvalitatívny prístup (prípadová štúdia), nakoľko ide o pomernú novú oblasť 
skúmania. Našou snahou bolo objaviť nové pohľady, otázky a teórie. 
Stanovili sme si nasledovné výskumné otázky: 

1. Akú úroveň väzby na domov dosahujú príslušníci OS? 
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2. Existuje vzájomná súvislosť medzi väzbou na domov s vyhľadávaním sociálnej opory 
u príslušníkov OS? 

3. Existuje vzájomná súvislosť medzi väzbou na domov s dosiahnutou úrovňou 
reziliencie u príslušníkov OS? 

4. Súvisí väzba na domov s utváraním väzby na miesto dislokácie? 
5. Ktoré faktory väzby na domov súvisia so zvládaním odlúčenia od domova 

u príslušníkov OS? 
Respondentov sme vyberali zámerným výberom, nakoľko skúmame fenomén väzby na 
miesto u úzko špecifickej skupiny príslušníkov OS. Hlavným kritériom, ktoré sme si zvolili 
pri výbere respondentov bola účasť na misii v zahraničí, schopnosť o tomto zážitku 
vypovedať a súhlas s účasťou na výskume. Nakoľko sa respondenti v čase realizácie výskumu 
nachádzali na misii, pri realizácií rozhovorov sme zvolili formu online komunikácie. 
Do kvalitatívneho výskumu sa zapojilo 9 respondentov. Výsledky výskumu sme podložili aj 
administráciou štandardizovaných dotazníkov so stručnou štatistickou analýzou. Do 
kvantitatívnej časti výskumu sa zapojilo 21 respondentov. S ohľadom na hlavný cieľ práce 
v Tabuľke 1 uvádzame bližšiu charakteristiku respondentov kvalitatívnej časti výskumu. 
 
Tabuľka 1 
Základná charakteristika respondentov 
 
Meno Rodinný 

stav 
Vek Trvanie aktuálnej misie Počet absolvovaných 

misií 

Paľo Slobodný 35 5 mesiacov 1 
Viktor Slobodný - 

partnerka 
39 1 rok 2 

Paťo Slobodný 47 3 roky Neuvedené 
Ivo Slobodný - 

partnerka 
39 1 rok 1 

Boris Ženatý 35 1 rok 1 
Rišo Ženatý 37 3 roky 2 
Saša Slobodná 30 1 rok 1 
Dávid Ženatý 41 20 mesiacov 2 
Lucka Vydatá 34 6 mesiacov 2 
 
V úvodnej fáze rozhovoru sme respondentom zaslali dotazníky a po ich vyplnení sme 
pristúpili k rozhovorom. 
Na posúdenie úrovne reziliencie u respondentov sme použili Škálu reziliencie Connor – 
Davidsona – „Connor – Davidson Resilience Scale“ (CD – RISC, Connor – Davidson 
2003). Výskumy za posledných 20 rokov ukazujú, že ide o multidimenzionálny koncept, 
ktorý sa mení v čase, v závislosti na kontexte, veku, rode a kultúre ako aj v závislosti na 
životných skúsenostiach jednotlivca (Connor – Davidson, 2003). Škála pozostáva z 25 
položiek, ktoré sú hodnotené na päťbodovej Likertovej škále, kde 0 – úplne nepravdivé, 4 – 
pravdivé takmer stále. Campbell – Sills a Stein (2007) uvádzajú, že škála reziliencie má 
multifaktoriálnu štruktúru. Autori tejto škály aj z uvedených dôvodov používajú pri hodnotení 
reziliencie celkové skóre, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 0 – 100, teda čím vyššia hodnota, tým 
vyššia reziliencia. 
Na posúdenie väzby na domov sme využili Škálu väzby na miesto – „Place Attachment 
Inventory“ (PAI, Williams – Vaske, 2003). Škála pozostáva z 12 položiek, pričom 6 z nich 
sýti dimenziu identita s miestom a 6 z nich sýti dimenziu závislosť na mieste. Každá 
z dimenzií pritom predstavuje špecifický druh väzby na miesto. Každé z tvrdení respondenti 
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hodnotili na Likertovej škále pričom 1 – silne nesúhlasím, 5 – silne súhlasím. Celkové skóre 
sa pohybuje v rozpätí od 12 bodov pre slabú väzbu cez neutrálny bod 36 bodov až po 60 
bodov pre silnú väzbu na miesto. Škála bola administrovaná dvakrát po sebe, pričom v prvom 
prípade respondenti odpovedali na položky vo vzťahu k domovu a v druhom prípade vo 
vzťahu k miestu dislokácie. 
Na posúdenie úrovne sociálnej opory u respondentov sme použili Dotazník reziliencie 
a rizík dislokácie – „Deployment Risk and Resilience Inventory“ (DRRI – 2, Vogt – Smith 
– King – King, 2012, pozri tiež. Vogt et. al. 2013). Škála DRRI – 2 má za cieľ merať mieru 
rizika a reziliencie, ktoré súvisia s dislokáciou a dlhodobým zdravotným stavom 
u príslušníkov OS. Dotazník reziliencie a rizík dislokácie obsahuje 17 subškál, zadelených do 
troch faktorov. My sme si preto pre potreby nášho výskumu vybrali dve škály, ktoré autori 
radia k interpersonálnym faktorom a to: 
 Podpora rodiny a priateľov v čase dislokácie 
Tvrdenia v tejto škále sa týkajú miery emocionálnej a inštrumentálnej opory od rodiny 
a priateľov, ktorí boli v mieste domova respondenta, v čase jeho dislokácie na misii. Škála 
obsahuje 8 položiek, ktoré respondenti hodnotili na stupnici od 1 – silne nesúhlasím až po 5 – 
silne súhlasím. Celkové skóre sa pohybuje od 8 – 40, pričom čim je skóre vyššie, tým je 
vyššia vnímaná úroveň poskytovanej sociálnej opory. 
 Sociálna opora zo strany vojenskej jednotky 
Tvrdenia sa týkajú vzťahu respondenta k ostatným členom jednotky počas jeho dislokácie. 
Pod pojmom jednotka rozumieme ľudí, s ktorými respondent denne prichádza do kontaktu 
a pracuje s nimi. Škála obsahuje 12 položiek, ktoré respondenti hodnotia na stupnici od 1 – 
silne nesúhlasím až po 5 – silne súhlasím. Celkové skóre sa pohybuje od 12 – 60 pričom čim 
je skóre vyššie, tým je vyššia vnímaná úroveň poskytovanej sociálnej opory zo strany členov 
jednotky a nadriadených. 
Aby sme zabezpečili čo najväčšiu validitu pri analýze pološtruktúrovaných rozhovorov sme 
sa orientovali na holisticko – analytický prístup. Pri transkripcií rozhovorov sme sa snažili 
dodržať významové súvislosti, aby nedošlo k skresleniu zážitku a emócií respondentov. 
Týchto sme následne kontaktovali a dali im možnosť do rekonštrukcií nahliadnuť, prípadne 
niečo zmeniť. Následne sme pristúpili k fáze analýzy kde sme postupovali podľa odporúčaní 
Milesa a Hubermana (1994, podľa: Hendl, 2005): 

 Uchovávanie a organizácia dát – získané dáta je potrebné prepísať a to do 
podoby, ktorá je lepšie výskumne spracovateľná; 

 Segmentácia – ide o rozdelenie prepísaných dát do analytických jednotiek – 
segmentov, ktoré nesú význam dôležitý pre objasnenie výskumného problému; 

 Kódovanie – ide o priraďovanie kódov k dátam s cieľom ich lepšej 
kategorizácie; 

 Poznámkovanie – ide o zapisovanie poznámok, ktoré nám napadnú v procese 
výskumu a analýzy dát s cieľom ich vzájomného prepojenia. 

V rámci kvantitatívneho výskumu sme údaje získané administrovanými dotazníkmi 
systematizovali prostredníctvom tabuľkového procesora Excel. Na štatistickú analýzu sme 
použili štatistický program SPSS. Pri spracovaní údajov v SPSS sme použili deskriptívnu 
štatistiku, na zistenie normality rozdelenia premenných sme využili Shapiro – Wilkov test 
normality (N=21), pracovali sme tak s parametrickou ako aj neparametrickou štatistikou. 
 
Tabuľka 2 
Normalita rozdelenia premenných 

Shapiro – 
Wilkov test 
normality 

Väzba na 
domov 

Väzba na 
miesto 
dislokácie 

Sociálna 
opora – 
rodina 

Sociálna 
opora -   
jednotka 

Reziliencia 
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P – hodnota .170 .491 .000 .194 .894 

 
VÝSLEDKY VÝSKUMU A DISKUSIA 
V rámci štatistickej analýzy sa nám nepreukázali žiadne štatisticky významné vzťahy, čo 
prisudzujeme najmä malej výskumnej vzorke N = 21. Z uvedeného dôvodu sa na výsledky 
kvantitatívnej analýzy pri odpovediach na výskumné otázky neodvolávame. 
Výsledky administrovaných dotazníkov sme použili ako údaje o dosiahnutom skóre 
jednotlivých respondentov v sledovaných premenných. 
 
 Tabuľka 3 
 Prehľad dosiahnutých skóre v jednotlivých premenných 
 

Meno Väzba  
na domov 
(max. 60) 

Väzba  
na miesto 
dislokácie 
(max. 60) 

Sociálna 
opora 
v rodine 
(max. 40) 

Sociálna 
opora 
v jednotke 
(max. 60) 

Reziliencia 
(max. 100) 

Paľo 37 34 35 43 69 
Viktor 37 38 34 26 80 
Paťo 36 31 38 44 83 
Ivo 20 20 37 59 63 

Boris 50 19 28 60 63 
Rišo 49 29 40 60 75 
Saša 54 33 40 30 70 
Dávid 45 46 40 43 81 
Lucka 48 23 40 56 88 

 
 
Na základe administrovaného dotazníka väzby na miesto autorov Williams – Vaske (2003) 
sme respondentov rozdelili do 2 skupín podľa dosiahnutej úrovne väzby na domov. Do 
skupiny so slabšou väzbou na domov sme zaradili 4 respondentov, ktorých dosiahnuté 
hodnoty boli blízko neutrálneho bodu (36/60) alebo nižšie a 5 respondentov sme zaradili do 
skupiny so silnejšou väzbou na domov (viď. Tabuľka 3). 
Analýzou jednotlivých rozhovorov sme identifikovali 8 kategórií (viď. Tabuľka 4), ktoré boli 
spoločné pre všetkých respondentov a pomohli  nám porozumieť ich individuálnym 
skúsenostiam. 
 
Tabuľka 4  
Výsledné kategórie 
 

VÄZBA NA DOMOV 

 Charakteristika domova 

ODLÚČENIE 

 Zvládanie odlúčenia 

 Väzba na miesto dislokácie 

 Zmena vzťahu k domovu 

FAKTORY ZVLÁDANIA ODLÚČENIA 

 Domov 

 Istota 
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 Sociálna opora 

 Reziliencia 
 
Vzhľadom na malú výskumnú vzorku, nemožno výsledky analýzy zovšeobecňovať na celú 
populáciu. Výsledky našej práce však považujeme za podnetné pre ďalšie možné výskumy. 
O interpretáciu a priblíženie vzájomných súvislostí medzi rezilienciou, sociálnou oporou 
a väzbou na domov sa pokúsime v nasledujúcej časti práce prostredníctvom odpovedí na nami 
stanovené výskumné otázky. 
 

1. Akú úroveň väzby na domov dosahujú príslušníci OS? 
Hoci všetci respondenti uvádzali, že domov vnímajú ako významný, administrovaný dotazník 
PAI túto skutočnosť nepotvrdil a zaznamenali sme rozdiely v sile väzby na domov. 
Altman a Lowová (1992) dnešný moderný svet, ktorý je charakteristický neustálym 
sťahovaním sa za prácou, či lepšími životnými podmienkami popisujú cez fenomén straty 
zakorenenosti.  Ide o absenciu utvárania si vzťahu k miestam, na ktorých ľudia žijú. Tento 
vzťah k miestu, je zdrojom bezpečia, istoty a sociálnej opory, čo sú dôležité prvky zvládania 
záťaže. Zvýšená úroveň mobility je pre príslušníkov OS typická. Ďalším dôležitým aspektom, 
ktorý je nutné zohľadniť, je aj fakt, že kariéra u OS sa v rámci rodiny „dedí“. V takejto 
rodine, je potom vzorec neustáleho sťahovania sa tak povediac normou, na ktorú si všetci 
členovia rodiny zvyknú. Podobne tomu tak je aj v prípade Iva, ktorý sa počas detstva a celej 
svojej kariéry neustále sťahoval a prestal si k miestam utvárať väzbu. Hay (1998) zdôrazňuje, 
že výchova dieťaťa na stabilnom mieste a ďalší život na ňom je zdrojom pre utváranie 
významu miesta a vzťahu k nemu, ktorý v sebe nesie prvky stability a bezpečia. Väzbu na 
domov si neutvoril ani Paľo, ktorý sa už odpútal od svojej primárnej rodiny, ale je stále 
slobodný. Účasť na misii vnímal ako rozšírenie možností, ktoré mu zahraničie ponúka a rád 
by aj v budúcnosti takúto možnosť využil. V rozhovore pôsobil dojmom, že ešte neplánuje 
viesť usadlý spôsob života. Takéto správanie je typické pre obdobie vynárajúcej sa dospelosti. 
Arnett (2000) ho situuje do obdobia 18 – 25 rokov. Toto obdobie Paľo vekovo prekračuje, ale 
rovnako ako v období vynárajúcej sa dospelosti podľa Arnetta (2000), si užíva nezávislosť, 
odďaľuje založenie rodiny a vďaka cestovaniu si napĺňa potrebu vlastného rozvoja. Paťo 
stotožňoval domov najmä s obdobím detstva a miestom, kde vyrastal (viď. Naništová, 2008). 
Paťo uvádza, že sa od primárneho domova odpútal a zároveň je stále slobodný, takže ešte 
nemá akýsi „druhy´“ domov, ku ktorému by si utvoril špeciálny vzťah tak, ako Paľo. Viktor, 
žijúci s partnerkou, nepociťuje výraznú potrebu byť na jednom konkrétnom mieste. Domov 
preňho predstavuje miesto, kde sa môže vrátiť, no takýto domov si môže utvoriť kdekoľvek 
(viď. Naništová, 2008). Týchto respondentov spája fakt, že všetci sú odpútaní od svojej 
primárnej rodiny a ešte žijú slobodný život bez záväzkov, prípadne len s partnerkami. 
Počas rozhovorov sme u Riša, Saši a Lucky zaznamenali mimoriadne silnú väzbu na rodinu. 
Rišo má založenú vlastnú rodinu na mieste svojho rodiska, pričom odtiaľ pochádza aj jeho 
manželka. Misia preňho nepredstavovala problém, nakoľko išlo o pracovnú záležitosť. 
Dobrovoľne by sa ale z miesta domova neodsťahoval. Lucka uviedla dobrú schopnosť 
adaptácie, no misiu by znova absolvovala len keby si to nutne vyžadovali pracovné 
povinnosti. Chcela by si už založiť rodinu. Saša je najmladšou respondentkou, čo sa 
odzrkadlilo aj v jej väzbe na primárnu rodinu, od ktorej ešte nie je odpútaná. U Dávida nebola 
väzba na rodinu taká intenzívna, avšak prejavoval silnú pripútanosť k miestu v zmysle 
identity s miestom. Keby prišiel o domov, prišiel by aj sám o seba. Spencer (2005) považuje 
koncept väzby na miesto za kľúčový pri sebadefinovaní jednotlivca a každé pretrhnutie väzby 
medzi jednotlivcom a miestom, ku ktorému má utvorený vzťah je považované za ohrozenie 
jeho identity. Boris ako jediný neprejavoval zvýšenú väzbu na svoju rodinu. Túto skutočnosť 
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si vysvetľujeme na základe jeho implicitných vyjadrení ohľadne jeho aktuálnych problémov 
vo vzťahu s manželkou. Za najväčší význam domova pokladá práve pocit bezpečia a istoty. 
Silnejšia väzba na domov je u druhej skupiny respondentov zapríčinená silenejším vzťahom 
k rodine, nakoľko všetci respondenti žijú v manželskom zväzku. Jedine Saša je ešte slobodná 
a silne naviazaná na primárnu rodinu. V tomto bode je nutné zdôrazniť, že domov je utváraný 
nie len cez jeho materiálne charakteristiky ale aj cez sociálne interakcie a vzťahy s blízkymi 
ľuďmi (Braunsteinerová, 2008; Naništová, 2008; Cresswell 2004; Mesárošová, 2002). Väzba 
na domov, na rozdiel od prvej skupiny respondentov, ktorí nepociťovali žiadnu väzbu 
k fyzickému priestoru, je zároveň posilnená aj vedomím, že sa respondenti majú kam vrátiť, 
že tam na nich čaká rodina. Väzba na domov je u príslušníkov OS silne ovplyvnená väzbou na 
primárnu rodinu resp. odpútaním sa od nej a založením si vlastnej rodiny, pričom respondenti, 
ktorí sú ešte slobodní, alebo žijú „len“ s partnerkou vnímajú aj iné možnosti, ktoré im život 
ponúka a neviažu sa na jedno miesto. Respondenti so slabšou väzbou na domov si uvedomujú 
jeho význam, ktorý je pre nich však zatiaľ skôr symbolický, čo si možno vysvetľovať na 
základe toho, že ešte nemajú vlastnú rodinu, ktorá by pre nich význam domova sýtila. 
Výraznejšie rozdiely medzi respondentmi sa nám ukázali v zmene vzťahu k domovu 
pôsobením na misii. U respondentov, so slabšou väzbu na domov sme zaznamenali oslabenie 
významu domova, nakoľko si uvedomili, že pre nich nie je podstatné viazať sa na fyzický 
priestor bytia a vďaka misii sa im rozšíril aj obzor možností pre ďalší život. Všetci však 
uviedli posilnenie vzťahu s rodinou a blízkymi, čo len potvrdzuje naše závery o význame 
rodiny prezentované vyššie. Zhodne s našimi výsledkami uvádzajú aj Schok et. al. (2010), že 
viacerí príslušníci OS po návrate či už z mierovej misie alebo vojenskej operácie popisovali 
viac pozitívny ako negatívny efekt tejto udalosti. Príslušníci vykazovali vyššiu mieru 
sebavedomia, viac si vážili rodinu a priateľov a verili, že táto skúsenosť rozšírila ich obzory. 
Respondenti so silnejšou väzbou na domov uvádzajú utuženie vzťahu k domovu, čo je 
v súlade s Mooreovou (2000) a Naništovou (2008), ktoré zdôrazňujú, že význam domova 
narastá práve v situáciách odlúčenia. 
Na záver zdôrazňujeme, že žiadny z respondentov neuvádzal výraznejšie problémy pri 
zvládaní odlúčenia od domova. Jasne si uvedomovali potrebu odlúčenia pokiaľ chceli 
absolvovať zahraničnú misiu a odlúčenie brali ako nevyhnutnosť. To, čo všetkých 
respondentov spája, je nahliadanie na pôsobenie na zahraničnej misii ako na pracovnú 
povinnosť a nevidia v takomto odlúčení väčšiu potrebu zaoberať sa vzdialenosťou od 
domova. 
 

2. Existuje vzájomná súvislosť medzi väzbou na domov s vyhľadávaním sociálnej opory 
u príslušníkov OS? 

Všetci respondenti bez ohľadu na dosiahnutú úroveň väzby na domov považovali oporu zo 
strany jednotky za mimoriadne dôležitú. Pokiaľ im nie je umožnený kontakt s rodinou, 
členovia jednotky im tento kontakt čiastočne vynahradia. Do veľkej miery sú tieto vzťahy 
podobné vzťahom s rodinou, nakoľko s členmi jednotky respondenti robili napríklad spoločné 
nákupy, či trávili voľný čas. Najvýraznejšiu oporu od členov jednotky sme zaznamenali 
v prípade Paťa a Borisa, ktorí sa nachádzali vo vojnovej oblasti a úlohu jednotky 
absolutizovali nad všetko ostatné. Opora zo strany jednotky je podľa Pietrzak et. al. (2010) 
dôležitým faktorom predchádzania PTSP, ktorá sa často objavuje práve u príslušníkov OS po 
návrate z vojenskej misie. 
Výraznejšie rozdiely sme postrehli pri vyhľadávaní opory zo strany rodiny. Nakoľko domov 
je v mnohých prípadoch reprezentovaný rodinou a priateľmi, ktorí môžu predstavovať zdroj 
sociálnej opory, predpokladali sme, že práve u respondentov dosahujúcich silnejšiu väzbu na 
domov častejšie nájdeme aj vyjadrenia ohľadne vzájomného kontaktu s rodinou, ktorý je 
podľa Mesárošovej a Sopoligu (2016) spôsobom, akým sa u človeka prebúdza a upevňuje 
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väzba na domov. U respondentov, ktorí mali vyššiu väzbu na domov sme zaznamenali aj 
vyššiu tendenciu byť s rodinou v kontakte. Za najdôležitejšie pri zvládaní odlúčenia od rodiny 
a domova považuje Walsh (2003) priamu, jasnú, konzistentnú a čestnú komunikáciu 
a schopnosť tolerovať otvorené vyjadrovanie emócií. Respondenti sa s rodinou kontaktovali 
jednak v situáciách kedy sa objavili problémy, ale aj v situáciách kedy sa potrebovali 
s niekým porozprávať o každodennom živote. V tomto zmysle ide o základné funkcie, ktoré 
sociálna opora podľa Paulíka (2010) a Křivohlavého (2001) spĺňa a to „buffering effect“, 
prijatie priaznivejšej alternatívy kognitívneho hodnotenia, inhibícia maladaptívnych foriem 
správania, voľba vhodnejšej stratégie správania, posilnenie sebaúcty a znižovanie 
negatívneho vplyvu stresora. U respondentov, so slabšou väzbou na domov sme 
nezaznamenali zvýšenie kontaktu s rodinou s výnimkou Iva. Napriek tomu, že dosiahol 
najnižšiu väzbu na domov, mimoriadne zdôrazňoval význam rodiny. V detstve nemal dobrý 
vzťah so svojimi rodičmi, čo môže byť dôvod, prečo si teraz tak váži svoju partnerku. 
Skutočnosť, že respondenti nevyhľadávali vo zvýšenej miere kontakt s rodinou si na jednej 
strane vysvetľujeme na základe tvrdení Viktora (R = 80) a Paťa (R = 83), ktorí sa sami 
vyjadrili, že nakoľko sú v odlúčení od domova a od rodiny, nemôžu od nej žiadať oporu 
a svoje problémy musia zvládnuť sami, čo je v súlade s viacerými definíciami reziliencie, 
ktoré ju chápu ako schopnosť človeka poradiť si s výrazne nepriaznivými udalosťami bez 
vážnejšieho narušenia systému (pozri Komárik et. al., 2010; Rutter, 2007; Mikšík, 2003). 
Paľo nemal potrebu vo zvýšenej miere vyhľadávať kontakt s rodinou, čo si vysvetľujeme na 
základe jeho tvrdení, že na misii nemal žiadne vážnejšie ťažkosti, kultúra a krajina mu plne 
vyhovovali. To, čo respondentov spája je pomerne slobodný život, bez výrazných rodinných 
záväzkov, čo môže zohrávať úlohu v menšej potrebe vyhľadávania sociálnej opory u rodiny. 
 

3. Existuje vzájomná súvislosť medzi väzbou na domov a dosiahnutou úrovňou 
reziliencie u príslušníkov OS? 

V rámci realizovaných rozhovorov sme na odkazy ohľadne reziliencie natrafili len u Viktora 
a Paťa, ktorí patrili do skupiny so slabšou väzbou na domov. Tvrdenia, ktoré ich spájali sa 
týkali prevažne odlúčenia od rodiny pričom verili svojmu vlastnému potenciálu, že dokážu 
situáciu zvládnuť sami. 
Z výsledkov administrovaného dotazníka CD – RISC sa nepreukázali výraznejšie rozdiely 
v dosiahnutej úrovni reziliencie vo vzťahu k väzbe na domov (viď Tab. 3). Uvedené hodnoty 
sú porovnateľné s hodnotami, ktoré prezentujú Mesárošová a Sopoliga (2016), v rámci 
výskumnej štúdie, ktorá sa rovnako zaoberá problematikou reziliencie u príslušníkov OS, 
ktorí dosiahli priemernú hodnotu reziliencie AM =74,9 (SD = 12,8; rozsah: 52-100) Možno 
však konštatovať, že príslušníci OS dosiahli priemerne vyššiu úroveň reziliencie (M = 74,7; 
SD = 8,95) ako vo výskume realizovanom Pietrzak a kol. (2009) kde skúmaní vojnoví 
veteráni dosiahli priemernú hodnotu reziliencie M = 73,8; SD = 16,1. Uvedenú skutočnosť 
vysvetľujeme na základe spokojnosti respondentov s dostupnosťou sociálnej opory zo strany 
rodiny a zo strany členov jednotky, čo dokladujeme aj výskumom Pietrzak et. al. (2010), ktorí 
potvrdili súvislosť medzi poskytovanou sociálnou oporou zo strany členov jednotky 
a zvyšovaním úrovne reziliencie. Kebza a Šolcová (1999) pokladajú sociálnu oporu za faktor 
moderujúci vplyv nepriaznivých životných udalostí a adaptáciu na ne. Earvolino – 
Ramirezová (2007) chápu rezilienciu ako proces pozitívnej adaptácie v prítomnosti silne 
nepriaznivej situácie (pozri tiež Lutharová – Cicchetti – Becker, 2000). Za jeden z možných 
vzťahov medzi sociálnou oporou a adaptáciou na záťaž považuje Mareš (2001 podľa: Paulík, 
2010) vzájomné ovplyvňovanie sa. Nedostatočná schopnosť adaptácie aktivuje sociálnu oporu 
a táto spätne podporuje adaptáciu v zmysle reziliencie. Na vzájomnú spojitosť medzi 
sociálnou oporou a rezilienciou poukazujú aj výskumy Collishawa et. al. (2007) a DuMonta 
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et.  al. (2007) a Mei – Chuan Wang et. al. (2015), ktoré poukazujú na vplyv stabilných 
sociálnych vzťahov na rozvoj reziliencie. 
 

4. Súvisí väzba na domov s utváraním väzby na miesto dislokácie? 
V skupine respondentov so slabšou väzbou na domov, sme v rozhovoroch zaznamenali aj 
slabšiu väzbu na miesto dislokácie. Jediný, kto si jednoznačne utvoril vzťah aj k miestu 
dislokácie bol Paľo, ktorému krajina a jej možnosti plne vyhovovali. Ivo si odvykol utvárať 
väzbu k akémukoľvek miestu, čo súvisí s častým sťahovaním sa v detstve . Viktor a Paťo 
väzbu na miesto dislokácie v pravom slova zmysle utvorenú nemajú. U Paťa ide o podobnosť 
s domovom, ktorá slúži ako faktor zvládania odlúčenia (pozri VO 5) a u Viktora ako aj Paľa 
je to fakt, že miesto dislokácie uspokojuje ich potreby. 
Rišo, Saša a Dávid si k miestu dislokácie utvorili pozitívny vzťah vďaka možnostiam, ktoré 
im krajina ponúka a to spoznávanie krajiny, uspokojovanie svojich potrieb, využitie voľného 
času, čo je v súlade s vyjadreniami Limovej a Bartonovej (2010), podľa ktorých sa 
emocionálny vzťah k miestu utvára na základe uspokojovania emocionálnych, 
psychologických, sociálnych  a kognitívnych potrieb. Boris si vzťah k miestu dislokácie 
nevytvoril, nakoľko tak ako aj Paťo pôsobil vo vojnovej oblasti, ktorá neposkytovala žiadny 
priestor pre utvorenie pozitívneho vzťahu. Lucka si väzbu  neutvorila, čo si vysvetľujeme na 
základe toho, že v čase misie by si už chcela založiť rodinu a to na mieste domova. 
Napriek vplyvu jedinečných skúseností a vplyvov v živote jednotlivých respondentov 
konštatujeme, že respondenti so slabšou väzbou na domov si aj menej často utvárali väzbu na 
miesto dislokácie ako respondenti so silnejšou väzbou na domov. Práve schopnosť utvárať si 
vzťahy k miestam počas života sa odvíja od utvorenia väzby k primárnemu miestu – 
k domovu (Hay, 1998). Väčšina respondentov pokladala najmä uspokojovanie potrieb za 
najvýznamnejší faktor spokojnosti na mieste dislokácie. Z uvedeného konštatujeme, že práve 
koncept závislosti na mieste je pre príslušníkov OS v rámci pôsobenia na misii kľúčový. 
 

5. Ktoré faktory väzby na domov súvisia so zvládaním odlúčenia od domova 
u príslušníkov OS? 

Medzi faktory zvládania odlúčenia sa u respondentov vyskytovala sociálna opora a to tak zo 
strany členov jednotky, ako aj zo strany rodiny, ktorú sme popísali v rámci VO 2 a reziliencia, 
popísaná v rámci VO 3. 
Respondenti sa na misii dostávali do situácií, kedy museli riešiť medziľudské vzťahy a 
konflikty, či do situácií stresujúcich, ktoré boli charakterizované pocitmi ohrozenia. Hay 
(1998) a Altman a Lowová (1992) uvádzajú pocity bezpečia, stability a istoty ako jedny zo 
základných atribútov domova. Vo vyjadreniach respondentov sme často natrafili na 
prenášanie symbolického významu domova v podobe rôznych predmetov, ktoré 
si respondenti zobrali ako talizmany, či fotografií členov rodiny a prenášanie kultúrnych 
zvyklostí ako slávenie Vianoc na miesto misie. Tieto predmety a činnosti plnili symbolickú 
funkciu tak ako to uvádza Bih (1992) a pomáhajú respondentom adaptovať sa v novom 
prostredí, bez ohľadu na silu väzby na domov,  
Ďalším spôsobom ako si respondenti prenášali pocit bezpečia domova na miesto misie bolo 
cez kontakt s rodinou. Všetci respondenti uviedli, že pokiaľ bolo doma všetko v poriadku, aj 
oni sa cítili lepšie a istejšie a to dokonca aj v prípade, že sami mali problémy. 
 
ZÁVER 
Cieľom našej práce bolo preskúmať vzťah k domovu u príslušníkov OS a jeho špecifiká. 
Taktiež sme sa pokúsili nájsť súvislosti medzi väzbou na domov, rezilienciou a sociálnou 
oporou. 
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Na základe výsledkov výskumu konštatujeme, že pokiaľ chceme ovplyvniť spokojnosť na 
misii, mali by sme zobrať do úvahy výsledky výskumu, ktoré upozorňujú na význam sociálnej 
opory a podporujúcich vzťahov zo strany členov jednotky, ďalej na význam dostatočných 
možností komunikácie s rodinou, dôležitosť poskytovania zdrojov pre uspokojovanie 
individuálnych potrieb príslušníkov OS pôsobiacich na misiách ako aj možnosť byť 
v kontakte s kultúrou krajiny, z ktorej príslušníci OS pochádzajú napríklad prostredníctvom 
realizovania tzv. medzinárodných dní, ako boli popisované samotnými respondentmi. 
V neposlednom rade, je dôležité zvážiť aj možnosť nasadzovania do misií predovšetkým tých 
príslušníkov OS, ktorí sú ešte slobodní a vnímajú takéto pôsobenie na misii ako obohacujúce. 
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Abstract: The paper presents an interactive technique focused on reducing prejudices towards 
Roma. It justifies its application and demonstrates outcomes from its pilot testing on two 
groups of secondary school and one group of university students. Students consider the tested 
interactive technique as inspiring and appealing. University students also reflect its 
transformative potential to improve cohabitation of the Roma minority with the majority 
population. 
 
Key words: interactive technique, prejudices, Roma minority  

 
Abstrakt: Príspevok predstavuje interaktívnu techniku zameranú na znižovanie predsudkov 
voči Rómom. Zdôvodňuje jej použitie a ukazuje výsledky jej pilotného testovania na dvoch 
skupinách stredoškolských a jednej skupine vysokoškolských študentov. Študenti považujú 
testovanú interaktívnu techniku za inšpirujúcu a príťažlivú, pričom vysokoškolskí študenti 
reflektujú aj jej transformačný potenciál zlepšovania spolužitia medzi Rómami a majoritou. 
 

Kľúčové slová: interaktívna technika, predsudky, Rómska minorita 

   
ÚVOD 
Medzi najviac znevýhodnené sociálne minority na Slovensku, voči ktorým je naša väčšinová 
spoločnosť veľmi negatívne vymedzená, možno zaradiť Rómov, zvlášť tých, ktorí žijú 
v segregovaných lokalitách a tiež utečencov a azylantov, najmä pokiaľ sú inej farby pleti 
(pozri napr. Popper, Bianchi, Lukšík, Szeghy, 2006; Popper, Szeghy, Šarkozy, 2009; Popper, 
Szeghy, Poduška, Kollarik, 2011). Diskriminovaní sú v mnohých oblastiach od vzdelávania, 
cez možnosť uplatnenia sa na trhu práce, až po prístup k nim zo strany viacerých inštitúcií.  
Na zmiernenie predsudkov a diskriminácie voči stigmatizovaným skupinám sa realizujú rôzne 
intervenčné programy, avšak ich účinnosť zatiaľ nie je (na Slovensku) dostatočne 
verifikovaná. Pôvod mnohých súčasných intervencií možno hľadať v Allportovej (1954/2004) 
kontaktnej hypotéze, ktorá predpokladá, že interpersonálny kontakt medzi príslušníkmi 
majority a minority zmierňuje predsudky. Najbežnejšou formou interakcie medzi skupinami 
je priamy kontakt a výsledky metaanalýzy vyše 500 štúdií, ktorú uskutočnili Pettigrew 
a Tropp (2011), presvedčivo preukázali, že tento kontakt má pozitívny vplyv na zmenu 
medziskupinových postojov. Okrem priameho kontaktu sú mnohé intervencie založené aj na 
nepriamom kontakte, ktorý môže byť buď predstavovaný (Miles, Crisp, 2014) alebo 
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sprostredkovaný. Pri predstavovanom medziskupinovom kontakte sa jedná o mentálnu 
simuláciu sociálnej interakcie s členom minority (Turner, Crisp, Lambert, 2007) a aj v jeho 
prípade metaanalýza viac ako 70 štúdií ukázala, že vedie k pozitívnym zmenám 
v medziskupinových postojoch, emóciách, behaviorálnych intenciách a správaní (Miles, 
Crisp, 2014). Pri sprostredkovanom kontakte, ktorý je založený na čítaní/sledovaní 
obľúbených príbehoch (knižných, filmových) a stotožnení sa čitateľa s pozitívnym hlavným 
hrdinom, ktorý sa kladne správa k minoritám, sa taktiež preukázal pozitívny transfer na 
zmierňovanie predsudkov voči reálnym minoritám. Najčastejšie bol dokumentovaný na čítaní 
príbehov o Harrym Potterovi (Vezzali et al., 2014; Gierzynski & Eddy, 2013)1. 
Téme predsudkov a diskriminácie voči stigmatizovaným skupinám sa možno venovať aj 
prostredníctvom interaktívnych techník, v ktorých lektor či učiteľ vedie skupinu účastníkov 
alebo študentov k vytýčenému cieľu. Rôzne príklady spolu s návodom na ich použitie 
zosumarizovali Lipmanowicz & McCandless (2013). Tieto techniky je však problematické 
jednoznačne zaradiť medzi priamy alebo nepriamy kontakt, pretože neboli primárne vyvinuté 
na sprostredkovanie rôznej formy kontaktu, ale na zefektívnenie tímovej práce. Reagujú na to, 
že tradičnejšie spôsoby (prezentácie, voľné i moderované diskusie, brainstorming) časom 
vedú k rutinizácii a pasivite, frustrácii a nezapájaniu sa členov tímu. Nové techniky využívajú 
jednoduché postupy, ktoré u členov skupiny stimulujú rôzne formy interakcie, generovanie 
inovatívnych myšlienok či hľadanie praktických riešení na konkrétny problém. Ak sú témou 
medziskupinové vzťahy a lektor alebo niektorí účastníci zo skupiny sú z diskutovanej 
minority, možno hovoriť o priamom kontakte. Avšak v prípade, že lektor aj všetci účastníci 
pochádzajú z majority, je takýto kontakt len nepriamy.   
 
Testovanie intervencie na zmiernenie predsudkov 
Lipmanowicz & McCandless (ibid) tieto interaktívne techniky označujú ako oslobodzujúce 
štruktúry (liberating structures), čím chcú zdôrazniť, že každý z účastníkov vďaka nim zažije 
iný spôsob práce oproti zažitým návykom, ktorý spravidla prinesie zaujímavé, často aj 
nečakané výsledky. Inovatívna technika tak môže pozitívne ovplyvniť aj presvedčenie 
účastníkov o tom, čo funguje a čo je možné dosiahnuť v oblasti, ktorej sa vďaka aktivite 
venujú. Autori zdôrazňujú, že takto dochádza ku kultúrnej zmene, v ktorej sa už neúspech 
nepripisuje neefektívnemu procesu, nekompetentnému vedeniu alebo zložitosti témy. Na 
základe pozitívnej skúsenosti so skupinovou prácou ľudia naopak môžu dospieť k 
presvedčeniu, že k pozitívnej zmene môžu aj sami aktívne prispieť. 
Inšpirovaní jednou z 33 techník, pristúpili sme aj my k testovaniu intervencie založenej na 
predpoklade, že ak sa majoritná skupina zameria na návrh riešenia zlepšenia spolužitia so 
stigmatizovanou menšinou (v našom prípade s Rómami), tak by to malo pozitívne vplývať na 
znižovanie miery predsudkov voči nim. Testujeme ju na stredoškolských a vysokoškolských 
študentoch v dvoch verziách. Pri niektorých skupinách sa zameriavame na otázku „Čo by sa 
dalo urobiť, aby Rómovia a Slováci spolu lepšie vychádzali?“ Iné skupiny riešia otázku „Čo 
by sa dalo urobiť, aby sa zmiernilo napätie medzi Slovákmi a Rómami?“    
Techniku zvanú 1-2-4-všetci sme vybrali kvôli jej jednoduchosti a možnosti aktívneho 
zapojenia všetkých zúčastnených do práce v rôzne veľkých skupinách. Aktivita postupuje od 
individuálneho generovania a zapisovania riešení na identifikovaný problém alebo odpovedí 
na položenú otázku k prediskutovaniu jednotlivých návrhov vo dvojiciach, následne vo 
štvoriciach a napokon v celej skupine. Pôvodná technika teda vedie ku kumulácii odpovedí. 
My sme sa ju okrem tematického vymedzenia rozhodli modifikovať v postupe tak, že pri 
práci vo dvojiciach a štvoriciach sme limitovali počet spoločných návrhov na dva. Chceli sme 

                                                           
1 Na Slovensku sa v ostatnom čase spomenutými druhmi kontaktu a verifikáciou ich účinnosti zaoberajú 

Lášticová a Findor (2016), Popper a Petrjánošová (2016), Dráľ a Findor (2016). 
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tým docieliť, aby sa nutnosťou výberu stimulovala diskusia a jednotlivci boli nútení 
zdôvodňovať svoje návrhy, kombinovať rôzne idey a hľadať kompromisné riešenia.  
Modifikácia vo výstupe zas spočívala v tom, že po ukončení práce štvoríc sme predstavili 
mustru na zaradenie riešení z každej skupiny podľa toho, či ich považujú štvorice za 
jednoduché alebo komplikované, a zároveň za reálne alebo nereálne. Pôvodná aktivita 
podobné triedenie odpovedí neobsahuje. Jej zaradením sme v našom prípade chceli odlíšiť 
nereálne návrhy od tých, ktoré sú reálne uskutočniteľné, a tie ďalej rozlíšiť podľa miery ich 
komplikovanosti. Riešenia sme pred celou skupinou zapisovali do pripravenej tabuľky a 
žiaden návrh, ani jeho zaradenie sme nekomentovali. V prípade potreby sme len kládli 
spresňujúce otázky, prípadne od študentov požadovali stručnú formuláciu vystihujúcu ich 
hlavnú myšlienku.  
Aktivitu sme najprv testovali so stredoškolskými študentmi v menšom meste na východnom 
Slovensku osobitne v dvoch triedach druhého ročníka miestneho gymnázia. V žiadnej zo 
skupín nebol prítomný študent z diskutovanej minority. Prvá skupina (N=18) bola inštruovaná 
podľa prvej verzie otázky (viď tabuľka č. 1), druhá skupina (N=21) podľa druhej verzie (viď 
Tabuľka 2).   
 
Tabuľka 1  
Návrhy riešení SŠ študentov v prvej skupine  („Čo by sa dalo urobiť, aby Rómovia a Slováci 
spolu lepšie vychádzali?“  

Návrhy riešení 
 

Jednoduché Komplikované 

Reálne 
 

 Zvýšiť hygienu. 
   Vyzabíjať zlých Cigánov. 

 

 Viac vzdelávať Rómov. 
 Rovnosť pred zákonom / v 

spoločnosti. 
 Rovnaká úroveň, napríklad v 

práci. 
Nereálne 

 
 Zrušiť dávky, aby si na seba 

zarábali sami. 
 Zmeniť ich správanie. 

 

 Izolovať ich od nás. 
 Obmedziť počet detí. 

 Vážiť si veci a neničiť ich. 

 
Tabuľka 2  
Návrhy riešení SŠ študentov v druhej skupine ( „Čo by sa dalo urobiť, aby sa zmiernilo 
napätie medzi Slovákmi a Rómami?“ ) 

Návrhy riešení 
 

Jednoduché Komplikované 

Reálne 
 

 Aby dostávali rovnaké 
sociálne dávky. 

 

 Aby mali rovnaké práva 
a povinnosti obe skupiny. 

 Spoločné činnosti Rómov 
a Slovákov. 

 Aby dostávali rovnaké 
množstvo peňazí. 2x 

 Podchytiť najmenších, aby 
mali šancu na lepší život. 

Nereálne 
 

 Izolovať. 
 Obmedziť počet detí. 

 

 Vytvoriť pracovné miesta 
a aby dodržiavali stanovené 

podmienky. 
 Prinútiť ich pracovať. 3x 
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 Znížiť pôrodnosť. 2x 
 Aby rešpektovali naše 
pravidlá a nepresadzovali si 

svoje. 
 
Ako je vidieť z výsledkov v prvej skupine, výrazná väčšina návrhov sa venuje tomu, čo by 
mala robiť minorita, resp. čo by mala majorita urobiť s minoritou. Medzi návrhmi nebol 
žiaden zameraný na spoločné úsilie či aktivity. Návrhy „rovnosť pred zákonom / 
v spoločnosti“ a „rovnaká  úroveň, napríklad v práci“, nebola po bližšom vysvetlení myslená 
tak, že Rómovia dnes nie sú vnímaní ako rovní a nemajú rovnaké podmienky, ale naopak, že 
nerešpektujú pravidlá a treba zabezpečiť to, aby prestali zneužívať „systém“. Medzi návrhmi 
je aj vyslovene nenávistný prejav (modifikovaný iba tým, že sa má týkať len „zlých“) 
a väčšinu návrhov možno považovať za reštriktívne. Zaradenie do rôznych kategórií je 
relatívne vyvážené, avšak logicky protirečivé, rušivé a v niektorých prípadoch aj neprípustné 
(napr. „vyzabíjať“ ako jednoduchá a reálna možnosť, „izolovať ich od nás“ ako komplikovaná 
a nereálna možnosť).  
V druhej skupine možno pozorovať vnímanie väčšiny riešení ako komplikovaných, avšak z 
veľkej časti aj reálnych. Iba v tejto kategórii prevažujú pozitívne, nerepresívne a vzájomné 
aktivity. V ostatných kategóriách sú jednostranné riešenia a väčšina z nich je reštriktívna. 
V oboch skupinách napriek položenej otázke, ktorá sa týka rovnako majority ako minority, 
prevažovali návrhy, v ktorých je subjekt zamlčaný, no implicitne sa odkazuje na Rómov. Pri 
viacerých návrhoch sa objavovali zámená „oni“,  iba pri niektorých sa explicitne spomenuli 
Rómovia, a to najmä vtedy, ak sa týkali Rómov aj „nás“. Počet recipročných návrhov bol 
minimálny a zväčša sa ocitli medzi komplikovanými riešeniami. Medzi nereálnymi návrhmi 
sa vo väčšej miere objavovali také, ktoré súvisia so zmenou charakteru, morálky či životného 
štýlu. 
Zaujímavosťou je, že pri porovnaní pôvodných individuálnych odpovedí a výsledných 
tabuliek sa ukazuje, že skupinová interakcia viedla v dvoch skupinách k opačnému efektu. Aj 
v prvej skupine sa medzi individuálnymi odpoveďami nachádzali pozitívne, konštruktívne 
a obojstranné riešenia, trikrát boli spomenuté aj predsudky zo strany majority, ktorých by sa 
ľudia mali zbaviť a „nehádzať všetkých do jedného vreca“. Tieto návrhy sa však medzi 
spoločné riešenia na rozdiel od druhej skupiny nedostali. V druhej skupine zas boli v 
zozbieraných individuálnych odpovediach aj viaceré návrhy na vyhostenie z krajiny, no cez 
skupinovú diskusiu sa do spoločných návrhov nedostali.  
Efekt pozitívne a negatívne ladenej otázky (lepšie vychádzať vs. zmierniť napätie) nemožno 
preukázať, avšak rozdielne výsledky možno pripísať odlišnej dynamike práce v dvoch 
skupinách a aj odlišnej miere artikulovanosti názorov. V prvej skupine mali študenti problém 
svoje návrhy zdôvodniť a do spoločnej diskusie sa zapájali omnoho menej, v podstate len 
nadiktovali svoje odpovede. V druhej skupine, vidiac výsledné návrhy na tabuli, začali sami 
študenti reflektovať ich nevyváženosť a prevahu reštriktívnych riešení. Aj bez intervencie 
moderátora odznel názor, že riešenia by boli „v niečom“ iné, ak by bol v triede aj rómsky 
spolužiak. Na otázku, v čom by sa líšili, študenti nehovorili ani tak o zmene povahy riešení, 
ale o ich prijateľnejšej formulácii, prípadne o zamlčaní niektorých reštriktívnych opatrení. 
V rámci diskusie zaznel aj návrh, aby moderátor zmazal jeden z návrhov („izolovať“), pretože 
je rasistický. Na otázku, v čom je menej rasistický oproti druhému v tej istej kategórii 
(„obmedziť počet detí“), študenti nevedeli odpovedať.  
Aktivitu sme otestovali aj na vysokoškolských študentoch (N=24, z toho 9 študujúcich 
aplikovanú psychológiu a 13 aplikovanú ekonómiu) v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, 
ktorí sa zapísali na voliteľný predmet Psychológia minoritných skupín na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied, UK v Bratislave. Inštruovaní boli podľa prvej verzie aktivity, t. j. „Čo 
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by sa dalo urobiť, aby Rómovia a Slováci spolu lepšie vychádzali?“ Ich návrhy riešení sú 
uvedené v Tabuľke 3. 
 
Tabuľka 3  
Návrhy riešení VŠ študentov prihlásených na predmet Psychológia minoritných skupín 

Návrhy riešení 
 

Jednoduché Komplikované 

Reálne 
 

 Usporiadanie spoločných 
podujatí (spev, tanec, šport), 
na ktorých by sa vzájomne 
prezentovali obe kultúry 

(majoritná aj menšinová). 
 Rómovia by mali mať 

možnosť častejšie 
vystupovať v masmédiách 
(ako moderátori, speváci, 

herci). 
 Organizácia interaktívnych 

diskusií, moderovaných 
sociológom alebo 

psychológom, ktorých by sa 
zúčastnili obe strany, 

Rómovia, aj príslušníci 
majority. 

 

 Väčšia prístupnosť 
pracovných miest pre 

Rómov. 
 Úprava sociálnych dávok, 

aby sa v tej istej výške 
vyplácali Rómom aj 

majorite*. 
 Zabezpečiť pre Rómov 
Komunitné centrá, v ktorých 

by sa mohli vzdelávať 
a ktoré by prispeli k ich 

integrácii. 
 Dôsledne zaviesť inkluzívne 

vzdelávanie a to už od 
materských škôl. 

 Zaviesť základný príjem, 
ktorý by dostávali všetci 
občania štátu 
automaticky. 

Nereálne 
 

  Vzájomné vzdelávanie 
smerujúce k integrácií 

* Takto to reálne funguje aj v súčasnosti 
 
Ako je z Tabuľky 3 vidieť, študenti neuviedli žiadne nenávistné návrhy, ale naopak, snažili sa 
riešiť situáciu Rómov konštruktívnymi spôsobmi. Z nich mnohé neboli zamerané len na 
minoritu, ktorá by mala niečo urobiť v prvom rade sama, ale naopak, týkali sa v rovnakej 
miere minority aj majority (spoločné podujatia, diskusie, základný príjem, inkluzívne 
vzdelávanie). V neposlednom rade je dôležité, že väčšinu svojich návrhov považovali za 
reálne uskutočniteľné, t.j. nejednalo sa o utopistické vízie.  
 
DISKUSIA A ZÁVER 
Z porovnania návrhov medzi troma skupinami sa javí, že vek študentov nemusí mať vplyv na 
mieru artikulovanosti názorov ani ich otvorené prezentovanie. Jedna skupina stredoškolákov 
bola schopná argumentovať aj reflektovať svoje návrhy podobne ako skupina 
vysokoškolákov, obe skupiny stredoškolákov nemali žiaden problém navrhovať aj 
kontroverzné či nenávistné riešenia. Výrazný rozdiel bol však v pomere konštruktívnych 
a nerepresívnych názorov na strane vysokoškolákov oproti stredoškolákom. To je však možné 
čiastočne vysvetliť aj tým, že vysokoškolskí študenti, ktorí sa dobrovoľne prihlásia na 
predmet Psychológia minoritných skupín a navyše už z neho aj niekoľko hodín absolvovali, 
by mali byť viac motivovaní hľadať konštruktívne riešenia vzájomného spolužitia medzi 
Rómami a majoritou než bežní stredoškoláci. 
Moderačný efekt prítomnosti rómskeho spolužiaka alebo dokonca moderátora bol 
diskutovaný (nie však testovaný) v jednej skupine stredoškolských študentov a aj medzi 
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vysokoškolákmi a v oboch skupinách odznel názor, že prítomnosť Róma by výsledky aktivity 
(pozitívne) ovplyvnila. V jednom prípade študenti aj bez takejto prítomnosti navrhli vyškrtnúť 
jeden represívny návrh zo zoznamu, pretože jeho zahrnutie a vizualizácia bola pre nich rušivá. 
Zapôsobil u nich teda akýsi autokorekčný mechanizmus, ktorý môže byť rôzne motivovaný, 
no z diskusie v danej skupine ako hlavný motív na vyškrtnutie vyplynul pocit hanby a  spätne 
uznaná nekonštruktívnosť návrhu. Skúsenosti s využívaním podobných interaktívnych techník 
pri preberaní citlivých alebo kontroverzných tém ukazujú, že takýto mechanizmus môže byť 
pre učenie sa i zmierňovanie predsudkov silnejší a účinnejší než aktívne zakročenie lektora. 
Morálnou dilemou však zostáva, ako sa zachovať pri vedení skupiny, v ktorej sa prejavia 
extrémne názory či prejavy otvorene nabádajúce k násiliu. Ak sa s nimi lektor rozhodne 
v záujme dokončenia aktivity pracovať, je podľa nás žiaduce, aby ich ako neprípustné označil 
aspoň po jej ukončení. 
Keďže aktivitu sme dizajnovali za účelom jej praktického využitia učiteľmi v stredoškolskom 
prostredí, počas záverečnej diskusie sme sa vo všetkých skupinách zamerali aj na jej 
zhodnotenie. Študenti všetkých skupín ju považovali za zaujímajú a atraktívnu, vysokoškolskí 
študenti reflektovali aj jej transformačný potenciál v nazeraní na tému spolunažívania medzi 
Rómami a majoritou. Žiadna skupina nenavrhla modifikáciu aktivity, aby lepšie poslúžila 
svojmu účelu. 
To, či aktivita v jednej alebo druhej verzii naozaj vedie k zmierňovaniu predsudkov, ukáže až 
testovanie v ďalšej fáze projektu.  
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Abstract: The paper analyses social representations of Roma and refugees during refugee 
crisis in autumn 2015, based on data from continuous free associations gathered in Slovak 
high school students (n=80) and from 2 focus groups with Slovak University students (n=19). 
The analysis draws on Image theory in political psychology (Alexander et al., 2005), the 
Stereotype content model (Cuddy et al., 2007) and the Integrated threat theory (Stephan & 
Stephan, 2000). The data suggests that social representations of Roma and refugees are based 
on the threat perception, both realistic (Roma, refugees) and symbolic (refugees). While the 
social representations of the refugees draw heavily on media representations and are 
characterized by the barbarian or dependent images, the social representations of the Roma 
are discursively legitimized by the experience from negative direct contact and are dominated 
by the dependent image. 
 
Key words: Roma, refugees, social representations, political discourse, threat  
 
Abstrakt: Príspevok analyzuje sociálne reprezentácie Rómov a utečencov počas utečeneckej 
krízy na jeseň 2015, na základe kontinuitných voľných asociácií zozbieraných u slovenských 
stredoškolákov (n=80) a 2 fókusových skupín so slovenskými vysokoškolákmi (n=19). 
Analýza vychádza z Teórie obrazov v politickej psychológii (Alexander et al., 2005), z 
Modelu obsahu stereotypov (Cuddy et al., 2007) a z Integrovanej teórie hrozby (Stephan & 
Stephan, 2000). Dáta naznačujú, že sociálne reprezentácie Rómov rovnako ako reprezentácie 
utečencov sú založené na vnímaní hrozby, tak realistickej (Rómovia, utečenci) ako aj 
symbolickej (utečenci). Kým sociálne reprezentácie utečencov sú výrazne sýtené mediálnymi 
reprezentáciami a sú pre ne charakteristické obrazy barbara resp. závislého; reprezentácie 
Rómov sú diskurzívne legitimizované skúsenosťami negatívneho priameho kontaktu a 
dominuje v nich obraz závislého. 
 
Kľúčové slová: Rómovia, utečenci, sociálne reprezentácie, politický diskurz, hrozba 
 
ÚVOD 
Tento text sa zameriava na sociálne reprezentácie Rómov a utečencov počas  utečeneckej 
krízy na jeseň 2015. Analýza okrem všeobecného konceptuálneho rámca sociálnych 
reprezentácií (Moscovici, 1961) vychádza z Teórie obrazov v politickej psychológii 
(Alexander et al., 2005), z rozšíreného Modelu obsahu stereotypov (Cuddy et al., 2007) a z 
Integrovanej teórie hrozby (Stephan & Stephan, 2000). 
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Podľa modelu obsahu stereotypov možno hovoriť o dvoch základných dimenziách vnímania 
iných spoločenských skupín (Cuddy, Fiske, & Glick 2007). Prvá dimenzia, srdečnosť 
(warmth), sa spája s vnímaním zámerov nečlenskej skupiny ako pozitívnych resp. 
negatívnych (priateľ/nepriateľ). Druhá dimenzia, schopnosť (competence), odráža vnímanú 
spôsobilosť nečlenskej skupiny konať v intenciách týchto zámerov. Tieto dimenzie sú 
navzájom ortogonálne a vytvárajú dvojdimenzionálny priestor so štyrmi kombináciami 
hodnotenia nečlenských skupín na týchto dimenziách (vysoká srdečnosť-vysoká schopnosť, 
vysoká srdečnosť-nízka schopnosť, nízka srdečnosť-vysoká schopnosť, nízka srdečnosť-nízka 
schopnosť). S jednotlivými kombináciami sa spájajú špecifické emócie a behaviorálne 
intencie, tak ako ich opisujú  Cuddy a kol. (2007). Hlavné typy emócií sú: opovrhnutie, obdiv, 
ľútosť a závisť. Hlavné typy behaviorálnych intencií sa týkajú aktívnej resp. pasívnej 
facilitácie a aktívneho resp. pasívneho škodenia (tamtiež).  
Teória obrazov špecifikuje až tri dimenzie medziskupinových vzťahov: relatívny kultúrny 
status, relatívna moc a kompatibilita cieľov (prehľad in Lášticová, Mišík, 2016). Obraz 
spojenca (ally) sa vyznačuje kompatibilitou cieľov, rovnakou mocou a rovnakým kultúrnym 
statusom nečlenskej skupiny, pričom sa spája s pozitívnymi emóciami a s prežívaním dôvery. 
Obraz nepriateľa (enemy) je priraďovaný nečlenskej skupine, ktorá je vnímaná ako ohrozenie, 
je mocensky rovnocenná a má rovnaký kultúrny status. Spája sa s emóciami ako hnev, 
frustrácia a nedôvera. Nečlenská skupina je vnímaná ako barbar (barbarian) vtedy, ak má 
vyššiu moc, nekompatibilné ciele, ale kultúrne je na nižšej úrovni. To sa spája s emóciami ako 
je znechutenie, strach či hnev. Obraz závislého (dependent) je priraďovaný slabšej nečlenskej 
skupine s nižším kultúrnym statusom. Členská skupina ju teda môže zneužiť a zasahovať do 
jej vnútorných záležitostí. Takéto vnímanie nečlenskej skupiny sa spája s emóciami ako je 
znechutenie, pohŕdanie či ľútosť. Napokon obraz imperialistu (imperialist) je priraďovaný 
nečlenským skupinám, ktoré majú vyššiu moc a vyšší kultúrny status, čo sa môže spájať 
s emóciami ako je strach alebo rešpekt resp. hnev a žiarlivosť (prehľad in Lášticová, Mišík, 
2016).  
Napokon integrovaná teória hrozby (Stephan, Stephan, 2000) sa usiluje popísať zložky, ktoré 
spôsobujú vnímanie hrozby medzi sociálnymi skupinami. Hovorí o dvoch základných typoch 
hrozby: realistickej a symbolickej. Realistická hrozba sa týka ohrozenia moci (vrátane 
fyzického útoku), zdrojov a všeobecného blaha členskej skupiny. Niekedy sa jej tiež hovorí 
materiálna hrozba. Symbolická hrozba sa týka ohrozenia náboženstva, hodnôt, systémov 
presvedčení, ideológie, filozofie, morálky či svetonázoru členskej skupiny.   
Slovensko nie je tradične cieľovou krajinou migrantov. Napríklad kým v rokoch 2002-2004 
na Slovensku bolo približne 10.000 žiadateľov o azyl ročne, v roku 2015 ich bolo len 330 
(Ministerstvo vnútra SR in Denník N, 2016). Reprezentatívny prieskum zo septembra 2015 
ukázal, že obavy Slovákov a Sloveniek spájajúce sa s migračnou krízou sa zväčša dotýkali 
bezpečnosti  a kultúrnej inakosti (60%, Agentúra 2muse, 2015). Najakceptovateľnejšou 
kategóriou utečencov boli deti (55%, tamtiež). Iný prieskum z toho istého obdobia (SÚ SAV, 
2015) ukazuje, že 70% respondentov sa príchodu utečencov obáva “veľmi” alebo “dosť”. 
Takmer polovica respondentov chce, aby sme utečencom pomáhali len v úplne nevyhnutných 
prípadoch a 19,4% odporúča nepomáhať im vôbec. Najčastejšie  obavy sa týkali zvýšenej 
kriminality a útokov islamistických extrémistov (cca 40%). O niečo menej často boli 
spomenuté obavy z neprispôsobivosti utečencov a nákladov spojených s ich prijatím (cca 
30%, SÚ SAV, 2015). 
Rómovia predstavujú približne 7.45% populácie Slovenska (Mušinka et al., 2014), a sú 
druhou najväčšou etnickou minoritou. Sú marginalizovaní v dôsledku štrukturálnych 
nerovností i predsudkov zo strany etnickej majority (Lášticová, Findor, 2016). Napríklad 
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Špeciálny Eurobaromoter z roku 2015 (European Commission, 2015) ukázal, že iba 17% 
slovenských respondentov by akceptovalo, ak by ich dieťa bolo v romantickom vzťahu 
s Rómom (priemer EÚ bol 53%). Toto percento bolo nižšie iba v Bulharsku (13%) a Českej 
republike (11%).  
V tomto výskume sme sa zamerali na porovnanie Rómov a utečencov z toho dôvodu, že 
k tomuto porovnaniu dochádzalo aj v politickom diskurze v jeseni 2015, kedy naplno 
prepukla utečenecká kríza. Napríklad premiér Fico sa opakovane usiloval diskurzívne ukotviť 
reprezentáciu utečencov do reprezentácie Rómov, teda neznáme do známeho. Rómov 
v jednom zo svojich prejavov síce označil za príslušníkov členskej skupiny, avšak zároveň za 
takých, s ktorými si majorita nedokáže poradiť. Do kontrastu s “našimi” Rómami postavil 
kultúrne úplne odlišnú nečlenskú skupinou – utečencov: “Krajina musí mať právo vybrať si 
človeka, o ktorého sa vie reálne postarať. Veď my nie sme schopní integrovať vlastných 
rómskych spoluobčanov, ktorých máme státisíce. Ako môžeme integrovať ľudí, ktorí sú niekde 
úplne inde tradíciami, náboženstvom, spôsobom života.” (Robert Fico, v prejave na výročí 
SNP 29. augusta, 2015, zdroj: Denník N, “Kiska a Fico o utečencoch: dva rôzne svety”, 7. 9. 
2015) 
Zamerali sme sa teda na to, či a prostredníctvom akých tém sú tieto dve sociálne kategórie 
prepojené v sociálnych reprezentáciách mladých Slovákov a Sloveniek. 
 
METÓDY A PARTICIPANTI 
Kontinuitné voľné asociácie boli zozbierané v októbri a novembri 2015, na 5 slovenských 
stredných školách a na vzorke 80 participantov a participantiek.2 Participant/ky boli 
požiadaní, aby zapísali všetky asociácie, ktorí im zídu na um, keď sa povie „utečenci“ a 
„Rómovia“. Participant/ky produkovali asociácie na obe podnetové slová po sebe. V prípade 
analýzy asociácií sme do úvahy brali iba prvých 5 produkovaných asociácií, keďže možno 
predpokladať, že práve tieto sú kultúrne najviac zdieľané (Plichtová, 2002). Následne sme 
uskutočnili ich tematickú analýzu (Plichtová, 2002). 
V tom istom období sme takisto uskutočnili dve väčšie fókusové skupiny so študent/kami FiF 
UK (n=19)3, pričom v jednej skupine boli zastúpení študent/ky z oblastí s nízkym podielom 
Rómov, a v druhej študent/ky z oblastí s vysokým podielom Rómov. Podnetovým materiálom 
pre fókusy bola úloha používaná v kvalitatívnom predvýskume v rámci Modelu stereotypných 
obsahov, v rámci ktorej sú participant/ky požiadaní, aby najprv. zapísali všetky skupiny 
v spoločnosti, ktoré sú podľa nich na najvyšších priečkach spoločenského rebríčka, potom 
všetky skupiny, ktoré sú na najnižších priečkach spoločenského rebríčka a napokon skupiny, 
do ktorých participant/ky zaraďujú samých seba. Vzhľadom na to, že Rómovia sa 
systematicky umiestňovali medzi tými, ktorých participant/ky radili na nižšie priečky 
spoločenského rebríčka, následná fokusová diskusia sa zameriavala na ich porovnanie s inými 
nízkostatusovými skupinami, na príčiny takéhoto zaradenia a na skúsenosti samotných 
participant/iek s príslušníkmi a príslušníčkami rómskej minority. Fókusy boli doslovne 
prepísané a následne sme uskutočnili ich tematickú analýzu. 
 
 

                                                           
2 Voľné asociácie zozbierali študenti a študentky aplikovanej psychológie na FSEV UK, v rámci kurzu Prax vo 

výskume v zimnom semestri 2015/2016, pod vedením prvej autorky. Prvú syntetickú analýzu dát na pojem 

„utečenci“ uskutočnila študentka FiF UK Dana Brunovská v rámci svojej praxe na ÚVSK SAV. Prvú syntetickú 

analýzu dát na pojem „Rómovia“ uskutočnila Simona Andraščiková. 

3 Fókusové skupiny uskutočnila a analyzovala Barbara Lášticová, konali sa v rámci kurzu Laboratórne výskumy 

v spoločenských debatách vedeného Anetou Világi a Pavlom Babošom na FiF UK v ZS 2015/2016. 
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VÝSLEDKY 
Súhrnne sme analyzovali 484 asociácií na podnetové slovo “utečenci” a 468 asociácií na 
podnetové slovo Rómovia. Induktívna tematická analýza vyústila do 7 kategórií asociácií pre 
slovo “utečenci” a do 6 kategórií asociácií pre slovo “Rómovia”.  
 
 

  
Graf 1. Tematická analýza kontinuitných voľných asociácií na podnetové slovo “utečenci”. 
 
Najpočetnejšiu kategóriu, ktorá zahŕňala 25% analyzovaných asociácií, sme označili pohyb 
(odkiaľ-ako-kam). Táto kategória obsahuje predovšetkým geografické a technické asociácie: 
odkiaľ utečenci prichádzajú, kam smerujú a aké sú ich spôsoby prepravy. Táto kategória 
zároveň vo významnej miere čerpá z mediálnych obrazov utečencov na počiatku utečeneckej 
krízy. Nasledujúce tri kategórie sa týkajú najmä realistickej hrozby. Druhá najpočetnejšia 
kategória  –  strach z neznámeho – sa týka množstva migrantov, obáv z chorôb a potreby 
zabrániť ďalšiemu narastaniu  migračnej vlny (18% analyzovaných asociácií ).Tretia 
kategória sa týka potenciálnych budúcich konfliktov a násilia v európskych hostiteľských 
krajinách, avšak aj asociácií týkajúcich sa ozbrojených konfliktov v krajinách, odkiaľ 
utečenci prichádzajú (15%). Štvrtá kategória sa týka ekonomických motívov i dôsledkov 
migrácie a neschopnosti politickej reprezentácie EÚ uspokojivo riešiť krízu (14%). 
Zostávajúce kategórie sme označili prijatie a pomoc, životné podmienky migrantov 
(vyvolávajúce emócie ľútosti a empatie a založené najmä na mediálnych obrazoch z 
utečeneckých táborov, 7%) a iná kultúra (7%). Táto posledná kategória asociácií sa týkala 
najmä islamu a obáv z problematickej integrácie migrantov do “našej” kultúry, čiže 
potenciálnej symbolickej hrozby. Menej ako 1% analyzovaných asociácií zostalo 
nezaradených. 
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Graf 2. Tematická analýza kontinuitných voľných asociácií na podnetové slovo “Rómovia”. 
 
 
Najpočetnejšiu kategóriu, ktorá zahŕňala 26% analyzovaných asociácií, sme označili životné 
podmienky/odpor. Týkala sa predovšetkým asociácií na bývanie v sociálne 
marginalizovaných rómskych osadách či na košickom sídlisku Luník IX, a opakovane 
zahŕňala nepríjemné zmyslové vnemy ako špina a zápach, ktoré si niektorí participanti spájali 
s emóciou odporu. Druhú kategóriu sme nazvali závislosť na štáte (20% analyzovaných 
asociácií) a týkala sa najmä referencií k tomu, že Rómovia podľa participantov a 
participantiek zneužívajú sociálny systém, čím pre nich znamenajú materiálnu hrozbu. Tretia 
kategória sa týkala rôznych etnoným, ktoré sa používajú na označenie Rómov (“Cigáni”, 
“menšina”, “spoluobčania”), avšak inak bola významovo prázdna a nazvali sme ju 
kategorizácia/nálepkovanie (20%). Štvrtá kategória (16%) sa týkala stereotypne 
negatívnych atribútov (”neprispôsobiví”) a správania (“zlodejíčkovia”). Zostávajúce 
kategórie sa týkajú kritiky vzťahov etnickej majority k Rómom (“rasizmus”, 
“diskriminácia”, 11%) a referencií k rómskej kultúre, ktorú participantky a participanti 
vnímali ako odlišnú od majoritnej kultúry (“hudba”, 6%). Menej ako 2% analyzovaných 
asociácií zostalo nezaradených. 
Participant/ky vo fókusovej skupine, v ktorej diskutovali študenti a študentky z oblastí s 
nízkym podielom rómskeho obyvateľstva, spontánne otvorili tému porovnania vnímanej 
realistickej resp. symbolickej hrozby, ktorú predstavujú Rómovia resp. utečenci. Práve preto 
sme sa rozhodli tieto dáta prepojiť s analýzou voľných asociácií: ukazujú totiž, že tieto dve 
sociálne kategórie sú navzájom diskurzívne prepojené  nielen v politickom, ale i v laickom 
diskurze, a že ich sociálne reprezentácie sú navzájom do seba ukotvené.  
Participant/ky formulovali hypotézu, že Slováci sa obávajú utečencov kvôli nedostatku 
skúseností z priameho kontaktu, pričom Rómov sa zas obávajú z dôvodov negatívnych 
skúseností z priameho kontaktu, respektíve z kontaktu sprostredkovaného inými ľuďmi či 
médiami. Jeden z participantov použil na označenie vzťahu majority k Rómom termín 
“domáci strach”. Je pozoruhodné, že takéto označenie sa objavilo práve v skupine 
participantov, ktorí do priameho kontaktu s Rómami pravdepodobne prichádzajú menej často, 
keďže k tomu v mieste svojho bydliska majú menej príležitostí. I napriek tomu si však 
sociálnu reprezentáciu utečencov ukotvujú do sociálnej reprezentácie Rómov. 
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P1: Možno z toho je ten strach taký, nie že u nás taký domáci, ale napríklad z imigranta a 
moslima máte strach preto, lebo nev... Naša kultúra, okrem toho, že sme mladý štát, aj 
celkovo proste, sa krátko vyvíjame, tak napríklad v Anglicku, viete keď tam už proste v 
Anglicku je dajme tomu 200 rokov sú už moslimovia, tak sú ľudia na to už takí zvyknutí, už to 
berú proste ako samozrejmosť, keď som bol ja v Anglicku tak dobre tá naša domáca 
povedala, že nemá absolútne žiadny problém s moslimami, proste áno, že má problém keď sú 
napríklad takí tí radikálni, hej, ale že s nimi v podstate žiadny problém nemá. U nás na 
Slovensku možno to je také, že tí ľudia nepoznajú ich a preto sa ich boja.  
P2: To vychádza z nejakých tých zlých skúseností.  
P1: Áno. To isté tých imigrantov, hej... zase boja sa toho, lebo je to, lebo je to halda ľudí s 
inou kultúrou a nepoznáme ich, ale tí Rómovia, to je taká naša, taký ten domáci strach.  
P2: Je to taký opodstatnený strach, aj keď sa pozeráte na správy, tak vždycky, každý deň je 
tam aspoň jedna správa, že Rómovia nejaká skládka, Rómovia bitka, Rómovia vražda a tak. 
Takže ono to je medzi tými Slovákmi také opodstatnené.  
Mod: A čo si o tom myslíte ostatní…  
P3: Hm, myslím že Rómovia sú oproti ostatným skupinám dosť zvýhodňovaní, vlastne, že oni 
dostávajú tie byty a tí invalidi ich proste nedostávajú a Rómovia ich dostanú…. 
(fókusová skupina č. 1, participanti z oblastí s nízkym podielom Rómov, študenti a študentky 
Bc. štúdia na FiF UK, n=9, november 2015) 
 
ZÁVERY 
Sociálne reprezentácie Rómov i utečencov sú založené na diskurzívnych zdrojoch, ktoré sa 
týkajú hrozby: realistickej (Rómovia i utečenci) a symbolickej (utečenci,  porov. Hargašová, 
Andraščiková, Lášticová, 2016, s. 60-66). Zdanlivo podobné témy, ktoré sýtia tieto sociálne 
reprezentácie, sa však spájajú s odlišnými emóciami. Napr. kategória “životné podmienky” sa 
v prípade Rómov spája s odporom, no v prípade utečencov sa spája so súcitom/ľútosťou voči 
utečencom. Sociálne reprezentácie utečencov sú silne sýtené ich mediálnymi reprezentáciami 
v čase výskumu a sú charakterizované obrazom barbara resp. závislého. Sociálne 
reprezentácie Rómov sú zas diskurzívne legitimizované negatívnymi skúsenosťami z 
priameho (i nepriameho) kontaktu a dominuje v nich obraz závislého. Obe tieto reprezentácie 
sú však významne sýtené i politickým diskurzom, ktorý podobne ako participant/ky ukotvoval 
sociálnu reprezentáciu utečencov do reprezentácie Rómov. Kým v prípade sociálnych 
reprezentácií Rómov je pri prípadných praktických intervenciách na zmierňovanie 
predsudkov potrebné zamerať sa na prácu s emóciou odporu (porov. Findor et al, 2016), 
v prípade utečencov je zrejme potrebné v prvom rade zmierňovať anxietu, napríklad 
prostredníctvom zamerania sa na individuálne príbehy migrantov a migrantiek. V oboch 
prípadoch je tiež potrebné pracovať s vnímanou realistickou i symbolickou hrozbou.  
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Abstract: The paper draws on contact hypothesis in social psychology (Allport, 1954; 
Pettigrew & Tropp, 2006), according to which direct contact is one of the most effective 
prejudice reduction tools. The paper focuses on high school teachers´ constructions of ethnic 
diversity in their schools and on its consequences for intergroup relations. 22 qualitative 
interviews were carried out with civic education teachers from Slovak high schools. Half of 
the interviews took place in schools from districts with low proportion of Roma population, 
half in schools from districts with high proportion of Roma population. The paper focuses on 
the perception of the Roma depending on whether the teachers come in contact with Roma 
students or not. The teachers discursively constructed intergroup relations in their schools as 
non-problematic, and the Roma students were described as atypical for the Roma minority. 
  
Key words: Roma, school, stereotypes, ethnic diversity, intergroup relations 
 
Abstrakt: Príspevok vychádza z kontaktnej hypotézy v sociálnej psychológii (Allport, 1954; 
Pettigrew & Tropp, 2006), v zmysle ktorej je priamy kontakt jedným z najefektívnejších 
nástrojov na zmierňovanie predsudkov. V príspevku analyzujeme, ako stredoškolskí učitelia 
a učiteľky konštruujú etnickú rozmanitosť vo svojej škole a jej dôsledky pre medziskupinové 
vzťahy. Uskutočnili sme 22 kvalitatívnych pološtruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi a 
učiteľkami Náuky o spoločnosti zo slovenských gymnázií. Polovica rozhovorov sa konala na 
školách v okresoch s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva, a polovica na školách v 
okresoch s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva. Špecificky sa zameriame na percepciu 
Rómov v závislosti od toho, či učiteľky prichádzajú do priameho kontaktu s rómskymi žiakmi 
alebo nie. Participanti a participantky v rozhovoroch konštruovali medziskupinové vzťahy 
v škole ako neproblematické, pričom však rómskych žiakov a žiačky konštruovali ako 
netypických pre celú kategóriu Rómov. 
 
Kľúčové slová: Rómovia, škola, stereotypy, rozmanitosť, medziskupinové vzťahy 
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ÚVOD 
V príspevku sú prezentované čiastkové výsledky projektu „Intervencie na zmierňovanie 
predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne 
testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.“ Cieľom projektu je vytvoriť 
a otestovať kontaktné intervencie na zmierňovanie predsudkov ľahko použiteľné v škole. 
Preto bolo jedným z prvých krokov mapovanie existujúcej situácie na školách z hľadiska 
skúseností a potrieb učiteľov a učiteliek.  Tento text sa dominantne zaoberá diskurzívnym 
konštruovaním etnickej rozmanitosti učiteľmi a učiteľkami náuky o spoločnosti na stredných 
školách. 
Teoretickým východiskom je kontaktná hypotéza v sociálnej psychológii (Allport, 1954 
Pettigrew, Tropp 2006), podľa ktorej pomocou priameho interpersonálneho kontaktu, ktorý 
prebieha v optimálnych podmienkach, dochádza k zníženiu predsudkov a medziskupinového 
skreslenia. Na Slovensku je sociálna vzdialenosť medzi etnickou majoritou a rómskou 
minoritou poväčšinou veľká (Vašečka, 2001) a efekt priameho kontaktu na zmierňovanie 
predsudkov voči Rómom nie je jednoznačný (pozri Kende, Hadarics, Lášticová, 2016, 
Rosinský, 2009, Gallová, Kriglerová, Kadlečíková, 2009), čo len potvrdzuje dlhodobé 
nastavenie spoločnosti vedúce k znevýhodňovaniu, odmietaniu, otvorenej či skrytej 
diskriminácii (Popper, Szeghy, Šarkozy, 2009). Podobne v populácii učiteľov a učiteliek boli 
identifikované predsudky voči Rómom (viac in Dráľ, Findor, 2016).  
 
METÓDA 
Do výskumu sa zapojilo 22 učiteľov a učiteliek zo slovenských gymnázii vyučujúcich Náuku 
o spoločnosti, alebo Občiansku výchovu. Polovica gymnázií sa nachádzala v oblasti s nízkym 
podielom Rómov a polovica v lokalite s vysokým podielom Rómov v okrese. Pri výbere 
gymnázií sme vychádzali z informácií v Atlase rómskych komunít na Slovensku (Mušinka et 
al., 2014). Predmetom pološtruktúrovaného rozhovoru boli predovšetkým skúsenosti so 
zmierňovaním predsudkov a stereotypov v škole, ale aj ďalšie oblasti (účinnosť metodík 
používaných na hodinách, charakteristika žiakov a lokality, skúsenosti s konfliktmi v škole, 
postoj k úlohe učiteľov v zmierňovaní predsudkov). Rozhovory boli nahrávané a doslovne 
prepísané. Pre účely tohto textu sme vybrali spolu 8 participantov a participantiek, ktorí 
prezentovali najväčšiu vs. najmenšiu zaangažovanosť v otázke riešenia medziskupinového 
napätia v prostredí školy, a to v oboch lokalitách (s vysokým, resp. nízkym podielom rómskej 
populácie). Pod mierou angažovanosti sme rozumeli prístup vyčujúcich, ktorý im umožňoval 
vnímať problematiku medziskupinových vzťahov ako dôležitú (resp. nedôležitú 
a neproblematickú) a bol spojený s častým a diferencovaným využívaním metodík (resp ich 
nevyužívaním) na zmierňovanie medziskupinového napätia. Rozhovory sme analyzovali 
pomocou induktívnej tematickej analýzy (pozri Petrjánošová, Graf, 2012). 
 
VÝSLEDKY 
Nižšie porovnáme výpovede z oboch lokalít v spôsobe, akým popisujú prítomnosť, resp. 
neprítomnosť Rómov v škole a v najbližšom okolí a ako sa vysporadúvajú s mierou priameho 
kontaktu s danou menšinou. Náš výber výrokov bol zámerný s účelom ilustrovať tendencie, 
ktoré sa vyskytli vo viacerých rozhovoroch. 
1. Lokality s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva  
Všetci participanti a participantky z daných lokalít sa zhodujú v tom, že Rómov žijúcich v ich 
okrese, je málo. Niektorí z nich takých žiakov či žiačky v škole ani nemali, niektorí za celú 
kariéru zažili len zopár. Napriek tejto spoločnej črte existujú rôzne spôsoby, ako túto 
skutočnosť popisujú a ako s ňou ďalej narábajú. 

1.1. Vyhýbanie sa problému  
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U: Myslím že iba jednu. ale ehm asi tak, jednu. [pozn.: Majú jednu Rómku v škole.] Ale 
nemám, akože neskúmala som, nemám o tom presnú vedomosť. 
I: Majú [žiaci a žiačky] tu a v okolí vášho mesta [...] možnosť vlastne stretnúť ľudí s rómskym 
pôvodom? 
U: Tak majú možnosť (jemný smiech). Niekde na stanici, v meste... 
I: V porovnaní možno s inými mestami na Slovensku, tak ? 
U: Hmm, podľa toho k čomu to prirovnáme. Keď sa prirovnáme k východu tak asi menej. 
Hmm (smiech), to je diskutabilné.  
I: Je to niekedy predmetom Vašich diskusií, alebo... 
U: Hmm, nie. (r. 104-114, učiteľka NOS, 18 rokov praxe, oblasť s nízkym podielom 
rómskeho obyvateľstva) 
Rómovia sa pohybujú v okolí školy, kde učiteľka pracuje, a niekoľko ich žije aj v lokalite. 
Vníma ich ako príslušníkov nečlenskej skupiny (outgroup), ako niekoho, kto je vonku. Ak je 
však nejaký žiak alebo žiačka rómskeho pôvodu, je už popisovaný ako súčasť školy 
(príslušník členskej skupiny), nepoukazuje sa na jeho etnikum, „neskúma“ sa to. Na rozdiel 
od rómskej žiačky, sú v popise participantky Rómovia tam „vonku“ ľahko identifikovateľní. 
Učiteľka popísala aj to, že rómska menšina nebýva predmetom  rozhovorov počas 
vyučovania. Ďalej popisuje názory žiakov a žiačok. 
I: Zvyknete sa niekedy baviť o Rómoch? 
U: Veľmi nie. Ako, niekedy áno, ale zas programovo nejako veľmi nie.  
I: A poznáte ich názory [názory žiakov a žiačok], na rómsku menšinu? 
U: (smiech)  
I: Či, či sa s tým stretávate počas hodín. 
U: Tak, niečo povedia, jasné, ale... Zasa to je také, no, ja neviem či to, viete ako keď dieťa 
niečo povie a berie to ako bernú mincu a teraz uzatvárať z toho nejaké veľké závery, také... 
neviem či je to ten správny spôsob. (r. 172-179, učiteľka NOS, 18 rokov praxe, oblasť 
s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
 
Z  odpovede vyplýva, že táto učiteľka  sa téme rómskej menšiny vo vyučovaní skôr vyhýba, 
rovnako nevedela vyjadriť postoj k vyjadreniam zo strany žiakov, bagatelizuje prípadné 
negatívne výroky a relativizuje ich prepojenie s konaním. Na viacerých miestach sa 
participantka vyhýbala konkretizovaniu postoja žiakov k Rómom (či k inej menšine), 
relativizovala ich verbálny prejav a snažila sa zdôrazňovať rozdiel medzi obsahom vyjadrení 
a reálnym konaním svojich študentov.  

[o akceptácii inakosti] Jedna vec je, čo povedia, druhá vec,  čo by urobili v nejakej situácii. A 
keďže my tu nemáme zase, tak ako som povedala na začiatku, nejaké naozaj také komunity, 
kde by  sa to dalo nejako vnímať, tak viete, povedať jedna vec, urobiť druhá vec. A robiť 
denno-denne alebo pravidelne. Takže k tomu zaujať asi nejaké adekvátne stanovisko. (r. 375-
378, NOS, 18 rokov praxe, oblasť s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
 
1.1. Problémom nie je etnická príslušnosť 
Iný participant si spomenul na jediného rómskeho žiaka v škole, kde učí. V okolí pozná len 
jednu dedinu, kde žijú nejakí Rómovia. 
 
Tak napríklad s tým [meno], čo je teda z tej rómskej menšiny, tak sem-tam občas zaznie od 
jeho spolužiakov, keď sa [meno] k niečomu vyjadrí, alebo zabŕdne do niečoho, lebo on 
niekedy tak samostatne, ani nečaká na výzvu, do všetkého sa musí zapojiť, proste chce na seba 
poukázať. [...] No a potom taký jeden spolužiak zakričal na neho, že, neviem či môžem 
povedať otvorene, že: „Buď ticho ty Cigoš špinavý.“ Na to je tu potom ten učiteľ, aby 
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zasiahol nejakým spôsobom. Samozrejme, kľudne, vľúdne, nie nejakým extrémnym spôsobom, 
nie z extrému, do extrému. (r. 177-183, učiteľ NOS, 2 roky praxe, oblasť s nízkym podielom 
rómskeho obyvateľstva) 
Učiteľ vníma žiakovu etnickú príslušnosť a osočovanie na jej základe považuje za situáciu, 
kedy treba zakročiť a neprehliadať také správanie. Ako vysvetľuje ďalej, za príčinu 
problémov označuje správanie žiaka, a nie to, že je Róm. 
Presne to je aj problém toho chlapca. Trieda by ho zobrala medzi seba, vôbec by im 
nezáležalo na tom, že je vlastne Róm, ale skôr ho vnímajú negatívne na základe jeho 
správania. Toto je tam ten hlavný problém.” (r. 385-388, učiteľ NOS, 2 roky praxe, oblasť 
s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
Tento výrok ilustruje situáciu, kedy je síce zrejme opodstatnené pripisovať žiakovu 
neobľúbenosť jeho nepríjemnému správaniu, no striktné oddeľovanie etnicky hanlivých 
pokrikov od problematického správania odmietaného žiaka môže učiteľovi brániť vidieť 
medziskupinové vzťahy v škole komplexnejšie. Nie je totiž zrejmé, či neprijateľné správanie 
žiaka je príčinou, alebo až dôsledkom jeho sociálneho vylúčenia v rámci triedy. 
 
1.2. Preventívne predchádzanie problémom  
Sú oblasti Slovenska, kde je ťažké stretnúť niekoho inej etnickej príslušnosti. Ďalší participant 
popisoval svoju lokalitu ako vysoko homogénnu a unifikovanú z viacerých hľadísk (etnicky, 
národnosťou, vierovyznaním). Možnosť priameho kontaktu žiakov s príslušníkmi rómskej 
menšiny je tu minimálna. Absenciu priameho kontaktu sprevádzajú silné predsudky voči nim.  
Ale v princípe, napríklad Rómov tu nemáme, máme nula. [...] Nula, hej. Jednu rodinu som 
poznal, ktorá v meste bývala, ale v podstate skúsenosť deciek, nie je tu žiadna s týmto.”  
(r. 93-95, učiteľ NOS, 19 rokov praxe, oblasť s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
O predsudkoch žiakov a žiačok hovorí otvorene, nevyhýba sa ich zhodnoteniu. 
Ak tak, ak to majú, tak jednoznačne voči rómskej komunite, jednoznačne, čo je paradoxné, 
lebo v živote väčšina z nich živého Róma nevidela, hej, ale samozrejme, žijeme v mediálnych 
dobách, takže oni majú veci okolo seba jednoznačne voči rómskej komunite... (r. 454-457, 
učiteľ NOS, 19 rokov praxe, oblasť s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
 
Podobne ako iné učiteľky a učitelia z našich rozhovorov, ani tento participant v prostredí 
školy nevidí problémy plynúce z medziskupinového napätia. Zároveň však konštatovanie „my 
tu tento problém nemáme“ nepovažuje za neproblematické. 
Boli problémy v zmysle takých klasických problémov, ktoré deti majú hej, kde si bojujú o moc 
v tej triede, hej, vodcovstvo a tak ďalej, prípadne mali sme aj nejaké, povedal by som, 
marginalizované decká hej v skupine, nikdy to nebolo na báze toho, že boli príslušníkmi 
nejakej menšiny alebo niečoho podobného, lebo ani nie sú, toto je ten problém, že naozaj my 
tu tento problém nemáme, my to skôr musíme práve simulovať niekedy aby, aby tie decká 
vôbec nejakým spôsobom vedeli, že aj takéto problémy sú v realite, hej. (r. 708-714, učiteľ 
NOS, 19 rokov praxe, oblasť s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva) 
Jeho odpoveďou na zdanlivo bezproblémovú situáciu počas výuky je poskytovanie podnetov, 
simulácia situácií  kontaktu s príslušníkmi nečlenskej skupiny  a snaha o formovanie 
tolerantných postojov u svojich žiakov, napríklad aj prostredníctvom predstavovaného 
kontaktu (pozri Lášticová, Findor, 2015). 
 
2. Lokality s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva  
Situácia je odlišná v prípade lokalít s vysokou koncentráciou Rómov. Žiaci sú 
v každodennom kontakte s Rómami, ktorý zväčša žiaci i učitelia charakterizujú ako negatívny 
a suboptimálny.  
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2.1. Rómovia ako materiálna a fyzická hrozba 
Každodennosť kontaktu žiakov a žiačok je posilnená opakovanou vnímanou pozíciou obrany 
pred rómskymi rovesníkmi ako aj posilňovaním odkazu vnímania hrozby od rodinných 
príslušníkov, kamarátov a známych, ktorí sa sústreďujú na menej časté, ale výrazne negatívne 
skúsenosti. 
Takže [žiaci a žiačky] idú domov, napríklad postavia sa títo [Rómovia] uprostred cesty, 
nechcú im dať prejsť, proste robia napriek hej. (...) Takže tak ich vnímajú, veľmi negatívne 
niekedy, ale väčšinou to sú skúsenosti z dedín, že im robia napriek. Hovoria „babka mala 
záhradu, nám zničili všetko, už pozbierajú úrodu“, takže... (r. 188-194, učiteľka NOS, 36 
rokov praxe, oblasť s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva). 
Okrem príkladov fyzických útokov či hrozieb žiaci reflektujú aj sociálnu situáciu Rómov. 
Opakujú neoverené informácie šírené neoficiálnymi zdrojmi, ktoré sú potvrdené často 
dôveryhodným zdrojom (ako rodičia) a vnímajú nespravodlivosť voči sociálnej situácii 
vlastnej rodiny. 
No, najčastejšie problémy sú tie, že naozaj sú zo sociálne slabšieho prostredi, a tak oni potom 
riešia, že čo všetko Rómovia dostávajú. Po finančnej stránke. Potom veľa krát sa naozaj stalo, 
že sme v prostredí, kde je veľa Rómov a veľa detí bolo napadnutých Rómami, napríklad išli zo 
školy a napadli ich cestou domov. (r. 88-91, učiteľka NOS, 19 rokov praxe, oblasť s vysokým 
podielom rómskeho obyvateľstva). 
 
2.2. Emócie: odpor 
Aj zdanlivo neutrálne situácie, ako cestovanie verejnou dopravou vo väčších skupinách, sa 
automaticky stretáva s odmietavou reakciou majority, ktorá v bežnej situácii vidí zámer. 
Taktiež fyzická blízkosť kontaktu asociuje fyziologické zmyslové vnemy (ako „smrad“) 
s negatívnymi charakterovými a behaviorálnymi prejavmi („neporiadnosť“, „vyžieranie 
daní“), ktoré sú na základe vnemov pripisované.  
Tak, že [žiaci a žiačky hovoria]„smradľaví Cigáni“, hej, pretože oni vyslovene cestujú 
napríklad do školy autobusom, kde fakt ide 20 Rómov, niekde sa presúva smerom napríkla do, 
do Prešova do nemocnice, alebo na Úrad práce a oni vyslovene fyzicky sú blízko, čiže tam je 
to okamžite, hej, „Oni sú smradľaví, oni sú neporiadni, oni sú vyžierači daní“ a tak ďalej čiže 
tiež to je časté. Hej, to by som veľmi klamala, keby som povedala, že to tak nie je, je to tak. (r. 
98-103, učiteľka NOS, 17 rokov praxe, oblasť s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva). 
 
2.3. Riešenie 1: vyhýbanie sa etnickému nálepkovaniu 
Práve opakovaný negatívny kontakt v kombinácii s informáciami s negatívnym podtónom, 
ktoré sa šíria bežnou komunikáciou aj médiami, sťažujú učiteľom a učiteľkám prácu v oblasti 
medziskupinových vzťahov. V snahe eliminovať napätie a konflikty v triede sa učitelia 
a učiteľky vyhýbajú označovaniu Rómov cez etnickú príslušnosť. Navyše, ako vyplynulo 
z viacerých rozhovorov, ani rómski žiaci a žiačky na školách sami seba neidentifikujú ako 
príslušníkov rómskej menšiny. 
...nehovorím, že som nerozoberala problematiku ľudských práv, ale nikdy som nepoužila 
pojem rómska menšina (...), vždy som hovorila len o sociálne slabých, nezabezpečených, čiže 
tam som, neviem, či to bola chyba, neviem to posúdiť,  ale nemala som odvahu ísť, lebo 
nevedela som, ako budú reagovať, ostatní ako by zareagovali a nechcela som zbytočne 
vyvolávať nejaký konflikt alebo napätie v tej triede. (...) Snažím sa nepoužívať to a snažím sa 
k tomu viesť aj deti, aby to nepoužívali práve preto, aby som v nich nevyvolávala to, že len 
Rómovia sú na vine, hej, čiže snažím sa vždy používať všeobecné pojmy, čiže aj keď som 
náhodou... mi ušlo, že „Rómovia“, som tak očkom pozrela na tých chalanov. Ale čo je 
paradoxné, že oni sa nepovažujú za Rómov, oni keď sú, lebo jednak si neuvádzajú rómsku 
národnosť a sa mi párkrát stalo, že oni sami o sebe nadávajú potom na Rómov, že oni sa 
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vôbec nepovažujú tieto deti za Rómov... (r. 539-558, učiteľka NOS, 27 rokov praxe, oblasť 
s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva). 
 
2.4. Riešenie 2: zaujatie perspektívy druhého 
So žiakmi sa učiteľky a učitelia usilujú s témou pracovať opatrne, vypočuť ich a snažiť sa 
navodiť atmosféru vcítenia sa do perspektívy druhého. Aktivitami zameranými na 
empatizáciu sa snažia dosiahnuť lepšie pochopenie určitých nepríjemných aspektov života 
Rómov v našej spoločnosti. 
No ja používam také tie akoby paralely, hej, že nech sa tí žiaci, neviem, skúsia predstaviť 
samých seba, hej (...) že by oni trebárs boli naozaj v nejakej spoločnosti, kde oni budú 
príslušníkom trebárs menšiny, aké je to prežívanie, ako myslím si, že na veľa vecí prídu, lebo, 
človek si naozaj vypočuje rôzne poznámky. Ale ja neviem, myslím si, že sú schopní toho 
prežívania a myslím si, že je to dobrá cesta, hej, trebárs som povedzme v triede, kde sú 
povedzme všetci ostatní iba Rómovia alebo som na kontinente, kde ja som divný lebo som 
biely, takže toto tak robievame, myslím si, že to celkom zaberá. (r. 353-361, učiteľka NOS, 14 
rokov praxe, oblasť s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva). 
 
2.5. „Sú to proste naši žiaci“  
Vyučujúci aj žiaci sa zhodujú na jednom: rómski žiaci na ich školách sú výnimkou z pravidla 
„typických Rómov z osád“. Vytvorením spoločnej identity s Rómami ako žiakmi jednej školy 
dochádza k zameraniu na pozitívne stránky a k bezproblémovosti kontaktu. To však nemení 
ich všeobecný pohľad na Rómov. 
Niekedy to naozaj tí naši žiaci dosť, ako by som to povedala, možno ťažko nesú, to spolužitie, 
hej a nemyslím si, že by to bolo z tej skúsenosti, čo majú v škole, lebo vravím, ako my naozaj 
rómskych žiakov máme, máme ich radi, ale sú to (úsmev)... proste naši žiaci, tam vôbec 
žiaden problém nie je v tom spolužití, ale v tých názoroch áno. (r. 353-361, učiteľka NOS, 14 
rokov praxe, oblasť s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva). 
 
ZÁVER  
V oblastiach s nízkym podielom rómskeho obyvateľstva sme ako najzávažnejšiu výzvu pri 
zmierňovaní predsudkov na školách identifikovali to, že niektorí učitelia a učiteľky sa 
uspokojili so zdanlivo „neproblematickou“ situáciou v ich škole. Pozitívom však je, že viacerí 
považujú i napriek tomu za potrebné pripraviť žiakov a žiačky na kontakt s (nielen) etnickou 
rozmanitosťou. Problémom však zostáva, že Rómovia sú (nielen) v oblastiach s vysokým 
podielom Rómov vnímaní ako materiálna a fyzická hrozba (Stephan, Stephan, 2000) 
a vzájomný kontakt Rómov a ne-Rómov učiteľky popisujú ako suboptimálny. Navyše, priamy 
a optimálny kontakt s rómskymi spolužiakmi a spolužiačkami nevedie ku generalizácii tejto 
pozitívnej skúsenosti na celú sociálnu kategóriu Rómov, keďže rómski spolužiaci nie sú 
vnímaní ako jej typickí členovia – a to ani žiakmi, ani učiteľ/kami. Na záver možno 
konštatovať, že pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám na slovenských 
školách sa netreba zamerať len na žiakov a žiačky, ale v rovnakej miere aj na ich učiteľov 
a učiteľky. Či už je ich angažovanosť v téme medziskupinových vzťahov vyššia alebo nižšia, 
sami môžu čeliť rôznym predsudkom a nedostatku podpory vo forme overených didaktických 
nástrojov pre prácu s témou. Je síce prítomná práca mnohých mimovládnych organizácii, no 
vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti je málo zastúpené. V prostredí škôl sa realizuje málo 
intervencií a prieskumov zameraných na zisťovanie postojov. Pri preberaní tém súvisiacich s 
menšinami kladú vyučujúci viac dôraz na vedomosti než na sociálne zručnosti žiakov a žiačok 
(Dráľ, Findor, 2016). Dostupnosť vhodných didaktických pomôcok pre účely zmierňovania 
predsudkov ako aj prípadné prehodnotenie časovej dotácie humanitných predmetov zostáva 
podľa nášho názoru výzvou pre zástupcov vzdelávacej politiky na Slovensku. 
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Abstract: The aim of the qualitative research study was to find out how members of 
community gardens in Bratislava experience psychological sense of community. The research 
sample consisted of 26 members of five community gardens that have received online 
questionnaire through community gardens groups at Facebook. The questionnaire consisted of 
eight open questions based on the theory of McMillan’s and Chavis’ (1986) on sense of 
community. We found out that sense of community among community gardeners corresponds 
with McMillan’s and Chavis’ (1986) four elements of sense of community. The members of 
community gardens most often experience sense of community through Membership in their 
community which is percieved mainly as developing, joyful and friendly, through conjoint 
spending of time with people who have strong relationship with nature. They have largely 
fulfilled their Need of growing healthy food especially vegetables, social contacts, ecological 
needs, and needs of spending their free time by pleasant acitivity. Emotional connection is 
built through close intimate relationships and by being themselves authentic in community. 
Members are generally very satisfied with their community and do not have any need to 
change it. However, they feel that they can Influence their community to extent they are 
willing to be active. Ideas of improvements are shared and decided about.  
 
Key words: community garden, sense of community, community psychology 
 
Abstrakt: Cieľom našej výskumnej štúdie bolo zistiť, ako prežívajú psychologický zážitok 
komunity členovia komunitných záhrad v Bratislave. Výskumnú vzorku tvorilo 26 členov 
piatich rôznych komunitných záhrad, ktorým bol online dotazník distribuovaný 
prostredníctvom skupín komunitných záhrad na sociálnej sieti Facebook. Dotazník pozostával 
z ôsmich otázok, vychádzajúcich z teórie zážitku komunity od McMillana a Chavisa (1986). 
Zistili sme, že prežívanie zážitku komunity členov komunitných záhrad korešponduje so 
štyrmi elementmi zážitku komunity podľa McMillana a Chavisa (1986). Zážitok komunity 
prežívajú respondenti najčastejšie prostredníctvom 1/ Členstva vo svojej komunite, ktorú 
vnímajú predovšetkým ako rozvíjajúcu, radostnú a priateľskú, cez spoločné trávenie času s 
ľuďmi, ktorí majú silný vzťah k prírode. 2/ Potreby - členovia majú do značnej miery 
naplnené svoje potreby dopestovania zdravých potravín najmä zeleniny, sociálne kontakty, 
ekologické potreby a potreby trávenia voľného času príjemnou aktivitou. 3/ Emocionálna 
väzba sa vytvára prostredníctvom blízkych intímnych vzťahov, a tým, že sú jej členovia 
v komunite autentickí a sami sebou. 4/ Vplyv - členovia sú všeobecne so svojou komunitou 
veľmi spokojní a nemajú žiadny dôvod ju meniť. Avšak, cítia, že môžu ovplyvniť ich 
komunitu v takej miere, do akej sú ochotní byť aktívni. Nápady na zlepšenie sú zdieľané 
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a rozhoduje sa o nich. 
 
Kľúčové slová: komunitná záhrada, zážitok komunity, komunitná psychológia 
 
ÚVOD 
V našej práci skúmame psychologický zážitok komunity v zážitkovej, voľnočasovej komunite 
členov komunitnej záhrady. Cieľom našej práce je preskúmať, ako členovia komunity 
prežívajú zážitok komunity v komunitných záhradách. Ako hovoria Firth, Maye & Pearson 
(2011), komunitné záhrady zažívajú renesanciu, keďže ľudia túžia znovu prepájať jedlo, 
prírodu a komunitu, čo je badateľné i na Slovensku, kde možno v dnešnej dobe pestovať 
zeleninu, ovocie, či kvety v niekoľko desiatkách komunitných záhrad, pričom ich počet stale 
stúpa. 
 
Zadefinovanie základných pojmov – komunita, zážitok komunity a komunitná záhrada 
Na úvod však najprv potrebujeme zadefinovať základné pojmy ako komunita, komunitná 
záhrada a zážitok komunity. Podľa Prettyho, Bishopa, Fishera & Sonna (2007) je vo 
všeobecnosti pojem komunita používaný na opis formálnej aj neformálnej spoločenskej 
organizácie, ktorá je buď ohraničená svojím umiestnením (napr. susedstvo, škola), alebo je 
tvorená na základe spoločných záujmov, cieľov alebo potrieb (napr. záujmový krúžok). 
Konkrétne vyšpecifikoval komunitu Sarason takto: ,,ľahko dostupná, vzájomne sa 
podporujúca sieť vzťahov, na ktoré sa môže človek spoľahnúť” (Halamová, 2014b, s. 21).  
Zážitok komunity ja na Slovensku, rovnako ako aj vo svete centrálnym a zároveň najviac 
skúmaným fenoménom komunitnej psychológie (Halamová, 2014a). ,,Psychologický zážitok 
komunity je ťažko operacionálne opísateľný, je to však vedomie asociované s prítomnosťou 
alebo vytváraním spoločného puta s druhými ľuďmi. Jeho strata alebo úpadok môže byť 
spojené s trvalým pocitom anómie, odcudzenia, izolácie a osamelosti, stratou osobného 
zaangažovania do komunity, a čo je snáď najdôležitejšie, môžu byť spojené s rastúcou 
neschopnosťou pestovať vzájomne obohacujúcu sieť vzťahov” (Glynn in Halamová, 2014b, s. 
22). Podľa Pretty, Bishop, Fisher a Sonn (2007) tento pojem je tiež používaný ako bežný 
laický termín odkazujúci na všeobecný pocit spolupatričnosti, pocit identity a podpory.  
Komunitná záhrada je miesto, kde ľudia pestujú ovocie, zeleninu, či kvety pre dobro 
komunity. Môže byť veľká, či malá; mestská, prímestská, či vidiecka. Môže pôsobiť na 
obecných pozemkoch, no i súkromných pozemkoch. Spoločným elementom pre všetky 
komunitné záhrady však je, že všetky takéto záhrady sú vytvorené a vedené členmi komunity 
v prospech danej komunity (Kirby & Peters, 2008). Môže to teda byť záhrada rôznych 
rozmerov, s rôznym počtom členov a za rozdielnym účelom pestovania, no vždy funguje v 
prospech komunity. Iné definície hovoria, že ,,komunitná záhrada je miesto hocikde, kde sa 
komunita ľudí spojí a záhradníči… pre potreby a radosť komunity” (Kirby & Peters in 
Michaels, 2013, s. 15). 
Najčastejšie citovanou teóriou psychologického zážitku komunity je McMillanova a 
Chavisova teória (1986), ktorú tu stručne predstavíme. Táto teória „zostáva hlavným 
teoretickým ukotvením pre väčšinu štúdií zážitku komunity'' (Mannarini, Fedi, 2009, s. 212) 
 
McMillan – Chavisova teória komunity a psychologického zážitku komunity  
McMillan a Chavis definujú zážitok komunity ako „prežívanie príslušnosti a vedomie toho, že 
členom záleží jeden na druhom a na ich skupine, spoločné presvedčenie o tom, že potreby 
členov budú naplnené prostredníctvom ich záväzku byť spolu“ (1986, s. 9). Podľa nich 
zážitok komunity pozostáva zo štyroch elementov, ktoré vzájomne spolupôsobia a podieľajú 
sa na jeho vytvorení. Sú to Členstvo – vnímanie vlastnej príslušnosti a seba ako časti väčšieho 
celku, Vplyv – vzájomné pôsobenie medzi členom a komunitou, Integrácia a naplnenie 
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potrieb – vnímanie komunity ako napĺňajúcej potreby svojich členov a Zdieľaná emocionálna 
väzba – ktorá vyjadruje mieru a úroveň kvality vzťahov a komunikácie v komunite. 
Členstvo 
Členstvo znamená v tejto teórii vnímanie svojej príslušnosti a seba ako časti väčšieho celku. 
Patrí sem aj vnímanie skupinových hraníc, ktoré určujú, kto ešte je a kto už nie je členom 
skupiny. Hranice poskytujú členom emocionálne bezpečie, nevyhnutné pre vytvorenie 
intimity a zdieľanie sa so svojimi pocitmi a potrebami. Takéto emocionálne bezpečné 
prostredie je potrebné na to, aby ľudia niekde mohli byť sami sebou a mohli vidieť seba 
samých odzrkadľovať sa v druhých ľuďoch a v ich reakciách. Pocit príslušnosti a identifikácie 
v sebe obsahuje presvedčenie a pocit, že človek zapadne do skupiny, že je akceptovaný 
skupinou a že sa s ňou stotožňuje - „toto je moja skupina“. Silný pocit identity podporuje aj 
spoločný systém symbolov v skupine napríklad mýty, historky, rituály, slávnosti, sviatky, 
prázdniny, používanie špeciálneho jazyka alebo oblečenia a mnohé iné.   
Vplyv 
Pod pojmom Vplyv rozumejú vzájomné pôsobenie medzi členom a jeho skupinou. Toto 
pôsobenie sa uplatňuje obojstranne: jednak jednotlivec môže ovplyvňovať svoju komunitu, 
ale samozrejme aj komunita môže ovplyvňovať svojho člena. Existuje názor, že na to, aby sa 
člen cítil byť priťahovaný skupinou, musí mať nejaký vplyv na to, čo skupina robí (McMillan, 
Chavis, 1986). Na druhej strane je ale súdržnosť skupiny podmienená schopnosťou skupiny 
ovplyvniť svojich členov. Viaceré výskumy poukázali na to, že komunity a skupiny sú 
súdržnejšie, keď vodcovia ovplyvňujú členov a členovia vodcov súbežne (McMillan, 1996). 
Tiež sa zistilo, že čím nerovnomernejšie je rozdelená moc v skupine, tým bezohľadnejší 
a bezcitnejší sú všetci členovia takejto skupiny voči sebe. Okrem toho sa zistilo, že spoločné 
podieľanie sa na moci a rozhodovaní v skupine vedie k väčšej identifikácii so skupinou, 
väčšej spokojnosti a silnejšej súdržnosti skupiny.  
Integrácia a naplnenie potrieb 
Integrácia a naplnenie potrieb závisí od toho, či jednotlivec vníma, že členstvo v danej 
skupine mu pomôže naplniť jeho potreby. Prehľad odbornej literatúry ohľadne skupinovej 
súdržnosti poukazuje na zaujímavý fakt, že jedinci sú priťahovaní k svojim skupinám 
v priamej úmere s uspokojením, ktoré v rámci nich dokážu pre seba vyťažiť (McMillan, 
1996). Výskumy tejto oblasti identifikovali hlavné druhy posilnenia, ktoré pôsobia príťažlivo 
pre členov. Sú to napríklad status, ktorý vyplýva z členstva v danej skupine, úspešnosť danej 
skupiny, kompetentnosť a schopnosti ostatných členov skupiny, prostredie a ľudia v skupine, 
ktorí poskytujú maximum pozitív pre člena skupiny, v ktorej sa môžu členovia najlepšie 
uplatniť a realizovať. Hlavným princípom je, že ľudia robia to, čo pomáha uspokojovať ich 
potreby. Keďže individuálne hodnoty sú zdrojom potrieb jednotlivca, tie hodnoty, ktoré sú 
spoločne zdieľané v skupine sú veľmi silným integrujúcim prvkom pre komunitu (Doolitle, 
MacDonald, 1978). Preto sú optimálne komunity tie, ktoré sú schopné dať dokopy ľudí tak, že 
napĺňaním cieľov komunity a potrieb druhých ľudí, napĺňajú títo ľudia zároveň aj svoje 
vlastné potreby.  
Zdieľaná emocionálna väzba 
Zdieľaná emocionálna väzba je určujúcim prvkom pravej komunity a zahŕňa v sebe mieru a 
úroveň kvality vzťahov medzi členmi v skupine. Pre vytvorenie zdieľanej emocionálnej väzby 
v rámci komunity sú dôležité tak kvalita (McMillan, Chavis, 1986) ako aj kvantita (Výrost, 
Slaměník, 1997) medziľudských vzťahov. To znamená, že pozitívnejšie i častejšie kontakty 
ľudí pomáhajú vytvoriť pevnejšie puto medzi nimi. Zdieľaná emocionálna väzba v sebe 
zahŕňa aj záväzok a presvedčenie, že členovia budú spolu tráviť čas, zdieľať spoločné miesto, 
spoločné zážitky a teda aj spoločnú históriu. Miera, do ktorej členovia komunity spolu 
zdieľajú zážitky a vlastnosti týchto zážitkov môžu zvyšovať alebo znižovať zážitok komunity. 
Platí, že čím dôležitejší je spoločný zážitok do ktorého sú spoločne zaangažovaní, tým väčšie 
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emocionálne spojenie sa medzi zúčastnenými vytvára. Okrem toho aj intenzita osobného 
zaangažovania ovplyvňuje mieru, do ktorej ľudia prežívajú emocionálnu väzbu s druhými. 
Ľudia, ktorí venujú viac času a energie nejakej veci sú na nej pochopiteľne viac emocionálne 
zainteresovaní.  
  
Prehľad doterajších výskumných štúdii komunitných záhrad 
Z historického hľadiska, komunitné záhrady vznikli ako odpoveď na krízu. Niektorí autori 
uvádzajú ich začiatky do konca 19.storočia (Okvat, Zautra, 2011), niektorí zasa hovoria 
špecificky o prvej komunitnej záhrade v Detroite už v roku 1893 (Kurtz, 2001) kým iní 
hovoria až o väčšom rozšírení počas obdobia svetových vojen (Egli, Oliver, Tautolo, 2016) 
kedy ich cieľom bolo zabezpečiť obživu pre chudobných či nezamestnaných s minimálnym 
transportom. V súčasnosti sú komunitné záhrady zakladané aktivistami skôr ako alternatíva 
zabezpečovania zdravých potravín a spôsob ako sa zapojiť do outdoorových fyzických 
a sociálnych voľnočasových aktivít. 
Na Slovensku sú komunitné záhrady relatívne novým fenoménom. Najstaršia fungujúca 
komunitná záhrada v Bratislave (Krasňanský zelovoc) začala v roku 2012 svoju prvú 
pestovateľskú sezónu. Okrem hlavného mesta sa členmi komunitnej záhrady môžu stať 
napríklad i obyvatelia Banskej Bystrice, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Nitry, Košíc, či 
Zvolena. Zhruba polovica komunitných záhrad na Slovensku sa rozprestiera práve v 
Bratislave, čo možno pravdepodobne pripísať faktu, že záhrady tohto charakteru sú typické 
pre mestské oblasti. Okrem toho môže byť komunitná záhrada výhodná aj pre samotnú 
samosprávu, ktorá môže ušetriť za starostlivosť o verejné priestory (Komunitné záhrady na 
Slovensku: Pestujeme jedlo namiesto trávnikov, 2016). 
Väčšina výskumov týkajúcich sa komunitných záhrad je novšieho dáta - z 21. storočia a vo 
veľkom množstve poukazujú na zmenu v príjme ovocia a zeleniny členov komunitných 
záhrad, či na zlepšenie sociálnych vzťahov alebo well-being. Žiadna výskumná štúdia doteraz 
však nepoukazuje na vzťah medzi komunitným záhradníčením a psychologickým zážitkom 
danej komunity. Existuje však veľké množstvo výskumov skúmajúcich komunitné záhrady, 
ktoré vymenúvajú celú škálu benefitov či už pre mesto, jednotlivcov alebo pre komunitu. 
Vzťahu komunitných záhrad a well-beingu sa venovali Kingsley, Townsend a Henderson-
Wilson (2009). Komunitná záhrada bola členmi vnímaná ako miesto, kde sa môžu spoločne 
zísť a utiecť pred každodenným tlakom, ako zdroj rád a sociálnej podpory, či ako miesto, 
ktoré im dalo zmysel pre hodnoty. Taktiež bolo z odpovedí respondentov vidieť duchovné, 
nutričné a zdravotné prínosy prameniace z členstva v komunitnej záhrade. Z tohto 
kvalitatívneho výskumu je zrejmé, že komunitná záhrada svojim členom jednoznačne 
poskytuje okrem dopestovaného ovocia a zeleniny aj spektrum iných benefitov. 
Carney et al. (2012) vo svojej štúdii skúmali súvis členstva v komunitnej záhrade a príjmu 
ovocia a zeleniny. Výskum ukázal, že po dvoch sezónach záhradníčenia narástlo množstvo 
prijatej zeleniny u dospelých štvornásobne. U detí množstvo skonzumovanej zeleniny vzrástlo 
v priemere takmer trojnásobne. Veľa rodín dodalo, že to bolo zapríčinené najmä tým, že 
týmto spôsobom ušetrili peniaze na jedle a vedeli, že to, čo konzumujú, je zdravé a 
neobsahuje žiadne pesticídy. 
Agustina a Beilin (2012) sa venovali skúmaniu komunitných záhrad, ktoré boli súčasťou 
začleňovacieho procesu pre imigrantov. Komunitné záhrady poskytujú týmto ľuďom priestor 
stretnúť sa s inými ľuďmi, čím sa podporuje ich sociálne začlenenie, no zároveň im poskytujú 
priestor na zachovanie ich kultúrnej identity. Konkrétne Agustina a Beilin skúmali adaptáciu 
migrantov v rámci záhradkárskeho prostredia tým, že zvažovali, do akej miery kultúrne 
zvyklosti v záhradníčení vplývajú na schopnosť adaptovať sa v novej krajine. Zistenia 
potvrdzujú zložitý vzťah medzi klasickými záhradnými praktikami (záhradnej kultúre) a 
realitou v komunitnej záhrade. 



71 
 

Been a Voicu (2006) v New York City niekoľko rokov porovnávali ceny nehnuteľností, ktoré 
sa nachádzali do určitej vzdialenosti od komunitnej záhrady, s nehnuteľnosťami, ktoré boli od 
komunitnej záhrady ďalej, no stále v rovnakej mestskej časti. Skúmali tiež, či vznik novej 
záhrady spôsobil nejaké zmeny v susedstve, prípadne o aké zmeny sa jednalo. Zistili, že 
otvorenie komunitnej záhrady má pozitívny vplyv na žiadateľnosť nehnuteľnosti vo 
vzdialenosti do približne 300 metrov od záhrady a že tento vplyv časom narastá, pričom 
najväčšie zmeny v susedstve spôsobili záhrady, ktoré boli otvorené v najviac znevýhodnených 
štvrtiach.  
Lindemann-Matthies a Brieger (2016) vo svojich dvoch korešpondujúcich štúdiach skúmali 
hypotézu, či komunitné alebo mestské záhrady pridávajú prostrediu na estetickej hodnote. V 
dotazníku mali respondenti vyjadriť svoj názor k rôznym scenárom so záhradami a svoj postoj 
k záhradám v mestách. Výsledky naznačujú, že záhrady môžu prispieť k zvýšenej atraktivite 
mestských oblastí, avšak nie vždy. Zatiaľ čo kvetinové záhony a usporiadané políčka so 
zeleninou v porovnaní s konvenčnými trávnikmi zvýšili estetický vzhľad mestskej zelene, 
pestovanie v nádobách (črepníkoch) pôsobilo na ľudí chaoticky a naopak nepridali mestu na 
estetickej hodnote. Napriek tomu, že kvetinové scenáre boli preferovanejšie než zeleninové 
scenáre z estetického hľadiska, respondenti by skôr privítali viac miesta na pestovanie 
zeleniny ako kvetinových záhonov. Autori na záver predpokladajú, že záhrady, ktoré by 
kombinovali kvety aj zeleninu, by boli pre mestské časti najprínosnejšie nielen z estetického 
hľadiska, ale aj z ekologického. 
Alaimo, Reischl & Ober Allen (2010) vo svojej štúdii skúmali vzťah medzi členstvom v 
komunitnej záhrade, susedskými stretnutiami a vnímaním sociálneho kapitálu na 
individuálnej aj susedskej úrovni. Výsledky naznačujú, že účasť na susedských stretnutiach 
rozširuje individuálne aj susedské vnímanie sociálneho kapitálu asociovaného s komunitnými 
záhradami. 
Teig, Amulya, Bardwell, Buchenau, Marshall & Litt (2009) robili výskum, v ktorom zisťovali 
sociálne procesy, ktoré by mohli objasniť vzťah medzi záhradami, členstvom v komunitnej 
záhrade a zdravím. Analýzou dát z pološtrukturovaných rozhovorov zistili, že členovia 
zotrvávajú v komunitných záhradach najmä vďaka sociálným výhodam, ktoré z tohto členstva 
plynú. Záhradkári často opisovali záhradu ako miesto, kde sa spájajú viaceré kultúrne 
pozadia, kde majú pocit, že patria do komunity, či ako priestor, kde sa stretávajú s rodinou, 
priateľmi a susedmi. Záhrady boli popísané ako priestor, ktorý nie je len na pestovanie ovocia 
a zeleniny, ale aj na pestovanie nových priateľstiev. Niektorí členovia uviedli, že mali v 
živote problémy so sociálnym začleňovaním, no záhrada im poskytla bezpečný a jednoduchý 
spôsob ako byť plnohodnotným členom skupiny.  
Egli et al. (2016) urobili prehľad doterajších publikácií týkajúcich sa benefitov komunitných 
záhrad. Témy rozčlenili na dve oblasti: Majoritné témy (Ginn, 2012) ako zdravá telesná 
hmotnosť, fyzická aktivita či potravinové zabezpečenie a minoritné témy (Buckingham, 2005) 
respektíve tie, ktoré sa týkali špecifických konceptov majoritných tém ako napríklad 
ekonomické benefity zabezpečovania si potravín. Viac v Tabuľke 1 a v Obrázku 1. 
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Obrázok 1. Egli et al. (2016) Model komunitných záhrad a well-beingu 
 
  Tabuľka 1  
  Egli et al. (2016) Kategorizácia majoritných a minoritných tém 

Majoritná téma Minoritná téma Literatúra 

Nutrične zdravé prostredie  

Zdravá telesná 
hmotnosť 

Konzumácia ovocia a 
zeleniny 

Alaimo et al., 2008, Hanbazaza et al., 
2015 and Litt et al., 2011 

Vplyv sociálnych 
sietí 

Zick et al., 2013 

Fyzická aktivita 
Kontakt s prírodou Maller et al., 2006 

Pravidelný pohyb Park et al., 2014 

Potravinové Ekonomické benefity Litt et al., 2011 and Wang et al., 2014 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211335516300249
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Majoritná téma Minoritná téma Literatúra 

zabezpečenie Skrátenie 
dodavateľského 
reťazca 

Wang et al., 2014 

Sociálne zdravé prostredie 

Vlastníctvo a 
pýcha 

Redukcia kriminality Art McCabe, 2014 

Zníženie stresu Art McCabe, 2014 

Urbánne 
skrášľovanie 

Občiansky 
aktivizmus 

Saldivar-Tanaka and Krasny, 2004 

Politický aktivizmus Litt et al., 2011 

Komunitná 
súdržnosť 

Kultúrna identita 
Graham and Connell, 2006 and Li et al., 
2010 

Zdieľané ciele a 
zážitky 

Buckingham, 2005 

 
CIEĽ ŠTÚDIE 
Cieľom našej práce bolo zmapovať ako vnímajú členovia komunitných záhrad psychologický 
zážitok komunity v komunitných záhradách a do akej miery korešponduje s teóriou 
McMillana a Chavisa (1986). 
 
VÝSKUMNÁ VZORKA 
Výskumný súbor tvorilo 26 respondentov členov komunitných záhrad na Slovensku, z toho 
16 žien (62%) a 10 mužov (38%). Priemerný vek bol 35 rokov, pričom najmladší respondent 
mal 21 rokov a najstarší 63 rokov (SD = 8,10). 14 respondentov (54%) uviedlo že sú 
ženatí/vydaté, 3  (11%) sú v partnerskom vzťahu a 9 (35%) označilo svoj rodinný stav ako 
slobodný/á. Väčšie množstvo respondentov malo deti, ako bolo bezdetných a maximálny 
počet detí u respondenta boli 3 (AM = 1,19; SD = 0,96). Čo sa vzdelania týka, dokončené 
stredoškolské vzdelanie s maturitou dosiahlo 10 opýtaných (38%), vysokoškolské prvý stupeň 
mali vyštudované dvaja respondenti (8%), dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa bolo u respondentov zastúpené najviac - 12 (46%) a napokon vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa označili dvaja participanti (8%). Najväčšie zastúpenie participantov bolo zo 
záhrady Krasňanský zelovoc - 9. Ďalej nasledovala záhrada Vinica Pionierska, z ktorej bolo 6 
respondentov, Vodárenská - 5 respondenti a komunitná záhrada Devínska Nová Ves, tiež so 4 
respondentmi, z komunitnej záhrady Zeleninovo boli 2 participanti. Dĺžka členstva v 
komunitnej záhrade sa u jednotlivých členov líšila v značnej miere a to od doby 3 mesiacov 
až po dobu 4 rokov. Priemer členstva u tejto výskumnej vzorky vyšiel na 1 rok a 10 mesiacov. 
Frekvencia účasti na aktivitách v záhrade sa taktiež líšila - možnosť viackrát za týždeň 
uviedlo 8 respondentov (31%), 1x za týždeň 6 respondentov (23%), 1x za dva týždne taktiež 6 
(23%), 1x za mesiac 4 (15%) a menej ako raz za mesiac chodia do záhrady 2 (8%) z 
celkového počtu záhradkárov, ktorí dotazník vyplnili. 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2211335516300249
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300249
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ZBER DÁT 
Dáta boli získané stratifikovaným výberom, pri dodržaní dobrovoľnosti účasti na výskume. 
Oslovené boli všetky komunitné záhrady aktuálne fungujúce na území Bratislavy a ich 
členovia. Zber dát prebiehal prostredníctvom internetového dotazníku v mesiaci marec v roku 
2016. Tento dotazník sme zdieľali do skupín jednotlivých komunitných záhrad na sociálnej 
sieti Facebook. 
 
SPRACOVANIE DÁT 
Realizovaný výskumný projekt bol súčasťou širšie koncipovaného výskumu, týkajúceho sa 
komunitných charakteristík členov komunitných záhrad. Pokiaľ ide o spôsob spracovania dát, 
odpovede na nižšie uvedené otvorené otázky boli spracované kvalitatívnou metodológiou 
konkrétne (a) obsahovou analýzou, ktorá spočívala v štruktúrovaní kvalitatívnych dát do 
základných domén, kategórií, subkategórií a charakteristík; a (b) frekvenčnou analýzou, s 
cieľom vyjadriť množstvo výskytu jednotlivých typov odpovedí a (c) analýzou 
najvýraznejších atribútov zážitku komunity v komunitnej záhrade. Autorky najprv každá 
samostatne spravili kvalitatívnu analýzu dát a potom spoločne konsenzom hľadali optimálne 
kategorizácie dát. 
 
VÝSKUMNÉ METÓDY 
Metódou zberu dát pri našom výskume bol širšie koncipovaný dotazník, ktorý obsahoval 
okrem informovaného súhlasu aj sociodemografické údaje, dotazník zážitku komunity a sadu 
desiatich otvorených otázok týkajúcich sa zážitku komunity v komunitných záhradách, 
z ktorých 8 ďalej aj analyzujeme. Týchto osem otázok sme systematicky vytvorili na základe 
teórie McMillana a Chavisa a ich štyroch elementoch (skrátene nazvané potreby, členstvo, 
väzba a vplyv). Otázky zneli nasledovne: 
1. Čo Vás motivovalo stať sa členom komunitnej záhrady? (Potreby) 
2. Do akej miery táto komunita napĺňa Vaše potreby a ktoré potreby to sú? (Potreby) 
3. Aké to pre Vás je, byť členom tejto komunity? (Čo to pre Vás znamená? Čo Vám členstvo 
prináša? Ako členstvo prežívate?) (Členstvo) 
4. Aké sú podľa vás typické charakteristicky tejto komunity? (Členstvo) 
5. Do akej miery môžete byť v tejto komunite sám sebou? (slobodne vyjadrovať svoje 
myšlienky, pocity, slobodne prejavovať svoje správanie) (Väzba) 
6. Do akej miery sa cítite byť emocionálne blízko k ľuďom v tejto komunite? (Väzba) 
7. Aké veci, by ste na fungovaní tejto komunity chceli zmeniť? (Vplyv) 
8. Do akej miery vnímate, že môžete ovplyvňovať dianie v tejto komunite? (Vplyv) 
 
VÝSLEDKY 
Analýzou kvalitatívnych dát sme v odpovediach od 26 respondentov na našich 8 otázok 
identifikovali 485 kódovaných charakteristík, ktoré popisujú skupinu členov komunitnej 
záhrady, ktorej sú respondenti členmi. Kódované charakteristiky vnímania zážitku komunity 
sme ďalej zatriedili do 26 subkategórií, 8 kategórií a napokon do 4 zastrešujúcich domén. Z 
výsledkov vyplýva, že frekvenčne najviac zastúpenou doménou je Členstvo (f = 39,6%). Na 
druhom mieste je z frekvenčného hľadiska doména Integrácia a naplnenie potrieb (27,4%) a 
zvyšné dve domény sú zastúpené nasledovne - Zdieľaná emocionálna väzba (19,4%) a Vplyv 
(13,6%). Pre porovnanie štyroch základných domén uvádzame Graf 1.  
 
Členstvo  
Doména Členstvo bola najviac zastúpená a to počtom 192 výpovedí (t.j. 39,6% z celkového 
počtu odpovedí). Na základe týchto výpovedí sme identifikovali dve základné kategórie: 
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• Charakteristiky členstva - kategória Charakteristiky členstva pomenúvala charakteristiky 
členstva v komunite a definovali sme tri subkategórie: 

- Charakteristiky komunity  
- Charakteristiky členov 
- Charakteristiky aktivít 
• Nevyjadruje sa k členstvu - kategória obsahujúca jedinú subkategóriu, kde boli priradené 

výpovede ľudí, ktorý sa nevedeli k otázke členstva vyjadriť: 
- Neviem 
 
Pre lepší prehľad prikladáme kategorizačnú tabuľku (Tabuľka 1) domény Členstvo i s 
vybranými citáciami z výpovedí respondentov na ilustráciu.  

 
 
Graf 1. Základné domény vo výpovediach respondentov (n = 26; f = 485) 
 
Tabuľka 1  
Kategorizačná tabuľka domény Členstvo, v ktorej sú roztriedené zakódované charakteristiky 
do subkategórií, kategórií a domén, ich frekvenčné zastúpenie; pri jednotlivých 
charakteristikách uvádzame citácie od respondentov 
 

Charakteristiky členstva v komunitných záhradách (f = 192; 39,6%) 

 
CHARA

KT 
ER 

I 
S 
T 
I 

KY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Charakte
ristiky 

Negatívne charakteristiky 
(1) 

131 188 

„Uzavretá, malá, 
hierarchická.“ 

Pozitívne charakteristiky   

Rozvíjajúca (16) „Je v štádiu vývoja.“ 

Príjemná, radostná (13) „Som šťastná.“ 

Priateľská (11) „Priateľstvo.“ 

39,6%

27,4%

19,4%

13,6%

Členstvo Integrácia a naplnenie potrieb

Zdieľaná emocionáľna väzba Vplyv
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ČL 
EN 
S 
T 
V 
A 

komunity 

Súdržná (9) 
„Je to dobrý pocit, keď 
viem, že niekam 
patrím.“ 

Aktívna (7) „Aktivita.“ 

Zmysluplná (6) 
„Je to pre mňa dôležité 
lebo v tom vidím 
zmysel.“ 

Motivujúca (6) 
„Načerpám energiu 
v kolobehu mestského 
zhonu v Bratislave.“ 

Pracovitá (6) 
„Táto komunita je 
pracovitá.“ 

Zdravá (5) „Zdravý životný štýl.“ 

Starostlivá, pomáhajúca (5) „Starostlivá.“ 

Uvoľnená (5) „Uvoľnená.“ 

Spolupracujúca (5) „Spolupráca.“ 

Slobodná (5) „Sloboda.“ 

Zaneprázdnená (4) „Zaneprázdnenosť.“ 

Organizovaná (4) „Organizovanosť.“ 

Veselá (4) „Veselo.“ 

Otvorená (3) 
„Zrejme by som ju 
charakterizovala ako 
otvorenú.“ 

Komunikujúca (2) 
„Je to dobrý materiál 
na pozorovanie ľudí 
ako komunikujú.“ 

Sebestačná (2) 
„Oblasť 
sebestačnosti.“ 

Kreatívna (2) „Kreatívna.“ 

Rovnocenná (2) „Rovnosť.“ 
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Prajná (2) „Prajná.“ 

Nesebecká (2) „Nesebecká.“ 

Pravdivá (2) „Je to skvelé zrkadlo.“ 

Asertívna (1) „Asertivita.“ 

Milujúca (1) „Láska.“ 

Charakte
ristiky 
členov 

So vzťahom k prírode (12) 

35 

„Ochrana prírody.“ 

Príjemní alebo noví ľudia 
(8) 

„S fajn ľuďmi.“ 

Prítomnosť detí (8) „Výchova detí.“ 

Prítomnosť rodín (5) „Rodiny.“ 

Mladí (1) „Mladí.“ 

Vzdelaní (1) „Vzdelaní.“ 

 
Charakte
ristiky 
aktivít 

Spoločné trávenie času (13) 

22 

„Spoločné trávenie 
času.“ 

Dobré jedlo (5) „Dobré jedlo.“ 

Miesto stretnutia (4) 
„Je príjemné mať 
miesto kam môžeme 
ísť.“ 

NEVYJA
DRUJE 

SA K 
ČLENST

VU 

Neviem Neviem (4) 4 4 
„Nedokážem 
zodpovedne 
odpovedať, neviem.“ 

 
Integrácia a naplnenie potrieb 
Doména Integrácia a naplnenie potrieb vyjadrovala v odpovediach respondentov potreby a 
hodnoty, ktoré sú v ich životoch naplnené vďaka členstvu v komunitnej záhrade a taktiež 
mieru, do akej sú naplnené. Počet priradených charakteristík k tejto doméne bol 133 (t. j. 
27,4% z celkového počtu výpovedí). Identifikovali sme dve kategórie, z ktorých najviac 
zastúpenou bola kategória Naplnené potreby (f = 116) odkazujúca na konkrétne potreby, ktoré 
sú naplnené vďaka členstvu v danej komunite. 

• Naplnené potreby - potreby, ktoré komunita jej členom napĺňa, sme rozdelili do šiestich 
subkategórií: 

- Dopestovanie si vlastnej/zdravej úrody 
- Sociálne kontakty 
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- Pomoc širšiemu okoliu 
- Voľný čas 
- Sebarozvoj 
- Ekologické potreby 
• Miera naplnenia potrieb - miera, do akej sú respondentom ich potreby v komunite napĺňané. 

Po zakódovaní odpovedí nám vznikli štyri subkategórie: 
- Maximálna 
- Vysoká 
- Stredná 
- Nedostatočná 

V Tabuľke 2 uvádzame presnú kategorizáciu domény Integrácia a naplnenie potrieb i s 
frekvenčným zastúpením jednotlivých zdrojových kódov, subkategórii i kategórií a 
jednotlivými citáciami. 
 
Tabuľka 2  
Kategorizačná tabuľka domény Integrácia a naplnenie potrieb uvádzajúca okrem 
zakódovaných charakteristík, subkategórii a kategórii i frekvenčné zastúpenie a konkrétne 
citácie komunitných záhrad 
 
 

Charakteristiky potrieb členov komunitných záhrad (f = 133; 27,4%) 

 
 
 
 

NAPLN
ENÉ 

POTRE
B 
Y 

Dopestova
nie si 
vlastnej/ 
zdravej 
úrody 

Zelenina (13) 

 
33 

116 

„Moja jediná potreba bola 
pestovať biozeleninu.“ 

Nešpecifikované (13) „Chuť pestovať“. 

Ovocie (4) 
„Pestovanie zdravého 
ovocia bez pesticídov.“ 

Iné (3) 
„Bylinky“ „Vinohrad“ 
„Kvety“ 

Sociálne 
kontakty  

Blízki/podobní ľudia 
(5) 

 
 
 

28 

„Inklinujem k povahovo 
a vekovo blízkym ľuďom.“ 

Potreba komunity (4) 
„Účasť na komunitnom 
živote.“ 

Nahovorili ma členovia 
(4) 

„Sused, s ktorým máme 
dobré vzťahy nás tam 
zavolal.“ 

Potreba kontaktov (4) 
„Mojou potrebou je kontakt 
s inými ľuďmi.“ 

Priateľská atmosféra (3) 
„Dobrá partia skvelých 
ľudí.“ 
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Dobrá partia pre deti (2) 
„Deti majú svoju detskú 
spoločnosť v ktorej sa 
môžu realizovať.“ 

Spoznávania nových 
ľudí (3) 

„Spoznať nových ľudí.“ 

Potreba spolupatričnosti 
(3) 

„Potreba súnaležitosti.“ 

 
Pomoc 
širšiemu 
okoliu 

Robiť niečo užitočné 
pre iných (5) 

 
6 

„Potreba zveľaďovať svoje 
okolie.“ 

Spoluzakladanie 
záhrady (1) 

„Záhradu som 
spoluzakladala.“ 

 
Voľný čas 

Zmysluplné trávenie 
času (7) 

 
 
 
 

24 

„Potreba tráviť čas 
zmysluplným spôsobom.“ 

Príjemná aktivita (6) 
„Miesto pre príjemné 
trávenie času.“ 

Mám kam ísť a čo robiť 
blízko bydliska (6) 

„Potreba „mať kam ísť“ 
splnená.“ 

Pobyt na čerstvom 
vzduchu (3) 

„Zároveň si napĺňam 
potrebu byť na čerstvom 
vzduchu.“ 

Manuálna práca (1) „Potreba manuálnej práce.“ 

Trávenie času s rodinou 
(1) 

„Potreba stráviť so svojou 
rodinou (manželom 
a malým dieťaťom) čas 
aktivitou, ktorá sa nám 
všetkým páči.“ 

Sebarozvoj 

Učiť sa nové veci (5) 

 
 

11 

„Učiť sa nové veci.“ 

Učiť deti nové veci (3) 
„Možnosť detí naučiť sa 
starať o záhradu.“ 

Sebestačnosť (3) 
„Táto komunita u mňa 
napĺňa potreby 
samozásobenia.“ 
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Ekologické 
potreby 

Potreba zeme (7) 

 
14 

„Potreba rypkať sa v zemi.“ 

Vzťah k prírode (6) „Vzťah k prírode.“ 

Bio odpad (1) 
„Možnosť triediť bio odpad 
– kompostovať.“ 

MIERA  
NAPLN
ENIA  

POTRI
EB 

maximálna 100% (7) 7 

17 

,,Komunita napĺňa všetky 
moje potreby presne tak, 
ako som očakávala a 
chcela.” 

 vysoká do veľkej miery (2) 2 
„Sociálne a pestovateľské 
potreby do veľkej miery.“ 

 stredná priemerná (6) 6 
,,Komunita napĺňa moje 
potreby tak na 60 percent.” 

 
nedostatoč
ná 

nedostatočná (2) 2 

„Možnosť pestovania 
ovocia a zeleniny nie 
dostatočne nakoľko máme 
malé priestory.“ 

 
Zdieľaná emocionálna väzba 
V rámci tretej najviac zastúpenej domény Zdieľaná emocionálna väzba s počtom 94 
priradených charakteristík (t.j. 19,4% z celkového počtu) boli identifikované dve kategórie, 
ktoré boli zastúpené takmer rovnomerne. 

• Emocionálna blízkosť v komunitnej záhrade - kategória, do ktorej sme zakategorizovali 
výpovede respondentov hovoriace o vzťahoch v komunite, respektíve o miere vzťahovej 
blízkosti s ostatnými členmi komunity. Identifikovali sme tri subkategórie: 

- Kvantitatívne definovaná emocionálna blízkosť 
- Kvalitatívne definovaná emocionálna blízkosť 
- Typy kontaktov 
• Autentickosť v komunitnej záhrade - výpovede priradené do tejto kategórie hovoria o miere, 

do akej môžu byť jednotlivci v komunite ,,sami sebou”, slobodne vyjadrovať svoje názory, 
myšlienky, či slobodne prejavovať svoje správanie. Definovali sme dve subkategórie: 

- Kvantitatívne definovaná autentickosť 
- Kvalitatívne definovaná autentickosť 

K doméne Zdieľaná emocionálna väzba prikladáme tabuľku (Tabuľka 3) s jednotlivými 
kategóriami, subkategóriami, charakteristikami i citáciami z výpovedí respondentov. 
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Tabuľka 3  
Kategorizačná tabuľka domény Zdieľaná emocionálna väzba uvádzajúca okrem 
zakódovaných charakteristík, subkategórií a kategorií i frekvenčné zastúpenie a konkrétne 
citácie členov komunitných záhrad 
 

Charakteristiky zdieľanej emocionálnej väzby členov komunitných záhrad (f = 94; 
19,4%)  

EMO
CION
ÁLNA 

 
BLÍZ
KOSŤ  

 
V  
 

KZ 

Kvantitatívn
e definovaná 
emocionálna 
blízkosť 

Nadštandardne (3) 

8 

46 

„Veľmi blízko.“ 

Priemerne (4) „Priemerne.“ 

Limitovane (1) „Limitovane.“ 

 
 
 
Kvalitatívne 
definovaná 
emocionálna 
blízkosť 

Blízke vzťahy (9) 

34 

„S niektorými sme sa časom 
veľmi zblížili.“ 

S niektorými bližšie 
s niektorými ďalej 
(7) 

,,s niekým sa iba pozdravím, s 
niekým idem večer na kávu, s 
niekým na víkend na chatu…" 

Príjemné stretnutia 
(6) 

„Cítim sa tam dobre.“ 

Spoločná práca (4) 
„Všetci robíme na spoločnej 
veci a máme radosť z dobre 
vykonanej práce.“ 

Komunikácia (3) 
„V záhrade preberieme veci, 
ktoré v bežnej komunikácii 
nemáte možnosť prebrať.“ 

Spoločné záujmy (2) „Máme spoločné záujmy.“ 

Podobní ľudia (2) 
„Partiu tvoria ľudia s veľmi 
podobnými hodnotami.“ 

Rôzni ľudia (1)  „Sú tu rôzni ľudia.“ 

Typy 
kontaktov 

Stretávame sa mimo 
(3) 

4 

„Súkromne sa navštevujeme.“ 

Nestretávame sa 
mimo (1) 

„Vôbec nie, nestretávame sa.“ 

 Kvantitatívn Úplne (14) 21 48 „Absolútne .“ 
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AUTE
NTIC
KOSŤ  

 
V  
 

KZ 

e definovaná 
autentickosť 

Veľa (3) „“90%.“ 

Priemerne (3) „Priemerná miera.“ 

Limitovane (1) „Limitovane.“ 

 
 
 
Kvalitatívne 
definovaná 
autentickosť 

Sloboda prejavenia 
sa (8) 

27 

„Úplne slobodne.“ 

Sebarealizácia (6) 
„Môžem realizovať svoje 
nápady a skúsenosti.“ 

Spolupráca (3) 
„Môžem spolupracovať 
s ľuďmi.“ 

Bez obáv a zábran 
(3) 

„Absolútne bez zábran.“ 

Prijatie (2) 
„Väčšina akceptuje názory a ja 
sa snažím akceptovať názory 
a návrhy ostatných členov.“ 

Relax (2) „Relax.“ 

V rámci pravidiel 
spolužitia (2) 

„Môžem vyjadriť svoj  názor ale 
zároveň žijeme spolu, nakoľko 
sme komunita a musia tu platiť 
určité pravidlá.“ 

Diktatúra šéfky (1) 
„Urobiť niečo po svojom bez 
schválenia šéfky znamená riziko 
jej ostrého nesúhlasu.“ 

 
Vplyv 
Poslednou doménou je vplyv, ktorý sa na rozložení všetkých výpovedí podieľal niečo menej 
ako 14-timi percentami (13,6%) a reprezentovali ju dve vytvorené kategórie orientované na 
zmenu, ktorú by respondenti uvítali v rámci ich komunity a na možný vplyv, ktorým oni ako 
členovia komunity disponujú. Tieto dve kategórie sa frekvenčne na zastúpení domény 
podieľali takmer rovnakým dielom - Vplyv chcem zmeniť (f = 31), Vplyv môžem ovplyvniť 
(f = 35).           

• Vplyv chcem zmeniť - respondenti uvádzali, aké veci by na fungovaní komunity, ktorej sú 
členmi, chceli zmeniť. Pri tejto kategórii sme identifikovali tri subkategórie: 

- Zmeny komunitnej záhrady 
- Zmeny členov komunitnej záhrady 
- Žiadne zmeny 
• Vplyv môžem ovplyvniť - do akej miery môžu a chcú respondenti ovplyvňovať dianie v 

komunite a nastolovať zmeny. Identifikované subkategórie sú nasledovné: 
- Kvalitatívny vplyv na komunitu 
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- Kvantitatívny vplyv na komunitu 
- Iný pohľad na vplyv 
- Spôsoby uplatňovania vplyvu 

Pre lepšiu orientáciu v doméne Vplyv a jej priradených subkategóriach, kategóriách, 
kódovaných charakteristikách a frekvencii výskytu jednotlivých výpovedí prikladáme tabuľku 
(Tabuľka 4).  
 
Tabuľka 4  
Kategorizačná tabuľka domény Vplyv, v ktorej sú roztriedené zakódované charakteristiky do 
subkategórií a kategórií a ich frekvenčné zastúpenie; pri jednotlivých charakteristikách 
uvádzame citácie od respondentov  
 

Charakteristiky vplyvu členov komunitných záhrad (f = 66; 13,6%)  

VP 
LYV 

 
CHCE

M  
 

ZMENI
Ť 

 
Zmeny 
komunitnej 
záhrady 

Viac plochy záhrady (2) 

5 

 
 
 
 
 

31 

„Chceli by sme väčšiu 
plochu na pestovanie.“ 

Viac financií (1) 
„Viac finančných 
prostriedkov.“ 

Samosprávna činnosť (1) 
„Rýchlejší prechod na 
samosprávnu činnosť.“ 

Viac rôznorodých 
činností (1) 

„Možnosť väčšej pestrosti 
činností.“ 

 
 
Zmeny 
členov 
komunitnej 
záhrady 

Viac iniciatívy (3) 

16 

„Viac iniciatívy.“ 

Viac záujmu o iné 
projekty (3) 

„Otvoriť sa aj iným 
projektom ako sú 
environmentálne témy.“ 

Zapojiť viac ľudí (2) 
„Chceli by sme zapojiť 
viac ľudí zo sídliska.“ 

Viac času (2) 
„Bolo by lepšie ak by sme 
si na komunitnú záhradu 
našli viac času.“ 

Viac vzdelávania (2) 
„Viac vzdelávať 
pestovateľov.“ 

Zmena komunikácie 
šéfky (1) 

„Spôsob komunikácie 
šéfky.“ 
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Viac otvorenosti (1) 

„Bola by som rada keby 
komunita bola viac 
otvorená pre verejnosť aby 
nepôsobila zdanlivo 
uzavreto.“ 

Viac sa spoznať (1) 
„Viac sa spoznať 
navzájom.“ 

Viac dôvery (1) „Viac dôvery.“ 

Žiadne 
zmeny 

Nič nechcem zmeniť (10) 10 „Neni potrebné meniť nič.“ 

VP 
LYV 

 
MÔŽE

M  
 

OVPLY
VNIŤ  

 
 
 
 
 
Kvalitatívny 
vplyv na 
komunitu 

Nakoľko mám záujem (6) 

18 

35 
 
 

„V miere, v akej sa chcem 
aktivizovať.“ 

Naplno ovplyvňujem 
komunitu (4) 

„Naplno.“ 

Nemám potrebu nič 
ovplyvňovať (4) 

„Momentálne nemám 
prečo veľmi ovplyvňovať 
dianie aké je zabehané.“ 

Do takej miery ako druhí 
súhlasia (2) 

„Môžem ovplyvniť takmer 
všetko. Pokiaľ s tým 
súhlasia ostatní členovia.“ 

Nepokúšal som sa nič 
zmeniť (1) 

„Nepokúšal som sa dačo 
ovplyvniť takže nemám 
skúsenosť.“ 

Môžem ovplyvňovať ale 
neovplyvňujem (1) 

„Vnímam, že mám na to 
priestor, ale nemám 
potrebu ho využiť.“ 

Kvantitatívn
y vplyv na 
komunitu 

Úplne (2) 

6 

„100%“ 

Veľa (2) „Do veľkej miery.“ 

Stredne (2) „Priemerne.“ 

Iný pohľad 
na vplyv 

Nie vplyv ale spolupráca 
(1) 

2 

„Nie ovplyvňovať, 
spolupracovať.“ 

Rovnocennosť nie vplyv 
(1) 

„Každý z nás si je 
rovnocenný.“ 
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Spôsoby 
uplatňovani
a vplyvu 

Nápady zdieľame (7)  

9 

„Nápady spoločne 
zdieľame.“ 

Volíme (1) 
„Spoločne volíme ten, 
ktorý vyhovuje všetkým.“ 

Robíme kompromisy (1) 
„Robíme kompromisy tak 
aby vyhovovali všetkým.“ 

 
ZÁŽITOK KOMUNITY V KOMUNITNEJ ZÁHRADE CEZ NAJVÝRAZEJŠIE 
KOMUNITNÉ ATRIBÚTY 
Pokiaľ ide o analýzu tých atribútov, ktoré najvýraznejšie prispievajú k opisu zážitku komunity 
v komunitnej záhrade, postupovali sme nasledovným spôsobom: v každej zo štyroch 
základných domén sme vybrali dve až tri kotviace položky v rámci kategórií a subkategórií, 
t.z. cca tri najfrekventovanejšie charakteristiky domény, ktoré uvádzalo minimálne 23% 
respondentov t.j. 6 z 26 (porovnaj Tabuľka 1, 2, 3 a 4). Na základe výsledkov, možno 
konštatovať, že zážitok komunity v komunitnej záhrade s kotviacimi komunitnými atribútmi 
sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami:  
Členovia komunitných záhrad popisujú svoju komunitu ako rozvíjajúcu, príjemnú, radostnú, 
priateľskú, súdržnú, aktívnu, zmysluplnú, motivujúcu, pracovitú a jej členov ako príjemných 
a/alebo nových ľudí so vzťahom k prírode a s deťmi, s ktorými spoločne trávia čas. 
V rámci komunitnej záhrady majú zväčša maximálne alebo aspoň priemerne naplnené svoje 
potreby. Ide najmä o potreby dopestovať si zdravé potraviny, predovšetkým zeleninu, 
ekologické potreby kontaktu so zemou a vzťahu k prírode, voľnočasové potreby 
zmysluplného trávenia času, príjemnej aktivity a mať kam ísť a čo robiť blízko svojho 
bydliska, a tiež všeobecne potreby sociálneho kontaktu. 
Emocionálnu blízkosť v komunite cítia hlavne cez blízke vzťahy medzi sebou, ktoré sú 
s niektorými členmi bližšie a s inými vzdialenejšie a cez príjemné spoločné stretnutia. 
Členovia cítia, že môžu byť autentickí a úplne slobodne sa v komunitnej záhrade nielen 
prejavovať ale aj sebarealizovať a rozvíjať. 
Z hľadiska uplatňovania vplyvu v rámci komunitnej záhrady v zásade nič nechcú zmeniť 
a sami môžu uplatňovať svoj vplyv do takej miery do akej len chcú, nápady na zlepšenie 
členovia zdieľajú a na základe toho rozhodnú. 
 
DISKUSIA 
Po zákodovaní nazbieraných kvalitatívnych dát obsahovou analýzou sme identifikovali 485 
kódovaných charakteristík, 26 subkategórií, 8 kategórií a napokon 4 zastrešujúce domény. 
Naše 4 hlavné domény korešpondujú so 4 kľúčovými elementami McMillana a Chavisa 
(1986) a to nielen z toho dôvodu, že vytvorené otázky vychádzali z teórie McMillana a 
Chavisa (1986) ale aj preto, že respondentom boli otázky zrozumiteľné a spontánne vedeli na 
ne odpovedať v súlade s touto teóriou. Psychologický zážitok komunity v komunite 
komunitnej záhrady u našich respondentov korešponduje so 4 kľúčovými elementmi 
McMillana a Chavisa vo všetkých súčastiach zážitku komunity. Najsilnejšie sa však zážitok 
komunity prejavil v Členstve (f = 39,6%; 2 kategórie, 4 subkategórie), čo podľa McMillana a 
Chavisa (1986) znamená, že naši respondenti zážitok komunity v komunitnej záhrade 
prežívajú intenzívne hlavne cez svoju príslušnosť a vnímanie seba ako časť väčšieho celku. 
Tento výrok sa nám potvrdil i v kategórii Charakteristiky členstva a jej subkategóriu 
Charakteristiky komunity, kde boli rôznorodé pozitívne popisy komunity frekvenčne 
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najväčšími kódovanými charakteristikami, viď Tabuľka 1.  
Druhou frekvenčne najviac zastúpenou doménou v prežívaní zážitku komunity bola doména 
Integrácia a naplnenie potrieb (f = 27,4%; 2 kategórie, 9 subkategórií). Zistili sme, že najviac 
komunita členom napĺňa potreby dopestovania si vlastnej/zdravej úrody,  a v tesnom závese 
na druhom mieste potreby sociálnych kontaktov a potreby trávenia voľného času. 
Doména Zdieľaná emocionálna väzba (f = 19,4%; 2 kategórie, 5 subkategórií) nám vznikla 
prienikom zakódovaných odpovedí odvolávajúcich sa na emocionálnu blízkosť v komunite a 
na autentickosť svojho vlastného prejavu v komunitnej záhrade, čo môžeme bližšie definovať 
ako mieru, do akej môže byť jednotlivec v komunite sám sebou. Ako príklad rôznej miery 
emocionálnej blízkosti uvádzame konkrétne citácie: ,,Ako ku ktorým, tak ako v každom 
spoločenstve ľudí, v každom zoskupení ľudí, sa nájdu členovia, ku ktorým má človek bližšie, aj 
takí, ku ktorým až tak blízko nemá.” Alebo ,,Sú to moji priatelia…” 
Podľa McMillana a Chavisa (1986) je tento element zážitku komunity určujúcim prvkom 
pravej komunity a zahŕňa úroveň a mieru kvality vzťahov medzi jednotlivými členmi 
komunity. V našich výsledkoch tento element taktiež zahŕňal mieru vzťahov, čo potvrdzujú i 
vyššie uvedené citácie.  
Najslabšie zastúpenou doménou bol Vplyv (f = 13,6%; 2 kategórie, 7 subkategórií), ktorú 
reprezentovali žiaduce zmeny v komunitnej záhrade a miera, do akej môžu participanti 
ovplyvňovať dianie v komunitnej záhrade. Podľa McMillana a Chavisa (1986) sa v tomto 
elemente zdôrazňuje obojstranné pôsobenie, teda ako jednotlivec ovplyvňuje komunitu aj ako 
komunita ovplyvňuje svojho člena. V našich odpovediach sa vo väčšej miere spomínal vplyv 
jednotlivca na komunitu, ako opačne. Ako príklad vplyvu jednotlivca na komunitu uvádzame 
citáciu: ,,Myslím si, že môžem ovplyvňovať dianie komunity; moje názory sú vypočuté a 
akceptované.” 
Zaujímavé je, že frekvenčné zastúpenie jednotlivých zastrešujúcich domén nie je rovnaké, ako 
vyšlo Naništovej a Halamovej (2015) v ich výskume, ktorý tiež kvalitatívne skúmal zážitok 
komunity. Zatiaľ čo v našom výskume frekvenčne výrazne viedla doména Členstvo (f = 
39,6%), v ich prípade bola na prvom mieste doména Spoločne zdieľané hodnoty (f = 43%), 
ktorá obsahovo vykazuje prienik s našou doménou Integrácia a naplnenie potrieb. Zastúpenie 
ostatných domén sa taktiež líšilo. Tento rozdiel pripisujeme najmä tomu, že vo výskume 
Naništovej a Halamovej (2015) si respondenti predstavovali skupinu ktorej sú, alebo v 
minulosti boli členmi a v ktorej sa cítili najlepšie, t. j. mohlo sa jednať o skupinu akéhokoľvek 
typu - náboženská, pracovná, susedská a iné. Pravdepodobne si teda ľudia vo výskume 
Naništovej a Halamovej (2015) vyberali komunity kde sa predovšetkým cítili sebe emotívne 
navzájom veľmi blízko pričom členovia komunitných záhrad si primárne vyberali členstvo 
kvôli dopestovaniu si zdravého ovocia či zeleniny. Pri našom výskume odpovedali všetci 
respondenti vzhľadom na komunitu toho istého charakteru a to záujmovú skupinu - skupina 
členov komunitnej záhrady. Silné zastúpenie domény Členstva v našom výskume môže 
súvisieť aj s týmto konkrétnym typom komunity – komunitná záhrada, ktorá vzniká väzbou 
na konkrétne miesto a je ohraničená jednak týmto miestom ako aj ohraničeným okruhom ľudí, 
ktorí sa o ňu starajú.   
Obsahovou a frekvenčnou analýzou nazbieraných kvalitatívnych dát sa nám potvrdilo, že 
členovia vybraných komunít komunitných záhrad prežívajú psychologický zážitok komunity. 
Zážitok komunity je najsilnejšie prežívaný práve cez členstvo ako konkrétny element zážitku 
komunity, kde členovia popisujú svoju komunitu ako rozvíjajúcu, príjemnú, radostnú, 
priateľskú, súdržnú, aktívnu, zmysluplnú, motivujúcu, pracovitú a jej členov ako príjemných 
a/alebo nových ľudí so vzťahom k prírode a s deťmi, s ktorými spoločne trávia čas. 
Spomínané charakteristiky príjemná a radostná komunita sa taktiež vyskytovali aj ako 
najvýraznejšie komunitné atribúty vo výskume Naništovej a Halamovej (2015). 
Vo veľkej miere sú však súčasťou zážitku komunity i naplnené ekologické potreby kontaktu 
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so zemou a vzťahu k prírode, voľnočasové potreby zmysluplného trávenia času, príjemnej 
aktivity a mať kam ísť a čo robiť blízko svojho bydliska, potreby sociálneho kontaktu 
a potreby dopestovať si zdravé potraviny. Členovia komunity komunitnej záhrady prežívajú 
zážitok komunity aj prostredníctvom emocionálnej blízkosti, ktorú cítia hlavne cez blízke 
vzťahy, ktoré sú s niektorými členmi bližšie a s inými vzdialenejšie a cez príjemné spoločné 
stretnutia. Blízke emocionálne vzťahy boli taktiež dominantné i u Naništovej a Halamovej 
(2015). Členovia taktiež cítia, že sa môžu úplne slobodne v komunitnej záhrade nielen 
prejavovať ale aj sebarealizovať a rozvíjať. Zážitok komunity je najslabšie, no stále 
intenzívne, prežívaný i cez Vplyv, kde z hľadiska uplatňovania vplyvu na komunitnej záhrade 
členovia v zásade nič nechcú zmeniť a sami môžu uplatňovať svoj vplyv do takej miery do 
akej len chcú, nápady na zlepšenie členovia zdieľajú a na základe toho rozhodnú. 
V porovnaní s výskumami Egli et al. (2016) sa v našom výskume vôbec nevyskytli témy ako 
zdravá telesná hmotnosť či redukcia kriminality. Tento fakt je skutočne zaujímavý a určite by 
stálo za preskúmanie, či za tým treba hľadať určité kultúrne rozdiely, alebo niečo úplne iné. 
Naopak Egli et al. (2016) nespomínajú zase témy zmysluplného trávenia času, sebarealizácie 
a emocionálnej blízkosti, ktoré sú dôležité pre ľudí v našej vzorke členov komunitných 
záhrad. Spoločné témy nášho výskumu s metaanalýzou Egli et al. (2016) sú pestovanie, 
kontakt s prírodou, sociálne kontakty, vlastníctvo, skrášľovanie okolia a zdieľané ciele a 
zážitky. Tieto sú zároveň aj témami ktoré sú kľúčové pre fungovanie komunitnej záhrady a jej 
členov. 
 
LIMITY VÝSKUMU  
Jednoznačným limitom tohto výskumu je malá výskumná vzorka. To vyvažuje skutočnosť, že 
týchto 26 respondentov nebolo z jednej komunitnej záhrady, ale až z piatich a zároveň 
všetkých ktoré sa nachádzajú v rámci Bratislavy. Bolo pomerne náročné nájsť na začiatku 
pestovateľskej sezóny (marec) dostatočné množstvo stálych a ochotných členov, ktorý by 
vedeli a chceli zodpovedne odpovedať na naše otázky v dotazníku, nakoľko osadenstvo v 
komunitných záhradách sa sezónu od sezóny mení - niekto odchádza, niekto prichádza. Pre 
budúci výskum by sme preto odporučili zber dát uskutočniť v neskorších jarných, respektíve 
letných mesiacoch, kedy aktivita v komunitných záhradách vrcholí a členstvo je ako-tak 
ustálené. 
Za ďalší limit našej práce považujeme dotazníkovú metódu zberu dát. Do budúcnosti by sme 
odporučili kvalitatívne dáta zbierať formou interview namiesto otvorených otázok v 
dotazníku. Túto zmenu by sme odporučili z toho dôvodu, že počas zberu dát sme dostali od 
viacerých respondentov feedback, ohľadom toho, že množstvo otvorených otázok bolo príliš 
veľké a im sa nechcelo toľko zamýšľať a vypisovať. Pri interview by nemuseli tak detailne 
rozmýšľať nad formuláciou jednotlivých viet a pri prípadnom nepochopení otázky by sa 
mohli hneď obrátiť na výskumníka. 
 
ZÁVER 
Cieľom tohto výskumu bolo preskúmať prežívanie zážitku komunity u participantov 
vybraných komunitných záhrad. Zistili sme, že členovia prežívajú psychologický zážitok na 
úrovni voľnočasovej záujmovej skupiny a že zážitok komunity v komunitných záhradách 
pozostáva zo štyroch elementov, tak ako ich definovali McMillan a Chavis (1986), no 
najsilnejšie z prínosov prameniacich z členstva, zo spoločných aktivít, no i z potrieb, ktoré sú 
u participantov naplnené vďaka členstvu v komunite.  
Z našich výsledkov je možno badať, že členstvo v záujmovej komunite akou je komunitná 
záhrada je pre jedinca v jeho živote veľkým prínosom, či už vďaka spoznaniu nových, 
podobných ľudí, alebo prosto len pocitu, že niekam patria a majú miesto, kam sa môžu vždy 
vrátiť.  
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Abstract: Research is focused on the ability to recognize facial expressions of emotions in 
the context of psychological sense of community in family, level of self-criticism and self-
compassion. Individuals with higher self-criticism, unlike those with higher self-compassion 
have problems with identification of facial expression of compassion (McEwan et al., 2014).  
We used FSCRS [Forms of Self-Criticism/Reasurance Scale] (Gilbert et al., 2004), SCS [Self-
compassion scale] (Neff, 2003), BSCS-F [The Brief Sense of Community Scale - Family]  
(Peterson, Speer, McMillan, 2008) and photographs with facial expression of compassion 
created by us. We found out significant negative weak correlation between sense of 
community in family and self-criticism, and also between self-compassion and self-criticism. 
We didn´t find any relationships between other variables. We discovered, that individuals 
who recognize facial expression of compassion on the female face scored higher in self-
compassion than individuals who did not recognize this expression. 
 
Key words: emotions, self-compassion, self-criticism, compassion, facial expressions, sense 
of community 
 
Abstrakt: Výskum je zameraný na schopnosť rozpoznávať tvárové výrazy emócií v súvislosti 
so psychologickým zážitkom komunity v rodine, mierou sebakritickosti a sebasúcitu. 
Jednotlivci s vyššou mierou sebakritickosti, na rozdiel od tých s vyššou mierou sebasúcitu, 
majú problém s identifikáciou súcitu a tvárového výrazu súcitu (McEwan et al., 2014). Použili 
sme škály FSCRS [Forms of Self-Criticism/Reasurance Scale] (Gilbert et al., 2004), SCS 
[Self-compassion scale] (Neff, 2003), BSCS-F [The Brief Sense of Community Scale - 
Family]  (Peterson, Speer, McMillan, 2008) a nami vytvorené fotografie výrazu súcitu. Zistili 
sme signifikantý slabý záporný vzťah medzi zážitkom komunity v rodine a sebakritickosťou, 
a tiež sebasúcitom a sebakritkickosťou. Vzťahy medzi ostatnými premennými neboli 
signifikantné. Taktiež sme zistili, že jednotlivci, ktorí rozpoznali súcitný výraz na tvári ženy, 
skórovali vyššie v sebasúcite ako tí, ktorí tento výraz nerozpoznali.  
 
Kľúčové slová: emócie, sebasúcit, sebakritickosť, súcit, tvárové výrazy, zážitok komunity 
 
ÚVOD 
Tvárové výrazy emócií 
Medzi prvými na významnosť tvárových výrazov poukazoval už Darwin (1998), ktorý tvrdil, 
že naša tvár predstavuje najdôležitejší orgán z hľadiska vyjadrovania emócií. Darwin ďalej 
uvádza, že rozoznávanie tvárových výrazov ako spôsob komunikácie bol vyvinutý oveľa skôr 
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ako jazyk, pretože naše výrazy sú výsledkom evolúcie a sú dané biologicky. Ekman (1987, 
1993) tvrdí, že emócie sú univerzálne aj naprieč kultúrami, takže ich spontánne výrazy sú 
rovnaké bez ohľadu na kultúru v ktorej žijeme. Tieto emócie Ekman vymedzuje ako 
primárne, čo znamená že ich tvárový výraz je rovnaký vo všetkých kultúrach, pretože sú nám 
vrodené. Podľa Izarda (1994) ľudia primárne emócie a ich prejavy na tvári spoznávajú 
automaticky. Výrazy sa ale môžu líšiť na základe symetrie tváre. Výskumy poukazujú na 
skutočnosť, že ak je výraz emócie na našej tvári skutočný, tvár je symetrickejšia, než 
v prípade, že ide o simulovaný výraz (Ekman, Hager & Friesen, 1981).  
Widen et al., (2011) zaraďujú k primárnym emóciám aj súcit, práve preto, že je ho možno ako 
tvárový výraz identifikovať.  Eisenberg et al., (1989) skúmaním tvárových výrazov súcitu 
pomocou súcitného podnetu prišli na to, že súcit nasmerovaný k ostatným sa prejavuje 
nasledovne: obočie bolo spustené a nad koreňom nosa sa splošťovalo, v strede obočia vznikli 
vrásky, vrchné viečka boli mierne nadvihnuté, celé telo vrátane hlavy sa nakláňalo dopredu, 
pričom spodná časť tváre bola uvoľnená a ústa niekedy mierne otvorené. 
Proces rozoznávania emócií je často komplikovaný, pretože doňho vstupuje mnoho 
premenných. Schopnosť správne určiť tvárovú emóciu ovplyvňujú napr. niektoré psychické 
kvality ako napríklad miera empatie (Bessel a Yuille, 2010), sebakritickosti a sebasúcitu 
(McEwan et al., 2014). Výskum McEwan et al., (2014) odhalil, že sebaktritickí jednotlivci 
súcit v tvári iného človeka nezachytili a vnímali ho skôr ako ohrozujúci, či výsmešný. Tento 
fakt poukazuje na spojitosť sebakritickosti a schopnosti rozpoznávať tvárové výrazy, najmä 
výraz súcitu. Ako s týmito konštruktmi súvisí zážitok komunity v rodine, ktorá je primárnym 
priestorom pre ich rozvoj? 
 
Sebasúcit a sebakritickosť  
Sebasúcit znamená správať sa k sebe s láskou a pochopením keď trpíme, zlyhávame, alebo 
máme pocit nedostatočnosti namiesto toho, aby sme sa trýznili sebakritickými myšlienkami. 
Oplýva rovnakými kvalitami ako súcit s tým rozdielom, že ide o súcit obrátený dovnútra.. 
Keď prežívame bolesť a život neplynie podľa našich predstáv schopnosť sebasúcitu 
napomáha k upokojeniu a podpore namiesto toho, aby sme boli na seba nahnevaní (Neff, 
2012). Rady výskumov poukazujú na pozitívne stránky sebasúcitu. Sebasúcit nagatívne 
koreluje so sociálnym porovnávaním a seba-rumináciou (Neff, Vonk, 2009), prispieva 
k zníženiu úzkosti a depresie (Arimitsu, Hoffman, 2015) čím zvyšuje subjektívnu kvalitu 
života (Duarte, Ferreira, Pinto-Gouveia, 2015). Okrem spomenutých benefitov je sebasúcit 
často spájaný s múdrosťou, zvedavosťou, prívetivosťou a extraverziou (Neff, et al., 2007) ako 
aj s psychickou pohodou (Barnard a Curry, 2011). 
Sebakritickosť predstavuje akýsi protipól sebasúcitu a je úzko spojená so schopnosťou 
sebareflexie. U sebakritických jednotlivcov sa pri sebareflexii objavujú často pocity viny 
a hanby, prázdnoty, beznádeje, nespokojnosti a neistoty, neschopnosť zosúladiť očakávania 
s realitou, strachom zo zmeny, pocity ambivalencie voči sebe aj ostatným a tendenciou 
k obviňovaniu a kritizovaniu seba samého (Blatt, 1992). Longe et al. (2010) hovoria, že 
sebakritickosť prispieva k negatívnemu sebahodnoteniu a sebaposudzovaniu, ktoré sa 
nevzťahuje len na osobnosť, ale taktiež napr. na fyzický vzhľad, myšlienky, emócie 
a správanie. 
Pozitívne účinky súcitu a sebasúcitu sú doložené početnými výskumami. Autori sa však 
zhodujú na tom, že niektorí jednotlivci, zvlášť tí s vyššou mierou sebakritickosti ťažko 
prijímajú súcit od iných, dokonca sa ho boja (pozri napr. Gilbert, 2011; Gilbert, 2010a). 
Ďalšie zistenia odkazujú na to, že u sebakritických jednotlivcov je problematické taktiež 
rozvinúť a prijať sebasúcit (pozri napr. Gilbert a Procter, 2006; Rockliff et al., 2008). Liotti 
(2010) vysvetľuje, že či už ide o prijatie súcitu od iných, alebo od seba je pre človeka 
ohrozujúce najmä ak bol v detstve svojimi rodičmi zanedbávaný, zneužívaný, či nadmerne 
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kritizovaný. Akin a Akin (2015) dávajú do súvislosti so sebasúcitom práve psychologický 
zážitok komunity.  
 
Zážitok komunity v rodine a rozpoznávanie emócií 
Medzi často uvádzané definície patrí aj definícia McMillana a Chavisa (1986), ktorí tvrdia, že 
zážitok komunity predstavuje prežívanie príslušnosti s vedomím, že členom tejto skupiny na 
sebe vzájomne záleží, pričom tento zážitok pozostáva zo štyroch komponentov, ktoré sa 
navzájom ovplyvňujú a podieľajú sa na celkovom vytvorení tohto zážitku. Sú nimi -  
Členstvo, Vplyv, Integrácia a naplnenie potrieb a Zdieľaná emocionálna väzba. Townley et 
al., (2009) uvádzajú, že zážitok komunity má výrazný vplyv na správanie jednotlivca 
v komunite a predstavuje akýsi katalyzátor sociálneho zapojenia a príslušnosti k danej 
komunite. Viacerí autori upozorňujú, že prostredie a komunita v ktorej vyrastáme môže 
výrazne ovplyvniť spôsob, akým budeme v budúcnosti narábať s emóciami a do akej miery 
budeme úspešní v rozoznávaní tvárových výrazov (pozri napr. Elfenbein et al., 2002). Pollak 
a Sinha (2002) uvádzajú, že už ako deti sa rodíme dostatočne vybavení na pochopenie 
tvárových emócií, avšak charakteristiky prostredia do veľkej miery určujú rozvoj daných 
schopností a aj to, ktoré z emócií budeme schopní odlíšiť najľahšie a s rozlíšením ktorých 
naopak budeme mať problémy. 
Zážitok komunity dávajú do súvislosti so sebasúcitom a sebakriticizmom rôzni autori (pozri 
napr. Cicognani, Pietrantoni, Palestini & Prati, 2009; Akın & Akın, 2015).   
Autori Akın a Akın (2015) hovoria o signifikantom vzťahu medzi zážitkom komunity 
a sebasúcitom. Podľa ich zistení niektoré faktory sebasúcitu (konkrétne všímavosť, bežná 
ľudskosť a láskavosť k sebe), vychádzajúc z regresnej analýzy, pozitívne predikovali zážitok 
komunity. Preto predpokladáme, že zážitok komunity v rodine bude súvisieť so sebasúcitom. 
Sebasúcit a sebakritickosť sú v literatúre považované za opozitá. Známe sú intervencie 
zamerané na zvyšovanie sebasúcitu a zároveň znižovanie sebakritickosti (napr. Gilbert & 
Procter, 2006; McEwan et al., 2014; Shahar et al., 2015). Predpokladáme, že sebasúcit 
a sebakritika budú vo vzájomnom negatívnom vzťahu. Zároveň predpokladáme, že 
sebakritickosť bude vo vzájomnom negatívnom vzťahu so zážitkom komunity v rodine. 
Podľa McEwan et al. (2014) majú vysoko sebakritickí ľudia problém s rozpoznávaním 
tvárového výrazu súcitu, a práve nadobudnutie tejto schopnosti im môže pomôcť pri 
zvyšovaní sebasúcitu a znižovaní sebakritickosti. Predpokladáme, že ľudia, ktorí správne 
rozpoznajú výraz súcitu budú skórovať vyššie v sebasúcite a v zážitku komunity v rodine, 
a naopak nižšie v sebakritickosti ako tí, ktorí nerozpoznajú výraz súcitu.  
 
CIEĽ ŠTÚDIE  
Cieľom našej štúdie je preskúmanie vzájomných vzťahov medzi zážitkom komunity v rodine, 
sebasúcitom, sebakritickosťou a schopnosťou rozpoznávať tvárový výraz súcitu.  
Taktiež si dávame za cieľ preskúmať rozdiely v zážitku komunity v rodine, sebasúcite 
a sebakritiky medzi jednotlivcami, ktorí správne rozpoznali súcit na fotografii a tými, ktorí ho 
nerozpoznali.  
 
Na základe vyššie zhrnutých zistení formulujeme nasledovné výskumné hypotézy: 
H1: Zážitok komunity v rodine bude mať pozitívny signifikantný vzťah so sebasúcitom. 
H2: Zážitok komunity v rodine bude mať negatívny signifikantný vzťah so sebakritickosťou. 
H3: Sebasúcit bude mať negatívny signifikantný vzťah so sebakritickosťou. 
H4: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii ženy, budú skórovať 
signifikantne vyššie v sebasúcite, ako jednotlivci, ktorí tento výraz nerozpoznajú. 
H5: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii muža, budú skórovať 
signifikantne vyššie v sebasúcite, ako jednotlivci, ktorí tento výraz nerozpoznajú. 
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H6: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii ženy, budú skórovať 
signifikantne nižšie v sebakritickosti, ako jednotlivci, ktorí tento výraz nerozpoznajú. 
H7: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii muža, budú skórovať 
signifikantne nižšie v sebakritickosti, ako jednotlivci, ktorí tento výraz nerozpoznajú. 
H8: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii ženy, budú skórovať 
signifikantne vyššie v zážitku komunity v rodine, ako jednotlivci, ktorí tento výraz 
nerozpoznajú. 
H9: Jednotlivci, ktorí rozpoznajú správne výraz súcitu na fotografii muža, budú skórovať 
signifikantne vyššie v zážitku komunity v rodine, ako jednotlivci, ktorí tento výraz 
nerozpoznajú. 
 
VÝSKUMNÉ METÓDY 
V rámci nášho výskumu sme použili  dve dotazníkové metódy na meranie sebasúcitu 
a sebakritickosti – FSCRS a SCS. Taktiež sme použili škálu na meranie zážitku komunity 
v rodine – BSCS-F. Použili sme aj nami vytvorené fotografie súcitného výrazu na tvárach 
muža a ženy.  
Prvým dotazníkom na meranie sebakritickosti bola škála FSCRS [Forms of Self-
Criticism/Reasurance Scale] (Gilbert et al., 2004). Škála obsahuje nasledujúce subškály: 
neadekvátne self (inadequate self - IS), nenávidené self (hated self - HS) a sebapotvrdzujúce 
self (reassured self - RS). Na 5 bodovej Likertovej škále (0 – vôbec nie ako ja až  4 – 
extrémne ako ja) mohli respondenti vyznačiť svoju odpoveď na 22 predložených položiek. 
Autori (ibid.) poukazujú na fakt, že sebakritickosť nie je jedným celostným konštruktom, 
preto v dotazníku nachádzame dve subškály, ktoré merajú odlišné kvality sebakritickosti 
(neadekvátne a nenávidené self). Psychometrickú analýzu škály v slovenských podmienkach 
robili Halamová, Kanovský a Pacúchová (2016), ktorí odporúčajú pre diagnostiku vysoko 
sebakritických ľudí zlúčiť spomínané subškály, avšak vylúčiť položky 12 a 22. Slovenská 
verzia škály vykazuje vysokú vnútornú konzistenciu, Cronbachova alfa = 0,75 – 0,85.  
Ďalším použitým nástrojom bola Škála sebasúcitu SCS [Self-compassion scale] (Neff, 2003). 
Škála obsahuje viaceré subškály (self-kindness, self-judgement, common humanity, isolation, 
mindfulness a over-identification), ktoré spoločne merajú hodnotu sebasúcitu. O preklad do 
slovenského jazyka a predbežnú psychometrickú analýzu sa postarala Horniaková (2015). 
Slovenská verzia dosahovala hodnotu Cronbachovej alfy 0,86. Odpovede boli hodnotené na 
päťbodovej Likertovej škále (1 – takmer nikdy až 5 – takmer vždy). Dotazník obsahuje 
dovedna 26 položiek.  
V našom výskume sme pracovali aj so škálou BSCS-F [The Brief Sense of Community Scale 
- Family]  (Peterson, Speer, McMillan, 2008), ktorá sa skladá z 8 výrokov, ktoré boli 
hodnotené na škále od 1 po 6 (silne nesúhlasím – silne súhlasím). Uvedené položky vždy po 
dvoch položkách reprezentujú každú zo štyroch dimenzií zážitku komunity tak, ako to uvádza 
teória McMillana a Chavisa (1986). Táto škála je najkratšou škálou merania zážitku komunity 
a je vhodná na rýchle skríningové určenie úrovne zážitku komunity v rodine. Škála sa 
vyznačuje vysokou celkovou reliabilitou (Cronbachova alfa má hodnotu 0,83-0,90) 
v závislosti od komunity, v ktorej sa používa (Halamová, 2014; Stračárová, Halamová, 2015). 
Pri výskume sme použili nami vytvorené fotografie tváre muža a ženy, ktorí sa tvárili súcitne. 
Súcitný výraz sme vytvorili na základe výskumu Baránkovej et al. (manuscript in 
preparation). Pre výrazy súcitu pozri obr. 1 a obr. 2. Tvorba tvárových výrazov jednotlivých 
emócií prebiehala na základe inštrukcií certifikovaného FACS kódera a na základe manuálu 
Ekmana, Friesena a Hagera (2002). Vytvorené fotografie nezávisle od seba posúdili ďalší 
traja certifikovaní kóderi, ktorí hodnotili prítomnosť resp. neprítomnosť konkrétnych 
svalových pohybov príslušných k tvárovým výrazom emócií. Priemerný koeficient zhody 
medzi kódermi a pôvodným zámerom modelovania emocionálnych výrazov, podľa Ekmana, 
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Friesena a Hagera (ibid.), sa pohyboval od 0,81 do 0,88, čo môžeme považovať za vysokú 
zhodu.  
 
Obrázok 1 Súcit – žena Obrázok 2 Súcit – muž 

  
 
VÝSKUMNÝ SÚBOR 
Výskumný súbor tvorilo 139 respondentov vo veku do 18 do 58 rokov s priemerným vekom 
23,78 roka (SD = 6,28). Súbor sa skladal zo 121 žien (87,1 %) a 18 mužov (12,9 %).  
Prevažnú väčšinu súboru (97,1%) tvorili Slováci. Z hľadiska rodinného stavu respondentov 
bol výskumný súbor rozdelený na slobodných (49,6 %), vo vzťahu (41,7 %) 
a ženatých/vydaté (8,6 %).  Najviac respondentov malo ukončené stredoškolské vzdelanie 
s maturitou 64,7 %, následne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 19,4 %, vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa 12,9 %, vyššie vzdelanie 1,4 % , základné vzdelanie a stredoškolské 
vzdelanie s výučným listom zhodne po 0,7 %. 
12,9 % respondentov uviedlo, že nemajú súrodencov. Jedného súrodenca uvidelo 45,3 % 
opýtaných, dvoch 28,1 %, troch 10,1 %, štyroch 2,2 % a piatich a šiestich súrodencov zhodne 
po 0,7% respondentov. 
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ktorý sa dostal k respondentom obsahoval informovaný súhlas, ktorý deklaroval použitie 
údajov výlučne na vedecké účely a oboznamoval jednotlivcov s možnosťou kedykoľvek 
výskum ukončiť. Účasť bola založená na dobrovoľnosti. Pýtali sme sa na sociodemografické 
údaje, následne sme administrovali dotazníky FSCRS, SCS, BSCS-F. V závere formuláru 
sme respondentom po jednom ukazovali jednotlivé snímky primárnych emócií, neutrálu, 
opovrhnutia a súcitu na tvárach muža a ženy. Snímky boli vytvorené pre účely štúdie za 
pomoci troch certifikovaných FACS (Facial Action Coding System; Ekman, Friesen & Hager, 
2002) kóderov, ktorí nezávisle od seba ohodnotili svalové pohyby súvisiace s prejavmi 
emócií, pričom priemerná vzájomná zhoda kóderov sa pohybovala od 0,81 po 0,88. Každý 
respondent videl všetky emócie u oboch pohlaví. Respondenti si pri každej fotografii mohli 
vybrať zo zoznamu emóciu, ktorá podľa nich najlepšie zodpovedá výrazu osoby na obrázku. 
Zoznam emócií bol zoradený nasledovne: radosť, smútok, súcit, prekvapenie, strach, hnev, 
znechutenie, opovrhnutie, žiadna emócia – tvári sa neutrálne.  V našom výskume sme ďalej 
pracovali len s odpoveďami týkajúcimi sa výrazov súcitu.  
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ANALÝZA DÁT 
Na spracovanie štatistických dát sme použili štatistický softvér SPSS, verziu 20.0. Popísali 
sme výskumný súbor z hľadiska sociodemografických údajov. Predtým, ako sme pristúpili 
k porovnávaniu jednotlivých skupín a zisťovaniu vzťahov medzi premennými, zistili sme 
normalitu u jednotlivých premenných. Pre testovanie normality sme zvolili Kolmogorov-
Smirnovov test, pretože súbor respondentov bol vyšší ako 50 (N=139). Zamerali sme sa 
najmä na rozdiely v sebasúcite, sebakritickosti a v zážitku komunity v rodine medzi 
jednotlivcami, ktorí správne rozpoznali výraz súcitu a tými, ktorí ho nerozoznali. Zisťovali 
sme, aký je vzťah medzi zážitkom komunity v rodine, sebasúcitom a sebakritickosťou. 
Premenná zážitok komunity v rodine ani sebasúcit neboli normálne distribuované. 
Sebakritickosť vykazovala normálne rozloženie. Na základe testovania normality 
a zhodnotenia ordinálneho charakteru premenných sme pokračovali v analýze pomocou 
neparametrických testov. 
Rozdiely sme testovali na základe neparametrického Mann-Whitneyho U-testu a na 
deklaráciu vzťahov medzi premennými sme zvolili neparametrickú Spearmanovu koreláciu. 
 
VÝSLEDKY 
Prvou úlohou bol výpočet normality pre jednotlivé premenné. Sebasúcit zisťovaný pomocou 
škály SCS nebol normálne distribuovaný p = 0,000. Zážitok komunity v rodine sa taktiež 
nepreukázal ako normálne rozložený v súbore participantov p = 0,000. Sebakritickosť, ktorú 
sme zisťovali na základe spojených subškál HS (hated self) a IS (inadequate self) dotazníka 
FSCRS vykazovala normálne rozloženie v rámci súboru p = 0,200. 
Ako prvú sme testovali hypotézu č. 1, teda vzťah medzi zážitkom komunity v rodine 
a sebasúcitom. Vzťah medzi oboma premennými nebol signifikantný, p = 0,166. Preto 
neprijímame H1.  
Vzťah medzi zážitkom komunity v rodine a sebakritickosťou bol signifikantný, p = 0,009, 
pričom korelačný koeficient, Spearmanovo rho, dosahoval hodnotu ρ = – 0,202. Medzi 
premennými bol signifikantný slabý negatívny vzťah, preto prijímame H2.  
Otestovali sme aj vzťah medzi sebasúcitom a sebakritickosťou. Zistili sme slabý negatívny 
signifikantný vzťah medzi uvedenými premennými (rs = - 0,265, p = 0,002). Prijímame preto 
hypotézu č. 3.  
Následne sme sa pozreli na schopnosť jednotlivcov rozpoznať výraz súcitu z tváre ženy 
a muža (pozri Tabuľka 1). 
 
Tabuľka 1  
Schopnosť rozpoznávať tvárový výraz súcitu (v %) 
 
Emócia Fotografia ženy Fotografia muža 
Súcit 43,9 26,6 
 
Súcitný výraz na fotografii ženy správne identifikovalo 43,9% jednotlivcov. To znamená, že 
spomedzi deviatich možností (radosť, smútok súcit, prekvapenie, strach, hnev, znechutenie, 
opovrhnutie, neutrál) si vybrali práve možnosť súcit. Rovnaký výraz z fotografie muža 
rozpoznalo 26,6 % respondentov. 
Pozreli sme sa na rozdiely medzi tými, ktorí správne rozpoznali súcit v ženskej tvári a tými, 
ktorí ho nerozpoznali. Jednotlivci, ktorí rozpoznali súcit správne (priemerné poradie = 60,26), 
skórovali signifikantne vyššie v sebasúcite ako tí, ktorí ho správne nerozpoznali (priemerné 
poradie = 82,45), (Z = -3,226; p = 0,001). Prijímame hypotézu č. 4. 
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Pri hodnotení výrazu na mužskej fotografii sme nezaznamenali signifikantný rozdiel 
v sebasúcite medzi tými, ktorí súcit spoznali a tými, ktorí nie (Z = - 0,370; p = 0,712). 
Neprijímame preto hypotézu č. 5.  
Nezistili sme signifikantný rozdiel v miere sebakritickosti medzi jednotlivcami, ktorí 
rozpoznali/nerozpoznali súcitný výraz na fotografii ženy (Z = - 1,011; p = 0,312), ani na 
fotografii muža (Z = - 1,011; p = 0,312). Neprijímame preto H6 ani H7. 
Rozdiel v zážitku komunity v rodine medzi tými, ktorý rozpoznali/nerozpoznali súcit na tvári 
ženy nebol signifikantný (Z = - 0,062; p = 0,951). Rovnako aj pri fotografii muža (Z = - 
0,724; p = 0,469). Neprijímame preto H8 ani H9. 
 
DISKUSIA  
V našom výskume sme sa pozreli bližšie na zážitok komunity v rodine ako v primárnej 
skupine, ktorá človeka od narodenia formuje v rôznych smeroch. Chceli sme sa dozvedieť, či 
zážitok komunity v rodine súvisí so sebasúcitom a sebakritickosťou jednotlivca. Akın a Akın 
(2015) sa zaoberali vzťahom sebasúcitu a zážitku komunity, pričom sebasúcit označili na 
základe regresnej analýzy za prediktor vysokého zážitku komunity. V našom súbore sme 
nepotvrdili vzájomný vzťah sebasúcitu a zážitku komunity v rodine. Potvrdili sme však 
negatívny vzťah medzi zážitkom komunity v rodine a sebakritickosťou. Neff (2009) v tejto 
súvislosti hovorí práve o spôsobe výchovy detí na západe. Rodičia vnímajú ako hodnotu 
rozvoj sebavedomia, nie rozvoj súcitu a sebasúcitu. Sebavedomie na rozdiel od sebasúcitu 
však nevedie k priznaniu vlastných chýb, modifikovaniu správania či prijatiu vlastného 
zlyhania. Výchova taktiež prispieva k zvnútorneniu sebasúcitných alebo sebakritických 
dialógov (ibid.). Sebavedomie, ku ktorému vedieme deti môže viesť k maladaptívnym 
reakciám vo forme sebakritickosti pri bežných zlyhaniach. Sebakritickosť je však viditeľne 
negatívny prvok, ktorý rodina nevníma ako pojivo. Takýmto spôsobom si vysvetľujeme 
negatívny vzťah medzi oboma kvalitami. 
Taktiež sme zaznamenali negatívny vzťah medzi sebasúcitom a sebakritickosťou, ktorý už 
potvrdili mnohí autori pred nami (napr. Gilbert & Procter, 2006; Neff, 2003; Neff, Kirkpatrick 
& Rude, 2007). Nakoľko sebasúcit a sebakritickosť môžeme považovať za opozitá, je 
zaujímavé, že obe tieto kvality rovnako nesúvisia so zážitkom komunity v rodine. Ako 
vyplýva z našich výsledkov, so zážitkom komunity v rodine súvisí práve sebakritickosť. To 
znamená, že jednotlivci s vyššou sebakritickosťou majú vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú 
prežívať zážitok komunity vo svojej rodine, avšak tí, ktorí majú vyššiu hodnotu sebasúcitu 
nemajú vyššiu pravdepodobnosť, že prežijú zážitok komunity v rodine. V tomto prípade 
považujeme za dôležité znižovať sebakritickosť, aby jednotlivcom nebránila v prežívaní 
zážitku komunity. 
Nakoľko jednou z intervencií, ktorá podľa McEwan et al. (2014) zvyšuje sebasúcit je tzv. 
súcitná hra, v ktorej jednotlivci rozpoznávajú súcitné tváre od kritických, rozhodli sme sa 
otestovať, či ľudia, ktorí rozpoznajú súcitný výraz, na tvári muža či ženy, budú dosahovať 
vyššiu úroveň sebasúcitu a nižšiu úroveň sebakritickosti ako tí, ktorí tento výraz 
nerozpoznajú. Prišli sme k záveru, že ľudia, ktorí rozpoznali súcit na tvári ženy boli naozaj 
viac sebasúcitní ako tí, ktorí ho nerozpoznali. Palgi, Klein a Shamay-Tsoory (2015) previedli 
experiment s oxytocínom ako s hormónom, ktorý nám pomáha súcitne reagovať. Dospeli 
k záveru, že oxytocín pomohol ako u žien, tak u mužov rozvinúť súcitnú reakciu. Ale výlučne 
k ženám. V našich výsledkoch môžeme tiež pozorovať rôzne dôsledky rozpoznania výrazu 
súcitu na mužskej a ženskej tvári. Súcit je emóciou, ktorou odpovedáme na utrpenie slabších, 
ktorým chceme pomôcť. Rozpoznania súcitu u ženy preto reflektovalo vyššiu hodnotu 
sebasúcitu. Ukazuje sa tak, že naše reakcie na prejavený súcit od mužov a žien budú 
pravdepodobne odlišné.  



97 
 

Čo sa týka sebakritickosti a zážitku komunity v rodine, v tých nijaký rozdiel nebol. Ľudia 
s vyššou mierou sebasúcitu teda dokázali reflektovať a správne interpretovať výraz súcitu, 
ktorý sme im ukázali na tvári ženy. Pri výraze súcitu u muža však k takémuto zisteniu 
nedošlo. Nezaznamenali sme nijaký rozdiel medzi skupinami v sebasúcite, sebakritickosti ani 
v zážitku komunity v rodine.  
Prečo práve ženský výraz súcitu dokáže rozlíšiť viac a menej sebasúcitných ľudí? Ako je to 
s rozdielmi medzi pohlaviami? To sú otázky, ktoré môžu smerovať k ďalšiemu výskumu 
v tejto oblasti. Je možné, že práve súcit na tvárach žien je špecifickým signálom, na ktorý je 
potrebné reagovať a mali by sme ho vedieť rozlíšiť. Toto zistenie však rovnako môže 
poukazovať na limity naše štúdie a konkrétne na to, že sme respondentom predložili 
fotografiu práve jednej ženy a práve jedného muža. V nasledujúcich výskumoch preto 
odporúčame použiť fotografie viacerých mužov a žien, aby bolo možné vylúčiť pôsobiace 
faktory akými môžu byť vek, sympatia, atraktivita a iné.  
 
ZÁVER 
Sebasúcit a sebakritickosť majú vzájomný negatívny vzťah (napr. Gilbert & Procter, 2006), 
čo sa potvrdilo aj v našej štúdii. Zážitok komunity v rodine podľa našich zistení nesúvisí so 
sebasúcitom jednotlivca. Negatívne však koreluje so sebakritickosťou. Zistili sme, že ľudia, 
ktorí boli schopní rozpoznať výraz súcitu na tvári ženy, dosahovali vyššie hodnoty sebasúcitu 
ako tí, ktorí tento výraz nerozpoznali. Nezaznamenali sme však nijaký rozdiel v sebasúcite 
v menovaných skupinách pri výraze súcitu u muža. Rovnako sme nezaznamenali rozdiely 
v zážitku komunity v rodine ani v sebakritickosti na základe rozpoznania výrazu súcitu. 
McEwan et al. (2014) hovoria, že ľudia, ktorí sú vysoko sebakritickí, majú problém 
s rozpoznávaním výrazu súcitu. V našom výskume sme prišli k zisteniu, že nie je rozdiel 
v sebakritickosti medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a ktorí nerozpoznali súcitný výraz. 
Naopak, je medzi nimi rozdiel v sebasúcite.  
Nasledujúce smerovanie vidíme v overení našich zistení. Taktiež v rozšírení datasetu 
fotografií so súcitným výrazom, aby bolo možné výsledky rozšíriť. Zistili sme, že práve 
sebakritickosť má negatívny vzťah so zážitkom komunity. Zážitok komunity však nesúvisí so 
sebasúcitom. Preto navrhujeme zistiť prečo je to tak, najmä kvôli viacnásobne potvrdenému 
vzťahu medzi sebasúcitom a sebakritickosťou. 
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Abstract: Student’s emotions during learning are an important factor in the learning process - 
the influence on speed of information processing, attention, memory, and motivation. 
Surprisingly, little attention is directed toward teachers’ ability to identify student’s emotions. 
We have examined the accuracy of 30 slovak teachers in detecting emotions from facial 
expressions. Our data indicate, that teachers are adept at reading facial expressions with a 
mean accuracy M=60%. We discuss possible explanations and further research possibilities. 
 
Keywords: teacher, emotions, facial expressions 
 
Abstrakt: Emócie študenta sú dôležitým faktorom v procese učenia – majú vplyv na rýchlosť 
spracovania informácií, pozornosť, pamäť ako aj motiváciu. Prekvapivo málo pozornosti sa 
venovalo schopnosti učiteľa identifikovať študentovu emóciu. Otestovali sme schopnosť 
rozpoznávať emócie z výrazu tváre študenta u 30 učiteľov. Naše data naznačujú, že učitelia sú 
schopní rozoznávať emócie z výrazu tváre s priemernou presnosťou M=60%. Diskutujeme o 
možných vysvetleniach a načrtneme ďalšie línie výskumu problematiky. 
 
Kľúčové slová: učiteľ, emócie, výrazy tváre 
 
The extent to which emotional upsets can interfere with mental life is no news to teachers. 
Students who are anxious, angry, or depressed don’t learn; people who are caught in these 
states do not take in information efficiently or deal with it well.  

Daniel Goleman, Emotional Intelligence 
 
INTRODUCTION 
Emotions in learning experience 
Emotions are the basic essence of a human life and they play an important part in learning 
experience. Research shows that emotions have an impact on important components of 
learning: the speed at which information is processed (Öhman, 2001) and attention 
(Anderson, 2001; Vuilleumier, 2001). The Processing Efficiency theory (Eysenck & Calvo, 
1992) suggests that emotions can utilize cognitive resources that would otherwise be used for 
processing new information; for example in the case of anxiety, intrusive thoughts may 
compete with the cognitive task and result in a decrease in performance.  Research indicates 
that “expert human tutors devote at least as much time and attention to the achievement of 
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affective and emotional goals in tutoring, as they do to the achievement of the sorts of 
cognitive and informational goals” (Lepper & Chabay, 1988, p. 242). Over the last 15 years 
the importance of emotions in academic setting received proper attention in research mostly in 
connection to academic achievements, personal development and health (Pekrun & 
Stephensen 2012). 
Emotion theories propose that there are from two to twenty basic emotions (see for example, 
Plutchik, 1980; Leidelmeijer, 1991). Fear, anger, sadness, and joy are the four most common 
emotions in these theories. Plutchik (1980) listed eight basic emotions: fear, anger, sorrow, 
joy, disgust, acceptance, anticipation, and surprise. Ekman (1992) is connected mostly with a 
list of 6 basic emotions that have associated facial expressions although later he extended the 
basic emotion set. Lewis (1993) argued that infants come into this world only expressing 
interest, distress, and pleasure. According to him, these three states are sufficient in providing 
initial cues to a caregiver to scaffold the learning experience appropriately in response. In this 
paper we focus on students’ emotions (for teacher emotions, see Schutz & Zembylas, 2009). 
Research shows that students experience a broad variety of emotions in a school environment. 
In a set of studies interviewing high school and university students anxiety was reported most 
often among various emotions across a variety of academic situations  (attending class, 
studying, taking tests and exams) constituting 15% to 27% of all emotional experiences 
(Pekrun, 1992; Spangler, Pekrun, Kramer, & Hofmann, 2002; Titz, 2001). In these studies, 
positive emotions (e.g., enjoyment, satisfaction, hope, pride, relief) and negative emotions 
(e.g., anger, anxiety, shame, boredom) were reported with equal frequency. Students also 
mentioned less frequently experienced emotions such as hopelessness and social emotions 
such as gratitude, admiration, contempt, and envy. Different categories of discrete emotions 
appeared with differing frequencies, depending in part on the type of academic situation 
addressed. In conclusion, every major human emotion was reported by students, disgust being 
the only notable exception.  
Today, a significant attention is directed toward learning that is happening outside the 
classroom community within an e-learning platform. This kind of learning usually happens on 
a one-to-one basis and a student community is present only in a mode of an online forum or 
social media group. There are attempts to create Affective Tutoring Systems (ATS) that are 
able to effectively respond to student’s emotional state in real time within an e-learning 
experience. That is why more recent studies focus on so called Cognitive Affective States 
(CAS) rather than primary emotions. Among the most dominant states are: Boredom, 
Frustration, Flow, Confusion, Joy, Surprise (e.g. D’Mello, Greaser, 2011, 2012). Their 2011 
study investigates the timeframe of each CAS, concluding that Joy and Surprise are transiting 
state, Frustration is a medium state, and Boredom, Flow and Confusion are persistent states. 
In the 2012 study authors proved that the transitions between CAS are not coincidental but a 
student moves from one CAS to another in a logical order. A significant body of research on 
this topic was carried out by the AutoTutor Group. In one of their studies they have presented 
evidence that confusion and flow are positively correlated with learning gains, while boredom 
is negatively correlated (Craig, Graesser, Sullins, & Gholson, 2004). We believe that the 
future successful ATS should learn from teachers the specifics of a classroom emotion 
dynamics and use the best practice within a tutoring e-learning platform.  
 
Recognizing emotions from facial expressions 
Academic emotion research has often been criticized because of its reliance on self-report 
data and the lack of real-time data collection (Ainley, 2006; Kim, & Hodges, 2012; Pekrun, 
2006; Picard, 2010; Schutz & Davis, 2010). However, today there are more opportunities to 
implement emotion recognition from face in the research. The face is an object of major 
importance in our daily lives. Faces tell us the identity of a person we are looking at and 
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provide information on gender, attractiveness and age, among many others (Martinez & Du, 
2012). Ekman´s and other studies points to the universality of facial expressions of emotions 
and revealed that across cultures people judge facial expressions of emotion with levels of 
accuracy rates between 60 and 80% (Ekman, 1973; Ekman, 1994; Ekman & Keltner, 2000). 
Since the original universality studies, more than 30 studies have replicated the universal 
recognition of emotion in the face (Matsumoto, 2001). Meta-analysis of 168 datasets 
examining judgments of emotion in the face and other nonverbal stimuli indicated universal 
emotion recognition well above chance levels. A meta-analysis examined emotion recognition 
within and across cultures. Accuracy was higher when emotions were both expressed and 
recognized by members of the same national, ethnic, or regional group, suggesting an in-
group advantage. This advantage was smaller for cultural groups with greater exposure to one 
another, measured in terms of living in the same nation, physical proximity, and telephone 
communication. Majority group members were poorer at judging minority group members 
than the reverse. Cross-cultural accuracy was lower in studies that used a balanced research 
design, and higher in studies that used imitation rather than posed or spontaneous emotional 
expressions. (Elfenbein & Ambady, 2002).  The average accuracy rates for people prior to 
training in Matsumoto & Hwang’s study (2011)  was 48%; if joy and surprise – the two 
easiest expressions to see – are excluded, then that accuracy rate drops to 35%. Different 
researchers around the world in different laboratories using different methodologies with 
participants from many cultures are all converging on the same set of results that show strong 
evidence for the universal facial expressions of seven emotions – anger, contempt, disgust, 
fear, joy, sadness, and surprise (Matsumoto & Hwang, 2011). 
As we have established in the previous section, emotions play an important role in education 
and learning. One would believe that expert teachers are very adept at recognizing and 
addressing the emotional state of learners and, based upon their observation they take some 
action that positively impacts learning. Surprisingly little attention is directed toward the 
accuracy of teachers in identifying emotions from facial expressions. One study from 
Milovanovic (2015) examines the effectiveness of 330 prospective lower primary and 
kindergarten teachers in the interpretation of facial expressions using the Emotion 
Recognition Test by P. Ekman. Out of 14 facial expressions that constitute the test, the mean 
score of correct interpretations in the sample was 3.77 which is 1.29 below the mean score (5) 
that was obtained in numerous researches by Paul Ekman, and that is also considered low. 
However, failure in the interpretation of facial expressions is not uniform. The ranking table 
shows that students were most successful in the interpretation of facial expressions of fear 
(37.5%), anger (33.6%) and sadness (27.6%) and least successful in identifying disgust and 
contempt (4.7%; 4.2%). Unfortunately, in summary, recognizing by teachers was really low, 
achieving 27% correct perceptions of emotions. (Milovanovic, 2015).  
 
GOAL OF STUDY 
In this study we want to examine if this poor accuracy will be replicated with teachers with 
experience. 
Hypothesis: 
H1: Teachers reach mean accuracy below 48%  (Milovanovic, 2015; Matsumoto & Hwang, 
2011). 
H2: Teachers will be most successful in identifying facial expressions of fear, anger and 
sadness (Milovanovic, 2015). 
H3: Teachers will be least successful in identifying facial expressions of disgust and contempt 
(Milovanovic, 2015; Spangler, Pekrun, Kramer, & Hofmann, 2002). 
 
METHOD 
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Participants 
The population of teachers is Slovakia from primary schools and all higher forms of state 
education institution is about 72.000 and is highly dominated by women. Teachers from 
Slovak primary, secondary schools and universities participated in the study (N = 30; Primary 
School N =10, Secondary School N =15, University= 5). Respondents were 27 women and 3 
men, age ranged from 24 to 65 years (M = 45.13). This is close to the gender distribution 
among teachers in Slovakia. 

In addition, we collected data from 2 teachers with teaching experience less than 1 
year, 4 teachers with experience from 1 to 5 years, 3 teachers with experience from 5 to 10 
years, and majority of teachers (21) with experience longer than 10 years.  
 
TESTING MATERIAL 
We have used 2 sets of facial expressions. Both of them featured a female student with 
following facial expressions: anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, neutral, 
contempt, compassion. The age of the student on the photograph varied. Student A was 10 
years old, student B was 25 years old. Both sets were created in the same way: student was 
instructed to activate an expression and a certified FACS coder assisted in proper Action 
Units involvement for each emotion. 3 pictures for each emotion were created. Different 
certified FACS coder independently scored all 3 pictures for Action Units. In case of 
contempt and compassion the picture with the highest intensity of the expression based on AU 
was selected. In case of anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, neutral all 3 pictures 
were first analysed with an emotion tracking software Emotion ID. Emotion ID is a software 
that uses computer vision and machine learning to identify emotion related facial expressions. 
The software detects the six primary emotions (anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise) and 
neutral state of the face. The picture with the highest intensity for respective emotions was 
selected and given to the coder for evaluation. The coder agreed with all selected pictures. 
The only exception was anger with student A. In this case, coders choice was selected. 
 
Table 1 
Action Units (AUs) for selected set of pictures 
  AUs Student A AUs Student B 
anger 4, 7, 23, 24, 38, 57 4,5,7,17,24 
disgust 4, 7, 9, 10, 25 4,7,9,10,17 
fear 1, 4, 7, 20, 25 1,2,4,5,20,25 
happiness 6, 7, 12, 25 6,7,12,25 
sadness 1, 4, 7, 16, 17 1,4,15,17,43 
surprise 1, 2, 5, 25, 26 1,2,5,25,26 

contempt L10, L14, 17 L14 

  
PROCEDURE  
The selection of respondents was conducted by a snowball method. The questionnaire was 
distributed via email to over 30 teachers, 20 schools and 20 teachers’ associations all over 
Slovakia. Participation in the research was voluntary with respondents explicitly agreeing 
with recording for research purposes. Each respondent was informed that s/he could stop 
her/his participation at any time and request the deleting of their data.  
All participants completed basic sociodemographic questions. After that participants viewed 
all expression in this same order for one of the students. The set was decided upon the type of 
school indicated in the questionnaire in this manner: Grade school teachers viewed the set for 
Student A, high school and university teachers viewed the set for student B. Each expression 
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followed a set of tasks: 1) How would you call this expression? 2) Please, state a few 
examples when a student may express this facial expression during teaching. 3) In the 
situations from previous questions, how can a teacher react to enhance student’s learning? 
Please, write a reaction for each situation separately. Put situations and reactions in numerical 
order. Only task 1) was analysed in the current study. 
 
DATA ANALYSIS 
The open questions (N=210) were independently coded by 2 emotion researchers in this 
manner: True= 0, False= 1. Each researcher indicated if a given answer falls semantically into 
the primary emotion category (ex. For Anger facial expression anger or frustration were a 
correct answer and concentration was false). The agreement among the 2 researchers was very 
high, they agreed on 96% of answers. Those answers where the 2 researchers disagreed (N= 
8) were coded by a third researcher and the majority vote was selected. Data were analysed 
with Excell program from Microsoft Office. 

 
RESULTS 
H1: Teachers reach mean accuracy below 48%. 
REJECTED. Teachers reached mean accuracy above 48% (M= 60%). 
 
H2: Teachers will be most successful in identifying facial expressions of fear, anger and 
sadness.  
REJECTED. Teachers were most successful in identifying facial expressions of happiness 
(M=87%), and surprise (M=83%). 
 
H3: Teachers will be least successful in identifying facial expressions of disgust and 
contempt.  
REJECTED: Teachers were least successful in identifying facial expressions of sadness 
(M=33%) and contempt (M=43%). 
 
Table 2 
Precision of teachers in identifying facial expressions of primary emotions 

 Precision 

anger 67 % 

disgust 40% 

fear 70% 

happiness 87% 

sadness 33% 

surprise 83% 

contempt 43% 

 



 

Graph 1. Histogram for the number of correct answers
 
DISCUSSION 
Our results indicate that teachers are adept in reading emotional message from facial 
expressions. These findings are inconsistent with the findings of Milovanovic (2015) who 
examined the same skill with prospective teachers. There are several explanations at hand:
Difference in testing materials. In our study we have used a new set of facial expressions 
created to reflect the student age. The age of the student in the presented set was consistent 
with the school type the teacher is active at. This could have caused an improvement in 
precision. 
Difference in the testing procedure. Current study have used open ended questions whereas 
Milovanovic (2015) offered primary emotions as a closed response. This 
our clustering approach of the answers was too permissive.
Facial expressions were identified only on one female student. It was studied that face is not a 
clear canvas - each face has a specific appearance which may interfere with the 
expression (Hess, Blair & Kleck, 1997). A variability of models expressing emotions might 
have decreased the precision in the study of Milovanovic (2015).
Difference in population. Milovanovic (2015) examined a population of teachers
whereas we have examined teachers with experience. Most of them had been teaching for 
over 10.  
Generalization of results in current study to a population of teachers in Slovakia should be 
done cautiously. Smaller sample with a 95% confidence level
error. However, obvious trends are grasped.

 
Although our results are not consistent with Milovanovic (2015) they are consistent with 
measures that were done on various populations testing the universality of facial expression 
(Ekman, 1973; Ekman, 1994; 
recognition was 53% including happiness. In Russell et al. (in press), recognition was 67.7% 
from Canadians, 62.9% from Greeks, and 53.7% from Japanese. In our sample we 
only younger models which might have increased the precision. Wrinkles in the face of an 
elderly person interfere with emotion signals (Hess et al., 2012).
Successful detection of joy and surprise in the current study was also present in a study 
Matsumoto & Hwang’s study (2011) where authors highlight the fact that accuracy rate of 
recognition of facial emotions 
expressions to recognize – are excluded. Namely, most individuals are very ef
decoding these emotional facial expressions; studies using categorization tasks have 
demonstrated that happy faces are categorized nearly perfectly, whereas fearful facial 
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expressions are classified with a smaller precision (e.g. Calvo & Lundqvist, 2008). In 
addition, due to high visual saliency, intensive smiling mouth is especially likely to spread out 
to other face regions, such as the eyes; and, due to its highly diagnostic value, the smiling 
mouth is especially likely to make the eyes look happy, even if they are not. It is much easier 
for people to detect and diagnose expressions when concentrate on mouth movements.  So the 
eyes seems not to be as reliable “mirror of the soul” as the mouth (Calvo & Fernández-Martín, 
2013). Urhahne and Zhu (2015) also found that teachers predicted students' subjective well-
being with low to moderate accuracy, but were able to capture positive aspects of student 
well-being with higher accuracy than negative ones.  
What is alarming is that the least success teachers had in identifying sadness. From the 
semantical clustering of the answers we can conclude that sadness expression was often 
misjudged as boredom or fatigue. The needs connected to these states are different and when 
misjudged could create a negative atmosphere in the classroom. To illustrate, imagine a 
student who just lost a dog and is challenged in the classroom for more active participation.  
It is important to realize that facial expressions with different emotional content are not 
decoded equally which could be partially explained by difference in face region people are 
fixating on (Eisenbarth & Alpers, 2011). Finally, we would like to point out an aspect that 
elementary teaching is characterized by physical and professional closeness which creates 
greater emotional intensity; but in ambivalent conditions of classroom power, where intensity 
is sometimes negative. On the other hand, secondary teaching is characterized by greater 
professional and physical distance leading teachers to treat emotions as intrusions in the 
classroom (Hargreaves, 2000). This distance between quality and different conditions in 
primary and secondary teaching can cause serious differences in detection of facial 
expressions and emotions of pupils/students. It would be interesting to explore if the stage of 
teaching correlate with recognition and emotional understanding. It seems that primary 
teachers and their closeness could be related with better detection in general, but it is the topic 
for future research, as well as deeper exploration of perception and describing compassionate 
expression by teachers.  
We believe that accurately identifying a learner’s cognitive-emotional state is a critical 
mentoring skill. However, improved ability to read facial expressions, or any nonverbal 
behavior, is just the first step. What one does with the information is an important second step 
in the process of interaction. Dealing effectively with emotion information about others is also 
likely to be a crucial part of the skill set one must have to interact effectively with others. 
Knowing when and how to intervene, to adapt one’s behaviors and communication styles, or 
engage the support and help of others, are all skills that must be brought into situation when 
emotions are read (Matsumoto & Hwang, 2011). 
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Abstract: In 2015, in collaboration with the Union of Mother Centres (UMC) we focused on 
the issue of burnout, ton he individual phases of a factor contributing to the emergence of 
burnout specification with more stress as a predictor of burnout at volunteers work in mother 
and family centres. Prevention and possibilities of preventing and coping with burnout are 
important aspects for the work of the networking organization such as UMC. Of the 
commonly used preventive measures of burnout, we focus preferentially on communication 
and the conflict resolution, time management, education, supervision and leadership support 
process. The aim was to study the issue of burnout and effective methods of education 
provided by the UMC in the form of quantitative research with statistical data analysis. 
 
Keywords: Burnout syndrom. Mother Center. Volunteers. Preventing burnout. Education. 
Communication. Time Management. Supervision. Leadership Support Process. 
 
Abstrakt: V roku 2015 sme sa v spolupráci s Úniou materských centier (UMC) zamerali na 
problematiku syndrómu vyhorenia, na jednotlivé fázy a  faktory  prispievajúce k vzniku s 
dôrazom na stres ako prediktor vyhorenia pri práci dobrovoľníkov v materských a rodinných 
centrách a rodinný pokoj. Prevencia, možnosti prevencie a zvládanie vyhorenia sú dôležitým 
aspektom pre prácu sieťovej organizácie akou je UMC. Z bežne používaných preventívnych 
opatrení syndróm vyhorenia, sa zameriavame prioritne na komunikáciu a riešenie konfliktov, 
časový manažment, vzdelávanie, supervíziu a metódy leadership process support. Cieľom 
bolo zamerať sa na problémy vzniku vyhorenia a efektívnosť metód vzdelávania 
poskytovaného UMC v podobe kvantitatívneho výskumu s štatistickej analýzy dát. 
 
Kľúčové slová: syndróm vyhorenia. Materské centrum. Dobrovoľníci. Prevencia syndrómu 
vyhorenia. Vzdelávanie. Komunikácia. Time management. Supervízia. Leadership Support 
Process. 
 
 
ÚVOD  
Vznik a funkcia materských centier  
Myšlienka zakladania materských centier sa vo svete začala písať v Nemecku pred viac ako 
dvadsiatimi piatimi rokmi. Model materského centra bol výsledkom výskumu nemeckých 
sociológov, ktorí zisťovali, čo v dnešnej modernej spoločnosti chýba súčasnej žene - matke. 
Iniciátorka vzniku prvého materského centra bola sociologička Monika Jaeckel. Predstavila 
koncepciu ideálneho materského centra - ako miesta, kde sú ženy hlavným objektom záujmu, 
nájdu tam priestor pre relaxáciu, vzdelávanie či uplatnenie sa. Nazvala ich „public living 
rooms“ (Jackel, 2002). Myšlienka materského centra sa tak ujala, že následne sa spustila akási 
lavína ďalších centier, ktoré vznikali svojpomocne po celom Nemecku, Európe aj na iných 
kontinentoch.  
Materské centrá na Slovensku začali vznikať v roku 1996 ako zariadenia, ktoré z entuziazmu 
zakladajú predovšetkým ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Rok 2001 sa stal pre 
materské centrá na Slovenku prelomovým v náraste počtu materských centier po celom 



110 
 

Slovensku. Spočiatku začali medzi sebou komunikovať len neformálne, no potreba 
spolupráce, spoznávania sa a vyššej organizovanosti dospela až k prvej spoločnej konferencii 
v roku 2001 v Poprade. Materské centrá sa stali dôležitou súčasťou kvality života matiek, detí 
a celej rodiny. Poslaním materských centier  je vytvárať podmienky pre svojpomoc, sociálne 
kontakty, sebarealizáciu a vzdelávanie žien, ako aj mužov s maloletými deťmi počas 
materskej a rodičovskej dovolenky Súčasné postavenie materských centier a celkové 
podmienky pre ich pôsobenie sú predovšetkým dôsledkom neuvedomovania si ich významu 
a potenciálu. Sú zakladané za účelom preventívneho poskytovania služieb rodinám 
s maloletými deťmi v súlade s Koncepciou štátnej rodinnej politiky. Materské centrá sa stali 
centrom, ktoré poskytuje celý komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov 
spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, 
pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v neposlednom rade aj priestor na hranie, 
dojčenie, učenie tých najmenších. Stali sa  centrami komunít rodín, ktoré pomáhajú v 
sociálnej oblasti, umožňujú sebarealizáciu a integráciu matiek na materskej dovolenke. Počas 
niekoľkých rokov trávenia času mimo zamestnanie musia byť koordinátorky a dobrovoľníčky 
materských centier v kontakte s novými zákonmi, naučiť sa písať projekty, komunikovať 
s predstaviteľmi samospráv, viesť kolektív dobrovoľníčok, účtovníctvo, byť atraktívne pre 
verejnosť. 
 
Materské centrá dávajú dobrovoľníkom príležitosť: 

 prispieť tým, čím môžu, kedy môžu, na základe ich talentu, záujmov a schopností 
 nadviazať vzťahy s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí chcú dosiahnuť zmenu 
 získať cenné pracovné skúsenosti 
 rásť prostredníctvom vybudovania sebadôvery, nových možností a vodcovských 

zručností 
 byť súčasťou organizácie, ktorá je tu pre druhých 
 prispieť k zmenám v životoch rodín s malými deťmi (Pencáková, 2007). 

 
Únia materských centier zorganizovala v rokoch 2006 - 2015 niekoľko školení a kurzov, 
vyberáme niekoľké z nich (Výročné správy UMC): 

 Facilitácia pre materské centrá I.,II. 
 Internetizácia materkých centier a získanie základných zručností 
 Sociálne poradenstvo v materských centrách 
 Fundraising pre materské centrá 
 Public relation - a posilňovanie PR zručností koordinátoriek materských centier 
 Tréning komunikácie  
 Budovanie tímu 
 Účtovníctvo pre začínajúce materské centrá 
 Projektový manažment 
 Školenie laktačných poradkýň 
 Ekonomika a účtovníctvo pre pokročilé materské centrá 
 Pomáhať ma baví – koordinácia a motivácia dobrovoľníckej práce pre región 
 Tréningy Leadership support process 
 Manažment dobrovoľníkov 
 Kde sa chceme vidieť o 5 rokov? Alebo ako si urobiť SWOT analýzu   
 Úvod do problematiky násilia páchaného na ženách a iné 
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Syndróm vyhorenia 
Príznaky syndrómu vyhorenia sa objavovali už koncom 60. rokov u amerických poradcov a 
diskutovalo sa o tzv. vyhasnutosti, resp. o vyhasnutom plameni.  Termín syndróm vyhorenia 
sa začal používať už v minulom storočí v USA v súvislosti s problematikou alkoholikov a 
narkomanov. Anglický ekvivalent vyhorenia – burn out uviedol do literatúry americký 
psychoanalytik H. Freudenberger v roku 1974, ktorý ho definoval ako konečné štádium, pri 
ktorom ľudia, ktorí sa hlboko niečím emocionálne zaoberali, strácajú svoje pôvodné nadšenie 
(svoj entuziazmus) a svoju motiváciu (svoje vlastné hnacie sily). Pre syndróm vyhorenia 
neexistuje všeobecne uznávaná definícia. Mallotová (2000) ho charakterizuje ako „fenomén 
prvých rokov v zamestnaní, keď po vysokých očakávaniach nastáva sklamanie, frustrácia, 
bezmocnosť a rezignácia“. Kopřiva (1999) ho popisuje: „Ak je naša energetická bilancia 
dlhodobo záporná (ak nemáme zdroje radosti v živote a nie sme dobre zakotvení v tele), 
dostaneme sa do stavu, pre ktorý sa ustálil termín syndróm vyhorenia. K hlavným prejavom 
patrí depresia, ľahostajnosť, cynizmus, strata sebadôvery, zvýšená chorobnosť. Nie je to 
obyčajná únava, nie je to ani prechodná kríza. Je to hľadanie zmyslu vlastnej práce.“ Vieme, 
že syndróm vyhorenia je dôsledok vyčerpania fyzických a psychických síl najmä u ľudí s 
vysokými očakávaniami a prejavuje sa predovšetkým v tzv. pomáhajúcich profesiách. 
Syndróm vyhorenia je zaradený aj do Medzinárodnej klasifikácie chorôb a  uvádza ho ako 
diagnózu Z 73 Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života. 
Príznaky syndrómu vyhorenia sú u každého z pomáhajúcich pracovníkov individuálne. 
Súvisia s typom osobnosti, vzťahmi na pracovisku, hodnotovou orientáciou,  prípadne vekom, 
dĺžkou praxe, či rodinnými pomermi.  
Príznaky syndrómu vyhorenia 
K všeobecným symptómom patria, napríklad - mimoriadne veľká únava, negatívne 
sebahodnotenie a nízka miera sebaúcty vyplývajúce z pocitov zníženej profesionálnej 
kompetencie, poruchy koncentrácie pozornosti, dráždivosť a negativizmus, príznaky stresu pri 
absencii organického ochorenia. Honzák (2010) ich definuje ako „stiahnutie sa do izolácie 
alebo jej aktívne vytvorenie agresívnymi prejavmi je tiež deštruktívnym postupom. 
Výsledkom býva neproduktívna sebaľútosť alebo autoagresívne postoje.“  Môžeme 
definovať, že syndróm vyhorenia má tri atribúty - emočné vyčerpanie, depersonalizácia a 
pocit osobného zlyhania. Tieto tri atribúty sa posudzujú pri diagnostike a meraní stupňa 
syndrómu vyhorenia.  
Štvorfázový model  syndrómu vyhorenia Christíny Maslash: 
1. Idealistické nadšenie a preťažovanie. 
2. Emocionálne a fyzické vyčerpanie. 
3. Dehumanizácia druhých ľudí ako obrana pred vyhorením. 
4. Terminálne štádium: stavanie sa proti všetkým a proti všetkému a objavenie sa 
syndrómu vyhorenia v celej jeho pestrosti (zosypanie sa a vyhorenie všetkých zdrojov 
energie). 
 
Fázy procesu vyhorievania 
Obrázok 1  
Fáza procesu syndrómu vyhorenia podľa Maslach (Křivohlavý, 1998) 
 
                                   1.                    2.                      3.                         4. 
 

nadšenie      preťaženie     napádanie        „proti všetkým“   terminálne štádium    
druhých ľudí 
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Faktory spôsobujúce syndróm vyhorenia v materských centrách 
Zakladateľky materských centier sú nadšenkyne, ktoré do svojej práce investujú veľa energie. 
Usilovne pracujú, aby sa im podarilo naplniť svoju víziu o materskom centre. Táto práca, 
ktorá ich spočiatku baví a napĺňa, ich nakoniec oberá o čas, ktorý by mohli venovať rodine a 
predovšetkým svojim záľubám a koníčkom, ktoré by im pomáhali v psychohygiene a 
preventívne pôsobili proti syndrómu vyhorenia. Pri zakladaní materského centra stoja dve – 
tri nadšenkyne, ale nie je výnimkou, že materské centrum v určitých obdobiach leží na 
pleciach jednej ženy, ktorá sa popri tom stará o svoju rodinu a malé deti. Faktory spôsobujúce 
syndróm vyhorenia môžeme hľadať v pracovných alebo v osobných problémoch. Či už je to 
strata uspokojenia z práce, neschopnosť delegovať úlohy alebo poprosiť druhého o pomoc. 
Veta: „Jednoduchšie a rýchlejšie je, keď to urobím sama“, je z dlhodobého hľadiska 
udržateľnosti fungujúceho materského centra klamlivá. Tu vidíme príčiny - zlá organizácia 
práce, pocity nenahraditeľnosti, neustála kritika a vznikajúce napätie medzi dobrovoľníčkami. 
Z tohto kruhu povinností a záväzkov nie je jednoduché vystúpiť, ak nie je nasledovníčka, 
ktorá by vedenie materského centra prebrala a je ťažké nechať centrum zaniknúť.  
Syndróm vyhorenia prekvapí najmä tie, ktoré o jeho existencii nevedia a netušia, ako sa proti 
nemu brániť. Niektoré koordinátorky materských centier podceňujú profesionálne zručnosti s 
vedením skupiny dobrovoľníkov, manažmentom času a riadia sa svojimi veľkými ambíciami 
a víziami.  
Vonkajšie aspekty podporujúce vznik syndrómu vyhorenia - nestabilita (problémy s 
priestormi, krátkodobé zmluvy, nové podmienky s novými voľbami do samospráv a pod.), 
vysoká miera zodpovednosť za prevádzku, platenie nájomného, energií, nedostatok financií, 
chorobnosť detí a zastupovanie, deficit ocenenia práce dobrovoľníka v spoločnosti, nízky 
počet ochotných dobrovoľníkov a príliš veľa povinností. 
Vnútorné aspekty podporujúce vznik syndrómu vyhorenia – nesplnenie dohodnutých 
podmienok a suplovanie za iných, interpersonálne vzťahy medzi dobrovoľníčkami navzájom, 
neuspokojivá a monotónna práca (napr. upratovanie), nedostatočné plánovanie a tzv. „hurá“ 
akcie, absencia spoločnej vízie, nevhodné rozloženie právomoci a zodpovednosti, 
nedostatočná sebarealizácia. 
vedie po istom čase k syndrómu vyhorenia.  
 
Príčiny vzniku syndrómu vyhorenia dobrovoľníkov v materských centrách vidíme v 
niekoľkých rovinách: 
Nadšený dobrovoľník, plný entuziazmu, na ktorého dlhodobo pôsobí stres  
Nenaplnenie očakávaní, s ktorými sa do práce pustil a následná frustrácia. 
Deficit uznania, rešpektu, poďakovania - návštevníci materského centra stále nechápu pojem 
„dobrovoľník“. Vyžadujú si služby, ktoré sú štandardom v biznis sektore a majú na 
dobrovoľníkov neprimerané nároky.  
Spory, konflikty, nadmerná kritika, nedostatok vzájomnej dôvery, hostilita medzi 
dobrovoľníčkami navzájom. 
Interpersonálne vzťahy  - ak problémy materského centra zasahujú vo veľkej miere do 
rodinného života a rodina už nepodporuje dobrovoľníka v jeho práci pre komunitu. 
Vysoká miera emocionálnej záťaže.  
Chýbajúca evaluácia, ktorá podporuje naučiť sa robiť veci lepšie a učiť sa z vlastnej 
skúsenosti, najmä pri pilotných programoch a projektoch, alebo ak si overujeme  nový, 
inovatívny prístup k riešeniu komunitného problému. 
 
Dobrovoľníčky pracujúce v materských centrách sú zvyčajne matky na materskej alebo 
rodičovskej dovolenke. Ich predstava o vedení, či pomáhaní v materskom centre je často 
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nereálna a nedokážu si pravdivo zhodnotiť svoju filantropickú a aktuálnu kapacitu aj v 
súvislosti so starostlivosťou o svoju rodinu. Rodina nie je síce zamestnanie, ale je to sociálne 
prostredie, ktoré sa neustále mení a vyžaduje si značné úsilie. Každodenná starostlivosť o 
domácnosť,  malé dieťa a s ním zvýšené nároky na starostlivosť, nedostatok spánku, finančné 
zabezpečenie rodiny alebo problémy s nedostatkom financií, rozličné názory na výchovu a 
vplyv širšej rodiny, nedostatok komunikácie, kulminujúce nekonštruktívne hádky, únava. 
Toto všetko sú potenciálne agresory, ktoré môžu spustiť syndróm vyhorenia. Nedostatok času 
na relax potencuje riziko vyhorenia a dobrovoľník je k nemu veľmi blízko. 
Ak sa všetky vedomosti a informácie o tom, ako prekonať syndróm vyhorenia môžu zhrnúť 
do jedného slova, tým slovom bude homeostáza. Rovnováha medzi dávaním a získavaním, 
rovnováha medzi stresom a pokojom, rovnováha medzi prácou a rodinou. 
 
Výskumné zistenia 
V roku 2015 sme sa v spolupráci s Úniou materských centier (ÚMC) zamerali na 
problematiku syndrómu vyhorenia v materských centrách na Slovensku, jednotlivým fázam a 
faktorom podporujúcim vznik syndrómu vyhorenia s bližšou špecifikáciou stresu ako možnej 
príčiny syndrómu vyhorenia v práci dobrovoľníčok v materských a rodinných centrách. 
Rovnako sme si overovali pocity frustrácie, ktoré môžu vznikať ako reakcia na prekážku čiže 
na niečo, čo nemôžeme dosiahnuť, i keď by sme veľmi chceli. Snažili sme sa odhaliť príčiny 
konfliktov, znechutenia až vyhorenia, ktoré zapríčiňujú odchod dobrovoľníčok z materských 
centier. Jasnejšia artikulácia tohto problému pomôže v navrhovaní účinných postupov 
v prevencii. Prevencia a možnosti predchádzania a zvládania syndrómu vyhorenia sú 
dôležitým aspektom práce sieťovej organizácie ÚMC. Zo všeobecne používaných 
preventívnych opatrení syndrómu vyhorenia, ktoré je možné aplikovať medzi dobrovoľníkmi 
v materských centrách, sme sa prioritne zameriavali na  komunikáciu a riešenie konfliktov, 
časový manažment, vzdelávanie, supervíziu a leadership support process. support a overenie 
účinnosti vzdelávacích tréningov poskytovaných ÚMC v praxi. Výstupy z toho výskumu by 
mali byť nápomocné pri riešení problémov vyhorenia, ako aj motiváciou v rozvoji ďalších 
tréningov a školení poskytovaných ÚMC.  
 
VÝSKUMNÝ SÚBOR  
Vo výskumnom súbore sa nachádzalo 144 respondentov z materských centier zo všetkých 
regiónov Slovenska. Proporcionalita pohlaví nebola rovnomerná, žien bolo 141, muži boli 3, 
nakoľko sa tým potvrdzuje, že v materských centrách najčastejšie realizujú ako 
dobrovoľníčky ženy. Najpočetnejšia skupina respondentov bola v manželskom zväzku 
(97,92%), na materskej alebo rodičovskej dovolenke (68,75%), najčastejšie zamestnaných v 
školstve, vede alebo výskume (38,58%) a vysokoškolsky vzdelaných (81,25%). 
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU 
Cieľom bolo zmapovať problematiku syndrómu vyhorenia, príčiny vzniku syndrómu 
vyhorenia a využívanie vzdelávania, ako prvku prevencie, ktoré poskytuje ÚMC formou 
kvantitatívneho výskumu so štatistickou analýzou získaných dát. Výskumné výsledky boli 
spracované prostredníctvom štatistického programu SPSS a na overenie hypotéz sme využili 
Spearmanov korelačný  koeficient závislosti. Na Likertovej stupnici sme zisťovali do akej 
miery dobrovoľníkov pri práci v materskom centre frustruje - príliš veľa pracovných 
povinností,  nedostatočná komunikácia navzájom medzi dobrovoľníkmi, zlé medziľudské 
vzťahy medzi dobrovoľníkmi, nedodržiavanie dohôd, termínov, záväzkov a reakcie na 
konfliktné situácie. 
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Hypotéza č.H1 
Existuje signifikantný vzťah medzi frustráciou a  

medziľudskými vzťahmi  
nadmierou pracovných povinností nedostatkom ocenenia dobrovoľníkov 
návštevníkmi   materských centier  
nedostatočnou komunikáciou medzi dobrovoľníkmi navzájom. 

 
Tabuľka 1  
Regionálne zastúpenie 

 
 
Tabuľka 2  
Vzdelanie respondentov 
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Tabuľka 3 
Povolanie respondentov  

 
 
 
 
 

 
 
Graf 1. Pocity frustrácie a medziľudské vzťahy 
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Graf 2.  Pocity frustrácie a nadmiera pracovných povinností 
 
 
 

 
Graf 3. Pocity frustrácie a nedostatok ocenenia zo strany návštevníkov  
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Graf 4. Pocity frustrácie a nedostatočná komunikácia medzi dobrovoľníkmi 
 
 

 
Graf 5. Porovnanie všetkých korelačných závislostí v hypotéze č.1 
 
Výsledky výskumu potvrdili štatistickú významnosť vzťahu subjektívne prežívanej frustrácie 
s kvalitou v medziľudských vzťahoch – tento vzťah predstavuje silná korelácia r = 0,563 
mierou pracovnej záťaže – tento vzťah predstavuje silná korelácia r = 0,560 ocenením 
dobrovoľníckej práce zo strany návštevníkov – tento vzťah predstavuje slabá korelácia r = 
0,143 neuspokojivou komunikáciou – tento vzťah predstavuje silná korelácia r = 0,526.  
Zistili sme pozitívnu signifikantnú koreláciu medzi týmito hodnotami. Pocity frustrácie 
súvisia s kvalitou v medziľudských vzťahoch, mierou pracovnej záťaže, ocenením 
dobrovoľníckej práce zo strany návštevníkov a neuspokojivou komunikáciou. Slabá korelácia 
vyšla s nedostatočným ocenením práce dobrovoľníkov návštevníkmi materských centier. 
Korelačné koeficienty medzi premennými boli nízke a dosiahli len minimálny korelačný prah 
0,143. V praxi sa stretávame s nedostatočným pochopením návštevníkmi materských centier, 



 

že dobrovoľníctvo je práca zadarmo. Pre aktívnych dobrovoľníkov je však dôležitejšie 
ocenenie práce medzi sebou navzájom, resp. koordinátorom materského centra, ako ocenenie 
„cudzími“ ľuďmi.   
Miera frustrácie teda stúpa so zvyšujúcou sa záťažou, ktoré spôsobujú zlé vzťahy, nadmerná 
pracovná záťaž a problematická komunikácia a môžeme skonštatovať, že hypotézu č.1 sme 
verifikovali. 
 
Hypotéza č. H2 Predpokladáme, že väčšina 
a hobby ako možnosti prevencie syndrómu vyhorenia.
 

Graf 6. Relax 
 
Z grafu je zrejmé, že väčšina dobrovoľníkov 75,69% relaxuje so svojimi priateľmi, športuje 
alebo oddychuje pri čítaní kníh. Avšak až 24,69% respond
Dávame to do súvislosti aj s tým, že naše respondentky sú zvyčajne matky na 
materskej/rodičovskej dovolenke a popri starostlivosti o rodinu a materské centrum si 
nedokážu urobiť čas na seba.  
 
Hypotéza H3 Koľko dobrovoľníkov
Únie materských centier. 
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že dobrovoľníctvo je práca zadarmo. Pre aktívnych dobrovoľníkov je však dôležitejšie 
ocenenie práce medzi sebou navzájom, resp. koordinátorom materského centra, ako ocenenie 

Miera frustrácie teda stúpa so zvyšujúcou sa záťažou, ktoré spôsobujú zlé vzťahy, nadmerná 
pracovná záťaž a problematická komunikácia a môžeme skonštatovať, že hypotézu č.1 sme 

Hypotéza č. H2 Predpokladáme, že väčšina dobrovoľníkov si nachádza čas na oddych 
hobby ako možnosti prevencie syndrómu vyhorenia. 

Z grafu je zrejmé, že väčšina dobrovoľníkov 75,69% relaxuje so svojimi priateľmi, športuje 
alebo oddychuje pri čítaní kníh. Avšak až 24,69% respondentov si nenašla čas relaxovať. 
Dávame to do súvislosti aj s tým, že naše respondentky sú zvyčajne matky na 
materskej/rodičovskej dovolenke a popri starostlivosti o rodinu a materské centrum si 

 

Hypotéza H3 Koľko dobrovoľníkov sa zúčastnilo aspoň jednej vzdelávacej aktivity z
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entov si nenašla čas relaxovať. 

Dávame to do súvislosti aj s tým, že naše respondentky sú zvyčajne matky na 
materskej/rodičovskej dovolenke a popri starostlivosti o rodinu a materské centrum si 

sa zúčastnilo aspoň jednej vzdelávacej aktivity z ponuky 

Relax

Nie

Áno



 

Graf 7. Vzdelávacie aktivity Únie materských centier
 
 
Na základe grafu môžeme skonštatovať, že 52,08% respondentov sa nezúčastnilo žiadneho 
vzdelávania. Hypotéza sa nepotvrdila, avšak 47,9% je významný počet aktívnych 
dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili minimálne jedného vzdelávacieho modulu.
 
DISKUSIA 
Materské centrá organizujú programy pre celé rodiny a zapojenie sa do aktivít materského 
centra posilňuje súdržnosť a kvalitnejšie fungovanie rodín a
ovplyvňujú celú komunitu. Z
zvyčajne ženy žijúce v manželskom zväzku. 68,75 % dobrovoľníkov sú ženy na materskej 
alebo rodičovskej dovolenke. Významný počet 25 % respondentov sú zamestnané ženy, čo 
dávame do súvislosti so ženami, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky a
zostali dobrovoľníkmi a snažia „svojmu“ materskému centru aj naďalej pomáhať. Ak medzi 
dobrovoľníkmi zostanú dobré medziľudské vzťahy a
inšpirujúca a motivujúca, je možné, aby sa odchodom z
činnosť neskončila. Ich odborné, bezplatné poradenstvo, napr. v oblastiach sociálno 
psychologickej, lekárskej je pre mladé rodiny veľmi dôležité a
návštevníkov deficitná. Materské centrá disponujúce takto vzdelanými dobrovoľníkmi môžu 
poskytovať aj rôzne kurzy a
tréningy v oblastiach nevyhnutných pre opätovné zaradenie sa do pracovného procesu alebo 
vzdelávanie a opatrovanie detí, a
dobrovoľníkom - odborníkom to pomáha byť čiastočne v
záľubou.  
Na základe empirickej analýzy výsledkov sme zistili pozitívny vzťah medzi rizikom 
syndrómu vyhorenia a v problémoch s
dobrovoľníkmi v materskom centre. Ak dobrovoľníci vkladajú veľa energie do intera
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Na základe grafu môžeme skonštatovať, že 52,08% respondentov sa nezúčastnilo žiadneho 
sa nepotvrdila, avšak 47,9% je významný počet aktívnych 

dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili minimálne jedného vzdelávacieho modulu.

Materské centrá organizujú programy pre celé rodiny a zapojenie sa do aktivít materského 
ť a kvalitnejšie fungovanie rodín a v konečnom dôsledku pozitívne 

ovplyvňujú celú komunitu. Z výskumu vyplýva, že dobrovoľníci v materských centrách sú 
zvyčajne ženy žijúce v manželskom zväzku. 68,75 % dobrovoľníkov sú ženy na materskej 

ovolenke. Významný počet 25 % respondentov sú zamestnané ženy, čo 
dávame do súvislosti so ženami, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky a

snažia „svojmu“ materskému centru aj naďalej pomáhať. Ak medzi 
i zostanú dobré medziľudské vzťahy a dobrovoľnícka práca je pre nich stále 

motivujúca, je možné, aby sa odchodom z rodičovskej dovolenky dobrovoľnícka 
činnosť neskončila. Ich odborné, bezplatné poradenstvo, napr. v oblastiach sociálno 
psychologickej, lekárskej je pre mladé rodiny veľmi dôležité a ich strata je pre 

deficitná. Materské centrá disponujúce takto vzdelanými dobrovoľníkmi môžu 
poskytovať aj rôzne kurzy a školenia na zvyšovanie zručností – jazykové, počítačové
tréningy v oblastiach nevyhnutných pre opätovné zaradenie sa do pracovného procesu alebo 
vzdelávanie a opatrovanie detí, a to všetko pri minimálnych nákladoch. Samotným 

odborníkom to pomáha byť čiastočne v kontakte s praxou alebo so sv

Na základe empirickej analýzy výsledkov sme zistili pozitívny vzťah medzi rizikom 
problémoch s medziľudskými vzťahmi a komunikácii medzi 

materskom centre. Ak dobrovoľníci vkladajú veľa energie do intera
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Na základe grafu môžeme skonštatovať, že 52,08% respondentov sa nezúčastnilo žiadneho 
sa nepotvrdila, avšak 47,9% je významný počet aktívnych 

dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili minimálne jedného vzdelávacieho modulu. 

Materské centrá organizujú programy pre celé rodiny a zapojenie sa do aktivít materského 
v konečnom dôsledku pozitívne 

materských centrách sú 
zvyčajne ženy žijúce v manželskom zväzku. 68,75 % dobrovoľníkov sú ženy na materskej 

ovolenke. Významný počet 25 % respondentov sú zamestnané ženy, čo 
dávame do súvislosti so ženami, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky a nástupu do práce 

snažia „svojmu“ materskému centru aj naďalej pomáhať. Ak medzi 
dobrovoľnícka práca je pre nich stále 
rodičovskej dovolenky dobrovoľnícka 

činnosť neskončila. Ich odborné, bezplatné poradenstvo, napr. v oblastiach sociálno – právnej, 
ich strata je pre 

deficitná. Materské centrá disponujúce takto vzdelanými dobrovoľníkmi môžu 
jazykové, počítačové, či 

tréningy v oblastiach nevyhnutných pre opätovné zaradenie sa do pracovného procesu alebo 
to všetko pri minimálnych nákladoch. Samotným 

praxou alebo so svojou 

Na základe empirickej analýzy výsledkov sme zistili pozitívny vzťah medzi rizikom 
komunikácii medzi 

materskom centre. Ak dobrovoľníci vkladajú veľa energie do interakcie 

Druh
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s inými ľuďmi, vedie to k emocionálnemu vyčerpaniu. Výsledky výskumu v nami sledovanej 
skupine dobrovoľníkov potvrdili protektívny vplyv dobrej komunikácie a dobrých 
medziľudských vzťahov. 
Väčšina (75,69%) respondentov si našla čas na oddych, ale diskutabilné je, že 24,69% 
respondentov nerelaxovalo vôbec. Čas na oddych dávame do súvislosti s dobrou organizáciou 
práce, časovým manažmentom a schopnosťou delegovať úlohy na iných. Koordinátorky 
materských centier musia okolo seba vytvoriť sieť spolupracovníkov, pomocou ktorých si 
zadelia prácu, aby všetci mali dostatok času venovať sa oddychu, koníčkom, vzdelávaniu a 
zdokonaľovaniu seba aj svojej organizácie, a nebudú zavalení drobnou a nepodstatnou 
prácou4. Delegovanie práce na viacerých zabraňuje syndrómu vyhorenia a dáva dobrý pocit aj 
ostatným v kolektíve. 
Ocenenie je prirodzenou motiváciou k ďalšej práci. Okrem dobrovoľníčok ostáva vysoko 
riziková skupina samotných koordinátoriek materských centier – im podporu poskytuje Únia 
materských centier prostredníctvom pravidelných skupinových regionálnych stretnutí, 
teambuildingových stretnutí a vzdelávania. Nôtová, P., Páleníková, V. (2003) vo svojom 
výskume syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov popisujú ako najohrozenejšiu 
skupinu najmladšiu skupinu respondentov s najkratšou dĺžkou praxe. Tieto výsledky je možné 
aplikovať na dobrovoľníčky v materských centrách, kde je „fluktuácia“ z dôvodu ukončenia 
rodičovskej dovolenky a odchodu ženy do práce veľmi vysoká. Nie je preto možné poľaviť vo 
vzdelávacích aktivitách a tréningov práce so sebou samým a svojimi hranicami. Potreba 
vzdelávania bola identifikovaná aj samotnými dobrovoľníkmi. Cieľom vzdelávacích aktivít 
Únie materských centier je doplniť zručnosti dobrovoľníkov v oblastiach psychológie, 
základov komunikácie, asertivity, konfliktov, pedagogiky, sebaspoznávania, sociálnej práce, 
manažmentu, projektovania atď. Tento typ intervencie má však určité rezervy, pretože 
z výskumu vieme, že 52,08% dobrovoľníkov sa nezúčastnilo žiadneho druhu z ponúkaného 
vzdelávania. Príčinu môžeme hľadať napríklad v tom, že koordinátorky si nevedia vytvoriť 
dobrí tím, celé materské centrum vedú sami a nezostáva im čas na stretnutia či vzdelávanie 
a najmä sa nedokážu z bludného kruhu vymaniť.  
Odporúčania pre prax sa týkajú predovšetkým prevencie. Proti syndrómu vyhorenia môže 
aktívne participovať sám dobrovoľník v materskom centre. Možností je viac: pravidelná 
komunikácia s ostatnými dobrovoľníkmi, dôverovať v schopnosti druhých a podporiť ich, 
pracovať na sebe a znížiť konfliktnosť, resp. predchádzať konfliktom, znížiť nároky na seba 
a iných; nebyť veľmi prísny, zvýšiť si frustračnú toleranciu a šetriť emočnú energiu, 
pravidelne relaxovať, myslieť pozitívne, určiť si hranice práce a odpočinku, určiť si hranice 
práce pre materské centrum a rodinu, zdravá životospráva a duševná hygiena. 
Odporúčame osvojiť aj brainstorming  – s výsledným riešením  zvyčajne väčšina 
zúčastnených súhlasí, a preto sú ľahšie motivovaní k práci k dosiahnutiu cieľa. A starostlivosť 
o dobrovoľníkov podporiť teambuildingom na stmelenie kolektívu. Odmenou môže byť aj 
možnosť zúčastniť sa vzdelávacích kurzov.   
Únia materských centier ako zastrešujúca organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou má 
potenciál vo zvyšovaní sociálnych zručností prostredníctvom vzdelávania.  Jej úloha spočíva 
v podpore a pomoci koordinátorkám materských centier, aby ony mohli dostatočne viesť a 
motivovať ostatných dobrovoľníkov. Neoddeliteľnou súčasťou ÚMC musia byť vzdelávacie 
aktivity, preto súčasťou dotazníkového prieskumu boli otázky venované účasti na 
vzdelávacích školeniach a tréningoch. Výskum nám potvrdil aj súvislosť s prežívaním 
subjektívnej frustrácie a  kvalitou v medziľudských vzťahoch, komunikácii a schopnosti 
delegovať povinnosti na ďalších členov v tíme dobrovoľníkov. Vzdelávanie a tréningy 
poskytované ÚMC zdokonaľujú a skvalitňujú prácu v materských centrách a ovplyvňujú 
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zručnosti v komunikácii, v manažmente s dobrovoľníkmi, riešení konfliktov. Dosiahne sa tým 
väčšia kvalita práce a celkové fyzické a psychické rozpoloženie dobrovoľníka. Tieto tréningy 
musí ÚMC organizovať opakovane, pretože koordinátorky materských centier sa menia, 
prichádzajú nové ženy na materskej/rodičovskej dovolenke a tieto zručnosti im môžu chýbať. 
Výskum potvrdil, že najväčšie riziká syndrómu vyhorenia u dobrovoľníkov v materských 
centrách sú v medziľudských vzťahoch, zlej komunikácii a v príliš veľa pracovných 
povinností. Témy a program vzdelávania by preto mali byť postavené nielen na rozvoji 
mentálnej úrovne, ale aj v spoznaní osobnostného a fyzického potenciálu. Aplikácia 
základných techník prevencie: nácvik asertívneho správania, komunikačné a manažérske 
zručnosti, efektívne riešenie konfliktov, podpora tímovej práce, používanie účinných 
copingových mechanizmov – zvládnutie negatívnych myšlienkových pochodov 
prostredníctvom zážitkových metód a skúsenostného učenia, cvičenia vedúce k prevencii 
syndrómu vyhorenia, oboznámiť s dôležitosťou pozitívneho myslenia, sebapoznávanie 
a osobnostný rozvoj, relaxačné cvičenia sú komplex návrhov do programového projektovania 
ÚMC. 
Zatiaľ nedostatočne  využité zostávajú možnosti stretnutia bálintovských skupín, 
supervíznych skupín alebo sociálne - psychologické výcviky ako nástrojov na korigovanie 
a verifikáciu správnosti postupov pri práci s dobrovoľníkmi, resp. návštevníkmi materského 
centra , praktického učenia, sebapoznávania a k osobnostnému rozvoju.   
Najjednoduchšou prevenciou syndrómu vyhorenia je oddych a nájsť si čas na koníčky, 
priateľov, pohyb a zdravý životný štýl. Zmysel pre humor zlepšuje celkovú kvalitu života 
a pomáha človeku ľahšie zvládať aj záťažové situácie. 
Prevencia syndrómu vyhorenia je jednoduchšia ako liečba. Oddych netreba podceňovať, šetrí 
sily a pomáha organizmu zregenerovať sa, aby lepšie odolával tlaku, nekončiacim 
povinnostiam, stresu a iným determinantom syndrómu vyhorenia.   
Na Slovensku dobrovoľníctvo ešte nie je samozrejmosťou. Založiť a viesť počas rodičovskej 
dovolenky materské centrum chce predovšetkým odhodlanosť. Byť dobrovoľnícky aktívna 
zároveň napomáha k novým alebo lepším pracovným príležitostiam, ale takisto aj k 
osobnostnému a spoločenskému rastu. Materské centrá by mali byť podporované miestnou 
samosprávou tak, aby mohli naďalej byť miestom, kde sa matky stretnú s pochopením, 
ochotou pomôcť a odbornosťou. Cieľom je využiť ich neobjavený potenciál, byť nástrojom 
sociálnej inklúzie a z globálneho aspektu prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. 
Každá dobrovoľníčka, ktorá odchádza a prestane pracovať pre materské centrum z dôvodu 
vyhorenia je veľkou stratou, pretože dobrovoľník je to najcennejšie, čo v materskom centre 
máme.  
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Daseinsanalýza a komunita 
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Abstract: Daseinsanalysis is not one of the therapeutic systems. Roots of daseinsanalysis are 
grounded in ontology; they are grounded in understanding of being, not in cartesianism. We 
deal with community in otological sense. We show that being of community is grounded in 
experience of „we“. Personal experience of „we“ reveals human existence as  belonging to 
wholeness of the world. Daseinsanalysis refuses any constructvism and predetermine way of 
thinking. Way of thinking of daseinsanalysis is based in phenomenology, in ontology and in 
care for the soul.  We explain community and group being in daseinsanalysis by way of 
examples of treatment of drug addiction. 
 
Key words: daseinsanalysis, ontology, phenomenology, community, addiction 
 
Abstrakt: Daseinsanalýza nie je jedným z terapeutických systémov, pretože  jej korene 
nespočívajú v žiadnom vopred určenom karteziánskom spôsobe uvažovania, ale spočívajú 
v porozumení bytiu samotnému, spočívajú v ontológii. Ontologicky sa venujeme i komunite. 
Ukazuje sa, že bytnosť komunity i komunikácie spočíva v spoločne bytostne prežívanom 
„my“, ktoré rozkrýva ľudskú existenciu ako založenú v celku sveta a prináležiacu  k nemu.  
Daseinsanalýza sa pokúša vystúpiť z myšlienkových, vopred určených konštruktov a stará sa 
o otvorenosť, ktorá necháva prehovoriť veci samé v ich bytí. Preto k jej základom patrí 
fenomenológia, ontológia a starosť o dušu. Komunitne skupinový spôsob bytia v 
daseinsanalýze ukazujeme na príklade skúseností  a liečby ľudí so závislosťou.  
 
Kľúčové slová: daseinsanalýza, ontológia, fenomenológia, komunita, závislosť.  
 
ÚVOD 
Každá teória, každý systém, každý konštrukt pochádza prvotne zo skúsenosti prirodzeného 
sveta. Pred každým konštruktom, pred každým teoretickým systémom, je táto skúsenosť. 
Daseinsanalýza je odklonom od systémovo vedenej psychoterapie a je príležitosťou k návratu 
k prirodzenému svetu, tak ako ho prežívame a podávame o tom svedectvo v v prirodzenej 
reči, je príležitosťou návratu k sebe samým, k pravdivému vedeniu svojho života, kde tento 
návrat je zároveň znovuobjavením pravdivých vzťahov s druhými ľuďmi. Dasein je vždy 
spolubytím, je vždy vo svete, je vždy a pôvodne s ním spojené, od počiatku v sebe nejako svet 
nesieme a rozumieme mu, je vždy a pôvodne vzťahové, preto je bytím-vo-svete (Heidegger, 
2002). Sila daseinsanalýzy spočíva v jej ontologických koreňoch. Je založená na filozofickom 
porozumení bytiu, ktoré vychádza a prvotne musí vyjsť z fenomenológie. Fenomenológia si je 
dobre vedomá hlboko zakoreneného konštruktivizmu, techniky a orientácie na metódu vo 
svete. Je si dobre vedomá, že tento spôsob myslenia je tým, v ktorom a ktorým dnes žijeme. 
Že tento spôsob myslenia je vedúci vo výchove,  v psychológii i v psychoterapii. 
Fenomenológia chce dospieť k pôvodnému, pravdivému poznaniu. K poznaniu, ktoré nebude 
zaťažené pôvodným konštruktivistickým myslením. Preto je pre Husserla (1972) podstatné 
vykonať transcendentálnu epoché. Uzátvorkovanie svojich doterajším poznaní, svojich 
predsudkov, aby sme k veciam samým mohli pristúpiť tak, aby samé prehovorili a my sme ich 
započuli. Princípom fenomenológie je názor veci samej tak, ako sa nám dáva a pokiaľ sa nám 
dáva (Patočka, 2003). Preto fenomenológia podsúvanie interpretácií, výskumov a poznaní 
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z nejakého vopred určeného teoretického rámca akokoľvek uctievanej autority, podstupuje 
otvorenému dialógu, ktorý musí byť preverený a sproblematizovaný. Pre daseinsanalytické 
myslenie, pôvodne vychádzajúce z Husserlovej fenomenológie a Heideggerovej ontológie, je 
tento spôsob uvažovania zásadný. Vyvaruje sa akémukoľvek vopred určenému podsúvaniu, 
akejkoľvek indoktrinácii, chce vyjsť z otvorenosti pre prítomnosť, pretože práve v nej sa veci 
ukazujú.5 V podsúvaní, v pridávaní či odoberaní niečoho veci samej, ktorá sa ukazuje, spočíva 
riziko reduktívnosti ľudského bytia, riziko indoktrinácie a neslobody. Preto je dasieinsanalýza 
príležitosťou návratu k pravdivému prežívaniu, k autentickým vzťahom, k vnútorne 
prežívanej i vykonávanej slobode i z toho vyplývajúcej zodpovednosti. Preto daseinsanalýza 
dokáže byť tak kritická k systémom, ktoré si nárokujú poznanie pravdy. Kde v tomto prípade 
stojí komunita? A čím ontologicky komunita je? Daseinsanalytická komunitne skupinová 
psychoterapia je založená Oldřichom Čálkom a Jiřím Růžičkom (2004). I keď frekventanti 
vstupujú už do vopred stanoveného komunitne skupinového systému, ten jednak je 
príležitosťou k rozvoju nielen svojej ale i skupinovej prirodzenosti, autonómie a slobody, 
a jednak samotný tento psychoterapeutický systém vyplýva z prirodzenosti skupinového 
a komunitného života v prirodzenom svete. V čom však spočíva prirodzenosť, bytnosť 
komunity? 

 
Ontologický rozmer komunity 
Slovo komunita, tak ako aj komunikácia, pochádza z latinského commūnĭo, ktoré sa skladá 
z dvoch slov, z cum, ktoré znamená s, spoločne, v spojení, a z mūnĭo, ktoré odkazuje 
k hradbe, k múru, ktorý je vystavaný okolo, k ochrane. Odkazuje to teda k stráženiu 
a chráneniu. Toto slovo taktiež odkazuje k otváraniu cesty, jedným z významov je tiež 
posilňovanie, podpora. Všetky tieto významy sa v komunite ľudí závislých od nejakej drogy 
ukazujú. Skutočný význam  commūnĭo však spočíva v koreni tohto slova. Tento koreň 
vnímame i v slove univerzita. Tým koreňom je ūnus. Znamená to: jedno. Komunita znamená 
byť spoločne v jednom, byť spojení v jednom, a to je možné jedine prežiť, jedine pocítiť. 
Toto spojenie vzniká tým, že človek je prijatý. Commūnĭo ako základ komunikácie znamená 
byť prijatým (Špaňár, Hrabovský, 1969). Podstata komunity je byť spoločne v jednom. Je 
nutné pripomenúť, že sa nejedná len o spoločný pocit v komunite. Jedno je v prvom rade 
a zásadne problém životný, každého z nás, filozofický i náboženský. Univerzum je spenie 
k Jednému, je to návrat k Jednému a spojenie s Jedným. Pôvod života a bytia sa vo filozofii 
ukazuje ako Jedno. Jedno nájdeme u Hérakleita v podobe Logu, u Platóna v podobe Dobra, 
nájdeme ho u Plótína ako Jedno,  nájdeme ho v podobe kresťanského Boha, v Heideggerovom 
Bytí, či u iných. Problém komunity je zásadne hlbší ako ho poznáme len v podobe 
psychoterapeutického komunitne skupinového systému. Je bytostný a životný.  Hérakleitov 
Logos je celok tohto sveta, je neviditeľným vzájomným prepojením jeho jednotlivých častí, 
ktoré k nemu náležia a sú s nim spojené. Je skrytým a zároveň všadeprítomným Bytím. 
„Logos vzniklo ze slovesa legein, co ve staré řečtině znamená usebrat do jednoduché jednoty. 
A teď si představ, že to usebírání do jednoduché jednoty, je smysl lidského života, je smysl 
celého bytí. Vše se usebírá do té jednoduché jednoty z toho původního chaosu. Z toho 
původního chaosu, kde není nic určitého, tak z toho vlastně vzniká impuls k tomu usebírání. 
Péče o duši není nic jiného, než že se člověk usebírá sám se sebou. Proto vlastně je 
v rozhovoru se sebou samým. Spoustu věcí, které chceme pochopit, se nedají přesně ohraničit. 

                                                           
5 Daseinsanalýza sa zároveň nevyhýba minulosti ani budúcnosti.  Heidegger (2002) odkrýva, že čas nie je 

lineárnym fyzikálnym plynutím, ale je temporalitou, časovosťou, v ktorej sú všetky tri časové dimenzie 

obsiahnuté naraz. Tieto sa však vždy zjavujú a sú obsiahnuté v prítomnosti. Minulosť dokáže byť povahotvorná 

a pokiaľ sa jej klient chce a potrebuje venovať, daseinsanalýza sa pokúša verne a s osobnou účasťou zotrvávať 

pri tom, čo sa dáva a ukazuje.  
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A jediný způsob, jak ty věci zpřítomnit, je zůstat v napětí bytostného tázání. Když jsem v napětí 
bytostného tázání, tak jako blesk, jako der Wink, jako pokyn, jak říká krásně Heidegger, ti 
přichází to, co je nejdůležitější, totiž to, co je podstatné, a toto není předmětem, a protože to 
není předmětem, nemá to okraje, a protože to nemá okraje, nedá se to vlastně ani pořádně 
vyslovit“ (Hogenová, 2014).6  Komunita má svoje ontologické založenie v tomto celku. Je 
spôsobom, v ktorom sa stará o celok. Komunikácia je nám daný spôsob, ktorým máme spieť 
k jednému vo svojich odlišnostiach a jedinečnostiach. Bytie komunity sa prejavuje 
predovšetkým v pocite domova, v láske, v slobode, v mieste, kde sa môžeme vrátiť, 
oddýchnuť si, kde bude o nás postarané a kde sa my chceme postarať o tých druhých, našich 
najbližších. I vzťah vytvára v tomto zmysle komunitu. Blízke bytie, otvorenosť, odkrýva bytie 
spoločné, bytie,  ktoré môžeme prežívať ako naplňujúce, ako zakladajúce a presahujúce, 
strácať sa v ňom a zároveň a skrz neho nachádzať sami seba. Zažívame to v láske, v umení, 
v smrti, v bytostnom pohybe, v psychoterapii. Základom komunity je toto bytostne prežívané 
my.7  Človek sa stratí, aby následne vyšiel posilnený, viac svoj a zároveň viac spojený s týmto 
svetom. To je ontologický základ komunity, nielen tej psychoterapeutickej, ale vôbec 
ľudskej.8  
 
Daseinsanalyticky vedená komunita ľudí so závislosťou   
Mnoho ľudí v liečbe je tichých a uzavretých, nikdy nemajúc skúsenosť so sedením v kruhu 
s ostatnými ľuďmi, so sedením, v ktorom pred cudzími ľuďmi sú vyzývaní a  majú hovoriť 
o svojich intímnych veciach, o veciach týkajúcich sa závislosti, o veciach, za ktoré sa hanbia. 
Systém, pokiaľ je uchopený otvorene a slobodne, sa prinavracia sám k svojmu pôvodu, 
k prirodzenému svetu. Presne tak v komunitne skupinovej psychoterapii, do ktorej je človek 
zaradený, vznikajú prirodzené väzby, prirodzená skúsenosť, človek sa vracia k svojej 
prirodzenosti, pretože komunita i skupina sa stávajú prostredím, kde sa človek môže slobodne 
a otvorene prejavovať, stávať sa sám sebou a byť tým, kým je. V prirodzenej psychoterapii je 
spočiatku vedená komunita terapeutom. Pacient nie je ponechaný sám na seba. Terapeut tým, 
ako komunitu vedie, ukazuje, ako toto prostredie vyzerá a aký je jeho zmysel. Zoznamuje 
nového pacienta s týmto priestorom. Ukazuje mu ho tak, aby si ho sám vyskúšal a overil, 
ukazuje mu, že je to priestor i pre neho, že je to jeho priestor i priestor a čas pre ostatných. 
Jeho základný postoj je, že necháva ľudí byť slobodne tým, kým sú. Tento postoj im dovoľuje 
sa začať prirodzene prejavovať.9  Keď si pacienti komunitu takto zažijú a porozumejú jej 
zmyslu, porozumejú jej nielen ako spoločnému prostrediu liečby ich samých, ale ako 
priestoru spoločného spolužitia, ktoré svojou prítomnosťou ovplyvňujú, zasahujú do neho, 
tvoria ho a starajú sa o neho, vedú si komunitu sami. Komunita nie je len niečo, čo je 
vytvorené psychologickou a terapeutickou obcou ako liečebná metóda. Komunita je človeku 
v jeho bytostnom základe tak prirodzená, že má sklon ju sám vytvárať a účastniť sa jej. 
Komunita je výraz bytostného založenia človeka ako spolubytia s druhými. Pokiaľ je 
komunita vedená v zmysle otvorenosti a slobody, je tu priestor hovoriť o čomkoľvek, čo ľudia 
chcú, vnímajú, prežívajú, či potrebujú. To je len jednou z oblastí komunity. Do komunity patrí 
i jej správa, účasť na chode vecí spoločných a rozprava o nich a o angažovaní sa ľudí 
                                                           
6 osobná komunikácia  

7 Růžička (2003) hovorí o mystve. 

8 Do spoločenstiev sa združujú i zvieratá, i hmyz i rastlinstvo. Sú tak, ako človek, súčasťou celku, súčasťou 

sveta. Pravdepodobne len človeku je však umožnené nahliadnuť celok ako celok, porozumieť mu ako celku, 

preto Heidegger (2003) tvrdí, že človek je ten, ktorý má reč. 

9 Heidegger (2001) tento postoj pomenúva ako lassen sein, nechať byť.  
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v spoločnom živote. Do správy náleží i riešenie, ako to je v prípade, pokiaľ sa v komunite 
niečo stratí alebo odcudzí. Bez tejto oblasti  život komunity nie je možný. Do života nepatrí 
však len práca potrebná na jej chod. Patria tam ľudia a ich životy. To, čím žijú, ako sa majú, 
čo potrebujú a čo si myslia. Terapeut je ten, kto tento priestor otvára. Nie je tam len autoritou, 
ktorá vedie, je jedným z nich. To, čím ma skúsenosť v liečbe závislých ale aj v iných 
psychoterapeutických komunitách obohatila, bolo, že som bol jedným z nich, a to tak, že som 
s pacientmi žil ich každodennosť. To, akým spôsobom tieto oblasti terapeut otvára, či je to 
tzv. „kolečkom“ v ktorom pacienti postupne do kruhu o sebe hovoria, alebo je to formou 
voľného priestoru, v ktorom sa pacienti môžu vyjadriť, sa ukazuje ako druhoradé.  
Základnou metódou prirodzenej psychoterapie je ponechanie slobodného priestoru, v ktorom 
človek môže prejaviť to, čo cíti a čo si myslí. Terapeut tento priestor otvára svojou slobodou 
a otvorenosťou pre dialóg a pre porozumenie skúsenosti druhého človeka, ochotou a záujmom 
vstúpiť so spoločného pohybu, do spoločnej situácie a do situácie pacienta či klienta.10 
Terapeut je ľudsky a zo svojej prirodzenosti angažovaný a účastný. Zároveň a v prvom rade je 
tam ľudsky sám sebou. Pokiaľ pacient tento záujem a otvorenosť cíti, sám sa v tomto vzťahu 
stáva autentickým. Otvorenosť a autenticita vyvoláva otvorenosť a autenticitu u pacienta. 
Neadekvátne správanie, ktoré pripomína reakcie, ktoré spadajú pod takzvané poruchy 
osobnosti, je vyvolávané práve podobným, obvykle konfliktným, mocenským a nátlakovým 
správaním.11  
Vždy som prekvapený, a ukazuje sa mi to ako zázrak, keď ľudia dokážu veľmi rýchlo 
porozumieť zmyslu komunity. Začnú zdieľať svoje životy a predovšetkým začnú sa o seba 
a o komunitu starať. Vždy som  prekvapený z toho, že pokiaľ sa komunita nechá na ľuďoch 
samých, tak si ju vytvoria, je to ich komunita a v tomto zmysle sa o ňu aj starajú. Som 
zaskočený vzájomnou starostlivosťou ľudí o seba. Tí, ktorí sú dílermi, tí, ktorí sú závislí na 
drogách, tí, ktorí si vo svedomí nesú ťažké veci, prejavujú o seba vzájomnú starosť a podporu. 
Zároveň sa prejavuje aj ich spôsob života. Prichádza ku konfliktom, opakovane sú porušované 
režimové zákazy, rýchlo sa u niektorých ľudí vytvárajú sexuálne vzťahy  napriek tomu, že sú 
upozorňovaní na zdravotné riziká a možnosť nákazy. Opakovane sa na komunite príjmového 
oddelenia odcudzujú potraviny, čo je dôsledkom takzvaného vlčieho hladu ľudí, ktorým bola 
vysadená droga. Opakovane sú problémy s hygienou. Abstinenti, ktorí chodia na návštevy, sú 
si dobre vedomí účelu svojich návštev. V istom zmysle im to pomáha. Pripomína im to, čím 
prešli oni sami a ako vyzerali oni sami. Je to pre nich opakovaná výstraha, že takýto 
momentálne nie sú, nechcú byť a že sú neustále v riziku, že by sa do tohto stavu mohli vrátiť.  
Musím uviesť, že každá komunita sa vytvára sama, každá je iná, každá má svoj čas, ktorým sa 
vyvíja. Niekoľkokrát som zažil komunity, v ktorých ľudia vytvorili taký pohyb a také 
spojenie, že tento pocit, ktorý z prežívania tejto komunity vychádzal, sa dá pomenovať 
slovom domov.12 Ľudia boli prijímaní v tom, kým sú. Ľudia stáli jeden o druhého a motivovali 
sa ku zdraviu. Mali skutočný záujem o to, aby sa vyjadrovali k čomukoľvek. U tých, ktorí 
prežívali silný craving, boli tichí a v pozadí, tento ich vnútorný boj vycítili a stáli o týchto 

                                                           
10 Růžička, Čálek (2016) angažované, osobné a verné zotrvávanie v situácii s druhým nazývajú vrozumievanie.  

11 V sedeniach s pacientmi, sa mi potvrdzuje skúsenosť, že títo ľudia na mňa pôsobia pokojne a otvorene. 

Ukazuje sa, že medzi psychicky nemocným človekom a psychicky zdravím, je v zvládaní nároku niesť 

každodennosť svojej existencie a svojich vzťahov. Mnohí ľudia, pokiaľ sa o seba naďalej a dlhodobo nestarajú  

v podobe návštev u terapeuta a psychiatra, či inej formy doliečovania, či sa nestarajú alebo zatiaľ  nevedia, ako 

sa starať o nové životné možnosti, ktoré si v liečbe zažijú či si uvedomia, sa opakovane do psychiatrickej liečby 

vracajú. 

12 Domov i spolubytie patria medzi existenciály, ktoré popisuje Heidegger (2002) v Bytí a čase. 



127 
 

ľudí. Boli silne motivovaní nielen priamo k abstinencii, ale k chuti žiť život a túto chuť bolo 
cítiť. V komunite bolo cítiť pohyb, prijatie, domov, vzájomnú starosť a podporu. 
Niekoľkokrát počas liečby som sa stretol s tým, že ľudia mi povedali, že tam zažili jeden 
z najkrajších, ak nie najkrajší čas svojho života. Z pozície vonkajšej to môže vyznieť podivne, 
nezrozumiteľne až súcitne, z pozície človeka, ktorý si týmto procesom prešiel, to však 
znamená, že zažil pocit slobody a blízkosti v spolubytí s druhými ľuďmi. Že pocítil skrz svoju 
slobodu prejavovať sa také spojenie s ostatnými, ktoré v každodennom živote nezažil.13 Túto 
skúsenosť som sám zažil počas svojho psychoterapeutického výcviku. Vypovedal som veci 
a otvoril som veci, ktoré patrili do mojej najhlbšej intimity, ktoré som si so sebou niesol 
a ktorých som bol v istom zmysle otrokom. Veci, ktoré ma ťažili, veci, za ktoré som sa 
hanbil, veci, ktoré pre mňa bolo ťažko vyniesť na svetlo sveta. Mal som strach nielen 
z prijatia druhými, mojimi blízkymi vo výcviku, ale pravdepodobne i z prijatia seba samého. 
Bál som sa toho, že druhí ma uvidia plakať. Patrilo to však ku mne, k pravde mňa samého, 
môjho života...Prijali ma. Prijali ma s láskou a dokonca som sa dozvedel, že i druhí majú 
podobnú skúsenosť. Môj domov je v mojej rodine, zároveň to, čo som zažil v tejto komunite 
môžem popísať ako pocit domova. Ako miesto, kde sa môžem vrátiť, kde môžem byť sám 
sebou, kde ma majú radi, kde patrím. Otvorenosť, ktorú som po výcviku zažíval, je sloboda. 
Je to taká otvorenosť, že s tým, s čím sa stretávam, prichádza priamo ku mne a prechádza 
priamo do srdca. Je to otvorenosť, v ktorej zrazu rozumiem tomu, s čím sa stretávam. Je to 
záblesk, okamih existenčnej voľnosti. Hudbu, ktorú som práve počúval, ku mne doliehala 
inak, ako keď som ju počúval obyčajne. Dotýkala sa priamo mňa a rozumel som jej v tom, 
čím je, čo hovorí a odovzdáva. Bol som voľný. 
Počas mojej práce v liečbe závislých som sa snažil práve o to, aby ľudia o túto skúsenosť, 
o tieto komunity, ktoré vytvárali, sa sami naďalej starali v podobe klubov a následnej liečby. 
Mladí závislí na drogách hľadali zmysel života, hľadali to, čo by ich mohlo naplňovať. No 
práve tieto okamihy boli tými, ktoré prinášali slobodu a zmysel do života. Nebola to predstava 
o budúcnosti a o tom, čo by mohli v živote robiť. Boli to prítomné a spoločné chvíle. Teraz 
a tu. V žiadnej psychiatrickej komunite som sa nestretol s takou väzbou, s takou sieťou, 
s takou podporou, s takým pocitom spolupatričnosti, ako to bolo v komunitách závislých. Ten, 
kto sa dostal do ťažkej životnej situácie, na hranicu recidívy, sa mohol kedykoľvek ozvať 
niekomu inému, kto mu pomohol a neraz zachránil život tým, že prišiel.  
Ďalší významný moment, ktorý vyplýva z prirodzeného spôsobu psychoterapie, je režim, 
ktorý vychádza z komunity samej, od ľudí, ktorí komunitu tvoria. Je nevyhnutné, aby ľudia 
v komunite, ktorí sú zasadení do režimovej liečby, rozumeli jednotlivým režimovým 
pravidlám. Aby im bol vysvetlený ich zmysel v kontexte života a závislosti. V tomto prípade 
ich môžu následne dodržiavať, meniť či rušiť. V opačnom prípade ich dodržiavanie bude 
umelé a bude vychádzať iba z potrieb systému liečby, personálu  a bude v liečbe 
demotivujúce, kontraproduktívne a vyvolávajúce odpor. Tým, že sa liečba závislých ľudí drží 
idey režimovej liečby a pokiaľ ostáva strnulá a  nekompromisná, je jedným z najsilnejších 
a zároveň najviac mocenských liečebných systémov. Je tým, čo Heidegger (2004) nazýva 
Gestell.14 Zmysel režimu spočíva v tom, aby sa závislí ľudia naučili sebakontrole, pretože sa 
už dávno v živote a v závislosti vytratila. Uvedomujem si, že závislosť má mnoho tvárí 

                                                           
13 Heidegger (1999) sa k spoločenstvu ľudí vyjadruje nasledovne: „Pôvodné spoločenstvo nevzniká skrz 

protikladné vzťahy – tak vzniká iba spoločnosť, ale spoločenstvo je založené v pôvodnom spojení každého 

jednotlivého s tým, čo každého jednotlivého presahuje, určuje a spojuje“ (Heidegger, 1999, s. 72). 

14 Gestell je nastavovanie ľudí, prírody do určitého, vopred vybudovaného systému. Toto nastavovanie si ľudí 

podrobuje. Patrí k nemu i mocenská, neraz skrytá manipulácia,  a to v podobe podsúvania významov, ktoré 

k systému patria a ktoré ho tvoria. Súčasťou systéme je taktiež expertnosť, jeho poznanie a ovládanie.   
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a príbeh závislého je vždy jedinečný a v jedinečnom zmysle. Závislosť môže mať podobu, 
kedy človek pije „len“ takzvane „hladinkovo“, neopíja sa, a má zároveň pevný životný režim. 
V tomto prípade pacient nemá s režimom najmenšie problémy. Mnoho liečební má v regulách 
pravidlo, podľa ktorého do liečby môže vstúpiť len ten, kto sa do nej sám prihlási. Toto 
pravidlo predpokladá samotnú motiváciu človeka sa liečiť. Zároveň mám skúsenosť, že aj tí 
ľudia, ktorí boli v liečbe nedobrovoľne, zažili situácie, prirodzené situácie, ktoré silne 
ovplyvnili a zmenili ich život. Liečba je šanca bez ohľadu na prvotnú motiváciu človeka sa ísť 
liečiť.  
Pokiaľ je ľuďom dovolené, aby mohli byť v komunite slobodne, a rozumejú jej zmyslu, začnú 
ju sami vytvárať, začnú sa sami starať o jej chod i o jej pravidlá. Prakticky to vyzerá tak, že 
pokiaľ sa v komunite poruší nejaké pravidlo, ľudia prinášajú nové nápady, nové spôsoby, 
ktoré by zabránili opakovaniu porušenia. Taktiež, pokiaľ nejaké pravidlo vnímajú ako 
nezmyselné, chcú o tom diskutovať, žiadajú prípadne jeho zrušenie. Daseinsanalytický postoj 
necháva otvorenosť k dialógu,  ktorý poskytuje porozumenie jednotlivým názorom 
a postojom, aby sa ukázali vo svojej pravde. Pravidlá i spôsoby ich dodržovania začnú 
vychádzať od ľudí samotných. Tí sú ochotní sa o tieto pravidlá starať, venovať im svoj čas 
i peniaze. V prípade, že sa utvoria kuloáre, ktoré sa ukazujú ako mocenské, pre liečbu 
deštruktívne, a v ktorých ľudia liečbu ignorujú, respektíve plnia, čo sa od nich očakáva, ale 
osobne nie sú zaangažovaní a čakajú, kým sa s liečby dostanú, aby sa mohli vrátiť k droge, sa 
skôr alebo neskôr o týchto kuloároch v priestore otvorenosti komunity rozpráva.15 Pokiaľ 
človek z takéhoto typu kuloáru je aspoň trochu motivovaný k liečbe, respektíve ctí si druhých 
a má k nim určitý rešpekt, sám otvorene vystúpi voči vodcovi kuloáru a ak s nejakými 
skutočnosťami nesúhlasí, hovorí o nich. Tým sa sila kuloáru, respektíve moc vodcu, 
zmenšuje.         
Do liečby okrem komunít, skupín a pracovnej terapie patria i okamihy, ktoré sú 
nepredvídateľné a zásadným spôsobom vstúpia do života človeka.16 Niektoré z nich sa 
odohrali na takzvanej terénnej terapii, počas ktorej sme s pacientmi vyšli do prírody a na túry. 
Niektoré spadajú do intímneho spolužitia, ktoré patrí len pacientom samým. Boli to obyčajne 
okamihy, ktoré neboli pripravené, nedajú sa pripraviť a ich krása spočíva práve v tejto 
neopakovateľnosti, ktorú život sám prináša. Sú to okamihy, v ktorých je človek oslovený. To 
oslovenie patrí iba jemu. Preto jedna situácia sa niekoho vôbec nedotkla a naopak druhému 
ovplyvnila život. Spomeniem niekoľko zážitkov. Pri jednej z túr jeden z pacientov našiel 
v otvorenej šachte tri malé divé prasiatka. Šiel dovnútra a skontroloval ju. Jeho aktivita ma 
natoľko motivovala a tak som sa cítil zodpovedný za vedenie tejto skupiny, že som do šachty 
zliezol  a podarilo sa nám spoločne vybrať a vypustiť dve z troch prasiatok. To tretie bolo 
pomerne väčšie a trochu útočné, takže z túry sa stala záchranná akcia, počas ktorej bola 
privolaná polícia i hasiči. Jeden z nemotivovaných pacientov, ktorý bol na súdnej liečbe, 
následne v denníku napísal, že táto situácia a spôsob, akým k zvieratám bolo pristúpené, mu 
zmenila život. Za veľkú zmenu vo vedení liečby považujem udelenie možnosti slobodného 
rozhodovania a pohybu v rámci terénnych terapií. Jednou z nich bola niekoľkohodinová túra 
s vybranými pacientmi počas zimy. Zima bola bez snehu a pomerne vlhká, niektoré pasáže 
v stúpaní v blate boli pomerne náročné. Keď sme sa blížili k vrcholu kopca, príroda sa náhle 

                                                           
15 Kuloár patrí k daseinsanalýze a je ňou podporovaný. Je to priestor, v ktorom si ľudia môžu oddýchnuť, môžu 

sa zblížiť, prípadne nechať „dobehnúť“ témy zo skupín. Pokiaľ je skupina i komunita otvorená, je v nej dôvera, 

téma a existencia  kuloáru sa do nej spätne vracia. 

16 Hogenová (2010) poukazuje na to, že situácia je základne neukončená, sú v nej možnosti, ktoré nás viac 

alebo menej oslovujú, vyžadujú našu odpoveď voči nim a ktoré teda môžu a nemusia byť naplnené. 

Neukončenosť situácie je spojená s našou slobodou a zodpovednosťou. 
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premenila. Všade, úplne všade bolo bielo. Jeden z mladých pacientov sa na mňa pozrel, obaja 
sme mali v očiach radosť i oheň, a povedal mi: „toto je úplne iný svet“. Bol som svedkom 
toho, ako okolo šesťdesiat ročný muž so sťaženým dýchaním išiel do strmého kopca a 
zaostával za ostatnými. Spýtal som sa ho, či si nechce odpočinúť. Pomoc odmietol a svojim 
tempom na kopec vyšiel. Keď sa na liečbe s dojatím lúčil, pripomenul som mu túto situáciu, 
aby na ňu v živote nezabudol a aby si spomenul na silu a vytrvalosť, ktorú v sebe má. Patril 
mu zároveň môj obdiv. Takýchto momentov bolo mnoho. Boli to momenty, kedy som sa cítil 
jedným z týchto ľudí a ich tešila moja blízkosť k nim. Niekedy to bolo iba tiché vzájomné 
spolubytie, keď sme sedeli na vrchole kopca a pozerali sme sa na okolitú prírodu.  
Uvedené zážitky nie sú žiadnou zárukou toho, že človek bude abstinovať. Sú ukážkou 
vzájomného spolubytia, ktoré sa dá zažiť, ktoré sa dá žiť, o ktoré sa dá starať, a ktoré samo 
ako také prináša do života zmysel, nádej a zdravie. Niekoľko abstinentských klubov je 
založených na tomto spolubytí. Zdravie človeka musí vyjsť z neho samého, z jeho slobody, 
z uvedomenia toho, čo z hĺbky srdca chce, a to na pozadí spolubytia s druhými. Preto do 
liečby závislostí patrí i opakované vracanie sa do nej. Uvedomenie toho, kým človek je, čo 
koná a čo chce, niekedy prichádza v čase skrz opakované recidívy. Pre prirodzenú 
psychoterapiu je existovanie v slobodnom priestore, ktoré je pozadím pre vyvstávanie 
vlastného pohybu človeka, zásadné. Tento pohyb, táto prirodzenosť, je jeho zdravím. Preto 
prirodzená psychoterapia rezignuje na výkonovú liečbu abstinencie. Abstinenciu chápe ako 
prostriedok, ako spôsob života, ktorý má viesť k tomu, aby človek žil to, čo chce. Pohyb je 
prvotný, abstinencia je spôsobom starosti o svoj pohyb. Pokiaľ človek necíti svoj pohyb, ani 
mu nie je pripomenutá nádej života, abstinencia je zbytočná, je prázdna, nie je dôvod, aby 
človek abstinoval. Napokon, prázdnota prichádzajúca z času na čas, sa ukazuje ako najväčšie 
riziko recidívy (Jílek,2008). Prirodzená psychoterapia dáva možnosť zažiť si pohyb, vytvára 
priestor a možnosti k pohybu samotnému.17 Aby pohyb mohol vzniknúť, je nevyhnutná 
neistota a nepredvídateľnosť situácie, do ktorej terapeut i pacient musia vstúpiť. Touto 
neistotou je každá komunita, každá skupina, každá terénna terapia. Keď som začínal chodiť 
na terénne terapie s pacientmi, vôbec som nepoznal okolie liečebne. Boli to pacienti, ktorí ma 
učili, kadiaľ môžeme ísť. A pokiaľ ani ja ani oni nepoznali danú cestu, zhodli sme sa na tom, 
že sa na ňu vydáme.  Každá láska vzniká v tejto neistote, každý objav vzniká v tejto neistote, 
každé pravé poznanie  vzniká v ochote vstúpiť do tohto neznáma. S ochotou uvidieť a nechať 
sa prekvapiť, čo nastane a s osobným nasadením na túto situáciu zareagovať. Neznámo otvára 
nové možnosti, je ich príležitosťou, je vždy spojené s rizikom, ktoré vyplýva z neistoty, ktorú 
prináša. Neistota a neznámo sú príležitosťou k tvorivosti terapeuta a pacientov. Tvorivosť je 
pohybom k tomu, čo sa tuší, čo sa intuícii ukazuje, čo tlačí k vytvoreniu diela. Je pohybom 
k pohybu. Nielen v psychoterapii, ale i v živote. 
 
ZÁVER 
Karteziánsky a ontologický spôsob myslenia sú podstatne odlišné, i keď sú navzájom spojené. 
Oba spôsoby vychádzajú zo skúsenosti prirodzeného sveta. Daseinsanalýza vychádza 
z Heideggerovej fundamentálnej ontológie, ktorá nadväzuje na Husserlovu fenomenológiu 
a zároveň na pôvodnú antickú filozofiu odkrývajúcu Bytie. Táto filozofia ukazuje, že 
základným filozofickým i ľudským problémom, je problém celku. I u Heideggera (2002) je 
život človeka spojený neustále a pôvodne s druhými a so svetom, preto ho nazýva bytím-vo-
svete. Pokúsili sme sa ukázať, že bytostne prežívaný pocit celku je ontologickým základom 
komunity. Tento pocit celku prežívaný v spoločenstve s druhými, je pomenovaný ako  „my“. 
K tomu, aby „my“ mohlo vzniknúť, je potrebné, aby ľudia boli ponechaní v ich bytí tak, ako 

                                                           
17 Jedná sa o pohyb ako fysis, ako pohyb zo skrytosti do neskrytosti, teda do pravdy, alérheia svojho života. 

Jedná sa o stávanie sa, rast, vyvstávanie. Váženého čitateľa odkazujem na dielo Zdeňka Kratochvíla (1995). 
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sú. Heidegger (2001) túto metódu pomenúva lassen sein, nechať byť. To, čo definuje 
skúsenosť celku, sa v komunitách, a to nielen v komunitách ľudí so závislosťou, je pocit 
domova. 
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Abstract: The community-counselling center offers free of charge psychological counselling 
for LGBT people. Clients’ most common topics are self-acceptance (in terms of coming out), 
romantic and interpersonal relationships. The origin and persistence of problems of LGBT 
people is significantly influenced by closer and broader social environment. Psychological 
counselling in Q-center contributes to their personal well-being and better realizing their 
inherent capacities. 
 
Key words: community-counselling centre, LGBT people, psychological counselling topics 
 
Abstrakt: Komunitno-poradenské centrum ponúka bezplatné psychologické poradenstvo 
LGBT ľuďom. Najčastejšími témami sú sebaprijatie, partnerské vzťahy, medziľudské vzťahy 
a zdieľanie svojej identity s druhými ľuďmi (coming out). Na vzniku a pretrvávaní problémov 
LGBT ľudí má výrazný podiel užšie i širšie spoločenské prostredie. Psychologické 
poradenstvo v Q-centre prispieva k ich lepšej osobnej pohode a realizovaní inherentných 
kapacít. 
 
Kľúčové slová: komunitno-poradenské centrum, LGBT ľudia, témy psychologického 
poradenstva  
 
 
ÚVOD 
Q-centrum od svojho vzniku v roku 2011 ponúka bezplatné psychologické, právne a sociálne 
poradenstvo LGBT ľuďom a ich blízkym. Okrem samotného poradenstva sa zameriava na 
vzdelávanie pomáhajúcich profesií, študentov/tiek, nastavovaniu štandardov kvality práce s 
LGBT klientelou. Psychologické poradenstvo prebieha prevažne tvárou v tvár afirmatívnym 
spôsobom v kontexte prístupu zameraného na človeka.  
V Q centre počas zberného obdobia (november 2011 – december 2014) neexistoval jednotný 
spôsob zberu dát a pre účely vyhodnotenia poradenských služieb nebolo možné spätne 
oslovovať všetkých klientov/ky (aj kvôli tomu, že viacerí/é využili služby anonymne). 
Dotazníky preto vypĺňali pracovníčky poskytujúce poradenstvo na základe záznamov, ktoré si 
viedli alebo na základe emailovej komunikácie s klientmi/kami (Gažovičová, 2015). 
Kvantitatívne údaje sú doplnené o výpovede z emailovej komunikácie a zápisu zo sedenia 
s klientmi/kami opäť pri zachovaní anonymity.  
Služby psychologického poradenstva využilo 78 klientov/iek, pričom u 26% klientely trvalo 
menej ako mesiac, v 28% prípadov bola dĺžka poradenstva jeden až tri mesiace. Pri 
optimálnej frekvencii stretávania sa s psychologičkou prevažne jedenkrát za týždeň využívalo 
15% klientov/iek naše služby 3-6 mesiacov, 19% 6-12 mesiacov a 10% zo 78 sa rozhodlo pre 
dlhodobú terapiu v trvaní viac ako jeden rok. 
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Graf 1. Dĺžka poradenstva 
 
Čo sa obsahu týka - 33% klientely psychologického poradenstva sa primárne dotýkalo témy 
sebaprijatia. Sebaprijatím v tomto kontexte 
zahŕňa uvedomenie si svojej gejskej, lesbickej, bisexuálnej a/alebo transrodovej identity a 
proces integrácie všetkého, čo s tým súvisí do svojej celkovej identity (toho, kým som). Do 
tohto procesu vstupujú rôzne f
ním človek poradí, aké konflikty počas neho rieši, atď. Kľúčovú rolu v procese sebaprijatia 
LGBT ľudí zohráva prostredie. V sledovanom období bolo prijatie vlastnej identity väčšou 
výzvou pre cis mužov ako pre cis ženy*
rodový prejav a rodová rola sú v súlade s
spoločnosti sa stále kladie veľký tlak na to, byť „správnym mužom“ (racionálnym 
heterosexuálom, ktorý nikdy neplače, je silný, drsný, športový typ atď.). Veľa gejov tieto 
stereotypné očakávania, ktoré sa na mužov kladú, nenapĺňa. Dochádza tak u nich ku konfliktu 
- veľa z nich túži naplniť tento ideál, aby boli prijateľní pre okolie a potláča samých
správaní, komunikácii, obliekaní, atď.) Sebaprijatie je v týchto prípadoch znemožnené, čo 
často vedie k pocitom nespokojnosti v živote, úzkostiam, v niektorých prípadoch k vyhýbaniu 
sa ľuďom s charakteristikami sociálnej fóbie. 
Katalyzátorom sebaprijatia u gejov/bisexuálnych a transrodových mužov bývajú napr. 
homoerotické sny alebo zaľúbenie sa do iného muža. Prekážkou je najčastejšie prostredie 
vplyv rodiny, cirkvi, rovesníkov, spoločnosti, kde žijú.
„Mám problém a neporiadok v hlave. Potrebova
nežil v strese a napätí. Som bisexuál a to ma trápi. Neviem to nejako prijať, že sa mi páči aj 
rovnaké pohlavie... Pochádzam z veľmi silno katolíckej rodiny. Aj ja sám som kresťan katolík. 
Možno je to aj tým, že katolícka cirkev nie je k tejto otázke moc naklonená a má jednoznačné 
zásady. Nikto z mojej rodiny a ani z môjho okolia nevie čo prežívam a myslím si že by to ani 
nepochopili. A keď mám pravdu povedať ani nechcem aby to vedeli a ani tušili.“ 
rokov). 
Téma akceptácie samých seba je obzvlášť silná u transrodových žien. Všetky, ktoré vyhľadali 
 psychologické poradenstvo, riešili aj túto tému. Často prežívajú v procese sebaprijatia veľkú 
mieru stresu – v bode, kedy nikto netuší, že ich identita je tran
žiť v tele, ktoré je mužské a plniť s tým spojené spoločenské očakávania. U tých, čo sa 
rozhodnú žiť v súlade samé so sebou, však nezriedka nastupuje ďalší tlak 
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žiť v tele, ktoré je mužské a plniť s tým spojené spoločenské očakávania. U tých, čo sa 
rozhodnú žiť v súlade samé so sebou, však nezriedka nastupuje ďalší tlak 
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osoby, ktorých rodová identita, 
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spoločnosti sa stále kladie veľký tlak na to, byť „správnym mužom“ (racionálnym 
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Téma akceptácie samých seba je obzvlášť silná u transrodových žien. Všetky, ktoré vyhľadali 
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ženou“. Veľa transrodových žien na sedeniach riešilo a rieši pocity nedostatočnosti a obavy z 
toho, že pre spoločnosť nikdy nebudú dosť dobrými ženami.  
42% z celkového počtu klientov psychologického poradenstva vyhľadalo počas troch rokov 
pôsobenia Q-centra pomoc kvôli riešeniu partnerských vzťahov. Vzťahuje sa to na LGBT 
ľudí, ktorí buď vo vzťahu v tom čase boli, ukončili ho alebo prežívali osamelosť spojenú s 
ťažkosťou nájsť si partnera/ku. Pre LGBT ľudí je často náročné nadviazať romantický vzťah. 
Veľa z nich sa necíti bezpečne osloviť niekoho kto im je sympatický v štandardných 
sociálnych situáciách (na firemnom večierku, na vernisáži, atď.). K obave z odmietnutia, 
ktorej čelí väčšina ľudí bez ohľadu na orientáciu či rodovú identitu, sa u LGBT ľudí pridáva 
strach, že sa stretnú s homo/bi/transfóbnou reakciou. Tento strach bol najviac prítomný u 
gejov, niektorí mali v tomto kontexte aj zážitky spojené s fyzickým násilím. LGBT ľudia sa 
často zoznamujú na internete, keďže veľa z nich sa necíti bezpečne pri predstave, že by mali s 
niekým rande na verejnosti; nie je výnimočné, že prvé fázy vzťahu prebiehajú práve týmto 
spôsobom. Schopnosť viazať sa a túžba chcieť byť v dlhodobejšom vzťahu je v 
rovnakopohlavných a rôznopohlavných pároch porovnateľná. Čo sa záväzku týka, neexistuje 
kvalitatívny rozdiel medzi týmito dvoma typmi vzťahov (Roisman et al. 2008). 
Gejovia/lesby/bisexuálni či trans ľudia riešia vo vzťahoch podobné problémy ako 
heterosexuálni a cisrodoví, čelia vo vzťahoch obdobným výzvam. Sú to s komunikačné 
problémy, rozdiely súvisiace s pôvodnou rodinou a jej fungovaním. Ich vzťahy tiež 
ovplyvňujú skúsenosti z predchádzajúcich vzťahov, žiarlivosť, sexuálne, finančné, jedinečné 
osobné problémy, atď.  
Majú však aj svoje špecifiká. LGBT ľudia od začiatku z rôznych zdrojov počúvajú, že „ich 
vzťahy s vysokou pravdepodobnosťou nemôžu pretrvať (alebo dokonca, že ani žiadne 
„ozajstné“ vzťahy nebudú mať), ale budú iba krátkodobé či na „jednu noc“. Ak tomu veria, 
môže sa stať, že sa príliš skoro vzdávajú práve pre toto zvnútornené presvedčenie, keďže si 
myslia, že horšie obdobia vo vzťahu sú potvrdením toho, že tento druh vzťahov nemôže 
fungovať (Kuruc, Smitková, 2012, s.11).” A teda ich vzťahy môže výrazne ovplyvňovať 
internalizovaná homo/bi/transfóbia. LGBT ľudia čelia vo vzťahoch rôznym predsudkom z 
okolia, ktoré bývajú pri udržaní vzťahu výzvou. Pokiaľ skrývajú svoju sexuálnu 
orientáciu/rodovú identitu, sú logicky nútení tajiť aj svoj vzťah. Partneri/ky napr. spoločne 
nezdieľajú rodinné či spoločenské udalosti alebo na nich vystupujú ako „kamaráti/ky“. Ich 
vzťahy sú často neviditeľné a naplno žité len na pár metroch štvorcových, kde sa cítia 
bezpečne, čo má dopad na celkovú kvalitu týchto vzťahov.  
Ďalším faktorom zohrávajúcim rolu v LGBT vzťahoch môžu byť partneri/ky v rozdielnych 
štádiách coming outu. Táto situácia sa nevyskytuje v heterosexuálnych pároch, takže sa ňou 
na rozdiel od LGBT párov nemusia zaoberať, nekomplikuje im fungovanie vo vzťahu. 
Prežívanie rozdielnych štádií coming outu môže byť pre oboch partnerov/ky veľkou záťažou. 
Partner/ka, ktorý/á stále skrýva svoju identitu, môže prežívať necitlivosť voči svojim 
potrebám, neistotám zo strany toho druhého. Klienti/ky v tejto situácii popisovali tlak od 
partnera/ky, ktorý/á je v procese akceptácie seba ďalej. Na druhej strane, partner/ka 
vyrovnaný/á sám/a so sebou,  môže vnímať „menej pokročilého“ ako „brzdu“ vzťahu, ako 
niekoho, kto obmedzuje slobodu vo vyjadrovaní vzájomného vzťahu na verejnosti, v rodine, 
môže mať pocit, že partner/ka si ho/ju dostatočne neváži, nechce sa viazať, hanbí sa za vzťah 
a pod. (Kuruc, Smitková, 2012). 
„Už päť rokov spolu chodíme a jej rodičia si stále myslia, že sme najlepšie kamarátky. Snažím 
sa ju chápať, ale veľmi ma to bolí, že nikto nemôže vedieť čo medzi nami je. Opakovane som v 
situáciách, kedy sa jej mama v mojej prítomnosti snaží niekoho dohodiť“ (Zuzana, 36). 
Špecifická pre transrodových ľudí v partnerských vzťahoch je skúsenosť, že k zmene rodovej 
identity často pristupujú, až keď majú partnerský či manželský vzťah. Niekedy to môže 
spôsobiť koniec vzťahu, pretože partner/ka zmenu rodovej identity nedokáže akceptovať a 
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vyrovnať sa s ňou. Inokedy, s pomocou odborníkov/čok a dostatočnou trpezlivosťou oboch 
partnerov, môže vzťah pretrvať, dokonca zosilnieť.  
Veľa klientov/iek potrebovalo zdieľať svoju bolesť spojenú so stratou partnera/ky. Lesby, 
gejovia a bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí svoju sexuálnu orientáciu doma či v práci 
skrývajú, často musia potláčať smútok a depresívne nálady súvisiace s ukončením vzťahu či 
dokonca úmrtím partnera/ky. Ak o ich vzťahu nikto nevedel, majú pocit, že nemajú nárok 
prejaviť pred ostatnými svoju bolesť. Denne sa správajú inak, ako sa cítia. Takýto nesúlad má 
dopad nielen na psychickú pohodu a mentálne zdravie človeka, ale aj na jeho priateľské a 
rodinné vzťahy.  
V 10% prípadov boli práve medziľudské vzťahy oblasťou, ktorá  klientov a klientky 
psychologického poradenstva trápila. Uspokojivé, úprimné vzťahy sú dôležitým aspektom 
nášho šťastia. Na rozdiel od heterosexuálnych a cisrodových ľudí, LGBT ľudia vo vzťahoch 
neustále zvažujú, komu o svojej identite povedať a komu nie. Kvôli strachu, že stratia 
dôležitých blízkych ľudí vo svojom živote, si častokrát volia skrývať pred nimi podstatnú časť 
toho, kým v skutočnosti sú. Takéto rozhodnutia vyžadujú neustálu kontrolu, aby sa 
nepreriekli. V rozhovoroch so svojimi priateľmi a doma klamú o tom, s kým trávia svoj čas, 
kam chodia, čo robia alebo o tom vôbec nerozprávajú. Je pre nich bežné meniť v rozhovoroch 
rod svojej partnerky/a s cieľom vytvoriť dojem, že sú heterosexuálni/e. Niektorí/é si volia 
používať neutrálne pomenovania svojej milovanej osoby, ako napríklad „moja polovička“, či 
„moja láska“. Je to pre nich stratégia, kompromis, ktorý robia sami so sebou, aby mohli so 
svojimi blízkymi zdieľať radosti a starosti súvisiace s ich partnerskými vzťahmi. To sa 
nevyhnutne odráža na kvalite priateľských a rodinných vzťahov, ktoré sú poznačené strachom 
z odmietnutia a stresom z odhalenia. Nezriedka sa v medziľudských interakciách cenzurujú, 
čo im znemožňuje mať hlboké autentické vzťahy založené na vzájomnej dôvere a prijatí. Na 
sedeniach často hovoria o pocite osamelosti, uzatváraní sa do seba a pomyselnej bariére 
medzi nimi a druhými ľuďmi. Veľa z nich opisuje, že po tom, čo urobia coming out smerom 
von (zdôveria sa svojim blízkym so svojou orientáciou či rodovou identitou) a zažijú prijatie, 
táto bariéra mizne. Cítia sa potom slobodnejšie, dôvod na autocenzúru sa pomaly vytráca a 
ich priateľské či rodinné vzťahy naberajú novú kvalitu. 
Samotný coming out rodine, priateľom alebo v práci však nie je pre LGBT ľudí vôbec 
jednoduchý. 27% klientov a klientiek z celkového počtu ľudí, ktorí vyhľadali psychologickú 
pomoc, sa na nás obrátilo práve kvôli ťažkostiam v tejto oblasti. Logicky sa vynára otázka, 
prečo je pre tak veľa lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb náročné zverejniť 
svoju identitu. Tu je dôležité spomenúť, že väčšina klientov a klientiek psychologického 
poradenstva sa narodilo, vyrastalo a momentálne žije na Slovensku. Slovensko bolo a je 
prevažne konzervatívnou krajinou. Homofóbia je prítomná nielen na individuálnej, aj na 
inštitucionálnej úrovni. Neexistuje žiadna právna úprava rovnakopohlavných vzťahov, LGBT 
ľudia sú v mediách označovaní ako „kultúra smrti“ či ohrozenie tradičnej rodiny. V procese 
vývinu svojej identity často počúvajú, že sú chorí, že zhoria v pekle, atď. Tieto negatívne 
odkazy majú dopad na vnímanie seba.  
„Najviac ma vyčerpáva vox populi. Verejná mienka. Áno, môže mi byť ukradnutá, ale nie je. 
Budem sa musieť odstrihnúť od internetu, pretože všade čítam, aké je to zábavné, 
nekonzervatívne, moderné, neslovenské, nerodinné, zvrhlé byť homosexuálom. Môžem sa na 
to vykašľať, ale stále na to myslím a ťažko sa mi pri tom dýcha a prežíva radosť. Ako môžem 
byť Slovákom, keď sa toto deje u nás?“ (Jakub, 19 rokov) 
Veľa LGBT ľudí si tieto odkazy zvnútorňuje a žije s pocitom, že niečo s nimi nie je v 
poriadku, že robia niečo zlé. Nie je náhodou, že v súvislosti so zverejnením sexuálnej 
orientácie a/alebo rodovej identity je bežne používané slovo „priznať sa“. Je nositeľom 
jasného odkazu, že byť gejom, lesbou, bi alebo transrodovým človekom je niečo zlé, k čomu 
sa treba priznať. Preto je pre veľa LGBT ľudí nielen ťažké prijať seba samých, ale aj uveriť 
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to, aby prijali ich inakosť. Až v 29.6% súviseli problémy klientely psychologického 
poradenstva s obavami z neprijatia rodinou alebo kvôli odmietnutiu rodinou, a preto i 
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vyvinuté psychologické nástroje ako sa vyrovnávať s ťažkými životnými situáciami, ako je 
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nie je tak prítomná ako v nižšom veku. Vo veku 26 až 35 rokov má už väčšina ľudí stabilnú 
prácu, nežije v spoločnej domácnosti s rodičmi, ale so svojím partnerom/ kou. 
Veľa LGBT ľudí sa rozhodne zverejniť
má stabilný partnerský vzťah. Dôvody pre takéto rozhodnutie môžu byť rôzne. LGBT ľudia 
majú často pocit, že partnerský vzťah im dáva pred ostatnými legitimitu v zmysle „mám 
partnera/ku, žijem normálny ž
emocionálna opora, takže odvaha riskovať je väčšia. Predstava, že ma odmietne moja 
pôvodná rodina, je znesiteľnejšia, keď viem, že partner/ka, moja nová rodina, bude stáť pri 
mne. 
 

Graf 2. Percentuálne zastúpenie tém psychologického poradenstva
 
Spomínané okruhy tém sú vzorkou problémov, ktoré sa LGBT ľudia vo svojich životoch 
riešia. Napriek tomu, že sú rôznorodou skupinou populácie, v ich prežívaní je možné sledovať 
určité spoločné menovatele (podobne napr. výskum Smitková, Kuruc, 2014). Ako sa ukazuje, 
na problémoch LGBT ľudí sa do veľkej miery svojimi vplyvmi podieľa užšie a širšie 
spoločenské prostredie. Náš článok súčasne odmieta ich patologizáciu a poukazuje na 
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potenciál LGBT ľudí ťažkosti prekonávať a smerovať k osobnej pohode a životnej 
spokojnosti niekedy i za pomoci odborne poskytnutého poradenstva. 
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Psychological Association 
 
Časy: 
09.00 Slávnostné otvorenie konferencie  
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV UK v BA  
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK 
v BA 
09.00-10.30 príspevky 
10.30-11.00 prestávka 
11.00-12.00 príspevky 
12.00-13.30 obed  
13.30-15.30 príspevky 
15.30-16.00 prestávka 
16.00-17.00 príspevky 
 
Miesto: 
28.11.2016  Aula FSEV UK BA 
 
Prednášky: 
9.00-9.30 
The necessity of community psychology from a public health perspective 
Prof. Serdar M. Degirmencioglu, PhD. (Past President of ECPA) 
Department of Sociology, Anthropology, Psychology, and Egyptology, The American 
University in Cairo, Cairo, Egypt 
 

http://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie/pracovnici/eva-letovancova/
https://www.researchgate.net/profile/Serdar_Degirmencioglu
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo/department/Department_of_Sociology_Anthropology_Psychology_and_Egyptology
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo
https://www.researchgate.net/institution/The_American_University_in_Cairo
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9.30-9.50 
A Community Psychology Perspective of Partnerships against Poverty in Ethiopia: 
Strong Bonds with Capacity for Change? 
Hannah Baecker, MA. 
Department of Community Psychology, The University of Brighton, Brighton,UK 
  
9.50-10.10 
Rodová rovnosť – otázka kultúry a komunity  
Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., Mgr. Paulína Krivosudská 
Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava a Ústav 
výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava 
 
10.10-10.30 
Komunita ako prirodzený priestor pre rozvoj sociálnych kompetencií 
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
10.30-11.00 PRESTÁVKA 
 
11.00-11.20 
Interkulturní integrace v jihovýchodní Anglii: Případová studie o pohledu pracovníků 
na Projekt Community Cohesion v Hastingsu 
Barbora Černohorská, MA. 
Department of Community Psychology, The University of Brighton, Brighton,UK 
 
11.20-11.40 
Význam komunitného prístupu v starostlivosti o človeka s demenciou  
Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Mgr. Simona Adamovičová 
Centrum MEMORY n.o., Bratislava  
 
11.40-12.00 
Reziliencia, sociálna opora a väzba na domov u príslušníkov ozbrojených síl 
Mgr. Veronika Trojanová 
Katedra psychológie,  FiF UK, Bratislava 
 
OBED 
 
13.30-13.50 
Intervencia priameho kontaktu na zlepšenie spolužitia medzi Rómami a majoritou: 
prvotne testovanie v prostredí strednej a vysokej školy 
Mgr. Miroslav Popper, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Mgr. Peter Dráľ  
Ústav európskych štúdii a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava 
 
13.50-14.10 
Sociálne reprezentácie Rómov a utečencov: kvalitatívna analýza 
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Mgr. Simona Andraščiková 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava 
 

https://www.pindex.sk/katedra/645-katedra-predskolskej-a-elementarnej-pedagogiky
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14.10-14.30  
„Sú to proste naši žiaci“: konštruovanie etnickej rozmanitosti učiteľmi a učiteľkami 
náuky o spoločnosti 
Mgr. Lucia Hargašová, PhD., Mgr., Simona Andraščiková, Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava 

14.30-14.50 
Psychologický zážitok komunity v komunitných záhradách - kvalitatívna analýza 
Bc. Petra Drábeková, doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
15.10-15.30 
Psychologický zážitok komunity v rodine a schopnosť rozpoznať tvárový výraz súcitu 
Mgr. Martina Baránková, Mgr. Jana Koróniová 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
15.30-16.00 PRESTÁVKA 
 
16.00-16.20 
Teachers’ ability to detect student’s facial expressions of emotion 
Mgr. Mária Gablíková, Mgr. Bronislava Strnádelová 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava, Emotion ID 
 
16.20-16.40 
Syndróm vyhorenia dobrovoľníkov v materských centrách  
Mgr. Soňa Holíková 
Katedra sociálnej práce, VŠ sv. Alžbety, Bratislava 
 
16.40-17.00 
Komunita a daseinsanalýza 
Mgr. Michal Slaninka, PhD. 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Praha, Česko 
 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

  
 

Workshop  

Komunitná psychológia na Slovensku 

29.11.2016 
 

Organizátori: 
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita 
Komenského v Bratislave 
European Community Psychology Association (ECPA) 
The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 American 
Psychological Association 
 
Časy: 
09.00 Slávnostné otvorenie workshopu  
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV UK v BA  
doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. riaditeľka Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK 
v BA 
09.00-10.30 príspevky 
10.30-11.00 prestávka 
11.00-12.30 príspevky 
12.30-14.00 obed  
14.00-16.30 príspevky 
 
Miesto: 
29.11.2016  Aula FSEV UK BA 
 
9.00-10.00 
Poprepadová starostlivosť v bankách  
Mgr. Andrej Gliganič, PhDr. Petra Melikantová, PhD. 
Modrý anjel - tím krízovej intervencie n.o., Žilina 
 
10.00.10.30 
Ako komunikovať o bariérach (v športe) 
Mgr. Marek Machata 
OZ Šport bez bariér a Fakulta masmédií PEVS, Bratislava 
 
10.30-11.00 PRESTÁVKA 

http://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie/pracovnici/eva-letovancova/
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11.00-11.30 
Ako na dobrovoľníctvo? 
Mgr. Matúš Čupka  
OZ Zelená hliadka 
 
11.30-12.00 
Keď záhrada otvára dušu  
Ing. Patricia Černáková, DPD. 
Permakultúra SK  
 
12.00-12.30 
FSEV UK komunitná záhrada: Od vízie k činu  
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., Jozef Fekiač, Lucia Gallová 
FSEV UK Bratislava, Permakultúra SK 
 
OBED 
 
14.00-14.30 
Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek  
Mgr. Daša Stašová, Mgr. Daniela  Bachoríková 
Plamienok n.o. 
 
14.30-15.00 
Materské centrá  
PhDr. Soňa Holíková 

Únia Materských centier 

 
15.00-15.30 
Podpora a rast v Mixáčiku  
Mgr. Barbora Brichtová, Mgr. Denisa Valachovičová  
Detský fond Slovenskej Republiky (DFSR) 
 
15.30-16.00  
Služby psychologického poradenstva v Q-centre 
Mgr. Katarína Franeková, PhDr. Hana Smitková, PhD.  
Q - centrum, Bratislava, Katedra psychológie FFUK, Bratislava 
 
16.00-16.30 
Dlhodobé dobrovoľníctvo ako zmysel života  

Mgr. Monika Hricáková 

Priatelia Quo Vadis oz 
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	Department of Sociology, Anthropology, Psychology, and Egyptology, The American University in Cairo, Cairo, Egypt 
	SOCIÁLNE KOMPETENCIE 
	Predpokladom efektívneho fungovania človeka so sociálnym prostredímsúsociálne kompetencie. Vzhľadom k ich významu pre pracovný výkon a celkový well-beingsa im sociálna a pracovná psychológia dlhodobo výskumne venuje v kontexte výberu a vedenia ľudí, tímov, konfliktov na pracovisku, well-beingu.  
	Význam má aj rozlíšenie sociálnych kompetencií ako potenciálu, a sociálne kompetentného správania ako uplatnenia tohto potenciálu v konkrétnej situácii. „Potenciál sociálnej kompetencie zvyšuje pravdepodobnosť výskytu sociálne kompetentného správania v konkrétnych medziľudských vzťahoch“ (Kanning, 2009, s. 8) Sociálne kompetentné správanie je vždy situačne špecifické, súvisí s požiadavkami sociálneho prostredia, v ktorom sa prejavuje a podľa toho sa posudzuje. 
	Ako vyplýva aj z názvu, sociálne kompetencie nepredstavujú jeden určitý znak človeka, ale zahŕňajú niekoľko čiastkových kompetencií. Ich zoznamy bývajú pomerne rozsiahle (napr. Výrost, Baumgartner, 2006). Týkajú sa presadzovania vlastných záujmov, ale aj prispôsobenie sa normám a hodnotám spoločenstva. Medzi komponentmi vytvárajúcimi sociálne kompetencie sú uvádzané aj sebakontrola, vnímanie self, vlastná identita  (Komárková, Výrost, Slaměník, 2001).   
	  
	Komunita umožňuje aj spoznávanie samého seba - svojich možností a limitov vo vzájomných vzťahoch. Vytváranie a rozvoj komunít, zapájanie sa do komunitnej práce, teda umožňuje človeku nie len obohatenie svojho života a života druhých ľudí, ale aj rozvoj svojich schopností a zručností. Podporovaním komunitných projektov, podporou zapájania sa pracovníkov do dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú často spojené s pôsobením v špecifickej komunite,  organizácie vytvárajú podmienky pre rozvoj svojich pracovníkov v prirodzených podmienkach, kedy je rozvoj priamo prepojený s činnosťou. Rozvoj je možné podporiť aj cielenými aktivitami, kedy sa napr. členovia komunity zamýšľajú nad tým, ako fungujú. Príkladom môže byť WorkplaceResourcesChecklist, 20-položkový zoznam, zostrojený na stimuláciu premýšľania o rôznych zdrojoch, podporujúcich vytváranie komunity v práci a  WorkplaceCommunity Game, zameraná na 11 prvkov, tvoriacich pracovnú komunitu (iBC.com, 2016). 
	Bilik, P. (2016). Štvrtá priemyselná revolúcia sa už začala. Trend, 1/2016. 
	Cavallari, R. (2015). The difference between a community and a team. Retrieved from: http://www.hospitalityupgrade.com/techTalk/Articles/The-Difference-Between-aCommunity-and-a-Team/  
	iBC.com. (2016). Workplace community game. Retrieved from: http://www.ibuildcommunity.com/Toolkits/Workplacetools/Frames.html 
	iBC.com. (2016). Workplace resources checklist. Retrieved from:  http://www.ibuildcommunity.com/Toolkits/Workplacetools/Frames.html 
	Industry 4.0. (2016). O industry 4.0. Retrieved from: http://industry4.sk/industry-4-0/ 
	Klimek, B. (2016). Komunity na Slovensku dostávajú ďalšiu šancu. Retrieved from: http://impacthub.sk/komunity-slovensku-dostavaju-dalsiu-sancu-ziskat-mozu-dokopy-az-80-000-eur/ 
	‟Media is just outsider. It can come out with terrible things, and you will go with that. You will call people anything. What we were doing in Hastings was to get media to be on our site, not our enemies. I was doing another version of barging, please do not do bad stories about us. I even paid for good stories about us. However you need to create opportunity for them to make money as well by selling good stories.”                                     (Participant_A)                                                                                                                                                           
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