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Foreword 
The continuing organization of national or transnational events has been a privileged strategy 

for the development and consolidation of Community Psychology throughout Europe. The 

example brought from Slovakia, particularly from Associate Professor Julia Halamová within 

the Comenius University in Bratislava, is a promising example with already established 

connections within Europe but also in the United States, and other locations. Those links are 

relevant not only to consolidate the internal consistency of Community Psychology both as an 

academic area within Psychology, but also relevant to the linkage to social interventions, 

programs and social policies. 

The research and action interventions involving European Community Psychologists have 

become increasingly relevant, with the participation in academic departments in European 

Universities, with the participation in European projects in domains that cover relevant areas 

of science and intervention as community mental health, violence prevention, educational 

success, civic and community participation, with many different social groups and/or with 

broader interventions with a geographic incidence. 

Community Psychology is established as an academic discipline in all geographic quadrants 

of the European Union, with different expressions, interests and examples of good practice, 

research and even transnational project development. There are Community Psychology 

courses being implemented in undergraduate, masters and doctoral programs in more than 

thirty European Universities, but the challenges ahead are still to focus our growth and 

consolidation.    

Therefore each initiative is another relevant contribution for the enhancement and the one 

now being implemented is composed of relevant topics for the present and the future of 

Community Psychology in Europe. 

 
Maria João Vargas Moniz, PhD. 

ISPA - IU (Instituto Superior de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida) 
Lisbon, Portugal   

President of ECPA (European Community Psychology Association)  
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Úvod 
Štvrtý ročník konferencie a workshopu Komunitná psychológia na Slovensku 2017 je 

v znamení ešte väčšieho počtu účastníkov z viacerých ďalších krajín. Zastúpené sú tohto roku 

okrem Slovenska aj Veľká Británia, Česká republika a Taliansko. 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 2017, vďaka čomu je účasť na oboch podujatiach bezplatná. 

Konferencia aj workshop Komunitná psychológia na Slovensku 2017 sú výsledkom mojej 

spolupráce regionálnej koordinátorky pre The Society for Community and Action Research 

(SCRA) Division 27 Americal Psychological Association a členky výboru European 

Community Psychology Association spolu s mojim akademickým pôsobením na Ústave 

aplikovanej psychológie Univerzity Komenského  v Bratislave. 

Tohto roku na konferencii vítam zvlásť našich pozvaných zahraničných hostí, ktorými sú 

Nuriye Kupeli, PhD. z University College London vo Veľkej Británii a Nicola Petrocchi, 

PhD. z John Cabot University v Taliansku. 

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

zborníka, menovite Mgr. Simona Andraščiková, Mgr. Martina Baránková, Mgr. Kristína 

Blažeková, Mgr. Peter Broniš, PhD., Bridget Candy, PhD., Georgia Chatzitheodorou, PhD., 

Bc. Petra Drábeková, Mgr. Jana Fúsková, PhD., Antonella Guarino, MA, Mgr. Lucia 

Hargašová, PhD., doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., Mgr. Jana Koróniová, Nuriye 

Kupeli, PhD., PhDr. Peter Kusý, PhD., Bc. Miroslava Lamačková, Bc. Petra Langová, Mgr. 

Barbara Lášticová, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Mgr. Romana Pavlíčková,  Mgr. 

Juraj Petrík, Nicola Petrocchi, PhD., prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Xenia Daniela 

Poslon, Prof. Fortuna Procentese, PhD., Mgr. Bronislava Strnádelová, Mgr. Jan Šerek, PhD., 

Mgr. Anna Šestáková, a Mgr. Dominika Vajdová. 
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Vďaka patrí aj všetkým prezentujúcim, ktorí prišli osobne predstaviť svoju prácu na 

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

Gliganič z Modrý anjel - tím krízovej intervencie n.o., Mgr. Monika Hricáková z Priatelia 

Quo Vadis o.z., Ing. Lucia Johanesová z Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Mgr. Ivana 

Nováková z DePaul Slovensko, n.o., a prof. Fortuna Procentese, PhD. z Frederico II 

University in Naples. Ich prezentácie nájdete v prílohe zborníka. 

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

FSEV UK v BA a PhDr. Radomírovi Masarykovi, PhD., riaditeľovi Ústavu aplikovanej 

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

Beate Chrenovej a svojim doktorandkám Mgr. Jane Koróniovej, Mgr. Martine Baránkovej a 

Mgr. Bronislave Strnádelovej. 

Moje osobitné poďakovanie patrí recenzentom tohto konferenčného zborníka prof. PhDr. Jane 

Plichtovej, PhD., Mgr. Lenke Kostovičovej, PhD. A Mgr. Petrovi Bronišovi, PhD.. 

. 
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Democracy or technocracy: what defines authentic democratic 
participation? 
 
Mgr. Anna Šestáková 
Email: sestakova.anka@gmail.com 
 
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie FSEV 
Email: jana.plichtova@uniba.sk 
 

„Without participating in the common life ... women and men cannot become individuals. 
Freedom, justice, equality, and autonomy are all products of common thinking and common 

living; democracy creates them.“ 
 

B. Barber (1984; 2003, p.35) 
 

Abstract: In western countries a trust in government and political elites is declining as well as 
political participation. Representative democracy guarantees government´s efficiency, but at 
the cost of an exclusion of a considerable part of society from active involvement. Policy 
making is restricted to elites and “technocrats” or those with highly technical knowledge and 
expertise. Technocratic perspective means that there is no space for a dialogue-based choice 
and only experts´ decisions are right and possible. But when a society accepts limited 
participation, there is a high risk of elitist politics. In contrast, participatory democracy rejects 
the presumption that common people are incompetent and unable to govern their common 
life. The benefits of decentralization will occur (in the sense of  improved efficiency of public 
service, better quality of governance) only if citizens have the opportunity to participate in a 
setting agenda and the solution of preceived common problems. The innovative experiments 
such as the participatory budget confirm that citizens´ potential to contribute to a better policy 
is high. The only question left is whether there is a political culture or a political will to 
pursue genuine democratization.  
 
Key words: participatory democracy, governance, participatory budget, democratization 
 
Abstrakt: V západných krajinách sledujeme pokles politickej participácie ako aj dôvery 
v politické elity a vládu. Hoci reprezentatívna demokracia zaručuje efektívnosť, činí tak na 
úkor značnej časti spoločnosti, ktorá je vylúčená z aktívnej účasti na rozhodovaní. Tvorba 
politík je do veľkej miery záležitosťou elít a „technokratov“, respektíve tých, ktorí sa 
vyznačujú vysokou úrovňou odborných vedomostí a expertízy. Technokratická perspektíva 
však neprináša dostatok priestoru pre voľby založené na dialógu, keďže uprednostňuje 
expertné rozhodnutia ako jediné správne. Ak však spoločnosť akceptuje obmedzenú 
participáciu verejnosti, zvyšuje tým riziko prijatia elitárskych politík. Participatívna 
demokracia na rozdiel od toho odmieta predpoklad, že bežní ľudia nie sú schopní spravovať 
záležitosti spoločného života. Výhody decentralizácie (v zmysle vyššej efektivity služieb, 
lepšej kvality vládnutia) nastanú len za podmienky, že občania dostanú možnosť podieľať sa 
na riešení nastolených problémov. Inovačné experimenty ako je napríklad participatívny 
rozpočet v Porto Alegre svedčia o tom, že potenciál občanov zúčastňovať sa na zlepšovaní 
politík je vysoký. Otázkou však zostáva, či v spoločnosti existuje politická vôľa a politická 
kultúra, naklonená skutočnej demokratizácii.  
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Kľúčové slová: participatívna demokracia, spravovanie, participatívny rozpočet, 
demokratizácia 

 

Many established democracies today suffer from similar problems. Electoral participation and 

trust in government is declining. Since parties do not sufficiently respond to demands of the 

voters, voters are becoming disaffected. Indifference, alienation and electoral abstention are 

also increasing. This disillusionment has not gone unnoticed by social scientists. For example, 

Russell J. Dalton (2008), Susan Pharr and Robert Putnam (2000) among many others talk 

about a decreasing trust in political authorities, increasing dissatisfaction and weakened 

performance of democratic institutions. In general, very wide gap has opened up between 

citizens and governments.  

The most influential critique about the state of democracy of the recent years can be found in 

the post-democracy debate. According to Crouch (2004), privatization and neoliberalization 

are inversely proportional to democracy in the post-democratic age. The growing influence of 

money on election campaigns and political parties has increased dependence of parties on 

economic interests. This does not end in a democratic collapse, but it results in an anemic 

version of democracy, in which formal democratic institutions continue to exist, but they lost 

their democratic substance (Crouch, 2004). Since elections are for the most part dominated by 

money and by interest groups, social and economic elites tend to have considerable influence 

on politics. That continues to generate elitist politics, mass disengagement, and limited 

attention to the concerns of the poor. In other words, the powerful and well connected learned 

to use institutions and procedures to concentrate wealth and power among themselves. This is 

what we call an „elitist democracy“ (Nylen, 2003). 

The „elite issue“ started to receive attention with the birth of modern democracy. Early elitists 

like Vilfredo Pareto (1935), Gaetano Mosca (1935) and Robert Michels (1999) tried to 

demonstrate that democracy was a fiction and that a society without an elite would be 

unthinkable. While the early elitists focused on the political class, a new generation of elitists 

changed it. Max Weber (1920, 1978) for example spoke about a bureaucratic elite and James 

Burnham (1941) predicted the rise of an economical elite. As it turned out, the institutions of 

representative democracy make a perfect framework for the creation of a mutual 

interdependency between political and economic elites.  



9 
 

At the heart of the elitist theory is a presumption of the average citizen's inadequacies. As a 

consequence, democratic systems must rely on the wisdom and skill of the elites. The factor 

that distinguishes democratic and authoritarian systems, according to this view, is the right to 

elect the leaders. The political process is seen as the economic market where voters are like 

consumers, choosing between the policy packages offered by the competing elites. According 

to these theories, democracies have good reason to fear increased political participation. The 

increase of citizen´s involvement would lead to break down of the system (the 

ungovernability thesis) and peaceful competition among the elites would become impossible. 

Widespread apathy is viewed as contributing to democratic stability (Sartori, 1987; 

Schumpeter, 1942).  

While for the elitist theorists is the apathy a prerequisite for democratic stability, in our view 

it is an object of intense concern. Instead of explaining how this phenomenon contributes to 

the smooth functioning of the system, it is important to ask why there is a political apathy in 

the first place. Of course, the citizens' passivity might be the result of their satisfaction with 

the political system. But looking at the indicators of decreasing trust in polical elites, this is 

hard to believe. System which produces such results is not working properly. It is much more 

probable that the mass indifference is the product of an elitist politics rather than the cause. If 

public policy is increasingly focused on the wealthy minority, it is by no means irrational that 

growing numbers of citizens prefer to become disengaged. They – according to Nylen (2003) 

- “retreat into the personal”, into apolitical micro-communities of family and friends where 

they can still find a sense of belonging. As a result, society becomes fragmented.  

As many social scientists pointed out, humans, as social beings, need to experience 

community and solidarity with others. Historical antecedents of this idea can be found in the 

writings of Rousseau, Marx and Stuart Mill. Marx (1845, 1998) writes that only in association 

with others has each individual the means of cultivating his talents in all directions. John 

Stuart Mill (1861; 2008) agrees that the individual lacking any sense of community will be 

spiritually impoverished. Today we see a rise of the new „ethic of self-centerdness“ (Nylen, 

2003) supported by individualism and consumerism. This leads to the loosening of social 

bonds and social cohesion. The community of citizens is exchanged for much smaller 

communities and isolated individuals.  

Although, we might ask, if people chose to disengage from politics, shoudln´t we just wait 

until they choose to reengage when they wish? There are some problems arrising from this 
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possibility. First and foremost, not all bad policies can be reversed. As Nylen claims (2003), 

not even a widespread rebirth of civic activism can undone the destruction of wilderness, 

environmental damage or restore the hopes and opportunities of generations of poor children 

lost due to cuts in public funds. Moreover, there is always a possibility that civic 

disengagement and frustration of citizens will be transformed into so called „uncivil 

movements“. The rising support for the right-wing groups is already a growing phenomenon 

in many places of Europe. Lastly, the widespread disengagement of citizens deprives the 

society of the pluralism needed to protect it from stagnation. Doing nothing means accepting 

the risk of losing democracy to new forms of authoritarian practice.  

Representative democracy thus needs to be democratized. Distrust in democratic politicians 

and declining levels of participation can be countered by increasing citizens’ involvement in 

important decision-making processes. Such reforms can be found in the theory and practice of 

participatory democracy. Participatory democracy is a process of collective decision making 

that combines elements from both direct and representative democracy: citizens have the 

power to make policy proposals and politicians decide on policy implementation. The idea 

originated in the United States of the 1960s and made a comeback with the new movements 

of the late 1990s and early 2000s (also thanks to certain innovative experiments such as the 

participatory budget of Porto Alegre). The main goal is to provide citizens—especially those 

excluded and underrepresented—who want to participate in public affairs with more 

possibilities of doing so. These changes are supposed to make social and political life more 

democratic –to  democratize democracy (Nylen, 2003). However, they are not meant to 

replace but to reform and advance the system of representative democracy, making it more 

democratic and inclusionary. 

The main assumption of participatory democracy is an optimistic view on the potential of 

human self-development and radical rejection of the notion that individuals are incompetent, 

unable to govern themselves and deal with the issues affecting their lives (Pateman, 1970). 

It´s clearly antagonistic to the elitist theories. Instead of stressing apathy, it stresses 

participation; instead of being voluntarily elitist, it is egalitarian, instead of being satisfied 

with status quo and „stability“, participatory theories offer a radical critique of existing 

institutions and practices and so on. It emphasizes expanded citizen participation, 

development of the individual and active citizenship. Since institutional structures have an 

impact on individuals, increased space for citizen participation will both empower and 

educate individuals to be effective, democratic citizens. In other words, a participatory society 



11 
 

is necessary for an individual to be a thoughtful, public citizen, and not a private, self-

interested individual.  

Direct democracy has traditionally been associated with the “Athenian” model where all 

citizens personally participated and interacted. This kind of face-to-face collective decision-

making can only take place in relatively small communities. Today, it is argued that such 

participation is not possible in large societies. Since it is practically impossible to expect 

participation by all, on all matters and constantly, conditions must be created so that this may 

happen at least on some issues, and at least some of the time (Barber, 1984, 2003). 

Participatory democracy does not promote civic participation and self-government on all 

issues at all times in every phase of government, both national and local. Rather, it proposes 

some participation some of the time on selected issues. This is important because only by 

experiencing self-rule individuals may gain their own autonomy and capacity to express their 

opinions, to discuss them publicly, and becoming a part of collective and communitarian life. 

Proponents of participatory democracy are convinced that citizen participation produces 

empowerment. The term empowerment has its roots in antipoverty programs implemented in 

the 1960. It refers to the process of increasing skills and gaining influence by performance of 

valued social roles by persons who most likely belong to a stigmatized social category 

(Hardina, 2004). The theory predicts that involvement in community organizations and 

activities improves and enhances  problem solving skills and enhance one’s psychological 

empowerment, mastery and control over the environment. By participating in the community 

life, individuals learn how to manage time, organize themselves and work with others toward 

a common goal. A nineteenth-century famous writer Alexis de Tocqueville (1835, 2002) 

argued that administrative decentralization places decision-making within the people’s reach 

and provide a successful protection against the tyranny of the centralized state. Up to this day, 

empowerment is unlikely to happen when the decision-making structure is centralized. 

Centralization in large societies requires large, hierarchically organized bureaucracies. And 

what bureaucratic organizational structures typically produce in most citizens is a sense of 

alienation. Participation in local decision-making is important not only for effective policy 

implementation but also for the democratic legitimacy of government and the growth of 

responsible citizenship. Moreover, local democracy can serve as a “school of democracy” 

which turns individuals into active citizens and teach them to act in a view of the common 

good.  
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On the other hand, decentralization has also been largely critized. Some (e.g. Cleaver, 2001) 

claimed that proponents of local democracy wrongly imagined local communities as socially 

homogeneous, that “local knowledge” has been romanticized and the divisions in the 

community underemphasized. As works of Jane Mansbridge (1983) has showed, local 

democracy can sometimes open door to various forms of local tyranny. Citing Emerson, she 

claims that “a radical democracy in it´s classic form – opening the marketplace or town hall 

to the citizens to gather, debate, and make their own laws – does not guarantee the realization 

of Emerson’s vision that every individual have ‘his fair weight in the government“ 

(Mansbridge, 1983, p. 126). Administrative and political decentralization is not sufficient to 

counter citizens´ disengagement. Citizens need to be empowered in order to being able to 

protect themselves from any kind of tyranny, local or national. Moreover, for an individual’s 

empowerment to be effective, it needs both an individual and a collective dimension. The 

transformation of the individual as described earlier can´t hold without the necessary 

collective dimension of political engagement. 

A successful example of participatory democracy, the participatory budgeting in the city of 

Porto Alegre, Brazil shows how central components of participatory democracy can be 

applied successfully in what is usually seen as an expert, technical area. First, there are 

assemblies open to all residents in the neighborhood. In one set of assemblies citizens debate 

and vote on budget priorities, and also elect their representatives. In the thematic assemblies 

citizens discuss specific policies, for example, education, transportation, or health. At the 

second level in the regional budget forums, open to all citizens to attend as observers, the 

elected representatives make the priority list for their region. The third level is the municipal 

budget council which decides on the distribution of investment funds. The entire process, until 

the mayor’s final decision, is in the hands of citizens or citizen representatives elected by 

themselves (Nylen, 2003). 

This system has several advantages. The roles played here by citizens and representatives 

differ from the roles they play in a standard model of representative democracy. Here, citizens 

are the first to make a move by offering a policy proposal the representatives have to react to, 

deciding whether to implement it or not. It also changes the way of voting. When electing the 

legislator, citizens vote retrospectively, based on politicians´ previous performance. In other 

words, citizens reward those legislators that implement policies proposed by the citizens’ 

assembly by reelecting them and punish those who do not take the proposals into account by 

not reelecting them (Aragonés & Sánchez-Páges, 2008). It makes monitoring of politicians’ 
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performance simple by comparing citizens’ proposals with the policies actually implemented. 

Although the politicians can still refuse citizens´ policy proposal, the political cost of this is 

very high. To possibility of implementing the „wrong policy“ are much smaller under 

participatory democracy than under standard model of representative democracy. Besides 

that, the institutionalization of participatory budget considerably cleaned up and reformed the 

city government. Clientelism and corruption were greatly reduced and the openness and 

transparency of municipal government increased (Nylen, 2003).  

But most importantly, there has been a substantial participation of the less educated and 

wealthy segments of the population, precisely those typically excluded from political 

processes in modern democracies. This is a very unusual pattern. For example in Porto Alegre 

it is the poorer citizens rather than the middle or higher class who participate1. Thanks to the 

participatory budget, the poor do have greater input into policy-making than they otherwise 

would. However, the poorest of the poor (compared to the „not-so-poor“) are much less likely 

to participate because of the costs of transport and loss of earnings. The same applies to more 

weatlhy and middle class citizens who often ignore instruments of popular participation and 

go directly to the formal institutions of voting and the like (Verba, Schlozman, & Brady, 

1995). This is not a problem though, since they are already overrepresented in the political 

system by the means of traditional political participation.  

A familiar criticism against greater involvement of ordinary people in politics, including 

participatory budgeting, is that most individuals are nor interested nor capable of doing so. 

However, the empirical evidence shows that when given a chance, citizens both welcome and 

enjoy the opportunity to participate. With enough time and education, the ordinary citizens are 

quite capable of understanding complex issues and reach informed conclusions (Fung, 2004; 

Pateman, 2012). These empirical findings provide a valuable oposition to the frequently heard 

view that matters of public policy must be left to experts. In words of Carole Pateman (2012), 

participation develops and fosters the very qualities necessary for it; the more individuals 

participate the better able they become to do so. Also, according to Nylen (2003), we should 

ask ourselves why do we trust the experts? Or, on the contrary, why is it that we don´t trust 

the ordinary people? And if we don´t believe in human nature, why support democracy at all? 

It is better to educate the uneducated than trust in experts and politicians whose solutions 

                                                           
1 According to Nylen (2003), 69 percent of Belo Horizonte’s delegates, and 81.1 percent of 
Betim’s, had less than a high school education. 
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undeniably failed before. But what if – as it often happens – many problems involve highly 

complex or technical knowledge? Shouldn´t experts alone decide in such matters? The 

problems with this solution is that many problems (for example, environmental) also involve 

a value component. The role of experts should be to explain various alternative as clearly as 

possible to the public while leaving the final decision to the community.  

 

Participatory budget is still critized on the grounds that majority of the citizens never 

participate in it anyway. The so-called „popular participation“ then actually seems not popular 

at all. To answer to these critiques we must first look at some numbers. Despite the fact that 

no more than 5% of citizens are directly involved, the number of participants in the meeting 

has continuously increased since its implementation in 1990s. A survey for the World Bank 

Report found that overall, almost 20 percent of the population had participated (World Bank 

Report, 2008). Many of the participants come as representatives of their families or whole 

communities (Fung, 2004). Its also noteworthy that citizens participate at the meetings despite 

the costs of such attendance. Institutional reforms like participatory budget are not meant to 

attract mass participation anyway. They are made so that the citizens who want to participate 

could do so and be active on the local level. Since methods like participatory budget 

considerably increase participation of non-elites and those usually excluded from political 

processes, quantitative measures are not the only indicators we should be looking at. 

Participatory budget meetings provide a significant diversification and pluralisation of 

democracy. 

 

 The last criticism we are going to deal with is that the process of participatory budget is slow, 

chaotic or inefficient. But the whole idea of democracy is precisely about that – debates, 

negotiations, compromise and sometimes conflicts and arguments. Only through discussions 

and disagreements can participants learn and gain the desired levels of empowerment and 

political consciousness. After all, democracy isn´t neccessarily the most efficient system of 

all. Democracy can be defined as a „conflictual process of inclusionary adaptation“ (Nylen, 

2003, p. 3) – from the small group of the rich and powerful to the average citizens. Only 

continuous inclusion of the previously excluded can bring two ideals of democracy – equality 

and justice – to practice. So, to conclude, the problem is no longer whether participatory 

democracy is possible. The history itself has showed many examples of successful nonelite 

political activism.The only question left is whether in modern democracies there is the 

political culture or the political will to pursue genuine democratization.  
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Lastly, there are a few remarks we want to make on behalf of the relationship between 

democratic and technocratic way of doing politics. Today, representative democracy may 

guarantee efficiency, but at the cost of a reduction or even avoidance of participation and 

active citizenship. Policy making restricted to “technocrats”, or those with highly technical 

knowledge can be problematic for several reasons. Since technocracy is highly efficiency 

oriented, it tends to avoid political debate which is essencial for democracy (Harcourt & 

Radaelli, 1999). In technocratic policy making, there is only „the best“ solution and other less 

preferable alternatives. Conflicts over finding consensus and discussions are seen as time 

consuming and unneccessary. Technocratic style of policy making also means that decisions 

are not subjected to the public control. That poses a threat to the legitimacy of decisions. 

Furthermore, citizens may lose confidence in the democratic process if they believe their 

votes are irrelevant in decisions that affect their lives. If governments are to be responsive to 

citizens’ demands, policies must be decided democratically. And democracy is a political 

system based on pluralism, not efficiency. According to Nylen (2003), supporting the myth of 

administrative efficiency of “modern” technocratic styles of governance means supporting the 

authoritarian nature of such styles. Especially the European Union is known for its machinery 

of administration, regulation and bureaucracy. It is hence a question whether european 

politicians choose to strenghten democracy or new technocratic values such as efficienty will 

become the overall priority.  

 

REFERENCES 

Aragonés, E., & Sánchez-Páges, S. (2008). A theory of participatory democracy based on the 

real case of Porto Alegre. In European Economic Review. Retrieved from: 

<http://www.iae.csic.es/investigatorsMaterial/a12231123057archivoPdf88451.pdf>. 

Barber, B. (2003). Strong democracy. Participatory politics for a new age. London: 

University of California Press. 

Burnham, J. (1941). The Managerial revolution. What is happening in the world? New York: 

Praeger. 



16 
 

Cleaver, F. (2001). Institutions, agency and the limitations of participatory approaches to 

development. In B. Cooke & U. Kothari (Eds.), Participation: The new tyranny? (pp. 

36). New York: Zed Books. 

Crouch, C. (2004). Post-democracy. Cambridge: Polity Press.  

Dalton, R. (2008). Citizenship norms and the expansion of political participation.  Political 

Studies, 56, 76-98.  

de Tocqueville, A. (2002). Democracy in America. Chicago: University of Chicago Press. 

Fung, A. (2004). Empowered participation. Reinventing urban democracy. Princeton: 

Princeton University Press. 

Harcourt, A.,  & Radaelli, C. (1999). Limits to EU technocratic regulation?  European 

Journal of Political Research, 35(1), 107-122.  

Hardina, D. (2004). Guidelines for ethical practice in community organization. Social Work. 

49(4), 595-604.  

Mansbridge, J. (1983). Beyond adversary democracy. Chicago: The University of Chicago  

Press. 

Marx, K. (1998). The German Ideology. New York: Prometheus books. 

Michels, R. (1999). Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of 

modern democracy. New York: Transaction Publishers.  

Mill, J. (2008). Considerations on representative government. Australia: Serenity Publishing.  

Mosca, G. (1935). The Ruling Class. New York: McGraw-Hill.  

Nylen, W. (2003). Participatory democracy versus elitist democracy. New York: Palgrave.  

Pareto, V. (1935). The mind and society vol. III. London: Thirty Redford Square.  

Pateman, C. (2012). Participatory democracy revisited. In Perspectives on Politics, 10, 7-19. 

Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. London: Cambridge University 

Press. 



17 
 

Pharr, S. & Putnam, R. (Eds.) 2000. Disaffected democracies? What’s troubling the trilateral 

countries? Princeton: Princeton University Press. 

Sartori, G. (1987). The theory of democracy revisited. New Jersey: Chatham House. 

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper and 

Brothers. 

Verba, S., Schlozman, K.., & Brady, H. (1995). Voice and equality: civic voluntarism in 

American politics. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Weber, M. (1978). Economy and society. London: University of California Press. 

World Bank (2008, october). Brazil: toward a more inclusive and effective participatory 

budget in Porto Alegre, 1,  Washington DC: The World Bank. Retrieved from: 

<http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/0

3/05/000333037_20080305014411/Rendered/PDF/401440v10ER0P01sclosed0March0

302008.pdf>. 

 

 

  



18 
 

(De)konštrukcia normatívu rodiny a jej hodnota u detí v náhradnej 
starostlivosti: Projektívne techniky identifikácie 

 
Mgr. Jana Fúsková, PhD. 
Ústav výskumu sociálnej  komunikácie SAV 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta TRUNI 
Email: fuskova@gmail.com 
 
Mgr. Simona Andraščiková 
Ústav výskumu sociálnej  komunikácie SAV 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta TRUNI 
Email: simonka.andrascikova@gmail.com 
 
Mgr. Kristína Blažeková 
Ústav výskumu sociálnej  komunikácie SAV 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta TRUNI 
kristina.blazekova@gmail.com 
 
Práca Jany Fúskovej bola podporená grantom VEGA 2/0027/17. 
Práca Simony Andraščikovej bola podporená grantom APVV 14-0531. 
 
Abstract: The aim of the paper is to take a look at perception of the term family and family 
values by adolescents and young adults in residential care. The primary aim is to determine 
theoretical scope and bases to understand the perception of the family by a child in residential 
care and the child raised by biological family. The authors created research project in order to 
explore perceptions and human value portrait of a child in residential care in relation to family 
construct.The sample included 36 adolescents and young adults from 16 to 26 years old who 
come from six different children’s homes. There were 24 females and 12 males who stayed in 
the facilities from 1 to 10 years. Research was interested in identifying discrepancies within 
family conceptions of kids raised in residential care? Are the factors related to the way a child 
perceives his/her family? Is there a difference in perception of the family as the base for 
values, attitudes and also in perception of the family in terms of a “feeder” of the needs? 
The qualitative data were gathered by semi-structured interview and the answers of 
adolescents were digitally recorded and transcribed. The semi-projective method Family Tree 
drawing was used to reveal the constellation of the family members and also the anxieties in 
family.  It is shown that primary attachment persons are present in the perception of the 
closest members, like in perception of family (not in biological family exclusively) by 
adolescents in residential care. Their attachment persons are often the employees of the 
facility they grew up in, where the biological relatives are absent in the perception. On the 
contrary, siblings that had similar life, belong to the close relationship scope of the 
adolescents.  
 
Key words: family perception, child in residential care, family construction 

 
 
Abstrakt: Príspevok sa primárne zameriava na percepciu pojmu rodina u adolescentov a 
mladých dospelých v náhradnej starostlivosti a jej vnímané hodnoty. Primárnym cieľom je 
popísať teoretický rámec a východiská pre pochopenie percepcie rodiny dieťaťom 
umiestneným v náhradnej starostlivosti. Autori zrealizovali v danej problematike výskumný 
projekt, ktorého cieľom bolo preskúmať percepčný a hodnotový aparát dieťaťa z náhradnej 
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starostlivosti v súvislosti s konštruktom rodiny. Výskumný súbor tvorilo 36 adolescentov 
a mladých dospelých vo veku 16 až 26 rokov, pochádzajúcich zo šiestich detských domovov. 
Z pohľadu pohlavia išlo o 24 žien a 12 mužov, ktorých dĺžka pobytu v zariadení sa 
pohybovala od 1 do 10 rokov. Zaujímalo nás, či existujú určité diskrepancie medzi činiteľmi, 
ktoré pôsobia na dieťa v primárnej rodine a v náhradnej starostlivosti. Súvisia s tým ako dieťa 
vníma svoju rodinu? Existujú rozdiely v percepcii rodiny dieťaťom - rodiny ako tvorcu 
hodnôt, postojov a zároveň ako „sýtiteľa“ jeho potrieb? Je pre dieťa „rodinou“ spoločenstvo, 
ktoré saturuje jeho základné potreby? Zber kvalitatívnych dát bol uskutočnený 
pološtruktúrovaným rozhovorom. Na skúmanie konštelácie blízkych rodinných príslušníkov 
sme použili semiprojektívnu metódu Test kresby stromu rodiny, ktorá zároveň poskytuje 
informáciu o stave úzkosti súvisiacej s rodinou. Ukazuje sa, že za primárne vzťahové osoby 
mladí ľudia v náhradnej starostlivosti považujú častokrát pracovníkov zariadenia, v ktorom 
vyrastajú a rodičia, resp. biologickí príbuzní v ich percepcii absentujú. Naopak, súrodenci, 
ktorí mali podobný osud, patria do blízkeho vzťahového rámca adolescentov. 
 
Kľúčové slová: percepcia rodiny, dieťa v náhradnej starostlivosti, konštrukcia rodiny 
 

ÚVOD 

Príspevok sa primárne zameriava na percepciu pojmu rodina u adolescentov a mladých 

dospelých v náhradnej starostlivosti a jej vnímané hodnoty. Presahy zistení tejto štúdie je 

možné vnímať tiež v kontexte sociálnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Pojmový a 

hodnotový rámec rodiny u adolescentov, ktorých starostlivosť a výchova bola zverená do rúk 

štátu v zastúpení náhradnej inštitucionálnej starostlivosti, sa úzko prelína a ovplyvňuje s 

intervenciami jednotlivých pedagogických, výchovných a psychologických pracovníkov. 

Naším cieľom je identifikovať tento pojmovo-hodnotový rámec rodiny, jeho špecifiká a i 

hodnotu adolescenta v tomto prostredí. V úvodnej fáze realizácie výskumného projektu 

s názvom Konštrukcia pojmu rodina a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti 

predkladáme základné východiská nášho výskumu, so snahou charakterizovať a popísať 

výskumný problém a ciele. 

Podľa Potočárovej (2011) je každý človek rodinným jedincom. Rodinnosť ho obklopuje od 

narodenia a ďalej sa v ňom rozvíja a sprevádza ho počas celého života. Rodinnosť sa javí ako 

vlastnosť, ktorá mu dáva status indivídua a zároveň vážnu spoločenskú istotu. Vyjadruje 

najhlbší zmysel ľudského života, pretože ho činí hodnotným účastníkom procesu reprodukcie 

kvality – žitia a prežívania.  

Súhlasíme s Filipi (2010), ktorá uvádza, že doposiaľ sa vzťahu medzi rodinou a ústavným 

zariadením (v ktorom dieťa prebýva) venovala nedostatočná pozornosť a celkovo je táto 

problematika skôr na okraji záujmu verejnosti. Problematike konštruktu rodiny v priestore 

náhradnej výchovy sa venuje v našom regióne málo priestoru a existujúci diskurz je vedený 
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prevažne hodnotovo. Našou prácou chceme načrtnúť možné odpovede na vybrané otázky. 

Aké konotácie rodine pripisujú adolescenti, ktorých „základné potreby rodinného súžitia“ 

neboli naplnené a prichádzajú do náhradnej starostlivosti často značne psychicky 

deprivovaní? Ako vnímajú rodinu, biologickú, respektíve aké sú špecifiká ich percepcie?  

Percepcia adolescenta v náhradnej starostlivosti – terminologické ukotvenie 

Keďže celá výskumná vzorka pozostáva z adolescentov z detských domovov, budeme hovoriť 

o náhradnej ústavnej starostlivosti (možné sú ešte ekvivalenty rezidenciálna 

a inštitucionálna starostlivosť). Podľa Škovieru (2007) sa ako synonymum náhradnej 

inštitucionálnej výchovy používa často pojem ústavná výchova.  

Ďalším dôležitým pojmom v našej problematike je percepcia, resp. individuálny percepčný 

rámec adolescenta, ktorý úzko súvisí s kognitívnou psychológiou. V tejto súvislosti chápeme 

percepciu v súlade s Brembeckom (1976) a Grácom (1985), ktorí sa zhodujú v tom, že 

percepcia je zmysel a odpoveď percipienta zodpovedá skôr tomu, v čo verí, ako tomu, čo je 

pravda (v našom výskume adolescent v NÚS). Percepcia je tak výrazne determinovaná 

osobnou skúsenosťou jedinca, bez ohľadu na to, čo z vnímaných a uvedomovaných 

informácií je objektívne pravdivých a reálnych. Podľa Spoustu (1997) sa teórie vývinovej 

a sociálnej psychológie v otázkach formovania človeka vzácne zhodujú na tom, že cítenie 

a myslenie jedinca je determinované ako biologicky, tak sociálne. Na výchovu nepozerajú len 

ako na proces bez predpokladov a biologických daností, ale plne rešpektujúce dedičné faktory 

zvýrazňujú skutočnosť, že ľudskú bytosť v jej jednotlivých zložkách významne predurčujú 

súčasné a sociálne faktory. Obsah vedomia, spôsob správania a jednania sú spoluvytvárané 

sociálnou realitou, s ktorou je vychovávaný v každodennom styku, žije v nej a sám ju 

ovplyvňuje. Rozhodujúci vplyv na formovanie osobnosti detí a mládeže majú tak podľa 

autora najmä medziľudské vzťahy, ktoré tvoria os jeho individuálnej histórie.  

V súlade s vyššie uvedenou koncepciou osobnosť adolescenta v detskom domove vnímame 

v rámci nášho príspevku nielen ako biologicky, ale najmä sociálne determinovanú. Pre 

nevyzretú osobnosť adolescenta, ktorý prichádza do náhradnej starostlivosti často zo sociálne 

patologického prostredia, má sociálny kontakt, obzvlášť ako agens psychického vývoja, 

obrovský formatívny význam. Netreba však zabúdať na to, že deti, ktoré prichádzajú do NÚS 

sú často výrazne (a nielen) psychicky deprivované. Dôležitú časť svojho života prežili 

v  prostredí, kde boli často vystavované rôznym deprivačným situáciám, ktoré poznačia každé 

dieťa špecifickým spôsobom. Deti po dlhotrvajúcom strádaní, neuspokojovaní základných 
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životných potrieb, nedostatku lásky a naplnených citových väzieb prichádzajú do nariadenej 

ústavnej starostlivosti, kde je o to ťažšie dokázať kompenzovať takéto množstvo 

nenaplnených potrieb a vzniknutých psycho-sociálnych deficitov (Langmeier & Matějček, 

2011).  

Adolescent a mladý dospelý v rodine vs. v náhradnej starostlivosti 

Problematika súčasnej rodiny je rozporuplná. Škoviera (2007) uvádza, že na jednej strane 

chce byť moderná, reflektovať aktuálne zmeny v spoločnosti (napr. minimalizovanie 

reprodukcie, postavenie žien, individualizácia života človeka, oslobodenie sa od nefunkčného 

partnerského vzťahu) a na druhej strane analogicky prezentuje určitú časť klasických 

rodinných hodnôt ako takých, ktoré vytvárajú v základoch pre dieťa „optimálne“ vývinové 

prostredie (stabilita manželského zväzku, súrodenci, prehľadné usporiadanie rolí v štruktúre 

rodiny, spolupatričnosť a identita rodiny a iné).  

Máchová (1974) hovorí o dôležitosti rodiny pre tvorbu životných hodnôt a zároveň, že rodina 

ako samostatný konštrukt je jednou z najvýznamnejších hodnôt modernej spoločnosti. Proces 

formovania osobnosti mladého človeka nesúvisí len s jeho životnými hodnotami, ale tiež 

s mierou vlastného sebapoznania. Primárnou základňou pre rozvoj tejto zložitej 

štruktúrovanej osobnosti sa stáva rodina. Jedinec podľa autorky v určitej miere preberá 

a zdieľa očakávanie a vízie rodiny- tu sa zakorení celé jeho poňatie budúcnosti. Súčasne však 

každý jedinec získava v procese sebapoznania vedomé individuálne odlišnosti od rodiny. 

Vtedy vzniká požiadavka jeho samostatného, slobodného, nezávislého života v rámci daného 

systému rolí, ktoré zastáva. Situácia sa však komplikuje, keď je dieťa z rodiny vyňaté, stráca 

s ňou spojené zázemie (najmä jeho pozitíva) a prechádza zložitým readaptačným procesom 

v novom prostredí detského domova.  

Dvojica autorov Chvála a Trapková (2008) uvažujú o vzťahoch vrodených a získaných. 

Z hľadiska anatómie rodiny je podstatné diferencovať vzťahy, do ktorých sme sa narodili 

(vrodené) a všetky ostatné (získané). Podľa autorov sa vrodené vzťahy nedajú nijakým 

spôsobom zaprieť. Oplodnením vznikajú hneď tri naraz: vzťah medzi dieťaťom a matkou, 

dieťaťom a otcom a nakoniec prostredníctvom dieťaťa medzi rodičmi, ktorí najskôr 

predstavovali partnerský vzťah (získaný) a teraz sú súčasťou sprostredkovane vrodeného.  

Podľa Dührssenovej (1998) sa rodinná anamnéza od narodenia stáva súčasťou biografickej 

anamnézy každého človeka. Dôsledkom (pozitívnych) raných a predchádzajúcich skúseností 

z obdobia detstva a dospievania sa vyvíja tiež schopnosť pociťovať náklonnosť a sympatie, 
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získať dôveru a vytrvať v partnerských vzťahoch aj počas konfliktných fáz spolužitia. 

Transgeneračné postupnosti vzťahov medzi rodičmi a deťmi vytvárajú anatómiu rodu 

z generácie na generáciu. Chvála a Trapková (2008) dodávajú, že vrodené vzťahy sú 

samozrejmé a nemôžeme ich stratiť, pretože trvajú, aj keď neboli naplnené. Pramenia 

(narozdiel od získaných vzťahov) už v biologickom základe človeka a každý takýto vzťah má 

svoju históriu a je starší ako získaný.  

Adolescenti v náhradnej starostlivosti si častokrát nesú so sebou celý balík nenaplnených 

vrodených vzťahov a zároveň sa dostávajú do nového prostredia, kde si vytvárajú nové 

získané vzťahy. Do istej miery to môže byť kompenzáciou, avšak nahradiť vrodené vzťahy, 

respektíve ich redukovať, či úplne vymazať, nie je možné. Preto je dôležité, aby deti vyňaté 

zo svojej biologickej rodiny poznali svoju históriu, reflektovali na ňu, snažili sa ju spracovať, 

porozumieť jej a prijali ju takú, aká je. Podľa Matějčeka (1996, 2008) sa práve „vzťahové 

schopnosti“ (schopnosti nadviazať a prežívať plnohodnotné vzťahy) budujú a rozvíjajú 

prakticky od samého počiatku spolunažívania dieťaťa s „jeho ľuďmi“, tzn. tými, ku ktorým 

patrí a ktorí k nemu majú bytostne hlboký citový vzťah. Brisch (2011) uvažuje o tom, že keď 

sa vzťahová väzba nepodarí (väčšina adolescentov v náhradnej starostlivosti má narušené, 

ambivalentné, resp. neisté vzťahové väzby) môžu vzniknúť dezorganizované vzťahové vzorce 

a poruchy vzťahovej väzby, resp. rôzne deprivačné psychické poruchy (Langmeier & 

Matějček, 2011). Tým sa určuje patologické vzťahové správanie ako aj myslenie a konanie 

patologickým spôsobom v detskom, ale i dospelom období života.  

Adolescencia je teda nielen dôležitým obdobím v živote človeka, ale má aj dôležitú 

spoločenskú hodnotu. Niektorí autori (napr. Macek, 2003; Ondrejkovič, 1997) nazývajú 

adolescenciu tiež obdobím socializácie, kedy dospievajúci prechádza procesom hľadania 

vlastnej identity, tvorby hodnotového rámca a integrácie do siete medziľudských vzťahov 

(napr. rôzne subkultúry mládeže). Paradoxom je aj fakt, že mladý človek v období 

dospievania vníma veľmi odlišne svoje okolie, rodičov a rodinu a vzťahy s nimi (do popredia 

sa dostávajú skôr rovesnícke skupiny) a teda adolescent v NÚS má svoju osobnú skúsenosť 

akoby „deformovanú“ práve pobytom napr. v detskom domove.  

Cieľ výskumu a výskumný problém 

Cieľom nášho výskumu bola identifikácia základných determinantov pojmovo-hodnotového 

rámca rodiny u adolescentov v náhradnej starostlivosti. Úlohou našej práce je objasniť a 
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popísať vnímanie rodiny (nie esenciálne biologickej, ale subjektívne vnímanej) adolescentmi  

umiestnenými v náhradnej starostlivosti.  

Primárne nás zaujíma, do akej miery zasahuje náhradná starostlivosť do spôsobu ich vnímania 

rodiny a ako v základne vnímajú konštrukt „rodina“ adolescenti a mladí dospelí v náhradnej 

starostlivosti. 

METÓDY 

Výskumný súbor, procedúra a metódy zberu a analýza dát 

Výskumný súbor spolu tvorilo 36 adolescentov a mladých dospelých vo veku 16 až 26 rokov, 

ktorí pochádzajú zo šiestich detských domovov a to konkrétne z DeD Bernolákovo, Istebné, 

Košická Nová Ves, Šarišské Michaľany, Veľký Biel a Zvolen. Išlo o 24 žien a 12 mužov, 

ktorých dĺžka pobytu v zariadení sa pohybovala od 1 do 10 rokov. Väčšina adolescentov bola 

slovenskej národnosti a jeden vietnamskej národnosti. Počas svojho pobytu vyrastali v 1 až v 

3 skupinách/rodinných bunkách. Účastníci boli vyberaní príležitostným výberom 

z participantov väčšieho výskumného projektu (APVV 0368 – 12). Súbor tvorili adolescenti, 

ktorí sú v procese prípravy na osamostatnenie v spolupráci s pracovníkmi odborného tímu 

detského domova (psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym 

pracovníkom) a ich minimálny pobyt v detskom domove bol aspoň jeden rok.  

Administrácia metód bola vykonávaná psychológmi priamo v detských domovoch, prípadne 

v domoch mladých dospelých, ktoré priamo spravujú detské domovy. Zber faktických dát bol 

uskutočnený pološtruktúrovaným rozhovorom a odpovede adolescentov boli digitálne 

zaznamenávané a transkribované.  

Pološtrukturovaný rozhovor 

Z celkového súboru sa rozhovorov zúčastnilo a súhlasilo s ich spracovaním 31 adolescentov. 

Títo v rámci rozhovoru odpovedali na niekoľko otázok, týkajúcich sa ich vnímania rodiny 

a jej hodnoty pre samotného adolescenta.  

 

Rozhovory sa začínali prevažne voľným rozprávaním o aktuálnych úspechoch adoslescentov 

– či chodia do školy, do práce a ako sa im darí, následne sa otázky sústredili na záujmy 

odpovedajúcich, na ich denný režim a na režim zariadenia v ktorom sú umiestnení. Otázky 

rozhovorov sa sústredili predovšetkým na blízke vzťahové osoby – kto to je pre adolescenta, 

aké má vzťahy s rovesníkmi, biologickou rodinou, personálom zariadenia prípadne inými 

osobami. Otázky sa sústredili tak na blízke vzťahy, ako i na negatívne. Adolescenti boli 
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dopytovaní na ich kontakty so „svetom mimo zariadenia“, ich kontakty s rodinou, prípadne 

romantické vzťahy. 

Pre náš výskum boli vybraní adolescenti, ktorí sú v procese prípravy na osamostatnenie. Po 

transkripcií rozhovorov sme na spracovanie dát využili kvalitatívnu analýzu, kódovanie 

obsahov rozhovorov prebiehalo za použitia software Atlas-ti. Celkovo 31 rozhovorov bolo 

podrobených analýzam, analyzované kódy sa týkali nasledovných sfér – identita dieťaťa, 

bývanie, starostlivosť o dieťa, starostlivosť dieťaťa o iných, vzťah s biologickou rodinou, 

vplyv biologickej rodiny na dieťa, kontakt s biologickou rodinou, konflikty s rovesníkmi, 

konflikty s vychovávateľmi, predstava života po odchode, oslovovanie pracovníkov 

zariadenia, osobný priestor dieťaťa, blízke vzťahy dieťaťa, vzťahy dieťaťa k zariadeniu, 

partnerské vzťahy. Celkovo bolo systémom otvoreného kódovania vytvorených 80 kódov 

spadajúcich do menovaných sfér. Kódovanie prebiehalo na základe slepej kontroly dvoma 

výskumníkmi. Konkurenčnou analýzou bolo taktiež možné identifikovať asociácie medzi 

jednotlivými konceptami a ich rolu v konštrukcii študovaného fenoménu. 

Test kresby stromu rodiny 

Zo skupiny 36 participantov, s ktorými bol vedený rozhovor a ktorým bol administrovaný 

Test stromu rodiny, bola vytvorená výskumná vzorka 21 účastníkov, ktorí boli vybraní na 

základe participácie na kresbe Testu stromu rodiny (niektorí účastníci odmietli test a 

nesúhlasili so zapojením do tohto typu výskumu). Z pôvodného súboru boli taktiež vylúčené 

testy, z ktorých nebolo možné identifikovať postavu označenú „JA“ a testy, v ktorých 

účastník vybral jednotlivé postavy, ale k postavám nebolo priradené meno, alebo vzťah k 

„JA“. Test stromu rodiny je metóda, ktorá sa ex post (ak nie je možné sa účastníka priamo 

dopytovať na jednotlivé postavy – kto sú a kde je on) nedá bez týchto náležitostí vyhodnotiť. 

Pri výbere výskumnej vzorky sme vychádzali z predpokladu, že mladý dospelý, ktorý označí 

v kresbe „JA“, si je vedomý svojej životnej situácie a berie na vedomie, že ide o jeho vlastný 

život, v ktorom je vedome aktívny a prítomný (v súlade s princípom projekcie použitej 

kresebnej techniky). 

Ide o semiprojektívnu metódu, ktorá slúži na skúmanie konštelácie blízkych rodinných 

príslušníkov a zároveň poskytuje informáciu o stave úzkosti súvisiacej s rodinou. Technika 

môže byť využitá aj pre zisťovanie narušených a patologických vzťahov v rodine. Jej použitie 

je možné u detí  starších ako 5 rokov a tiež u dospelých. Na testovacom hárku veľkosti A4 je 
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nakreslený listnatý strom v ktorom je 20 postáv ľudí rovnakej veľkosti, avšak v rôznych 

pozíciách a rozličnom rozložení.  

Úlohou testovaného je vyfarbiť postavy umiestnené v strome a okolo stromu na základe toho, 

ako daný jedinec vníma situáciu vo svojej rodine. Podmienkou vyhodnotenia testu je 

označenie a zakreslenie testovanej osoby na strome (spravidla ako „JA“). Ostatných členov 

rodiny zakreslí a pomenuje podľa vlastného uváženia. Adolescenti dostali inštrukciu 

k nakresleniu a označeniu tých ľudí, ktorých samo považuje za svoju rodinu. Osoby, ktoré sa 

nachádzajú na rovnakej strane stromu ako testovaná osoba (spravidla „JA“) a súčasne sú k nej 

geometricky najbližšie, považujeme za osoby pre jedinca najdôležitejšie. V rámci nášho 

skúmania bolo účastníkom predložených 8 farebných ceruziek, ktorých farebné odtiene 

zodpovedajú Lüscherovmu testu ôsmich farieb.  

Test kresby stromu rodiny je možné analyzovať z viacerých hľadísk, keďže pre nás bola 

esenciálna štruktúra a konštrukcia rodiny a jej vzťahov, rozhodli sme sa použiť analýzu 12 

nasledovných znakov, ktoré boli v našom výskume hodnotené ako znaky konštrukcie 

blízkych a rodinných vzťahov a ich kvality 

1. postava pri dieťati – vyjadruje blízky emocionálny vzťah dieťaťa k tejto osobe.  

2. postavy opatrovateľov a blízkych ľudí v okolí/blízkosti dieťaťa- vyjadrujú 

vyrovnanosť dieťaťa a jeho pozitívne afiliácie k daným osobám 

3. dieťa nohami na zemi – vyjadruje stabilitu dieťaťa 

4. rodičia/opatrovníci, blízki ľudia spolu – dieťa vníma blízky vzťah medzi týmito 

osobami 

5. rodičia/opatrovníci, blízki ľudia spolu v časti základne, pri kmeni stromu- 

vyjadruje silné zázemie a stabilitu 

6. označenie viacerých blízkych ľudí – poukazuje na bližší emocionálny vzťah 

k viacerým členom, izolovanosť 

7. znak JA excentricky – poukazuje na narušenosť vzťahu dieťaťa 

k rodine/opatrovníkom, či blízkym. 

8. postava chrbtom k dieťaťu – vyjadruje vlastný negatívny vzťah dieťaťa k danej 

osobe 

9. chýbajúce postavy – reprezentuje negatívny postoj dieťaťa k danej osobe, prípadne 

jej odmietanie 

10. absencia farieb – citová prázdnota 
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11. vymaľovaný strom – v našom prípade vyjadruje vyhýbanie sa maľovaniu členov 

vnímanej rodiny  

12. znak vzdialenosť – vyjadruje skutočnú psychologickú vzdialenosť medzi postavami, 

(predovšetkým medzi JA a zvolenými postavami). Vzdialenosť sme kvantifikovali 

pomocou dĺžky od najmenšej možnej (10mm) až po najvyššiu možnú (240mm) a tieto 

parametre sme následne rozdelili do štyroch skupín: veľmi blízko, blízko, mierne 

ďalej, ďaleko. 

Zároveň sme sa zaoberali aj rozložením vyfarbených postáv v jednotlivých kvadrantoch 

kresby a ich geometrickej vzdialenosti od „JA“ a od iných významných postáv (napr. 

vzdialenosť otec – matka, vychovávateľ - psychológ, brat – sestra a iné). Pre ďalšie výskumné 

aktivity v tejto oblasti môžeme uvažovať o tom, že pri vyhodnocovaní daného testu okrem 

štandardného spôsobu, je možné rozšíriť kvalitatívnu analýzu na základe priradených farieb 

jednotlivým postavám a členom rodiny.  

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V rámci prvotnej fázy výskumu sme pracovali s analýzou testu kresby stromu rodiny 

a analýzou semištruktúrovaných interview.  

Početnosti a frekvencie výskytu postáv v kresbách adolescentov 

Množstvo uvádzaných členov rodiny (ako rodiny vnímanej účastníkmi) sa pohybovalo 

v rozmedzí 1 až 18 (okrem samotného – „JA“). Kresby s najnižším počtom blízkych osôb boli 

farebne chudobnejšie a celkovo po technickej stránke prevedené s nízkou precíznosťou. 

Naopak, účastníci, ktorí v kresbách označili 5 a viac blízkych osôb, svoje kresby vo 

všeobecnosti viac prepracovali a boli pestrejšie. Traja účastníci vo svojich kresbách označili 

okrem seba len jednu osobu, v dvoch prípadoch bol touto osobou vychovávateľ a jedna osoba 

uviedla svoju biologickú sestru, s ktorou bola v tom istom zariadení.  

Biologickí rodičia sa však v kresbách účastníkov s „nízkym“ počtom označených osôb 

nevyskytovali a najbližšími označenými vzťahovými osobami sa stali vychovávatelia, 

prípadne biologickí súrodenci. Pri kresbách s jednou blízkou postavou bola vzdialenosť medzi 

postavami veľmi blízka. Tento vzťah teda možno hodnotiť ako vzťah k blízkej vzťahovej 

osobe. Dvaja účastníci uviedli 2 blízke osoby, štyria uviedli 3 blízke osoby, traja označili 5 

blízkych osôb, traja uviedli 6 blízkych osôb a traja označili 7 blízkych osôb, jedna osoba 

označila 11 osôb, iný účastník označil 12 blízkych osôb a najviac označených osôb bolo 

v jednej kresbe - 18. Frekvenciu výskytu blízkych osôb v odpovediach účastníkov ilustruje  
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                                  Tabuľka 1 

                                   Frekvencia výskytu blízkych osôb v teste kresby rodiny u adolescentov 

Počet blízkych osôb   

v Teste kresby rodiny 
N 

1 3 

2 2 

3 4 

5 3 

6 3 

7 3 

11 1 

12 1 

18 1 

                                    n – počet účastníkov 

Celkovo sa vyskytuje označenie biologických rodičov len v jednej tretine kresieb a väčšina 

adolescentov, ktorá rodičov označila, je s nimi aspoň v minimálnom kontakte. Zo siedmich 

účastníkov, ktorí rodičov označili, len traja označili oboch rodičov, traja označili len matku 

a jeden participant označil len otca.  

Iné výsledky sa ukázali pri postavách biologických súrodencov. Keďže súrodenci zvyknú 

bývať umiestňovaní do domovov spoločne, vytvárajú si navzájom veľmi významne vzťahy. 

Každý účastník, ktorý má biologického súrodenca, ho označil vo svojej kresbe. Tieto postavy 

mali najčastejšie najbližšiu vzdialenosť k samotnému účastníkovi. 

V našom výskume šlo o adolescentov a mladých dospelých, ktorí už prežívajú romantické 

partnerstvá, a preto sa ich partneri častokrát objavujú veľmi blízko medzi označenými 

osobami. Niektorí účastníci (n=4) taktiež vo svojich kresbách označili i partnerovu rodinu, 

ktorú zrejme prijali za svoju. Možno teda uvažovať o tom, že ak vytvárajú mladí dospelí 

v náhradnej starostlivosti romantické väzby s partnerom, ktorý žije v biologickej rodine, 

vnímajú tieto rodinné vzťahy za významné a prijímajú jeho rodinu za akýsi ekvivalent 

vlastnej rodiny.  
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Okrem biologickej rodiny, vychovávateľov a romantických partnerov deti v náhradnej 

starostlivosti často vo svojich kresbách označovali rovesníkov a kamarátov zo školy či 

zariadenia. Tieto vzťahy však patrili medzi vzdialenejšie. 

Vzdialenosť a umiestnenie postáv v kresbách adolescentov 

Geometricky najbližšia vzdialenosť (psychologická blízkosť) sa v kresbách účastníkov 

uchovávala (hierarchicky) k biologickým súrodencom, partnerom, biologickým rodičom i 

vychovávateľom a najbližšiemu kamarátovi. Postavy boli umiestňované rôzne na predlohe a 

významne opakujúcim sa znakom bola iba značná blízkosť ku vzťahovej osobe. Najbližšie 

účastníci k sebe umiestňovali osoby, ku ktorým mali pozitívny emocionálny vzťah. Ak 

udržiavali kontakt s biologickým rodičom/rodičmi, zaznačili i rodiča, avšak vzdialenosť sa dá 

označiť skôr za veľkú. Ak boli účastníkom zaznačení obaja rodičia (n=4), boli v tesnej 

vzájomnej blízkosti.  

Viac ako 66% účastníkov však vo svojich dielach neoznačilo ani jedného z biologických 

rodičov. Keďže ide o mladých dospelých, nemožno toto vynechanie pripisovať nedostatku 

kontaktu, ale skôr vedomému vynechaniu významnej osoby a jej prípadnému nahradeniu inou 

osobou (vychovávateľom/vychovávateľkou, partnerom/partnerkou, súrodencom atď.). 

Farebnosť kresieb v teste rodiny 

Kresby troch účastníkov neboli farebne prepracované, na označenie postáv použili iba 

znakové označenie  („JA“, „B“ – brat, „S“ – sestra, pozn. autorov), prípadne postavy 

zaškrtali, či začmárali. U štrnástich participantov sa vo výtvoroch objavili viac ako dve farby 

a štyria účastníci svoje kresby farebne prepracovali v detailoch. V pojmoch farebnosti 

môžeme hovoriť o prevahe používania pestrých (viacerých) farieb u participantov, viac ako 

85% účastníkov vo svojich kresbách používalo farby. Žiaden z účastníkov nevymaľovával 

detaily (strom, konáre), ani nič nedokresľoval. Iba kresby troch participantiek naznačujú 

určitú citovú plochosť s ohľadom na úplnú absenciu farieb. 

Kvalitatívne interview s adolescentmi v náhradnej starostlivosti 

Výsledky nám ukazujú, že môžeme uvažovať o problematike konštrukcie pojmu rodina 

u adolescentov v detských domovoch, a to najmä v súvislosti s témami ako sú vzťah 

k rodičom, resp. kontakt so svojou biologickou rodinou vôbec. Matějček (2008) hovorí o tom, 

že každé dieťa potrebuje istotu vo vzťahoch ku „svojim ľuďom“ a otcovskú a materskú 

identitu. Satirová (2007) uvádza, že pokiaľ rodičia dávajú deťom najavo, že ich považujú za 

sebaúčinné, samostatné bytosti, a tak demonštrujú funkčný a uspokojivý vzájomný vzťah, 
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získava tým dieťa istotu a pocit sebaúcty. Vďaka tomu je potom neskôr v mladej dospelosti 

schopné osamostatnenia a odpútania sa od rodičov.  

(Ne)saturácia potrieb u biologických rodičov 

Dieťa vyrastajúce časť svojho života v detskom domove máva problém so saturáciou potrieb 

vzťahovej väzby a často pociťuje neistotu, ktorá vyvoláva úzkosť a spúšťa množstvo 

obranných mechanizmov v ďalších interpersonálnych interakciách. Adolescenti často hovorili 

o tom, že „nemajú dobrý vzťah so svojimi rodičmi, pretože ich dali do domova“, akoby im 

pripisovali vinu za to, že sú v detskom domove, nedokázali im to odpustiť.  

Ak aj sú spolu schopní nadviazať kontakt, komunikovať a hovoriť, je to skôr na 

„povrchnejšej“, bezpečnej úrovni, kedy uvádzajú napr. že „tak porozprával by som sa s nimi, 

jasné, ale keď aj spolu pokecáme, je to také, nič moc...“ alebo tiež „tak ja som išla tam.. no 

ona (mama) bola u babky, no a tam sme boli tak, ale moc sme sa nerozprávali“.  

Jedna participantka odpovedala na otázku, či má kontakt s pôvodnými, biologickými rodičmi: 

„Teraz už nie. Bola som teraz cez prázdniny, to som bola u strýka, u maminho brata, k nemu 

som chodila len prespávať a som sa snažila s nimi tráviť čas, ale.. to sa nedalo, to bolo 

márne. Otec ten iba pil, ten iba na pijatiku. Keď som mu povedala, že nech nepije, lebo 

nebudem chodiť za ním, tak sa snažil, ale nedalo sa to. A mama, tá sa snažila, lenže to je to, 

že moja mama s mojím otcom už nie sú spolu, nechala ho, lebo otec ju veľmi bil a nerozumeli 

si, tak moja mama ho nechala a našla si mladšieho. A moja mama nemala so mnou viac taký 

kontakt, ako s mojou sestrou. Moja sestra u nich už bývala a viac si všímali stále ju ako 

mňa.“ Iná participantka reagovala: „...lebo ja som proste bývala s mamou aj s otcom, nie a 

oni proste, proste sme tam mali zlý vzťah spolu, oni sa proste rodičia spolu hádali, toto a toto, 

to proste nezvládali spolu a no, a tak, a proste mama sa nás vzdala.“  

Zdá sa, akoby svoje negatívne skúsenosti zo vťahov s biologickou rodinou stále nemali 

uzavreté, spracované a neistotu a úzkosť si niesli so sebou do života. Takéto negatívne 

skúsenosti ilustruje i výpoveď ďalšej participantky: „Tak mamina mi zomrela, keď som mala 

osem, takže s ňou nemám. (smiech). Pred tým bolo fajn. A foter, ten je teraz v base a s tým 

mám veľmi zlý vzťah, až moc zlý. A keď vyjde z basy, tak ja sa asi odsťahujem niekam do 

zahraničia. (smiech), neviem, tak nemám s otcom dobrý vzťah, asi ani nikdy nebudem mať. 

Ani nechcem, ani nebude určite, takže tak.“ Iný participant uvádzal napr.: „Tak ako ja ho 

nenávidím. Skazil nám celý život a mojej babke úplne...“.  
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Vaško (2014) uvádza, že narušenie primárnych vzťahových väzieb poskytuje neistý základ 

pre vytváranie nových a kvalitných interpersonálnych vzťahov. Už výskumné zistenia 

Langmeiera a Matějčeka (2011) dokladujú, že deti vyrastajúce v zariadeniach ústavnej 

starostlivosti v porovnaní s deťmi, ktoré vyrastali v rodinnom prostredí, výrazne zaostávali 

v kategóriách ako celková sociálna zrelosť, schopnosť nadviazať normálne sociálne vzťahy a 

intenzívna potreba lásky. Častejšie sa medzi mladými dospelými, ktorí vyrastali v ústavnom 

zariadení objavovali rôzne delikty.  

Najväčšiu časť delikventov tvorili práve tí, ktorí nemali (takmer) žiadne citové vzťahy. 

V tejto súvislosti môžeme spomenúť zistenia Nigutovej, Kimákovej a Kachlíka (2011), ktorí 

realizovali prieskum u adolescentov vyrastajúcich v reedukačných zariadeniach. Zistili, že až 

81% adolescentov vníma nedostatok lásky zo strany „svojich ľudí“ (primárne biologických 

rodičov, resp. pestúnov, opatrovateľov a podobne). Dokonca pri hľadaní dôvodov 

delikventnej činnosti až u tretiny prípadov zistili, že adolescenti pociťovali nezáujem zo 

strany rodičov (resp. pestúnov, opatrovateľov a pod.). O percepcii nižšej úrovne akceptácie 

dieťaťa rodičmi a ich nedostatočne prejavovanej láske v súvislosti s problémovým správaním 

dieťaťa, píše tiež Stanová (2014). Nedostatočná saturácia vzťahových potrieb, nezáujem 

a nedostatok prejavenej lásky zo strany biologických rodičov, príbuzných, resp. pestúnov 

a opatrovateľov, môžu prispieť k deliktom adolescentov v mladom veku.  

Kto tvorí pojem „rodina“? 

Vzťahová väzba a vzťahové osoby sú živote mladých dospelých esenciálne. Dieťa silne 

vníma pretrvávajúce vzťahy k vychovávateľom, ktorí reprezentujú náhradné dospelé 

vzťahové osoby, ktoré trávia s dieťaťom po príchode do zariadenia najviac času a ostávajú 

ako kontaktné a podporné osoby („moja teta, môj ujo“) aj v príprave na osamostatnenie, keď 

už fungujú v samostatnej skupine mladých dospelých bez vychovávateľa (stále má však každé 

dieťa „svojho“ vychovávateľa, ktorému je pridelené do osobnej zodpovednosti). Takéto osoby 

sa tak stávajú pre mladých dospelých dôležitými vzťahovými osobami (Matějček, 2008). Na 

tomto mieste súhlasíme s Brischom (2011), ktorý uvádza, že každé dieťa môže mať rôzne 

osoby pre vzťahovú väzbu a teda okruh takýchto osôb nie je obmedzený len na rodičov 

a úzku rodinu, ale tiež rôznych známych, príbuzných, opatrovateľov, vychovávateľov, ktorí 

prichádzajú s dieťaťom do úzkeho kontaktu a je prirodzené, že si k nim tiež vytvárajú 

vzťahové väzby. Príkladom môže byť rozhovor s mladou dospelou:  

Účastník 1: „Áno. Je jedna osoba. To ešte keď som v Rybe robila, tam mi šéfka bola také 

niečo. A s ňou sme sa tak zblížili, že jak za mamou“.  
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Výskumník: „Že ti pripadala ako mama?“  

Účastník 1: „Hej, že sa o mňa starala. Stále sme spolu boli. Tak sme si rozumeli.“  

 

Satirová (2007), ktorá sa venovala rodinným rekonštrukciám a terapii rodiny, hovorí o tom, že 

každé dieťa potrebuje vzťahovú kontinuitu, tj aby na saturácii jeho bazálnych potrieb 

participovali stále tie isté osoby (matka a otec). Práve kategória detí v ústavnej starostlivosti 

sa stretáva počas svojho detstva s veľkou fluenciou osôb, ktoré vstupujú do ich života 

a podieľajú sa na napĺňaní ich základných potrieb, vrátane vzťahových (Kusý, 2013).  

Keď sme sa pýtali účastníkov, či majú medzi dospelými v zariadení nejakú osobu, s ktorou sa 

dokážu porozprávať o svojich problémoch a aký majú s ňou vzťah, odpovedali napr.: „Tak 

jasné, máme tu vychovávateľov, čo majú našu skupinu, s nimi sa najlepšie porozprávam. S 

nimi mám veľmi dobrý vzťah“ alebo „Na nich oceňujem tú snahu proste a tú pomoc, ktorú 

nám dávajú, a to že nás vôbec majú tak radi, všeobecne ako svoje vlastné deti a že nerobia 

rozdiely a že nám radia do toho života, aj keď my si myslíme, že nám chcú len zle, ale pritom 

nám chcú dobre.“  

Ďalší participant sa vyjadril, že oceňuje „ich zodpovednosť. Aj také, ja ani neviem, oni ako 

druhá mama, ako nie všetky, ale jedna taká „moja“ teta. Že jej keby niekto ublížil, tak by bolo 

zle. Taká opora vo všetkom.“  

Tu sa ukazuje, že vychovávateľ, resp. pracovník detského domova, ktorý prichádza  s 

dieťaťom každodenne do kontaktu, môže byť osobou pre vzťahovú väzbu. Láska, istota, 

bezpečie, prijatie a dôvera, ktoré môže adolescent v takomto vzťahu pocítiť, tak môžu 

pozitívne formovať a potencovať jeho ďalší osobnostný rast (nielen v sociálnom 

a interpersonálnom kontexte).  

Okrem vychovávateľov/opatrovateľov, však môžu nadviazať a prehlbovať kvalitné vzťahy aj 

s inými osobami, napr. učiteľmi, trénermi, kamarátmi, spolužiakmi, ďalšími príbuznými 

a podobne. O blízkych priateľských vzťahoch, ktoré do istej miery kompenzujú nefunkčné 

vzťahové väzby v rodine, svedčia i výpovede niektorých participantov:  

Výskumník: A doma, alebo mimo  zariadenia máš nejakých kamarátov?  

Účastník 2: Jasné, že mám...všade mám kamarátov... 

Výskumník: Sú to takí kamaráti, na ktorých sa môžeš spoľahnúť? 

Účastník 2. Môžem sa na nich spoľahnúť, viac niekedy ako na rodinu. 
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ZÁVER 

V našom príspevku sme sa zameriavali primárne na to, ako adolescenti v náhradnej 

starostlivosti vnímajú pojem rodiny a jej hodnoty. Presahy zistení tejto štúdie bude možné 

vnímať i v kontexte sociálnej pedagogiky, vychovávateľstva, psychológie, resp. ako 

inšpiráciu pre psychoterapeutické intervencie v práci s mladými dospelými v náhradnej 

starostlivosti v náročných životných situáciách. Pojmový a hodnotový rámec rodiny u 

adolescentov, ktorých starostlivosť a výchova bola zverená do rúk štátu v zastúpení náhradnej 

inštitucionálnej starostlivosti, sa úzko prelína a ovplyvňuje s intervenciami jednotlivých 

pedagogických a psychologických pracovníkov.  

V našich podmienkach sa síce snažíme o naplnenie vzťahových potrieb detí od útleho veku 

(o čom svedčí napr. snaha o zaradenie detí do 3 rokov do starostlivosti profesionálnych 

rodičov), avšak ústavné zariadenia sú si dobre vedomé svojich potencialít a limitov v napĺňaní 

takýchto úloh. Na tomto mieste môžeme do istej miery súhlasiť s Výbochovou (2011), ktorá 

hovorí o tom, že napr. detské domovy sú nevhodným prostredím pre vývin a výchovu dieťaťa. 

Dôvodom nie je malá snaha, či nedostatočné kompetencie a odbornosť zamestnancov, ale 

práve biologicky a evolučne predurčená prirodzenosť dieťaťa vyrastať v rodine. Tento 

kritický pohľad čiastočne podporujú aj výskumné zistenia, ktoré prináša Papšo (2011), ktorý 

zistil, že asi 61% respondentov z jeho vzorky (do 30 rokov) v dobe počas realizácie výskumu 

nemalo stabilný partnerský vzťah, avšak v minulosti ich „vystriedali“ niekoľko (až 54% viac 

ako 5 vzťahov).  

Väčšina respondentov ako dôvod ukončenia posledného vzťahu (75%) uviedlo, že „nevedia“ 

a 38% respondentov sa stalo rodičmi a mali vlastné deti, z čoho viac ako polovica (57%) má 

svoje deti umiestnené v detskom domove.  

Tieto nelichotivé prehľady signalizujú, že vážnosť situácie nemožno podceňovať 

a starostlivosť o deti v detskom domove a kvalitu saturácie ich základných vzťahových 

potrieb je nutné brať na vedomie. 

 

LITERATÚRA 

Brembeck, W. K., & Howell, S. V. (1976). Persuasion: A Means of Social Influence. New 

Jersey: Prentice-Hall. 



33 
 

Brisch, K. H. (2011). Bezpečná vzťahová väzba: Attachment v tehotenstve a prvých rokoch 

života. Trenčín: Vydavateľstvo F. 

Chvála, V., & Trapková, L. (2008). Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál. 

Dührssen, A. (1998). Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu. Trenčín: 

Vydavateľstvo F.  

Filipi, V. (2010). Co a jak s rodinou dítěte v ústavní výchově. In V. Hudečková  & P. 

Bryndzák (Eds.), Križovatky I. 200 (pp. 93-97). Bratislava: Maclix. 

Grác, J. (1985). Persuázia. Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin: Osveta. 

Kusý, P. (2013). Využitie muzikoterapie v rámci Integrovanej psychoterapie.  Arteterapie, 31, 

77–84. 

Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. 

 Matějček, Z. (2008). Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál. 

Matějček, Z. (1996). Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál. 

Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. 

Máchová, J. (1974). Duševní hygiena rodinného života. Praha: Avicenum. 

Nigutová, M., Kimáková, T.,  & Kachlík, P. (2011). Narušenie sociálnych väzieb ako príčina 

delikvencie adolescentov. In  E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví 21. Výchova a péče 

o zdraví (pp. 221-229).  Brno: Masarykova univerzita.  

Ondrejkovič, P. (1997). Socializácia mládeže ako východisková kategória sociológie výchovy 

a sociológie mládeže. Bratislava: VEDA. 



34 
 

Papšo, P. (2011). Vplyv života v detských domovoch na sociálnu adaptáciu mladých 

dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. In P. Papšo (Ed.). Mosty k rodine 2011 

(pp. 34-42). Banská Bystrica: SPDD Úsmev ako dar.  

Potočárová, M. (2011). Vývoj výchovy v rodine v európskej tradícii pedagogického myslenia. 

In B. Kudláčová  & S. Sztobryn  (Eds.), Kontexty filozofie výchovy v historickej 

a súčasnej perspektíve (pp. 157-168). Trnava: PF Trnavskej univerzity. 

Říčan, P. et al. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing. 

Satir, V. (2007). Společná terapie rodiny. Praha: Portál. 

Spousta, V. (1997). Reedukace sociálně patologické osobnosti nedospělého jedince. Quo 

vadis výchova...? Bratislava: Iuventa. 

Stanová, B. (2014). Rozdiely v percepcii vlastnej rodiny deťmi s problémovým správaním 

a deťmi bez problémov v správaní. Studia Paedagogica, 19(2), 57-76. 

Škoviera, A. (2007). Dilemata náhradní výchovy: Teorie a praxe výchovné péče o děti 

v rodině a dětských domovech. Praha: Portál. 

Vaško, L. (2014). Hodnota dieťaťa v minoritných skupinách. In  Juvenilia Paedagogica (pp. 

186–190). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra 

pedagogických štúdií. 

Výbochová, K. (2011). Vzťahová väzba a potreby detí v náhradnej starostlivosti. Mosty 

k rodine, 2(2), 25-27.  

 

 

 

 

 



35 
 

Kvalitatívna analýza predstáv zamestnancov a študentov 

ohľadom univerzitnej komunitnej záhrady Komunitka 

Bc. Petra Drábeková 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Email: p.drabekova@gmail.com 
 
Bc. Miroslava Lamačková 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Email: lamackovamiroslava@gmail.com 
 
Bc. Petra Langová 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Email: artep_lang@yahoo.com 
 
Mgr. Peter Broniš, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Email: peter.bronis@gmail.com 
 
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
Email: julia.halamova@gmail.com 
 

Štúdia bola vypracovaná v rámci grantu VEGA 1/0578/15 a podporená Grantom APA 
Division 27 SCRA Regional Funding for Slovakia 2017. 
 
 

“No research without action, no action without research.” 
Kurt Lewin 

 
Abstract: The aim of the qualitative research study was to find out what representations and 
needs employees and students have with regard to a newly developing university community 
garden of Faculty of Social and Economic Sciences in Bratislava (FSEV UK) Komunitka. The 
research sample consisted of 14 students and 13 employees of FSEV UK, who were selected 
by convenience sampling on the base of stratification in order to capture the representations 
and needs of all parts of the faculty organizational structure. The in-depth interview consisted 
of fourteen open questions. The team of three researchers and one auditor used Consensual 
Qualitative Research to analyse the data. In addition, we also identified the representations 
and needs of FSEV UK employees and students through an online questionnaire with four 
questions, which was filled out by 125 volunteer participants after reaching out to all relevant 
people from the faculty. Data collected through the online questionnaire were analysed by an 
independent researcher through a thematic analysis. By consensus qualitative research, we 
identified three domains in the interviews: the most frequent domain was Representations of 
Needs, and then Rules and Membership. By analysing the data from the online questionnaire, 
we identified two main themes of the community garden: Community Garden Functions and 
Community Garden Appearance. This research is part of a broader action research. Its 
findings were used for planning the implementation of the university community garden by 
the realization team for the actual creation of the garden, which is currently still in the 
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progress. 
 
Key words: community garden, representations, action research, community psychology 
 
Abstrakt: Cieľom našej výskumnej štúdie bolo zistiť, aké predstavy a potreby majú 
zamestnanci a študenti ohľadom novovznikajúcej univerzitnej komunitnej záhrady Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK) Komunitka. Výskumnú vzorku tvorilo 14 
študentov a 13 zamestnancov FSEV UK, ktorí boli vyberaní dostupným výberom na základe 
stratifikácie, aby zachytili všetky časti organizačnej štruktúry fakulty. Hĺbkové interview 
obsahovalo štrnásť otázok a pri ich analýze sme použili Kvalitatívny konsenzuálny výskum 
v tíme troch výskumníkov a jedného auditora. Okrem toho sme predstavy a potreby 
zamestnancov a študentov FSEV UK v BA zisťovali aj prostredníctvom online dotazníka so 
štyrmi otázkami, ktorého sa zúčastnilo 125 dobrovoľných participantov po oslovení všetkých 
zainteresovaných osôb v rámci fakulty. Dáta vyzbierané cez online dotazník boli 
prostredníctvom tematickej analýzy spracované nezávislým výskumníkom. Kvalitatívnou 
konsenzuálnou analýzou sme v rozhovoroch identifikovali tri zastrešujúce domény: 
frekvenčne najviac zastúpenou doménou boli Predstavy o potrebách a potom doména Pravidlá 
s doménou Členstvo. Analýzou dát z online dotazníka sme odhalili dva hlavné okruhy tém o 
komunitnej záhrade: Predstavy o funkciách komunitnej záhrady a Predstavy o vzhľade 
komunitnej záhrady. Tento výskum t.j. identifikácia potrieb ohľadom komunitnej záhrady bol 
užitočný pre vytvorenie východiskovej platformy na ďalšie kroky akčného výskumu. Vďaka 
tejto výskumnej štúdii boli získané prvotné podklady na plánovanie realizácie komunitnej 
záhrady, ktoré následne využil realizačný tím pri samotnej tvorbe záhrady, ktorej budovanie je 
aktuálne ešte stále v procese.   

Kľúčové slová: komunitná záhrada, predstavy, akčný výskum, komunitná psychológia 
 
ÚVOD 

V našej práci skúmame predstavy členov vybranej komunitnej záhrady. Cieľom našej 

výskumnej štúdie bolo zistiť, aké predstavy a potreby majú zamestnanci a študenti ohľadom 

novovznikajúcej univerzitnej komunitnej záhrady FSEV UK Komunitka v rámci širšie 

koncipovaného akčného výskumu tejto novo vytvárajúcej sa univerzitnej komunitnej záhrady. 

Vo všeobecnosti je komunitná záhrada miesto, kde ľudia pestujú ovocie, zeleninu, bylinky či 

kvety alebo iné rastliny pre dobro komunity. Môže to byť záhrada rôznych rozmerov, na 

pozemkoch rôzneho vlastníctva, s rôznym počtom členov a za rozdielnym účelom pestovania, 

no spoločným elementom všetkých komunitných záhrad je to, že všetky takéto záhrady sú 

vytvorené a vedené členmi komunity v prospech danej komunity (Kirby & Peters, 2008). 

Komunitné záhrady majú však aj hlbší rozmer. Ako autori Cumbres, Shaw, Crossan, 

a McMaster (2017) uvádzajú sú to miesta, ktoré komunite dávajú priestor na riešenie rôznych 

sociálnych potrieb a taktiež posilňujú rolu danej komunity ako takej. Prostredníctvom nich 
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komunita získava nové vedomosti novým netradičným spôsobom. Taktiež umožňujú 

komunite zapájať sa do aktivít, ktoré do vzniku komunitných záhrad neboli typické pre 

mestské oblasti. Dávajú priestor vzniku proaktívnej komunity, ktorá dokáže byť viac 

nezávislou. Taktiež ponúkajú možnosť rozvoja marginalizovaných komunít a dávajú im nové 

spôsoby nadobúdania zdrojov (Cumbres et al., 2017). Prípadová štúdia z Glasgowa ukázala 

(Cumbres, Shaw, Crossan, & McMaster, 2017), že takéto komunitné záhrady podnecujú 

komunitu na investovanie času práce a emócií do zanedbaných priestorov a touto svojou  

prácou prerábajú inak zanedbané a zabudnuté miesta.  

V minulosti, komunitné záhrady vznikali prevažne ako odpoveď na krízu, avšak pohľady na 

ich vznik sa rôznia. Ich začiatky sa podľa niektorých autorov datujú do konca 19. storočia 

(Okvat & Zautra, 2011), iní  zase spájajú ich vznik s konkrétnou komunitnou záhradou 

v Detroite ktorá vznikla už v roku 1893 (Kurtz, 2001), kým iní hovoria až o väčšom rozšírení 

počas obdobia svetových vojen (Egli, Oliver, & Tautolo, 2016). V období počas svetových 

vojen bolo cieľom komunitných záhrad poskytnúť zdroje pre chudobných či ľudí bez práce 

a možnosti transportu. V dnešnej dobe sú záhrady zakladané prevažne aktivistami, pre 

ktorých predstavujú alternatívny spôsob získavania zdravých potravín a možnosť participovať 

v outdoorových fyzických a sociálnych voľnočasových aktivitách (Egli, Oliver, &Tautolo, 

2016). 

Na Slovensku sa komunitné záhrady rozšírili relatívne nedávno. Prvá komunitná záhrada, 

ktorá funguje do dnešného dňa, bola založená v Bratislave (Krasňanský zelovoc). Táto 

záhrada začala prvou pestovateľskou sezónou v roku 2012. Komunitné záhrady sa taktiež 

nachádzajú aj  v iných mestách na území Slovenska a to napr. Banskej Bystrici, Kežmarku, 

Spišskej Novej Vsi, Nitre, Košiciach alebo Zvolene. Približne polovica záhrad sa nachádza 

v hlavnom meste, čo je pravdepodobne zapríčinené tým, že tieto záhrady sú charakteristické 

práve pre mestské oblasti. Komunitné záhrady môžu taktiež predstavovať veľký prínos pre 

samosprávu, ktorá môže v konečnou dôsledku ušetriť financie určené na starostlivosť 

o verejné priestory (Komunitné záhrady na Slovensku: Pestujeme jedlo namiesto trávnikov, 

2016). 

Väčšina výskumov zaoberajúcich sa otázkou komunitných záhrad bola robená v posledných 

dvoch dekádach a zameriavala sa primárne na zmenu v príjme ovocia a zeleniny, zlepšenie 

sociálnych vzťahov alebo well-beingu členov komunitných záhrad. Môžeme však nájsť aj 

mnoho výskumov zameriavajúcich sa na benefity komunitných záhrad pre mesto, jednotlivca 
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alebo celú komunitu. Egli et al. (2016) urobili novší prehľad doterajších publikácií týkajúcich 

sa benefitov komunitných záhrad pričom jednotlivé benefity rozčlenili do tém. Autori zistili 

Majoritné témy ako Zdravá telesná hmotnosť, Fyzická aktivita, Potravinové zabezpečenie, či 

Vlastníctvo a pýcha, Urbánne skrášľovanie a Komunitná súdržnosť a Minoritné témy do 

ktorých patrili Konzumácia ovocia a zeleniny, Vplyv sociálnych sietí, Kontakt s prírodou, 

Pravidelný pohyb, Ekonomické benefity, Skrátenie dodávateľského reťazca či Redukcia 

kriminality, Zníženie stresu, Občiansky aktivizmus, Politický aktivizmus Kultúrna identita až 

po Zdieľané ciele a zážitky. 

Vzhľadom na špecifický kontext školských komunitných záhrad Ozer (2007) vytvoril 

konceptuálny model efektov školských záhrad. V modeli odlišuje krátkodobé a dlhodobé 

efekty školských záhradných programov a je založený na prehľade doterajších 

kvantitatívnych výskumov a na kvalitatívnom výskume autorky pozostávajúcom z rozhovorov 

s koordinátormi školských komunitných záhrad. Hlavnými krátkodobými efektmi sa ukázali 

byť pozitívne postoje k záhradníčeniu, väzba na školu, estetické zlepšenie priestoru, 

vytvorenie priestoru na interakciu, environmentálne vzdelávanie, väčšia zaangažovanosť do 

učenia, zlepšenie akademických výkonov, zlepšenie sociálnych vzťahov, väčšia prítomnosť 

rodiny v škole, zlepšenie komunikácie medzi rodinou a školou, väčšia prítomnosť členov 

komunity v škole a zlepšenie komunikácie s nimi. Majoritnými dlhodobými efektmi boli 

zdravšie stravovanie, väčšia identifikácia so školou a hrdosť na ňu, menej riskantného 

správania, vyšší akademický úspech, nižšia obezita a menej chronických ochorení, zlepšenie 

školskej komunity, sociálnych sietí, kolektívnej účinnosti, a väčšie zaangažovanie sa rodičov 

či rodinných príslušníkov alebo členov susedskej komunity do diania v škole.  

Motivácia pre participáciu v komunitných záhradách sú rôzne. Dajú sa však rozdeliť do dvoch 

hlavných prúdov. Prvá hlavná motivácia je praktické využitie – pestovanie. Druhou hlavnou 

motivačnou silou je atmosféra sociálnych vzťahov, ktorú takéto záhrady ponúkajú. Avšak 

nech je motivácia participantov akákoľvek, spoznávanie jeden druhého, komunikácia 

a vzájomná pomoc sú neoddeliteľnou súčasťou komunitných záhrad. Záhrady podporujú 

spoločenskú súdržnosť a vytváranie medziľudských vzťahov aj medzi takými participantmi, 

ktorí primárne neboli motivovaní spoločenskými faktormi (Veen, Bock, Van den Berg, Visser, 

& Wiskerke 2015). 

História vzniku komunitnej záhrady Komunitka 

Napriek tomu, že v severnej Amerike je relatívne bežné mať na univerzite komunitnú 
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záhradu, Komunitka je pravá univerzitná komunitná záhrada v strednej Európe (Google 

prieskum december 2016), okrem nej existujú v Európe už iba dve, jedna vo Veľkej Británii a 

druhá v Taliansku. Aktuálne vznikajú aj ďalšie univerzitné komunitné záhrady v rámci 

Slovenska. Komunitná záhrada Komunitka vznikla na priľahlom pozemku Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK) v Bratislave z iniciatívy Júlie 

Kanovskej Halamovej v rámci výučby kurzu Komunitná psychológia, za podpory vedenia 

dekanky Lucie Mokrej a v spolupráci so študentskou aktivistkou Luciou Gallovou. Pozemok, 

na ktorom vzniká komunitná záhrada, bol roky právne nevysporiadaný a zanedbaný po tom, 

ako sa stadiaľ odsťahovalo niekdajšie záhradníctvo. 

Akčný výskum 

Podľa zakladateľa akčného výskumu Kurta Lewina (1946) sa akčný výskum uskutočňuje 

vtedy ak sa jednotlivci snažia ovplyvniť komunitu, ktorej sú časťou a preto majú na ňom 

osobný záujem. Akčný výskum poskytuje možnosť skĺbiť odborné zručnosti a vedomosti pri 

podpore pozitívnej sociálnej zmeny a zároveň prispievať k rozvoju poznania v rámci danej 

oblasti (Brydon-Miller,1997). Akčný výskum je cyklický, pričom výskum (hodnotenie) 

priebežne informuje a ovplyvňuje akciu (implementáciu) (Kloos et al., 2012). Pozostáva 

z nasledovných krokov (Kloos et al., 2012; Lewin, 1958): Plánovanie akcie (identifikácia 

oblasti záujmu, posúdenie stavu, zdrojov a kapacity, zozbieranie dát, plánovanie akcie, môže 

tam patriť aj prehľad doterajších výskumov, dostupných programov a postupov, zhodnotenie 

zhody medzi konkrétnou inováciou a prostredím), ďalšia fáza je samotná Akcia alebo 

transformácia (trénovanie ľudí a vytváranie podporných štruktúr a procesov, tvorba 

evaluačných aktivít pre implementáciu a samotná implementácia, prípadne adaptácia na 

základe získaných informácii) a posledná fáza sú Výsledky a výstupy (zmeny v správaní 

v dôsledku korektívnej akcie, zbieranie dát, formovanie teórie, vplyv na ďalšie výskumy 

a implementačné programy...). 

Náš výskum je ukážkou participatívneho akčného výskumu (priame zaangažovanie členov 

komunity na výskume aj implementácii) s cieľom navodenia sociálnej zmeny (spoločnou 

prácou vybudovať na fakulte priestor socializácie a rozvoja). Konkrétne je táto výskumná 

štúdia zameraná na identifikáciu predstáv, potrieb a zdrojov komunity, čo patrí do prvej fázy 

akčného výskumu. Ďalšie fázy tohto akčného výskumu vzhľadom na rozsah materiálu budú 

publikované v ďalších štúdiách. V tomto zmysle je to ojedinelý výskumný projekt, pretože 

výskumne zachytáva samotný proces tvorby komunitnej záhrady a jeho časť identifikácie 

potrieb zainteresovaných osôb, s čím sme sa doteraz v dostupnej literatúre nestretli u nás, ani 
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v zahraničí. 

 

CIEĽ ŠTÚDIE 

Cieľom našej práce bolo zmapovať predstavy a potreby zamestnancov a študentov  FSEV UK 

ohľadom komunitnej záhrady Komunitka v rámci širšie koncipovaného akčného výskumu 

zameraného na vytvorenie univerzitnej komunitnej záhrady. 

 

METÓDY 

Metódy analýzy hĺbkových interview 

V našom výskume sme na analýzu kvalitatívnych dát použili metódu Kvalitatívneho 

konsenzuálneho výskumu (CQR) vytvorenú Hill, Thompson a Williams (1997) a upravenú 

Hill, Knox, Thompson, Williams, Hess a Ladany (2005). 

Špecifikom tejto metódy je práca v tíme výskumníkov, v spolupráci s nezávislým auditorom 

na spätnú väzbu a kontrolu analýzy dát. Predpokladá sa, že takýto postup zabezpečí 

rozmanitosť perspektív, a tým aj väčšie priblíženie sa „pravde“ a zminimalizovanie 

výskumníkovej zaujatosti. Prípadnému vplyvu skupinového myslenia (groupthink) sa pritom 

predchádza tým, že prv než by výskumníci spolu o dátach diskutovali, analyzujú dáta každý 

samostatne. Ďalšími hlavnými znakmi tejto metódy sú podľa Knox et al. (1997): a/ metóda sa 

opiera o slová pri opise fenoménu a nie o čísla, b/ študovaný je malý počet prípadov 

intenzívne, c/ kontext celého prípadu je použitý na pochopenie častí zážitku, d/ proces je 

induktívny, s teóriou sformulovanou na základe pozorovania skôr než by bola štruktúra alebo 

teória stanovená vopred, e/ proces zahŕňa rozdelenie odpovedí na otvorené otázky z  interview 

do domén (tematických oblastí), skonštruovanie základných myšlienok (krátkych zhrnutí) pre 

všetok materiál v rámci každej domény pre každý individuálny prípad a vytvorenie kategórii 

na opis tém v základných myšlienkach v rámci domény pre všetky prípady naraz.  

Metódy analýzy online dotazníka 

Na kontrolu záverov, získaných prostredníctvom rozhovor sme použili výsledky tématickej 

analýzy online dotazníka, na ktorú sme použili program Atlas.ti verziu 7.5.7. Vzhľadom na 

charakter spracovaných dát v dotazníku, sme zvolili prístup tematickej analýzy. Táto podľa 

niektorých autorov (Willig, 2013) ponúka prepojenie kvantitatívneho a kvalitatívneho 

výskumu. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť predstavy komunity o podobe 

školskej komunitnej záhrady a byť podkladom pre ďalšie cykly akčného výskumu. Preto sme 

nezvolili viac kritický, interpretatívny typ analýzy. Zvolili sme realistický typ tematickej 
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analýzy (Terry, Hayfield, Clarke, & Braun, 2017). 

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

Zamestnanci FSEV UK – hĺbkové rozhovory 

Výskumný súbor tvorilo 14 participantov, avšak kvôli chybnej nahrávke sme boli nútení jeden 

rozhovor nezahrnúť a teda finálnu vzorku tvorilo 13 participantov, z toho 6 žien (46%) a 7 

mužov (54%). Priemerný vek respondentov bol 44,82 rokov, pričom najmladší respondent 

mal 32 rokov a najstarší 65 rokov (SD=10.17). Dvaja participanti sa nám k svojmu veku 

vyjadriť odmietli. Vzorku tvorilo 6 nepedagogických (46%) a 7 pedagogických zamestnancov 

(54%). Čo sa týka pedagogickej časti vzorky, zastúpenie odborov bolo nasledovné: odbor 

európske štúdia 3 respondenti, odbor sociálna a pracovná psychológia 2 respondenti, odbor 

antropológia 1 respondent a odbor ekonómia 1 respondent. Z odboru verejná politika sa nám 

bohužiaľ respondenta zohnať nepodarilo.  

 

Študenti FSEV UK – hĺbkové rozhovory 

Výskumný súbor tvorilo 14 participantov, z toho 12 žien (86%) a 2 muži (14%). Priemerný 

vek respondentov bol 21,6 roku, pričom najmladší respondent mal 19 rokov a najstarší 24 

rokov (SD = 1.54). Vzorku tvorili 4 študenti odboru sociálna a pracovná psychológia, rovnako 

4 študujúci odbor európske štúdiá, 3 študujúci sociálnu antropológiu, 2 aplikovanú ekonómiu 

a 1 študent z verejnej politiky. 

 

Zamestnanci aj Študenti FSEV UK – online dotazník 

Výskumný súbor tvorilo 125 participantov. Žien bolo 80 (64%), mužov 16 (12.8%) a 29 

(23.2%) participantov a participantiek svoj rod neuviedlo. Priemerný vek bol 25,36 roka, (SD 

=10,39) najmladší participant mal 18 a najstarší 64 rokov, vek uviedlo 85 participantov 

a participantiek. Príslušnosť k študijnému odboru uviedlo 72 participantov, sociálnu 

antropológiu 11, aplikovanú ekonómiu 6, európske štúdiá 14, sociálnu a pracovnú 

psychológiu 38 a verejnú politiku 3. Zamestnancami bolo 16 z celkového počtu participantov 

a participantiek.  

 

ZBER DÁT 

Hĺbkové rozhovory 

Dáta boli získané stratifikovaným výberom, pri dodržaní dobrovoľnosti účasti na výskume. 

Oslovení boli zamestnanci FSEV UK tak, aby z každého ústavu bol aspoň jeden zástupca, 
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rovnako aj za jednotlivé oddelenia nepedagogických pracovníkov, aby výber kopíroval 

organizačnú štruktúru fakulty. Študenti FSEV UK boli oslovovaní prostredníctvom 

ročníkových emailov a facebookových skupín na báze ich ochoty sa zapojiť do výskumu s 

cieľom, aby z každého študijného odboru bola aspoň jeden zástupca. Zber dát prebiehal 

prostredníctvom hlbokých rozhovorov v mesiacoch január až marec v roku 2017. Rozhovory 

boli nahrávané na diktafón.  

Metódou zberu dát pri našom výskume bol hĺbkový rozhovor, ktorý obsahoval sadu štrnástich 

otvorených otázok týkajúcich sa novovznikajúcej komunitnej záhrady Komunitka. Otázky 

zneli nasledovne: 

1. Čo vás prvé napadne, keď sa povie komunitná záhrada? 

2. Akú máte prvú spomienku na to, že ste boli v nejakej záhrade? 

3. Predstavte si, že komunitná záhrada FSEV UK funguje už päť rokov a popíšte ako táto 

záhrada vtedy vyzerá? Zavrite oči a popíšte prosím čo vidíte najpresnejšie cez všetky zmysly. 

4. Aké zvieratá by sa mali vyskytovať v komunitnej záhrade? 

5. Aký druh rastlín by ste preferovali v komunitnej záhrade - zelenina, ovocie, kvety, bylinky, 

skalky, stromy, kríky, trávu, iné, kombináciu? 

6. Komu by podľa vás mala komunitná záhrada v prvom rade slúžiť? 

7. Na aké účely by podľa vás mala byť komunitná záhrada vytvorená?  

8. Aké prvky (altánok, jazierko, hojdačka, lavička, gril, plátno, fontána, sochy, pódium, 

záhradný domček...) by podľa Vás určite mali byť súčasťou komunitnej záhrady aby bola 

príjemným miestom? 

9. Čo by vás presvedčilo alebo motivovalo aby ste sa zapojili do komunitnej záhrady FSEV 

UK? 

10. Čo by ste Vy ako člen alebo užívateľ mohli poskytnúť tejto komunitnej záhrade?  

11. Ako často sa plánujete do diania v komunitnej záhrade zapájať? A akým spôsobom? 

12. Aké by mali byť podľa Vás podmienky členstva? 

13. Aké by podľa Vás malo byť poslanie tejto komunitnej záhrady? 

14. Čo by ste nám ešte chceli ohľadom komunitnej záhrady FSEV UK povedať? 

 

Online dotazník 

Online dotazník bol rozposlaný na všetky časti fakulty prostredníctvom emailových skupín 

a aj administrovaný osobne na predmetoch vyučovaných na FSEV UK. Zber dát prebiehal 

prostredníctvom online dotazníka v mesiacoch december 2016 až január 2017. Dotazník 

obsahoval okrem sociodemografických informácii aj štyri nasledujúce otázky: 
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1. Aké zvieratá by sa vám páčilo aby sa vyskytovali v záhrade? (napr. motýle, včely, 

rybičky, ježko...) 

2. Aké rastliny by sa vám páčilo mať v záhrade (napr. okrasné stromy, ovocné stromy, 

bylinky, paradajky, banánovník, ruže, tabak, mäsožravé rastliny...) 

3. Aké udalosti a aktivity by sa mali diať v záhrade? (napr. piť rannú kávu, vyučovať, 

pozerať film, organizovať výstavu, posiestovať...) 

4. Aké prvky a štruktúry by mali byť v záhrade? (napr. altánok, jazierko, hojdačka, 

lavička, gril, plátno, fontána, sochy, pódium, záhradný domček...) 

 

SPRACOVANIE DÁT 

Realizovaný výskumný projekt bol súčasťou širšie koncipovaného akčného výskumu, 

týkajúceho sa vybudovania komunitnej záhrady FSEV UK Komunitka. Pokiaľ ide o spôsob 

spracovania dát, odpovede na vyššie uvedené otvorené otázky v rozhovoroch 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. Online dotazník bol spracovaný kvalitatívnou tématickou analýzou.  

 

Výskumný tím 

Do analýzy tejto časti výskumu boli zapojené štyri výskumníčky, ktoré sú aj autorkami tejto 

publikácie. V primárnom tíme posudzovateľov, ktorí robili všetky hlavné analýzy, boli tri 

ženy študentky psychológie (jedna z nich s predchádzajúcou skúsenosťou s kvalitatívnou 

analýzou). Auditorom bola školiteľka ich diplomových prác (tiež so skúsenosťou 

v kvalitatívnej analýze). Nezávislý výskumník, psychológ analyzoval dáta získané 

dotazníkom. 

Postup analýzy hĺbkových rozhovorov 

Výber prípadov na analýzu 

Z časového hľadiska sme vybrali do prvotnej analýzy 3 prípady za zamestnancov a 3 prípady 

za študentov, ktoré boli najobsiahlejšie. Po analýze týchto prvých troch prípadov sme pridali 

ešte ďalší prípad do kategórie zamestnancov a ďalší prípad z kategórie študentov, aby sme 

zistili, či sa vyskytnú nejaké väčšie zmeny, nové domény, kategórie alebo vzťahy. Hillová et 

al. (1997a) takýto postup odporúčajú na overenie stability výsledkov. Keďže sme po pridaní 

štvrtého participanta z radov zamestnancov aj študentov ešte našli nejaké nové kategórie, 
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pridali sme ešte piateho a šiesteho študenta aj zamestnanca čím nám už nevznikli žiadne nové 

kategórie t.j. kategórie boli saturované. 

Prepisy   

Odpovede na otvorené otázky v hĺbkovom rozhovore boli prepísané do digitálnej formy a boli 

z nich tiež odstránené akékoľvek údaje, ktoré by mohli pomôcť identifikovať participanta.  

ANALÝZA DÁT 

Konsenzus  

Podstatou tohto druhu kvalitatívneho výskumu je dosiahnutie konsenzu ohľadne kategorizácie 

dát a tým redukovanie prípadnej predpojatosti jedného posudzovateľa a tiež obohatenie 

chápania skúmaného fenoménu. Konsenzus je pri tom dosahovaný prostredníctvom diskusie 

a dohodnutím sa na konečnej interpretácii dát, s ktorou súhlasia všetci.  

Určenie tematických okruhov 

Traja posudzovatelia v primárnom tíme dostali k dispozícii prepisy rozhovorov zvlášť od 

študentov a zvlášť od zamestnancov a individuálne označili domény, tematické okruhy 

v texte, a priradili k nim jednotlivé zmysluplné celky textu. Prostredníctvom diskusie 

v skupine sa zhodli na doménach, kategóriách, subkategóriach, nadcharakteristikách 

a charakteristikách. 

Audit  

Auditor skontroloval konsenzom dosiahnuté domény, kategórie, subkategórie, 

nadcharakteristiky a charakteristiky a poskytol spätnú väzbu k vykonanej analýze. Jeho 

pripomienky boli zohľadnené a zapracované. 

Medzi vzorková analýza  

Cieľom medzivzorkovej analýzy bolo porovnanie základných ideí medzi vzorkami 

zamestnancov a študentov. Po vypísaní základných ideí pre všetky analyzované prípady spolu 

v rámci jednotlivých vzoriek, hľadali členovia primárneho tímu spoločné črty v týchto ideách 

naprieč vzorkami pre každú doménu, kategóriu, subkategóriu, nadcharakteristiku a 

charakteristiku zvlášť. Posudzovatelia sa snažili nájdené podobnosti zatriediť do 

zmysluplných kategórií. Potom auditor opäť skontroloval výsledky analýzy a jeho 

pripomienky boli zapracované.  
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Postup analýzy online dotazníkov 

Pri analýze dát sme postupovali podľa Terry, Hayfield, Clarke a Braun (2017). Prvým krokom 

bolo zoznámenie sa s dátami, prostredníctvom opakovaného prezretia získaných odpovedí 

a spracovanie poznámok o ich charaktere. Nasledovalo otvorené kódovanie a konštrukcia 

prvých tém, a opätovný návrat k dátam, prostredníctvom ďalšieho kola kódovania. Po 

vytvorení tém nasledovala kontrola, či vytvorené témy dobre ukazujú významy odpovedí 

participantov. Predposledným krokom bolo definovanie záverečných tém a po ňom 

nasledovala príprava reportu, v ktorom sme skombinovali ilustračný prístup a analytický 

prístup k prezentácii dát.  

 

VÝSLEDKY 

Výsledky analýzy hĺbkových rozhovorov 

Kvalitatívnou konsenzuálnou analýzou v zložení 4 výskumníkov sme v odpovediach od 27 

respondentov na našich 14 otázok identifikovali 335 kódovaných charakteristík, ktoré 

popisujú predstavy študentov a zamestnancov FSEV UK ohľadom novovznikajúcej 

komunitnej záhrady Komunitka. Niektoré kódované charakteristiky sme ďalej zatriedili do 10 

nadcharakteristík. Ďalej nám vzniklo 19 podkategórii, 9 kategórií a napokon 3 zastrešujúce 

domény. Viď Tabuľka 1 kde uvádzame aj konkrétne výroky participantov v jednotlivých 

doménach, kategóriach, podkategóriach, nadcharakteristikách a charakteristikách. Z 

výsledkov vyplýva že frekvenčne najviac zastúpenou doménou je Predstavy o potrebách (f = 

209; 62,4%). Na druhom mieste je z frekvenčného hľadiska doména Pravidlá (f = 64; 19,1%) 

a tesne za touto doménou, na treťom mieste, doména Členstvo (f = 62; 18,5%). Pre 

porovnanie zastúpenia jednotlivých domén uvádzame Graf 1. 

Predstavy o potrebách 

Doména Predstavy o potrebách bola najviac zastúpená s počtom 209 výpovedí (t.j. 62,4% z 

celkového počtu odpovedí). Na základe výpovedí sme v tejto doméne identifikovali štyri 

základné kategórie: 

Enviromentálne potreby - do tejto kategórie sme zaradili odpovede respondentov, ktoré 

hovorili o enviromentálnych potrebách v záhrade. Enviromentálne potreby bola frekvenčne 

najobsiahlejšia kategória tejto domény s počtom 119 pridelených kódovaných charakteristík. 

Vytvorili sme 5 podkategórii: 

• Zvieratá chcené - pri tejto podkategórii sme vytvorili ešte 2 nadcharakteristiky a síce 
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Prirodzene sa vyskytujúce a Umelo dosadené chcené zvieratá. Respondenti popisovali 

chcené zvieratá veľmi konkrétne. 

• Zvieratá nechcené - respondenti spomínali zvieratá, ktoré by v záhrade nechceli a 

zvieratá, ktoré by sa v záhrade mohli prirodzene vyskytnúť, no neboli by v nej príliš 

vítané. 

• Zvieratá žiadne - do tejto podkategórie sme zaradili výpovede respondentov, ktorí 

nechceli v záhrade vôbec žiadne zvieratá. 

• Rastliny - pri tejto podkategórii sme museli niektoré charakteristiky ešte priradiť do 

nadradených nadcharakteristík, ktoré nám vyšli Úžitkové rastliny, Okrasné rastliny a 

Iné. Respondenti popisovali rastliny, ktoré by v komunitnej záhrade chceli mať. 

• Záhradné prvky - respondenti spomínali široké spektrum záhradných prvkov, či už sa 

jednalo o prvky okrasného charakteru, úžitkového, technického, či minimalistické 

riešenie záhrady z pohľadu tohto faktoru. 

 

 

Graf 1. Základné domény vo výpovediach respondentov (n =27; f = 335)  

Socializačné potreby - kategória, do ktorej boli priradené odpovede spomínajúce socializačné 

62%
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potrebách
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potreby ako jednu z hlavných potrieb komunitnej záhrada. Vznikli nám 2 podkategórie a síce: 

• Zdieľanie - respondenti mali na mysli zdieľanie nejakého spoločného priestoru s 

ostatnými v rámci komunitnej záhrady. 

• Vzťahy - odpovede, ktoré zahŕňali napríklad budovanie a utužovanie vzťahov, 

vzájomnú pomoc a iné charakteristiky týkajúce sa ľudských vzťahov. 

Sebarealizačné potreby - respondenti popisovali svoje osobné potreby v súvislosti s 

komunitnou záhradou. Pri tejto kategórii nám vyšli 3 podkategórie: 

• Pasívny oddych - oddych v podobe relaxu a psychohygieny. 

• Aktívny oddych - oddych v podobe športu. 

• Osobný rozvoj - miesto na sebarealizáciu a sebarozvoj. 

Vzdelávacie potreby - niektorí respondenti uvádzali komunitnú záhradu ako miesto na možné 

vzdelávanie, či kultúrne vyžitie. Identifikovali sme 2 podkategórie: 

• Kultúra - odpovede spomínajúce rôzne kultúrne podujatia ako napríklad, diskusia, 

koncerty a podobne. 

• Učenie - respondenti spomínali, že by boli radi keby bola záhrada náučná, či keby v 

nej prebiehalo formálne alebo neformálne učenie. 

Členstvo 

Doména členstvo vyjadrovala v odpovediach respondentov ich motiváciou zapojiť sa do 

komunitnej záhrady a ich individuálny prínos záhrade. Počet priradených charakteristík k tejto 

doméne bol 62 (t.j. 18,5% z celkového počtu výpovedí). Identifikovali sme dve kategórie - 

viac zastúpená bola kategória Individuálny prínos (f = 42) odkazujúca na skutkové a časové 

hľadisko prínosu jednotlivých členov záhrade. 

Motivácia - do tejto kategórie boli zakategorizované odpovede členov odvolávajúce sa na 

motiváciu jednotlivých členov zapojiť sa, respektíve nezapojiť sa do diania v komunitnej 

záhrade. Identifikovali sme 2 podkategórie: 

• Zapojenia sa - pod touto podkategóriou nám vznikli ešte 2 nadcharakteristiky a síce 

Vnútorná motivácia a Vonkajšie faktory. Pod vnútornú motiváciu zapojenia nám 
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spadali odpovede respondentov, ktorí spomínali že by sa zapojili napríklad z vlastného 

presvedčenia, kvôli možnosti získať nejaký sociálny kontakt, alebo si chceli uplatniť 

vlastné túžby alebo hodnoty. Vonkajšie faktory zapojenia sa spomínali napríklad, že 

respondenti by sa možno zapojili vďaka účinnej a dobrej reklame, alebo príjemnej 

atmosfére záhrady. 

• Nezapojenia sa - odpovede ľudí, ktorí nemali z rôznych dôvodov motiváciu zapojiť sa 

do diania v komunitnej záhrade. 

Individuálny prínos - odpovede respondentov vyjadrujúce sa k ich osobnému prínosu 

komunitnej záhrade. Pri tejto kategórii sme vytvorili 2 podkategórie a to nasledovné: 

• Skutkové hľadisko prínosu - rôzne konkrétne odpovede o individuálnom prínose od 

samotnej práce, ktorú by respondenti záhrade poskytli, cez materiál, pomoc s 

organizáciou eventov až po ústnu reklamu, ktorú by spokojní členovia šírili. 

• Časové hľadisko prínosu - pravidelnosť, respektíve nepravidelnosť účasti na aktivitách 

alebo chode komunitnej záhrady. 

Pravidlá 

Našou poslednou vzniknutou doménou je doména Pravidlá, ktorá je frekvenčne zastúpená 

takmer rovnako ako doména Členstvo. Charakteristík, ktoré sme sem priradili je 64 (t.j. 

19,1% z celkového počtu výpovedí). Táto doména obsahuje zakategorizované rôzne pravidlá, 

ktoré respondenti spomínali týkajúce sa najmä členov záhrady a vedenia záhrady. Vytvorili 

sme 3 kategórie: 

Cieľová skupina - frekvenčne najviac zastúpená kategórie spomedzi týchto troch (f = 38). 

Vypovedala o tom, komu by mala byť komunitná záhrada určená, kto by ju mohol 

navštevovať a starať sa o ňu. Podkategórie, ktoré nám vznikli sú nasledovné: 

• Zatvorená skupina - konkretizácia cieľovej skupiny, pre ktorú by bola komunitná 

záhrada určená. Pre lepšiu prehľadnosť sme pod túto podkategóriu vytvorili ešte 3 

nadcharakteristiky - Študenti, Zamestnanci FSEV a Okolité obyvateľstvo. 

• Otvorená skupina - nekonkretizované pre koho by mala byť komunitná záhrada určená. 

Podmienky členstva - jednotlivé podmienky, ktoré musia návštevníci a členovia plniť alebo 

dodržiavať aby komunitná záhrada fungovala. Pod touto kategóriou sa nachádzajú 3 
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podkategórie: 

• Otvorené - otvorené pravidlá, fungovanie bez striktných podmienok. 

• Financie - finančný príspevok ako podmienka. 

• Pravidlá - pravidlá obsahovali morálne pravidlá, ktorými by sa mali návštevníci a 

členovia záhrady riadiť a písané pravidlá, ktoré by boli niekde spísané. 

Vedenie - kategória, ktorá bola frekvenčne najmenej zastúpenou zo všetkých (f = 5) a 

obsahovala 4 subkategórie, z ktorých každá menovala rôzne spôsoby a formy vedenia: 

• Kolektívne rozhodovanie. 

• Komunitný výbor. 

• Existujúca ružinovská komunita. 

• Kamarátska komunita. 

Výsledky analýzy online dotazníka 

Prostredníctvom online dotazníku sme identifikovali dva veľké okruhy tém o komunitnej 

záhrade. Prvá hlavná téma opisovala funkcie komunitnej záhrady a druhá hlavná téma 

predstavy o tom ako má záhrada vyzerať.  

Predstavy o funkciách komunitnej záhrady 

Dominantnou témou bolo chápanie záhrady ako súčasti školy a miesta na pokračovanie 

školských činností. Nasledovali témy relaxu, komunity a práce v záhrade. Uvádzané funkcie 

záhrady boli podporené vybavením a pomôckami  

Škola v záhrade. Záhrada je súčasťou školy, má slúžiť na vyučovane, či prednášky a školské 

akcie  „prípadne by sa tam mohli konať stretnutia študentov s vyučujúcimi 

(úvodné/záverečné, feedbackové hodiny)“, „altánok, lavičky, gril, menší priestor na diskusie“. 

Miesto na oddych a zábavu, aktívne hrami alebo športom „joga, prípadne iné relaxačné 

cvičenia“, leňošením „oddych a relax na lehátkach“, a priestorom na pokojné rituály ako je 

ranná káva alebo čaj „ranná káva alebo čaj je úžasný nápad. Tak či tak chodím do školy o 

dosť skôr, než je nutné, toto by mi čakanie aspoň spríjemnilo“. 

Školská komunita. Záhrada má mať funkcie na formálne „večerné premietanie, mini 
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koncertíky, spoločenské hry, výstavy, veľa pohodlného sedenia“ aj neformálne stretnutia 

študentov, učiteľov „posedy, rečovanie, mudrovanie, plánovanie, učenie, siesta. stretávať sa 

ale nič neorganizovať“, “grilovanie”. Práca v záhrade je súčasťou fungovania v komunite 

“pomáhanie so záhradkou, ľudia čo by mali záujem, by mohli aj sadiť niečo alebo sa učiť ako 

sadiť, pestovať a starať sa o rôzne druhy rastlín, zelenín atď. “  

Predstavy o vzhľade komunitnej záhrady 

Najčastejšie predstavy o komunitnej záhrade obsahovali obrazy rastlín, zvierat. Či už mali 

praktické alebo okrasné využitie.  

Užitočná záhrada obsahovala hlavne predstavu produkčnej záhrady, či „obyčajnej“ záhrady, 

akú poznali participanti napr. z domu. Užitočné rastliny – predstavy zahŕňali najmä bylinky, 

zeleninu, ovocné stromy, “Určite bylinky ako bazalku, aby sme si mohli prikrášliť desiatu, 

alebo aj mätu, medovku a iné aromatické bylinky vhodné do čaju. Mohli by sme si natrhať z 

rôznych odrôd, a ísť si ich dať zaliať do bufetu” 

Užitočné zvieratá – predstavy zahŕňali menšie aj väčšie domáce zvieratá a včely, „rybičky 

určite... včely by boli skvelé kvôli medu pre bufet... ovce, kozy a podobne ak by sa dala táto 

časť oddeliť od zeleninových záhonov“ 

Záhrada, kde je pekne, môže mať rôznu formu. Je to prírodná záhrada, udržiavaná záhrada 

plná vôní a farieb, či nezvyčajná, exotická záhrada.  

Prírodná záhrada zdôrazňovala výskyt voľne žijúcich živočíchov, rôzneho hmyzu „všetok 

hmyz, ježkovia, vtáky, voľne sa pohybujúce zvieratá/nie v klietke či v ohrade“, ale aj 

„neužitočných“ stromov, či kríkov.  

Pekná záhrada obsahovala predstavu voňavých a farebných rastlín a kvetov „Japonské 

čerešne, pivónie, orgován, tulipány, narcisy, fialky; nezábudky, ľalie, ruže- všetko čo 

rozvoniava“, ovocia, spievajúcich vtákov, či upravený trávnik  

Exotická záhrada. Do kategórie sme zahrnuli rôzne rastliny a živočíchy, ktoré nie sú zvyčajné 

v záhradách v tejto oblasti „Figovník (tým sa v Bratislave veľmi dobre darí)“, ale aj kreatívne 

odpovede „Veľryba“. 

Umelecká záhrada, so „sochami a rôznymi formami streetartu“, fontánkou, hudbou   

DISKUSIA 
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Naša výskumná práca mapovala predstavy a potreby zamestnancov a študentov  FSEV UK 

ohľadom komunitnej záhrady Komunitka v rámci širšie koncipovaného akčného výskumu 

zameraného na vytvorenie univerzitnej komunitnej záhrady. Kontrolu kvality a výpovednosti 

záverov sme zabezpečili prostredníctvom viacerých zdrojov informácií, t.j. dotazníkmi aj 

hĺbkovými rozhovormi.  

Obe skupiny, študenti aj zamestnanci sa zhodovali v úmysle, mať v záhrade prirodzene sa 

vyskytujúce zvieratá. V oboch skupinách, sa napr. vyskytla túžba po poletujúcich motýľoch, 

a teda to spomenuli zamestnanci („mne sa páčilo,...že motýle...“) aj študenti („...tak určite 

motýle...“). V nadcharakteristike umelo dosadených zvierat sme identifikovali záhradné 

jazierko s rybami, ako spoločnú túžbu oboch skupín, študentov („mohli by tam byť podľa 

mňa tie rybky“) aj zamestnancov („Možno tie rybičky by mohli ostať,...“). Nadcharakteristika 

úžitkových rastlín bola logicky u študentov, aj u zamestnancov jednou z najobsiahnutejších. 

Obe skupiny mali záujem o zeleninu, ovocie, bylinky aj stromy. Študenti konkrétne 

spomínali: „určite minimálne nejaká zelenina, čo sa dá tuná dopestovať.“, „...teda tie 

ovocie...“, „milujem bylinky, takže takú bylinkovú nejakú malú záhradku.“ a „...nejaké 

ovocné stromy, asi jablone, možno čerešňa hruška slivka a možno orech.“ Zamestnanci 

spomínali: „...hrášky, paradajky, uhorky a...kaleráby...“...proste tie ríbezle, maliny a podobne., 

„...časť by mohla byť... bylinky, niečo takéto.“ a „stromy plné zeleného lístia.“. Obe skupiny 

si v záhrade predstavovali aj nejaké okrasné rastlinstvo, napríklad pekne zastrihnutý trávnik 

a teda to podporili študenti („vidím pekne pokosenú trávu.“) aj zamestnanci („tak určite by 

tam mal byť trávniček.“).  

Podkategóriu záhradných prvkov pomerne dosť obsiahli študenti aj zamestnanci. Obe skupiny 

mali predstavu o okrasných a úžitkových prvkoch. Študenti popisovali: „...jazierko by nebola 

zlá vec je to predsa len tá voda má nejaký taký ukľudňujúci eee efekt na človeka...“ a „...keď 

tam vyjde priestor na to aby sa tam aby tam boli nejaký altánok...“. Zamestnanci popisovali: 

„...nejaký kúsok vody.“ a „Nech je k tomu altánok, nech si majú kde veci zložiť...“  

Čo sa týka podkategórie vzťahov, obe skupiny si predstavujú, že záhrada bude slúžiť na 

budovanie vzťahov a teda sú za aj študenti (...že sa tam zoznámime s novými ľuďmi a tak...“) 

aj zamestnanci („..spoznávanie sa s ostatnými ľuďmi...a inými pohľadmi...“)  Taktiež 

utužovanie vzťahov je socializačná potreba, na ktorej sa zhodli študenti („...spájať ľudí a nie 

len v rovnakom odbore čo sa týka štúdia ale rôznych...zamestnancov so študentami...“) aj 

zamestnanci (...“že to podporí život na fakulte...že sa tí ľudia spolu začnú rozprávať a riešiť 

spolu veci.“).   
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V podkategórii Pasívny oddych sa obe skupiny zhodli na relaxe ako forme oddychu. Študenti: 

(„...asi skôr tá relaxácia ten oddych.“) a Zamestnanci: („Viem si predstaviť, že študenti to 

budú mať ako taký priestor na relax.“). V podkategórii Aktívny oddych to bol šport, na 

ktorom sa zhodli študenti („normálne, že niekto sa pohráva s nejakou loptou.“) aj zamestnanci 

(„Jeden basketbalový kôš alebo dva na ten basketbal.“). Podkategória Kultúra bola taktiež 

obsiahnutá v predstavách oboch skupín. Rôzne podujatia a letné kiná sa vyskytli u oboch 

skupín u študentov („...aj na zábavu kultúru také tie kultúrne podujatia...“), (...premietanie 

nejakého filmu alebo dokumentu alebo takého niečoho.“) aj u zamestnancov („...že by sa tam 

konali rôzne spoločenské podujatia...trošku komornejšie...“), („...že by sa tam konali 

rôzne...letné kiná...“). V podkategórii Učenie to bolo formálne vyučovanie, na ktorom sa 

zhodli študenti („ možno v rámci štúdia, že by sa tam ďalší učili vlastne o komunitnej 

záhrade...“) aj zamestnanci („...si viem predstaviť, že by som tam šiel na prednášku so 

študentmi.“).   

Obe skupiny respondentov, aj študenti aj zamestnanci, uvádzali vnútornú motiváciu zapojenia 

sa, rovnako ako aj vonkajšie faktory, ktoré by ich motivovali k zapojeniu sa do diania v 

komunitnej záhrade. U študentov však prevládali skôr vonkajšie faktory (,,…asi dobrá 

reklama tomu…možno nejaké plagátiky možno video o tej záhrade by bolo super natočiť žeee 

že ako sa tam tí ľudia cítia ako to tam vyzerá…”), zatiaľ čo u zamestnancov vnútorná 

motivácia (,,Moja túžba je založiť si mestskú farmu… si myslím že keď chcem niečo 

spoločnosti priniesť, tak jej to najprv musím ukázať, že ako…”). Pri doméne členstvo sa ďalej 

výpovede respondentov zhodovali v kategórii Individuálny prínos záhrade, kde 

charakteristiky v obidvoch subkategóriach boli približne rovnako zastúpené u oboch skupín 

respondentov. Najväčším prínosom, ktorý by záhrade vedeli poskytnúť aj študenti aj 

zamestnanci by bola ich vlastná práca na záhrade. 

Pri poslednej doméne Pravidlá sa zhoda prejavila najmä pri opise cieľovej skupiny, kde si aj 

študenti aj zamestnanci myslia, že komunitná záhrada by mala slúžiť študentom, či už 

konkrétne FSEV (odpoveď študenta: ,,…tak jednak študentom zo fsevky…”), alebo 

študentom, ktorých bližšie nešpecifikovali (odpoveď zamestnanca: ,,…že to má 

slúžiť…študentom…”). Taktiež z odpovedí vyplýva, že by boli v záhrade vítaní aj obyvatelia 

zo susedstva, či už zo strany študentov (,,…hocikoho z okolia ľudí, ktorí tu bývajú…”), ale i 

zo strany zamestnancov (,,…ideálnejšie by bolo, že tá komunitná záhrada by slúžila…aj 

ľuďom z tých okolných domov.”). Pri kategórii Podmienky členstva spadajúcej do tejto 

domény sa stotožňovali výpovede našich dvoch skupín v nasledovných charakteristikách: obe 
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skupiny by ocenili otvorené podmienky členstva (odpoveď študenta: ,,…na dobrovoľnej 

báze…”; odpoveď zamestnanca: ,,Ja zastávam variantu, že nepodmieňovať členstvo…ísť tou 

cestou dobrovoľného zapojenia…nelimitovať respektíve neriešiť to členstvo že zaplatiť alebo 

tak…”) a obe skupiny zastávali názor, že keď nejaké pravidlá byť majú, tak sú to morálne 

pravidlá a teda nejaké základné pravidlá slušného správania sa, ktoré by sa mali v záhrade 

dodržiavať, ako príklad môžeme uviesť odpoveď študenta (,,…mali by tam byť neviem 

nejaký taký záväzok hej že neničiť to tu že starať sa o to…”), aj odpoveď zamestnanca 

(,,neformálne pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať príkladom a tí ktorí noví prídu tak uvidia že 

to naozaj funguje…”). 

Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi výpoveďami zamestnancov a študentov je, že 

zamestnanci rozmýšľali viac pragmaticky kým študenti viac kreatívne. Ako príklad môžeme 

uviesť opakovaný dôraz na pestovanie sebestačných rastlín u zamestnancov „Bol by som 

s tým taký opatrný lebo to sa treba veľa starať o zeleninu takže naozaj treba rozmýšľať nad 

takými nízko údržbovými záležitosťami.“ 

Rovnako sa tento fenomén opakoval aj v súvislosti so zvieratami komunitnej záhrady kde sa 

veľa zamestnancov vyjadrilo proti zvieratám („Ale zvieratko ... by si vyžadovalo... 

zabezpečenie jeho potrieb čo asi nie je v našej náplni“) kým študenti by ich prítomnosť uvítali 

„...andulky by sa tam mali vyskytovať...“. Tento pohľad na prítomnosť zvierat zdieľali aj 

ľudia v online dotazníkoch, ktorý spomínali pestrú paletu zvierat od úžitkových cez voľne 

žijúce až po exotické zvieratá („koza“, „diviačiky“, „tiger“, „opice“). 

Rozdiely medzi zamestnancami a študentmi sa prejavili výraznejšie aj v kategórii Vedenie 

kedy zamestnanci naformulovali až štyri rôzne spôsoby vedenia („Riadiaci výbor to znamená, 

že niekto kto bude rozhodovať s jasnými kompetenciami.“) aj keď sme sa na to priamo 

nepýtali kým študenti sa k tejto téme sami od seba vôbec nevyjadrovali.  

Zamestnanci sa viac pozerali na záhradu z väčšieho nadhľadu a vedeli si predstaviť využitie 

záhrady aj mimo pestovania („Pre mňa je dôležité aby tam boli nejaké diskusie.“) zatiaľ čo 

študenti skôr vnímali záhradu ako priestor na pestovanie a sebarealizáciu popri tom („Na 

nejakú tú realizáciu ľudí, ktorí nemajú možnosť vlastnej záhrady...“. 

Predstavy o univerzitnej komunitnej záhrade sa spájali najmä s výzorom záhrady čo sa 

prejavilo v najviac zastúpenej kategórii Environmentálne potreby.  

Zistenia z rozhovorov boli podporené aj výsledkami online dotazníka, kde sme identifikovali 
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témy, ktoré súvisia s tým ako má záhrada vyzerať napr. Užitočná záhrada verzus Pekná 

záhrada. 

Výsledky tematickej analýzy dotazníkového prieskumu teda podporili zistenia 

o dominantnom uvažovaní o záhrade ako o priestore, ktorý je plný rastlín, živočíchov („Určite 

veľa farebných kvetín ako napríklad tulipány, fialky, flox, astry (čím farebnejšie tým lepšie). 

Bolo by príjemné mať v záhrade aj netradičný ovocný strom (ten banánovník v ponuke vyzerá 

pútavo) a rovnako aj bylinky ako mätu, citrónovú trávu, medovku.“), či o priestore pre 

oddych, zábavu aj učenie („multifunkčný priestor vhodný na relax, výučbu, rozcvičku, 

konzumácia jedla...“) 

Jedna z hlavných tém dotazníkového prieskumu „Predstavy o vzhľade komunitnej záhrady“ 

korešpondovala so základnou kategóriou „Enviromentálne potreby“ v doméne „Potreby“. 

V tejto doméne sme uviedli aj ďalšie základné kategórie „Sebarealizačné potreby“, „Sociálne 

potreby“ a „Vzdelávacie potreby“. Tie sa vyskytli aj v dotazníkovom prieskume, kde boli 

zahrnuté v hlavnej téme „Predstavy o funkciách komunitnej záhrady“. 

V odpovediach z dotazníku chýbali témy, ktoré súviseli s členstvom a pravidlami komunitnej 

záhrady, ktoré po analýze rozhovorov tvorili samostatné domény. Jednou výnimkou bola téma 

„Školská komunita“, ktorá určuje priestor záhrady pre študentov, učiteľov a ostatných 

pracovníkov a nespomína záhradu ako priestor pre stretávanie sa s ľuďmi, ktorí nie sú členmi 

školy. („...by sa tam mohli konať stretnutia študentov s vyučujúcimi (úvodné/záverečné, 

feedbackové hodiny), neformálne stretnutia ako rôzne pikniky, opekačky, možno dokonca aj 

stanovačky.“) 

Dôvodom pre chýbajúce témy v odpovediach na dotazník mohli byť i otázky v dotazníku, 

ktoré nasmerovali participanta viac k uvažovaniu o vzhľade záhrady, a menej o jej praktickom 

fungovaní, napríklad o pravidlách záhrady.  

Úsmevný bol aj rozdiel medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, ktorý 

poukazoval na to, že obe skupiny si myslia že tá druhá by sa mala viac realizovať, lebo má 

menej práce. Nepedagogickí zamestnanci to spomínali napríklad takto (“Jedine zamestnanci 

(učitelia) ...nepedagogickí zamestnanci majú toľko práce, že tam nemajú kedy ísť.“) zatiaľ čo 

pedagogickí to naformulovali nasledovne „Viem si predstaviť, že napríklad ľudia, ktorí budú 

z tej administratívy budú chcieť využiť tú ponuku mať tam pá tých vyvýšených záhonov.“. 

 

LIMITY VÝSKUMU  
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Identifikácia potrieb ohľadom komunitnej záhrady je iba prvým štádiom akčného výskumu, 

po ktorom nasledovali a nasledujú ďalšie kroky. 

Limitom je, že pre zber dát boli zvolené iba metódy, ktoré majú nízku mieru komunitnej 

participácie. 

Napriek opakovanému oslovovaniu celej komunity aj jej jednotlivých častí (študentov 

všetkých študijných programov, administratívnych aj pedagogických zamestnancov) sa do 

projektu zapojili jednotlivé časti nerovnomerne, ale celková vzorka je na kvalitatívny výskum 

nadštandardne veľká.  

 

ZÁVER 

Tento výskum t.j. identifikácia potrieb ohľadom komunitnej záhrady bol užitočný pre 

vytvorenie východiskovej platformy na ďalšie kroky akčného výskumu t.j. Akcia alebo 

transformácia a Výsledky a výstupy (Klooset al., 2012). Vďaka tejto výskumnej štúdii boli 

získané prvotné podklady na plánovanie realizácie komunitnej záhrady, ktoré následne využil 

realizačný tím pri samotnej tvorbe komunitnej záhrady, ktorej budovanie je aktuálne ešte stále 

v procese.   
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Tabuľka 1  

Výsledky kvalitatívnej analýzy hĺbkových rozhovorov ohľadom komunitnej záhrady FSEV UK 

 

KATEGÓRI
A 

PODKATE
GÓRIA 

NADCHARA
KTERISTIKA CHARAKTERISTIKA ŠTUDENTI ZAMESTNANCI 

Predstavy o potrebách 

 
Envirome

ntálne 
potreby (f 

= 119) 

 Zvieratá 
chcené 

 Prirodzene 
sa 

vyskytujúce 

 mačky 1 Š/1 Z "…ja neviem podľa mňa mačky by 
tam prišli určite” 

„Viem si predstaviť nejaké 
mačky,..." 

 vtáky 4 Š/ 0 Z 
, ,,… keď tak iba akože vtáčiky 
ktoré tam ktoré sa tam budú 
vedieť dostať…”   

 hmyz 2 Š/ 1 Z ,,…tak určite motýle…” „mne sa páčilo...že motýle...“ 

 psi 0 Š / 1 Z   
"viem si predstaviť...nejaké 
psi,... 

iné 1 Š / 0 Z 
,,…také tie zvieratká ktoré tam sa 
tak náhodne ocitnú” 

 

 umelo 
dosadené 

 všeobecne 6 Š / 4 Z 
,,mohli by tam byť podľa mňa tie 
rybky” 

„Možno tie rybičky by mohli 
ostať,...“ 

 úžitkové/chovné 1 Š / 0 Z 
,,…nejaký úľ včelí nejaký na 
pestovanie toho na med”   

 zachránené zviera 1 Š / 0 Z 

,,… keby tam bolo nejaké 
zvieratko zachránené odniekiaľ 
tak, tak prečo nie…”   

 Zvieratá nechcené 

 škodci 1 Š / 0 Z ,,…v zlom prípade aj krtkovia”   

 umelo dosadené 1 Š / 0 Z 

,,… ja si nemyslím že by sa tam 
malo nejak umelo dostať nejaké 
zviera to si myslím že neni úplne 
prirodzené…”   

 chovné 1 Š / 0 Z ,,… a sliepky som si tam 
nepredstavovala ani podobné 
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takéto…” 

 Zvieratá žiadne  Žiadne 0 Š / 4 Z 

  

„Ale asi nejaké ďalšie živé 
zvieratá moc nie, lebo to sa 
samozrejme treba starať a 
neviem asi nemáme takú 
kapacitu na to staranie,...“ 

 Rastliny 

 Úžitkové 
rastliny  

 zelenina 6 Š / 2 Z 
,,…určite minimálne nejaká 
zelenina čo sa dá teda tuna 
dopestovať” 

"Malé kríčkové paradajky, 
mrkva, niečo, čo sa dá 
vybratím  alebo odtrhnutím 
dokonca rovno 
konzumovať...typické pre naše 
podnebie..." 

 ovocie 1 Š / 3 Z 
,,… mmm potom nejaké jahody 
maliny mmm…” 

„...Proste veci, ktoré človek 
vysadí a nie je potrebné sa až 
tak o to starať a proste tie 
ríbezle, maliny a podobne.“ 

 bylinky 3 Š / 1 Z 
,,…milujem bylinky takže takú 
bylinkovú nejakú malú 
záhradku…” 

„...časť by mohla byť...bylinky, 
niečo takéto...“ 

 stromy 4 Š / 3 Z 
,,… nejaké ovocné stromy asi 
jablone možno čerešňa hruška 
slivka a možno orech…” 

"Kríky, ktoré sú celoročne 
zelené,..." 

 všeobecné 3 Š / 0 Z 
,,ja neviem prečo s týmto 
projektom mám zafixované 
vyslovene že nejaké pestovanie”   

 Sebestačné rastliny 0 Š / 5 Z 

  

 " Niečo nenáročné, neviem si 
predstaviť, že každý deň sa o 
to bude niekto starať...takže 
maliny, černice ríbezle." 

 Experimentálne rastliny 0 Š / 1 Z 

  

„Celkom by bolo fajn, keby 
tam boli...také 
experimentálne rastliny, že 
dovezené odniekadiaľ 
inokadiaľ alebo naopak nie čo 
sa už nepestuje a voľakedy sa 
to pestovalo, nejaké...dule by 
tam mohli byť alebo 
oskoruše,...“ 

 
Okr
asn

é 
rast
liny 

 okrasné stromy a kry 4 Š / 0 Z 
,,… možno nejaké nejaké že ob- 
okrasné stromčeky aby to tam 
bolo také aj uzavreté…”   

 tráva 2 Š / 1 Z 
,,vidím pekne pokosenú trávu” 

„...tak určite by tam mal byť 
trávniček.“ 

 kvety 8 Š / 1 Z 
,,…možno nejaké také krajšie 
kvety aby to bolo také esteticky 
akože príjemné” 

„Vidím tam...nejaké okrasné 
rastliny...“ 

 Skalka 0 Š / 1 Z   

„...Nejakú skalku si tam viem 
predstaviť...Nie je to také 
náročné...“ 
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 Živé ploty 0 Š / 1 Z   
"živé ploty, až také popínavé, 
kvitnúce malé ruže." 

 Iné mix 2 Š / 0 Z 
,,tak že z každého rožka troška 
záleží teda aký veľký priestor by 
to bol…”   

 Záhradné 
prvky 

okrasné 8 Š / 2 Z 
,,… také zveľadenie vlastne eehm 
priestoru verejného” 

„...Okolo jazierka spraviť 
nejaký priestor..." 

 úžitkové 11 Š / 10 Z  
,,… keď tam vyjde priestor na to 
aby sa tam aby tam boli nejaký 
altánok…” 

„...aby tam boli nejaké miesta 
na sedenie, s tým že absolútne 
ideálne by bolo keby ... to 
bolo mobilné.“ 

 minimalistické 2 Š / 0 Z 
,,myslím si že by to nemalo byť 
úplne také preprvkované…   

technické 0 Š / 4 Z 
  

„aby tam bola elektrina, lebo 
keď je tam elektrina, tak tam 
môže byť všetko.“ 

 
Socializač

né 
potreby (f 

= 28) 

 Zdieľanie  

 spoločný priestor 3 Š / 0 Z 

,,eee nejaký spoločný priestor 
kdeee si ľudia.. kde ľudia môžu 
prísť a môžu teda tam spoločne 
nejak pestovať…”   

 konkrétna KZ 1 Š /0 Z 
,,no asi ma napadne už tá 
konkrétna záhrada ktorú tvoríme 
asi…”   

 Vzťahy 

 budovanie vzťahov 2 Š / 3 Z 
,,…že sa tam zoznámime s novými 
ľuďmi a tak…” 

"Aby sa budovali vzťahy v 
neformálnom prostredí..."  

 utužovanie vzťahov 5 Š / 6 Z 
,,…je to niečo čo nás spája ako 
fakultu…” 

„...že to podporí život na 
fakulte...že sa tí ludia spolu 
začnú rozprávať a riešiť spolu 
veci.“ 

 pomoc navzájom 2 Š / 0 Z 

,,… taká pomoc že vlastne každý 
navzájom by si tam pomáhal 
alebo by sa vlastne naučil nové 
veci o tých plodinách…”   

 komunita ľudí 2 Š / 0 Z 

,,…a tvoria takú komunitu ľudí 
čiže si pomáhajú podporujú sa 
zdieľajú spoločný nejaký.. nejaký 
cieľ”   

 spoločné stretnutia 3 Š / 1 Z 
,,… prečo by to nemohlo slúžiť aj 
na také akože príjemné miesto na 
stretnutia” 

„...aby tam bolo nejaké miesto 
na stretávanie... 

 
Sebarealiz

ačné 
potreby (f 

= 24) 

Pasívny 
oddych  

 psychohygiena 1 Š / 0 Z 

,,…by mohlo byť to že človek v 
dnešnej dobe bude mať ten svoj 
priestor aj na takú psychohygienu 
v tej komunitnej záhrade…”   

 relax 3 Š / 6 Z 
,,… no proste že ľudia tam akože 
chodia aj oddychovať normálne aj 
takto ee v pauzách na 

 „...miesto, kde si môžu akoby 
oddýchnuť,...“ 
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prednášky…” 

Aktívny 
oddych  

šport 2 Š / 6 Z 
,,… normálne že niekto sa pohráva 
s nejakou loptou…” 

„.... môže sa dať pingpongový 
stôl,...“ 

 Osobný 
rozvoj  

sebarozvoj 4 Š / 0 Z 
,,…na taký náš sebarozvoj že ten 
čas náš niekde investujeme”   

 miesto na realizáciu 2 Š / 0 Z 
,,priestor v ktorom sa môžu 
realizovať ľudia ktorí bývajú v 
bytovke”   

 
Vzdelávaci
e potreby 

(f = 38) 

 Kultúra 

Diskusie 0 Š / 5 Z 
  

„pre mňa je dôležité, aby tam 
boli... nejaké diskusie...“ 

 Koncerty 0 Š / 4 Z 
  

„pre mňa je dôležité, aby tam 
boli...večerné koncerty...“ 

 Vernisáže 0 Š / 2 Z 
  

„...vernisáž...tak aby tam 
mohli prísť aj ľudia z vonka.“ 

Letné kiná 1 Š / 3 Z 
,,… premietanie nejakého filmu 
alebo dokumentu alebo takého 
niečoho…” 

„...že by sa tam konali 
rôzne...letné kiná...“ 

 Podujatia 1 Š / 7 Z 
,,…že to funguje podobne ako čo 
bufet teraz že sú tam také akože 
kultúrne podujatia…” 

„...a proste nejaký taký 
program, že aby si tam vždy 
ľudia vedeli niečo nájsť.“ 

 Učenie  

 Náučné 1 Š /  0 Z 
,,…naučiť sa dopestovať si vlastné 
plodiny…”   

 Formálne vyučovanie  2 Š / 3 Z 
,,možno v rámci štúdia že by sa 
tam ďalší učili vlastne o 
komunitnej záhrade…” 

„...si viem predstaviť, že by 
som tam išiel na prednášku so 
študentmi...“ 

 Neformálne vzdelávanie 0 Š / 4 Z 
  

"...aby to vytvorilo taký 
dodatočný priestor 
neformálnemu vzdelávaniu..." 

 Prvky pomáhajúce vzdelávaniu 0 Š / 5 Z 
  

„Čo sa týka prednášok tak 
dôležité je, aby to bolo tak 
nejak trošku izolované...“ 

Členstvo 

 Motivácia 
(f = 20) 

 Zapojenie 
sa 

 
Vnúto

rná 
motiv
ácia 

 Vlastné presvedčenie 2 Š / 0 Z ,,vlastné presvedčenie…”   

 Sociálny kontakt 0 Š / 2 Z 
  

„Vízia toho, že ...ľudia tam 
budú ostávať aj po tých 
prednáškach...“ 

 Uplatniť vlastné hodnoty/ túžby 0 Š 
/ 2 Z 

  

"Ja sa určite zapojím, lebo ja 
musím ísť vždycky ako 
príkladom." 

 Relax 0 Š / 1 Z   
"Mám tiež záhradu, tak pre 
mňa je to tiež taký relax..." 
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Vonka

jšie 
faktor

y  

reklama 2 Š / 0 Z 

,,… asi dobrá reklama tomu… … 
možno nejaké plagátiky možno 
video o tej záhrade by bolo super 
natočiť žeee že ako sa tam tí ľudia 
cítia ako to tam vyzerá…”   

 ľudia - členovia záhrady 1 Š / 0 Z 
,,asi ten prístup ľudí čo to 
tvoria…”   

 reálny výsledok 1 Š / 0 Z 

,,…že reálne to bude mať nejaký 
osoh ja neviem napríklad reálne 
že tie veci ktoré sa tam vypestujú 
alebo budú z tej záhradky budú 
nejakým spôsobom využívané 
alebo dostupné pre ľudí ja neviem 
v rámci bufetu…”   

 vybavenie záhrady 1 Š / 0 Z 

,,ak by tam bolo niečo o čo by 
som sa ja mohla starať napríklad 
tie ryby”   

 Pestovanie 0 Š / 1 Z   
„Naučiť sa všetky tie odborné 
veci ohľadom pestovania...“ 

 
Nezapojen

ia sa  

 Nedostatok času 1 Š / 0 Z 

,,… akože ja by som nemala 
problém zapojiť sa len najhoršie je 
čas a to asi už je na každom 
človeku”   

 Vlastná záhrada 0 Š / 2 Z 

  

„A aby som ja o šiestej nešla 
domov, kde mám rodinu 
a v piatok idem na chalupu ale 
išla do záhrady, to si neviem 
predstaviť,...“ 

 Hádky 0 Š / 2 Z 
  

„Fakt by sa mi nechcelo hádať 
s niekým...“ 

 
Individuál
ny prínos 

(f = 42) 

 Skutkové 
hľadisko 
prínosu 

 Práca 6 Š / 6 Z ,,no tak manuálnu prácu?” „...Aj fyzická práca...“ 

 Prednášková činnosť 0 Š / 1 Z   „...Aj prednášková činnosť...“ 

 PR 1 Š / 1 Z 

,,… na tie marketingové aktivity 
ktoré nás najviac aj bavia a to sú 
tie letáčiky a takto a fejsbukové 
stránky…” 

„akákoľvek ďalšia PR 
podpora...“ 

 Organizácia eventov 0 Š / 4 Z 
  

„... aby sa o tom 
hovorilo...možno nejaké 
eventy.“ 

 Nadácia 0 Š / 1 Z 

  

„...sme uvažovali aj so 
senátom, že by sme 
založili...nadáciu fakultnú, že 
vlastne tie peniaze, ktoré si 
vypestujeme a sa otočia cez 
bufet, vlastne by šli do 
nadácie... a z tých peňazí by sa 
podporovali nejaké tvorivé 
projekty študentov, ktoré by 
boli zamerané na nejaký život 
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na fakulte...“  

 Rozhodovanie 0 Š / 1 Z    
„...a možno aj... zapojenie sa 
do toho... rozhodovania o tom 
ako to má vyzerať...“ 

 Materiál 3 Š / 0 Z ,,semienka milión semienok…”   

Ústna reklama 2 Š / 0 Z 

,,…ak by som sa tam dobre cítila 
ak by ma to bavilo tak by som tiež 
vlastne ja robila tú dobrú reklamu 
ostatným že by som hovorila 
druhým že je to super že zapojte 
sa…”   

Časové 
hľadisko 
prínosu 

 Pravidelne 5 Š / 4 Z 
,,…keby bol v tom nejaký systém 
tak určite pravidelne… …tak raz 
dvakrát týždenne…” 

„...pravdepodobne 
týždenne..a pravidelne...“ 

 Nepravidelne 4 Š / 3 Z 

,,aktivity ktoré by boli 
organizované alebo zastrešené 
teda fakultou a boli by pútavé tak 
vtedy by som akože tam išla ešte 
navyše” "„občas nejaký víkend...“ 

Pravidlá 

Cieľová 
skupina(f 

= 38) 

 
Zatvorená 

skupina 

 
Štu
den

ti 

 FSEV 4 Š / 0 Z  
,,… tak jednak študentom zo 
fsevky…”   

 UK 1 Š / 0 Z 
,,…podľa mňa aj študentom z 
celej úkačky”   

 Všeobecne 1 Š / 4 Z 

,,asi študentom počas neviem 
počas toho keď sa chcú 
vyventilovať od toho 
vyučovania…” 

„...Viem si predstaviť, že 
študenti to budú mať ako taký 
priestor na relax a zároveň aj na 
nejaké školské aktivity.“ 

 
Za

mes
tna
nci 
FSE
V 

 Pedagogickí 0 Š / 4 Z 

  

„Jedine zamestnanci... 
Nepedagogický pracovníci majú 
toľko práce, že nemajú tam 
kedy ísť... " 

 Nepedagogickí 0 Š / 7 Z 

  

„...viem si predstaviť že 
napríklad ľudia ktorí budú z tej 
administratívy budú chcieť 
využiť tú ponuku mať tam pár 
tých vyvýšených záhonov...“ 

Všeobecne 2 Š / 0 Z 
 ,,…cez prednášajúcich externých 
ktokoľvek by mal záujem 
zveľaďovať to…”   
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Oko
lité 
oby
vat
eľst
vo 

 Susedia 4 Š / 3 Z 
,,…možno aj niekomu inému z 
okolitých bytoviek… …keby bol 
záujem” 

„...ľudia tuto z týchto činžiakov 
tiež boli otvorení tomu, aby tu 
táto komunitná záhrada bola..." 

 Školy 0 Š / 2 Z 

  

"ja som komunikovala aj tuto 
so základnou školou na 
Mierovej, že oni majú...tie 
bývalé pestovateľské práce... že 
by mohli napríklad v rámci toho 
chodievať do tej komunitnej 
záhrady..." 

 Žiadne 0 Š / 1 Z   
„Jedine študenti 
a zamestnanci...“ 

Otvorená 
skupina  

 Hocikto 4 Š / 0 Z 
,,… podľa mňa by to malo byť 
otvorené akože vlastne hocikomu 
kto chce…” 

 

Podmienk
y členstva 

(f = 21) 

 Otvorené 3 Š / 7 Z 

,,…ja by som tomu možno 
nedávala až také striktné 
podmienky… …nejaké konkrétne 
podmienky mi nejako 
nenapadajú” 

"...aby to bolo otvorené čo 
najväčšiemu spektru..." 

 Financie 1 Š / 0 Z 

,,…asi by tam mal možno byť 
nejaký príspevok že aby to tak ale 
taký nejaký nižší že aby to vlastne 
motivovalo ľudí že zaplatil som 
trochu a budem sa o to starať…”   

 Pravidlá 
 Morálne pravidlá 6 Š / 2 Z 

,,každý by mal súhlasiť s tým že to 
tam ide svojim úsilím zveľaďovať 
a nie ničiť” 

 „neformálne pravidlá, ktoré 
sa budú dodržovať príkladom 
a tí ktorí noví prídu tak uvidia, 
že to naozaj funguje...“ 

 Písané pravidlá 0 Š / 2 Z   "Boli by spísané pravidlá...“ 

 Vedenie 
(f = 5) 

 Kolektívne rozhodovanie 0 Š / 1 Z 

  

„Tam netreba zabúdať 
na...kolektívne 
rozhodovanie,...na tú 
deliberáciu toho... vlastne 
každý problém sa bude veľmi 
neefektívne riešiť dlho.“ 

 Komunitný výbor 0 Š / 2 Z 

  

„riadiaci výbor, to znamená, 
že niekto, kto bude 
rozhodovať s jasnými 
kompetenciami.“ 

 Existujúca ružinovská komunita 0 Š / 1 Z 

  

„že by mala byť nejaká 
spoločnosť v prievoze, 
komunita, ktorá by sa akože 
o tú záhradu starala, že to by 
malo byť niečo z obyvateľov 
Ružinova, alebo taká nejaká 
partia, ktorá by zrejme akože 
v spolupráci so 
zamestnancami, 
a zamestnanci by to len 
využívali...“ 
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 Kamarátska komunita 0 Š / 1 Z 

  

„...známi idú do dôchodku 
a zamýšľajú sa nad tým, že čo 
budú v tom dôchodku robiť. 
Tak si viem predstaviť, že keď 
sa nájde partia 10 ľudí, a sa 
s nimi fakulta dohodne, že vy 
ste naša kamarátska 
komunita, tuto sa môžete v tej 
záhrade hrať, koľko chcete.“ 
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Abstrakt: Štúdia je zameraná na schopnosť rozpoznávať typicky mužské a typicky ženské 
tvárové výrazy jednotlivých emócií v súvislosti so zážitkom komunity v rodine respondentov. 
Zámerom bolo zistiť, či jednotlivci, ktorí sú schopní rozpoznať jednotlivé emócie a tí, ktorí 
ich nie sú schopní správne rozpoznať, sa líšia v miere zážitku komunity v rodine. Na meranie  
zážitku komunity v rodine bola použitá škála BSCS [The Brief Sense of Community 
Scale]  (Petersen, Speer, & McMillan, 2008), upravená pre rodinné prostredie BSCS-F [The 
Brief Sense of Community Scale - Family] (Halamová, 2014). Použité boli tiež fotografie 
emocionálnych výrazov tváre muža a ženy, ktoré boli overené vo výskume Baránkovej a 
Koróniovej (2016). Signifikantný rozdiel bol zaznamenaný v zážitku komunity v rodine pri 
rozpoznávaní jedného tvárového výrazu emócie - strachu na tvári ženy. Jednotlivci, ktorí ho 
správne identifikovali, skórovali vyššie v zážitku komunity v rodine, ako jednotlivci, ktorí ho 
správne neidentifikovali. Zistenie, že zážitok komunity v rodine súvisí so schopnosťou 
správne rozpoznať strach na tvári ženy, je zároveň výzvou pre ďalšie skúmanie problematiky.  
 
Kľúčové slová: emócie, tvárové výrazy, zážitok komunity 
 
Abstract: The study is focused on the ability to recognize typical men and typical women 
facial expressions of emotions in relation to the sense of community in families of 
respondents. Goal of the study was to explore, whether individuals who are capable to 
recognize facial expressions of emotions and individuals who are not able to recognize them 
differ in achieved score in the sense of community in family. To measure sense of community 
in family, BSCS [The Brief Sense of Community Scale]  (Peterson, Speer, & McMillan, 
2008), adapted to the family environment BSCS-F [The Brief Sense of Community Scale - 
Family] (Halamová, 2014) was used. We have also used set of photographs with facial 
expressions of emotions, which was validated in the research of Baránková and Koróniová 
(2016). Significant difference was found in the sense of community in family in recognizing 
only one facial expression of emotion - fear on the women´s face. Individuals, who 
recognized this expression, scored higher in the sense of community in family than 
individuals who did not recognize this expression. Finding out that sense of community in 
family is related to the ability to properly recognize facial expression of fear on the face of 
woman is also a challenge to further exploration of this issue. 
 
Key words: emotions, facial expressions, sense of community  
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ÚVOD 

Tvárové emócie 

Emócie sú prirodzenou súčasťou nášho prežívania a determinujú kvalitu nášho života. Každá 

emócia má jedinečný signál, ktorý sa dá pozorovať v tvárovom výraze, hlase či iných znakoch 

sprevádzajúcich subjektívne prežívanie emócií.  Práve na základe tvárových výrazov rozlišuje 

Ekman (1973) šesť kultúrne univerzálnych základných emócií, ktorými sú hnev, strach, 

smútok, prekvapenie, šťastie a znechutenie. Výskumy ďalej poukazujú na úroveň úspešnosti 

rozpoznávania týchto emočných výrazov z tváre, ktorý sa pohybuje od 60 do 80% v rámci 

rôznych národov, etník a pod. (Ekman, 1973; Ekman, 1994; Keltner & Ekman, 2000). 

Od pôvodných štúdií univerzálnych výrazov emócií viac ako 30 replikovaných štúdií 

poukázalo na univerzálnosť primárnych výrazov po celom svete s použitím rôznych 

metodológií a výskumných vzoriek (Matsumoto, 2001). 

 

Emócie u žien a mužov 

Čoraz väčšou témou v oblasti emócií je aj diskurz ohľadom posolstva a sociálne tolerovanej 

miery vyjadrenia jednotlivých emócií mužmi a ženami (Gablíková & Halamová, 2016). 

Emócie ako smútok alebo strach sú  pre mužov v spoločnosti  „zatracované“ a nežiaduce, 

zatiaľ čo u žien je zase neprimerané vyjadrovať hnev. Smútok ako znak rezignácie na strane 

žien je sociálne viac tolerovaný než otvorenie prejavenie hnevu. Slovami kritickej 

psychológie sa zdá, že ženy disponujú menšou mocou pozdvihnúť svoj hlas, emócie, pretože 

sociálne prípustnejšie je rozplakať sa, resp. altruisticky súcitiť, zatiaľ čo muži majú 

privilégium akčnejších a hlasnejších emócií. Hessová et al. (2000) uvádza, že ženy od seba 

očakávali v negatívnych situáciách skôr reakcie smútku, zatiaľ čo muži predpokladali, že 

budú reagovať radosťou alebo neutrálne. Rovnaké očakávania vyvstali, keď sa výskumníci 

opýtali, ako by ženy a muži typicky reagovali v negatívnej situácií. V západných kultúrach sa 

proklamuje, že ženy sú emocionálne výraznejšie ako muži, avšak skôr v ústupčivých 

emóciách. Konkrétne sa očakáva, že viac vyjadrujú emócie smútku, strachu a viny. Naproti 

tomu sa od mužov očakáva, že výraznejšie prejavia emocionálne výrazy aktivity, resp. sily a 

vitality ako hnev alebo znechutenie, ale aj spokojnosť a vyrovnanosť ako paralely šťastného 

výrazu  (pozri napr. Brody & Hall, 1993; Hess et al., 2000). 
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Emocionálne výrazy v nás menia hladinu testosterónu, najmä ak sa pozeráme na výrazy 

opačného pohlavia a tiež v závislosti od emócie. Napr. pri výraze hnevu opačného pohlavia 

ženy vykazovali vyššiu hladinu testosterónu, než pri pozorovaní výrazu šťastia. Ten istý efekt 

výskumníci pozorovali u mužov, ktorí sledovali ženské tváre (Zilioli, Caldbrick, & Watson, 

2014), čo poukazuje na rodové rozdiely vnímania emócií ako “mužských” a “ženských”.  

 

Zážitok komunity v rodine a rozpoznávanie emócií 

Zážitok komunity podľa McMillana a Chavisa (1986) predstavuje prežívanie príslušnosti k 

skupine 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  a) Členstvo, b) Vplyv, c) Integrácia a naplnenie 

potrieb a  d) Zdieľaná emocionálna väzba.  

Zvyšujúci sa záujem o skúmanie zážitku komunity súvisí predovšetkým s tým, že zážitok 

komunity sa spája s množstvom pozitívnych dôsledkov na úrovni jednotlivca, komunity či 

skupiny a zároveň aj spoločnosti (Halamová, 2016). Elfenbein, Marsh a Ambady (2002) 

upozorňujú na fakt, 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 emočných výrazov. Pollak a Sinha (2002) uvádzajú, že už ako deti sa rodíme 

dostatočne vybavení na pochopenie tvárových výrazov 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.  

Tvárové výrazy rôznych emócií nie sú ľuďmi dekódované rovnako, čo znamená, že pri 

rozličných emóciách sa zameriavame na fixáciu nášho pohľadu na rozličné miesta na tvári 

(Eisenbarth & Alpers, 2011). Väčšina ľudí je veľmi efektívna pri rozoznávaní výrazu šťastia, 

menej úspešne už deteguje smutné tváre (napr. Calvo & Lundqvist, 2008). Vo výskume 

Gablíkovej a Strnádelovej (2016) na slovenskej vzorke učiteľov zistili, že boli schopní 

rozpoznať emócie z výrazu tváre študenta s priemernou presnosťou M=60%. Najnižšia úroveň 

úspešnosti (M=33%) bola preukázaná pri detekcii smútku, zatiaľ čo výraz šťastia bol 

detegovaný najúspešnejšie (M=87%). Zdá sa, že pre ľudí sa javí jednoduchšie detegovať 

emócie pokiaľ čítajú emócie z dolnej časti tváre - úst, dokonca pokiaľ sa ľudia „smejú 

ústami“, aj ich oči sa nám zdajú šťastné, hoci horná časť tváre nemusí vykazovať nijaké 

známky radosti v podobe kontrakcií príslušných svalov (Calvo & Fernández-Martín, 2013).  
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K rozpoznávaniu emočných signálov prispievajú naše skúsenosti a učenie počas života, ale aj 

interné predispozície. Príspevok týchto dvoch vplyvov  sa však ťažko meria a skúma, pretože 

deti sú prakticky vždy vystavené zložitým emocionálnym zážitkom od narodenia a podobne aj 

počas celého života, kedy sme formovaní skúsenosťami a identifikujeme a reagujeme na 

emócie. S cieľom preskúmať účinky atypických skúseností na emocionálny vývoj boli 

skúmané (psychicky aj fyzicky) zanedbávané deti zo znevýhodneného prostredia a deti z 

“normálneho”  rodinného prostredia. Výsledky ukázali, že fyzicky zneužívané deti v 

porovnaní s kontrolnou skupinou identifikovali predovšetkým tvárový výraz hnevu, čo 

naznačuje, že fyzicky zneužívané deti ľahšie identifikujú prejavy spojené s hnevom (Pollak, 

Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000). Podobne bol skúmaný aj vzťah medzi súrodeneckými 

vzťahmi v rodine a schopnosťou rozoznávať emócie. Vzťahy malých detí s ich sestrami a 

bratmi ponúkajú jedinečné a dôležité príležitosti na učenie sa o emóciách a rozvíjaní citového 

chápania. Výsledky ukazujú, že súrodenecké vzťahy sú dôležitým kontextom pre rozvoj 

emocionálneho porozumenia, vrátane identifikácie emócií, dekódovania emócií druhých a 

predvídania emocionálnych reakcií ostatných v konkrétnych situáciách, tiež pri regulácii 

emócií a používaní emocionálneho chápania na budovanie vzťahov (Kramer, 2014). 

Výskumy hovoria aj o prepojení schopnosti vnímať emócie dieťaťom v závislosti od 

rodinného prostredia, v ktorom vyrastá. Schultz, Izard a Ackerman (2000) preskúmali  vzťah 

depresie rodičov, resp. opatrovateľov detí a rodinnej nestability so znalosťou emocionálnej 

situácie a detekcie emócií, kde taktiež zistili zvýšenú schopnosť detekcie emócie hnevu u detí 

z nestabilného rodinného prostredia.  Izard et al. (2001) následne hodnotili index emócií ako 

dlhodobý prediktor pozitívneho a negatívneho spoločenského správania a akademickej 

kompetencie vo vzorke detí z ekonomicky znevýhodnených rodín (N = 72). Index znalostí 

emócií predstavuje schopnosť dieťaťa rozpoznať a označiť emočné výrazy. Analýza  ukázala, 

že znalosť emócií vplývala na schopnosť verbálneho vyjadrovania a na akademickú 

spôsobilosť respondentov. Ukazuje sa teda, že schopnosť odhaliť a označiť emócie sa formuje 

v primárnej rodine a napomáha pozitívnym sociálnym interakciám. Deficit v tejto schopnosti 

prispieva k problémom správania a učenia, a tak sú dôsledky viac než zrejmé. 

  

Metódy zisťovania úrovne úspešnosti detekcie emócií 

Úroveň rozpoznávania emočných výrazov výskumníci zisťujú a vyhodnocujú viacerými 

metódami. Otázkou zostáva, nakoľko spôsob, akým sú respondenti vyzvaní odpovedať a 

detegovať základné emócie ovplyvňuje výsledky úspešnosti tejto detekcie. Výskum v oblasti 

http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
http://psycnet.apa.org/record/2000-15399-012
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výrazu tváre a emócií poukázal na to, ako rámcovanie otázky ovplyvňuje výsledky štúdií. 

Rozdiely boli zistené pri použití otvorených verzus uzavretých odpovedí (Russell, 1994). 

Konkrétne pri porovnávaní odpovedí  s nútenou voľbou verzus otvoreným formátom 

odpovede sa ukázalo, že otvorený formát má tendenciu vykazovať menej správnosti detekcie 

a vyznačuje sa väčšou frekvenciou používania neemotívnych slov. Napriek tomu viaceré 

výskumy poukazujú na dostatočnú úroveň úspešnosti rozpoznávania a identifikovania emócie 

cez otvorený formát odpovedí (Haidt & Keltner, 1999; Izard, 1994, Rosenberg & Ekman, 

1995).  

Winters (2005) si kládol otázku, či sa vyhodnotenie úspešnosti mení v závislosti od toho, ako 

sa od ľudí požaduje identifikovať stimul. Skúmali sa nasledovné podmienky: možnosť výberu 

nútenej voľby, pri ktorej účastníci zvolili zo 4 emócií (šťastný, smutný, nahnevaný, 

vystrašený), možnosť nútenej voľby s možnosťou "žiadna z vyššie uvedených možností" a 

možnosť voľnej odpovede. Porovnanie výsledkov naznačuje, že možnosť "žiadna z vyššie 

uvedených" vykazuje podstatne menej zhody než možnosť nútenej voľby, zatiaľ čo otvorený 

formát odkazuje na najnižšiu úspešnosť.  Túto problematiku sme sa rozhodli preskúmať aj v 

našom výskume, pričom sme sa zamerali na úspešnosť detekcie emocionálnych výrazov pri 

zvolenom otvorenom formáte odpovedí.  

 

Cieľ štúdie  

Cieľom štúdie je skúmanie prípadných rozdielov v zážitku komunity u jednotlivcov, ktorí 

správne identifikujú tvárový výraz emócie a u tých, ktorí ho správne neidentifikujú. Tvárové 

výrazy jednotlivých emócií sme rozdelili na typicky ženské (strach, prekvapenie, smútok), a 

typicky mužské (hnev, znechutenie, radosť). Taktiež si dávame za cieľ zistiť, aká je úspešnosť 

pri rozpoznávaní emocionálnych výrazov pri otvorenom formáte odpovedí.  

 

Vychádzajúc z doterajších zistení a cieľa našej výskumnej štúdie, formulujeme nasledovné 

hypotézy: 

 

Ženské emócie a zážitok komunity v rodine: 

H1: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“ženský tvárový výraz prekvapenia” v zážitku komunity v rodine. 

H2: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“ženský tvárový výraz strachu” v zážitku komunity v rodine. 
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H3: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“ženský tvárový výraz smútku” v zážitku komunity v rodine. 

H4: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali všetky a tými, ktorí 

nerozpoznali všetky “ženské tvárové výrazy ženských emócií” v zážitku komunity v rodine. 

 

Mužské emócie a zážitok komunity v rodine: 

H5: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“mužský tvárový výraz hnevu” v zážitku komunity v rodine. 

H6: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“mužský tvárový výraz znechutenia” v zážitku komunity v rodine. 

H7: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali a nerozpoznali 

“mužský tvárový výraz radosti” v zážitku komunity v rodine. 

H8: Existuje signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí rozpoznali všetky a tými, ktorí 

nerozpoznali všetky “mužské tvárové výrazy mužských emócií” v zážitku komunity v rodine. 

 

METÓDY 

Použili sme škálu na meranie zážitku komunity v rodine – BSCS-F a set nami vytvorených 

fotografií muža a ženy s tvárovými výrazmi emócií. 

Na zisťovanie miery zážitku komunity v rodine sme použili škálu BSCS [The Brief Sense of 

Community Scale]  (Peterson, Speer. & McMillan, 2008), upravenú pre rodinné prostredie 

Halamovou (2014), 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 významu zážitku komunity a je vhodná na rýchle 

skríningové určenie úrovne zážitku komunity. Škála aj s jej rôznymi verziami pre rozličné 

typy komunít bola použitá vo viacerých výskumoch na Slovensku, takže je viacnásobne 

overovaná jej validita aj reliabilita v tomto kultúrnom prostredí. BSCS koreluje so Škálou 

komunitných deskriptorov (Halamová, Kanovský, & Naništová, 2017) a tiež aj s Manuálom 

na pozorovanie zážitku komunity (Halamová & Kanovský, 2017a; Halamová & Kanovský, 

2017b). Okrem toho sa škála 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). 
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Pri výskume sme použili nami vytvorené fotografie tváre muža a ženy, ktoré zobrazovali 

emocionálne výrazy na ich tvárach. Použili sme fotografie muža vyjadrujúceho tvárovým 

výrazom hnev, znechutenie a radosť, ktoré považujeme za výrazne mužské emócie, resp. 

spájajúce sa s mužským správaním (napr. Fessler, Pillsworth, & Flamson, 2004; Hess et al., 

2000). Rovnako sme použili fotografie ženy vyjadrujúcej strach, prekvapenie a smútok, ktoré 

považujeme za výrazne ženské emócie (napr. Hess et al., 2000).  

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 kontrakcií, príslušných k 

tvárovým výrazom emócií. Zaangažovanie jednotlivých mimických svalových skupín vo 

výraze je pre školeného odborníka viditeľné voľným okom, rovnako Ekman, Friesen a Hager 

(ibid.) vo svojom manuáli demonštrujú pohyby jednotlivých svalov na fotografiách. 

Priemerný koeficient zhody medzi kódermi a pôvodným zámerom modelovania 

emocionálnych výrazov, podľa Ekmana, Friesena a Hagera (ibid.), sa pohyboval od 0,81 do 

0,88, čo môžeme považovať za vysokú zhodu.  

   

Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 239 respondentov vo veku do 18 do 73 rokov s priemerným vekom 

27,09 roka (SD = 10,67). Súbor sa skladal zo 169 žien (70,7 %) a 70 mužov (29,3 %).  

Väčšinu súboru (92,5 %) tvorili Slováci. 4,5 % súboru tvorili participanti českej národnosti. 

Zvyšok tvorili iné národnosti. Rozloženie na základe momentálneho rodinného stavu 

participantov bolo nasledovné: slobodní/é (52,3 %), ženatí/vydaté (16,3 %), rozvedení/é (2,1 

%), vdovci/vdovy (0,8 %) a v partnerskom vzťahu (28,5 %).  

 

Zber dát 

Dáta sme zozbierali v rámci riešenia grantu VEGA 1/0578/15, spolu s ostatnými čiastkovými 

grantovými úlohami. Dotazníky sme distribuovali online, dostupným výberom. Formulár, 

ktorý respondenti vyplnili, obsahoval informovaný súhlas oboznamujúci s účelom výskumu, s 

anonymitou a využitím dát výlučne na vedecké účely a taktiež s čisto dobrovoľnou účasťou. 

V úvode dotazníka sme sa dopytovali na sociodemografické údaje, následne sme 

administrovali BSCS-F a jednotlivé fotografie, ku ktorým mali respondenti slovom vyplniť o 

aký výraz emócie podľa nich ide. Analyzovali sme odpovede respondentov na fotografie s 
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výrazmi hnevu, znechutenia a radosti u muža a s výrazmi strach, smútku a prekvapenia u 

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 uvedené snímky a slovne 

ohodnotil emóciu, ktorú podľa neho/nej prežívala osoba na fotografii. Kontrakcie mimických 

svalov sú zachytiteľné vďaka nimi vytvoreným dočasným zmenám na tvári voľným okom 

pozorovateľa. 

 

Analýza dát 

Pre prácu so získanými dátami sme použili štatistický softvér SPSS, verziu 17.0. Popísali sme 

výskumný súbor zo sociodemografického hľadiska. Nakoľko dizajn štúdie je založený na 

porovnávaní skupín, pred týmto úkonom sme zisťovali normalitu rozloženia premennej 

zážitok komunity v rodine. Urobili sme tak v každej skupine respondentov, teda v 

nasledovných skupinách: jednotlivci, ktorí a) rozpoznali/ b) nerozpoznali výraz 

prekvapenia/strachu/smútku na ženskej tvári a hnevu, znechutenia a radosti na mužskej tvári. 

V skupine jednotlivcov, ktorí nerozpoznali výraz prekvapenia na ženskej tvári sme použili 

Shapiro-Wilkov test, nakoľko ich počet nepresahoval 50 (N=31). Pri ostatných skupinách, 

ktoré mali nad 50 členov, sme pre testovanie normality použili Kolmogorov-Smirnovov test.  

Výskum je zameraný na rozdiely v zážitku komunity v rodine, pričom sme porovnávali pri 

každom emocionálnom výraze tváre dve skupiny respondentov - tých, ktorí ho rozpoznali a 

tých, ktorí nie. Urobili sme tak pomocou neparametrického Mann-Whitneyho U-testu, 

nakoľko premenná zážitok komunity v rodine je ordinálneho charakteru a ani v jednej zo 

skupín nebola normálne rozložená.  

 

VÝSLEDKY 

Rozpoznávanie emócií a zážitok komunity v rodine 

Zisťovali sme normalitu distribúcie premennej zážitok komunity v rodine v testovaných 

skupinách respondentov. V žiadnej zo skupín nebola normálne rozložená.  

Následne sme pristúpili k overnovaniu stanovených hypotéz. Neexistuje signifikantný rozdiel 

v zážitku komunity v rodine medzi jednotlivcami ktorí rozpoznali (N = 208) a ktorí 

nerozpoznali (N = 31) výraz prekvapenia na tvári ženy. Zamietame preto H1, Mann-
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Whitneyho U-test nepreukázal signifikantný rozdiel medzi uvedenými skupinami (Z = - 

1,228; p = 0,220) a miera efektu dosahovala hodnotu 0,006. 

 

Zaznamenali sme významný rozdiel medzi skupinami jednotlivcov, ktorí správne rozpoznali 

(N = 155) a ktorí nerozpoznali (N = 84) výraz strachu na tvári ženy (Z = - 3,570; p = 0,000), 

miera efektu dosahovala hodnotu 0,053. Konštatujeme, že tí, ktorí správne rozpoznali výraz 

strachu na tvári ženy, skórovali vyššie v zážitku komunity v rodine (mean rank = 131,73) ako 

tí, ktorí ho nerozpoznali (mean rank = 98,36).  

Neprijímame H3, nakoľko sme nenašli signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí 

rozpoznali (N = 128) a ktorí nerozpoznali (N = 111) výraz smútku na tvári ženy v zážitku 

komunity v rodine (Z = - 0,995; p = 0,320), miera efektu dosahovala hodnotu 0,004. 

Zistili sme, že nie je signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí správne rozpoznali 

všetky ženské tvárové výrazy emócií (N = 85) a tými, ktorí aspoň jeden nerozpoznali (N = 

154) (H4) (Z = - 0,792; p = 0,428), miera efektu dosahovala hodnotu 0,0026. Zamietame 

preto hypotézu H4. 

Hypotézy 5, 6,  a 7 zhodne neprijímame. Nenašli sme signifikantný rozdiel medzi 

jednotlivcami, ktorí správne (H5 - N = 137; H6 - N = 135; H7 - N = 186) a nesprávne (H5 - N 

= 102; H6 - N = 104; H7 - N = 53) identifikovali na tvári muža H5 - hnev (Z = - 0,317; p = 

0,752), miera efektu < 0,001; H6 - znechutenie (Z = - 0,442; p = 0,659), miera efektu <  0,001 

; a H7 - radosť (Z = - 0,553; p = 0,580), miera efektu = 0,001 , v zážitku komunity v rodine. 

Nezistili sme tiež signifikantný rozdiel medzi jednotlivcami, ktorí správne identifikovali 

všetky mužské emocionálne výrazy (N = 66) a tými, ktorí aspoň jeden identifikovali 

nesprávne (N = 173) (H8) (Z = - 0,880; p = 0,379), miera efektu dosahovala hodnotu 0,0032. 

Zaznamenali sme signifikantný rozdiel v zážitku komunity v rodine medzi jednotlivcami, 

ktorí správne rozoznali výraz strachu na tvári ženy a tými, ktorí ho nerozoznali,  v zmysle 

vyššieho zážitku komunity u respondentov, ktorí strach na tvári ženy určili správne. V prípade 

ostatných uvedených emócií na tvári ženy sme nezaznamenali rozdiel v zážitku komunity v 

rodine. V prípade emócií na tvári muža sme nezaznamenali spojitosť medzi mierou zážitku 

komunity v rodine a schopnosťou úspešne rozoznať tvárové výrazy emócií a to ani v jednom 

prípade. 
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Prehľad úspešnosti rozpoznávania jednotlivých tvárových výrazov pri otvorených 

odpovediach,  nájdete v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 

Úspešnosť rozpoznávania emócií pri otvorenom formáte odpovede 

Podnetová emócia Úspešnosť rozpoznania (%) 

prekvapenie (tvár ženy) 87,03 

strach (tvár ženy) 64,85 

smútok (tvár ženy) 53,56 

hnev (tvár muža) 57,32 

znechutenie (tvár muža) 56,49 

radosť (tvár muža) 77,82 

 

DISKUSIA 

Výsledky, ku ktorým sme v štúdii dospeli môžu poukazovať na skutočnosť, že rodina ako 

taká je evolučným celkom tvoreným do veľkej miery aj pre účely zaznamenania 

nebezpečenstva a za účelom ochrany jej členov.  Labella a Masten (2017) naznačujú, že 

rodina predstavuje významný ochranný činiteľ a to najmä v situácii narastajúceho rizika. 

Samozrejme, autori hovoria o rodine vyznačujúcej sa bezpečnou vzťahovou väzbou. Možné 

vysvetlenie skutočnosti, že strach na tvári ženy bol u respondentov s vyšším zážitkom 

komunity určovaný správne prináša Mesch (2000) a to zistením, že prežívanie strachu je 

rodovo podmienené. Ženy majú podľa tohto autora tendenciu byť na strach citlivejšie a to 

nielen v rovine vlastného bezpečia a duševnej pohody, ale najmä v rovine ochrany a 

starostlivosti o deti. Práve možnosť, že by niekto mohol ublížiť ich deťom robí ženy 

citlivejšie na vnímanie prejavov strachu. V rodinách, ktoré plnia túto funkciu úspešne, teda 

môžu jej členovia prežívať vo vyššej miere zážitok komunity, čo súvisí z vyššie uvedenými 

zisteniami Labellovej a Mastenovej (Labella & Masten, 2017). Úspešnosť detekcie tvárového 

výrazu strachu teda môže byť taktiež výsledkom toho, že ženy tvorili v porovnaní s mužmi 

početnejšiu časť výskumného súboru.  

Pri otvorenom formáte odpovedí sme zistili najvyššiu úspešnosť pri detekcii výrazu 

prekvapenia na tvári ženy a to konkrétne 87,03%. Výskumy poukazujú na podobnosť a časté 

zamieňanie tvárového výrazu prekvapenia s tvárovým výrazom strachu (napr. Ekman & 

Friesen, 1971), v tejto súvislosti je zaujímavé, že práve prekvapenie bolo jednoznačne 
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najlepšie rozpoznaným výrazom zo všetkých testovaných. Tvárový výraz strachu bol 

rozpoznaný z nižšou úspešnosťou (64,85%). Najnižšiu úspešnosť detekcie tvárového výrazu 

emócie sme zaznamenali v prípade smútku na tvári ženy (53,56%). Výsledky otvorených 

odpovedí odkazujú na skutočnosť, že respondenti odpovedali vo viac ako polovici prípadov 

správne aj keď nemali k dispozícii výber z jednotlivých možností. Úspešnosť určovania 

tvárových výrazov vysvetľuje Ekman (pozri napr. Ekman, 1973) ich univerzalitou naprieč 

kultúrami, pričom sa úspešnosť určenia tvárových výrazov pohybuje na rozmedzí 60 - 80%. 

Výskum Gablíkovej a Strnádelovej (2016) sledoval schopnosť slovenských učiteľov 

rozoznávať emocionálne výrazy na tvárach žiakov taktiež cez otvorený formát odpovedí. 

Ukázalo sa, že táto úspešnosť sa pohybovala na úrovni 60%. Lyusin a Osyannikova (2016) 

naopak pri schopnosti rozoznávať výrazy emócií nehovoria o univerzalite, ale tvrdia, že táto 

schopnosť sa u rôznych ľudí líši na základe miery ich emocionálnej inteligencie. Killgore et 

al. (2017) upozorňujú, že na rozpoznanie tvárových výrazov emócií vplývajú aj momentálne 

biologické stavy ako napríklad spánková deprivácia, či únava a to hlavne pri výraze smútku a 

radosti.  

 

Budúce zámery 

Aké roly zastávajú rodičia v schopnosti detí správne určiť tvárový výraz emócie? Líšia sa 

primárne emócie v miere ich významnosti v rodinnom prostredí? Ďalšie smerovanie výskumu 

vidíme v zodpovedaní týchto otázok, nakoľko vo výskume pozorujeme rozdiel v rozoznaní 

tvárového zážitku strachu na základe zážitku komunity v rodine. Je možné, že ďalší výskum 

by mohol osvetliť, ktoré emócie a akým spôsobom zohrávajú v rodinnom prostredí kľúčovú 

rolu. Taktiež je dôležité do ďalšieho výskumu zahrnúť skúmanie skutočnosti, ako sú v rodine 

jej jednotlivými členmi vysielané a prijímané neverbálne signály, prípadne aké roly v tomto 

procese zastávajú ženy a aké muži. Odporúčame aj preskúmanie otázky senzitivity na určité 

emocionálne výrazy osobitne u mužov a u žien. Zaujímavé by bolo tiež pozrieť sa na rodinu 

ako na celok a preskúmať tieto otázky na jej vnútornom území. Pohľad jednotlivých členov 

rodiny na seba navzájom by vnášal do zistení vzťahové aspekty, ktoré môžu vstupovať do 

procesovania vzájomných afektívnych odpovedí.  

 

Limity 

Za limit výskumu považujeme nerovnomerné rozloženie ľudí v jednotlivých testovaných 

skupinách. Vekové rozpätie všetkých testovaných participantov sa pohybovalo v rozmedzí od 

18 do 73 rokov, avšak priemerný vek respondentov bol 27,09 rokov. To znamená, že 



76 
 

respondentmi boli predovšetkým respondenti v období mladej, prípadne strednej dospelosti, 

vyššie vekové skupiny ostali zastúpené menej. Toto nerovnomerné vekové zastúpenie mohlo 

ovplyvniť výsledok výskumu rovnako ako nerovnomerné zastúpenie pohlaví v skupinách, 

nakoľko väčšinu výskumného súboru tvorili ženy, muži tvorili len 29% celkového súboru. 

Táto skutočnosť nám nedovoľovala testovať rodové rozdiely, nakoľko by počet v skupinách 

bol nerovnomerný. Za limit taktiež považujeme aj použitie fotky práve jednej ženy a práve 

jedného muža. Pre ďalšiu skúmanie je potrebné použiť fotografie viacerých ľudí s rovnakým 

tvárovým výrazom.  

 

Záver 

Emocionálne výrazy sú naprieč viacerými kultúrami univerzálne, ako naznačuje Ekman 

(1973). V našom výskume sa ukázalo, že respondenti dokázali určiť emocionálne výrazy 

správne vo viac ako polovici prípadov, pričom odpovedali pomocou otvorenej otázky, a teda 

nemali na výber zo súboru emócií. S najvyššou úspešnosťou bolo rozpoznané prekvapenie, a 

to s úspešnosťou vyššou než 87%. Významný rozdiel v zážitku komunity sme zaznamenali 

len u respondentov, ktorí správne rozoznali strach na tvári ženy a tými, ktorým sa tento výraz 

nepodarilo určiť správne. Mesch (2000) zistil, že strach vnímajú citlivejšie ženy ako muži. 

Strach je teda pre ženy typickejšou emóciou než pre mužov. Naše výsledky však naznačujú, 

že len veľmi malá časť rozdielu medzi jednotlivcami ktorí správne a nesprávne určili výraz 

strachu môžeme pripisovať práve zážitku komunity v rodine. V prípade ostatných emócií na 

tvári ženy a zážitkom komunity v rodine sme významný rozdiel nezaznamenali. Rovnako 

tomu bolo v prípade výrazov emócií na tvári muža. 

Ďalším predmetom výskumu by mohlo byť preskúmanie toho, ktoré emócie zohrávajú v 

rodinnom prostredí kľúčovú rolu. Aj keď je dávno známe, že tvárové výrazy primárnych 

emócií sú naprieč rôznymi kultúrami univerzálne, ukazuje sa, že aj zážitok komunity v rodine 

by mohol do určitej miery formovať túto schopnosť v prípade konkrétnych emócií, ako je 

napríklad strach.  
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Abstract: In social psychology, imagined contact is considered an effective strategy for 
prejudice reduction, especially when combined with common ingroup identity model. Yet the 
experiments carried out in Slovakia so far are not conclusive. This paper presents qualitative 
data from two experiments that tested whether imagining contact under common ingroup 
identity reduced prejudice against the Roma (N=108) and the immigrants (N=93). In both 
experiments, there was no significant differences between the common ingroup identity and 
standard imagined contact conditions. Qualitative analyses suggest that under common 
ingroup identity, the participants imagined their interaction partner, an immigrant, more 
through her internal, typically human attributes, than through external, physical attributes. 
Under the common ingroup identity, the imagined Roma interaction partner was described 
more positively than in the control condition, but was not perceived as a typical outgroup 
member. The use of imagined contact as an educational intervention to reduce prejudice is 
discussed. 

Key words: imagined contact, common ingroup identity model, Roma, immigrants, prejudice 

Abstrakt: Predstavovaný kontakt je v sociálnej psychológii považovaný za účinnú stratégiu 
zmierňovania predsudkov, pričom má silnejší efekt v prípade, ak je kombinovaný s modelom 
spoločnej skupinovej identity. Výsledky experimentov realizovaných na Slovensku však nie 
sú presvedčivé. Príspevok prezentuje kvalitatívne dáta z dvoch experimentov, ktorých cieľom 
bolo testovať, či predstava pozitívnej interakcie v podmienke spoločnej skupinovej identity 
zmierňuje predsudky voči Rómom (N=108) a imigrantom (N=93). V oboch experimentoch 
nebol signifikantný rozdiel medzi podmienkou spoločnej skupinovej identity a štandardného 
predstavovaného kontaktu na úrovni postojov, anxiety, ani behaviorálnych intencií. 
Kvalitatívne dáta však naznačujú, že v podmienke spoločnej skupinovej identity si 
participanti predstavovali interakčného partnera – imigranta viac prostredníctvom jeho 
vnútorných, typicky humánnych atribútov, než prostredníctvom vonkajších, fyzických 
atribútov. Rómovia v experimentálnej podmienke so spoločnou identitou boli opisovaní 
pozitívnejšie ako v kontrolnej podmienke so spoločnou identitou, neboli však vnímaní ako 
typickí predstavitelia nečlenskej skupiny. Text diskutuje použiteľnosť predstavovaného 
kontaktu ako intervencie v školskom prostredí. 

Kľúčové slová: predstavovaný kontakt, model spoločnej skupinovej identity, Rómovia, 
imigranti, predsudky 
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ÚVOD 
Predstavovaný kontakt, teda mentálna simulácia interakcie medzi príslušníkmi členskej 

a nečlenskej skupiny, je v sociálnej psychológii považovaný za účinnú stratégiu zmierňovania 

predsudkov v afektívnej, kognitívnej aj behaviorálnej rovine (Miles & Crisp, 2014). Výsledky 

experimentov realizovaných na Slovensku však nie sú presvedčivé, keďže len v jednej 

z viacerých štúdií sa preukázal efekt predstavovaného kontaktu na afektívnu zložku postojov 

voči Rómom (Lášticová & Findor, 2015; Lášticová, Andraščiková, & Kočišová, 2015; 

Lášticová, Abraham & Baboš, under review; Szecsányiová, 2016; Petrík & Broniš, 2017). 

Efekt predstavovaného kontaktu je možné posilniť tak, že príslušníci členskej skupiny si 

predstavujú seba samých aj príslušníkov nečlenskej skupiny ako príslušníkov spoločnej väčšej 

skupiny (napr. spolužiaci v škole či kolegovia v práci). Tento proces sa deje na princípe 

dekategorizácie a rekategorizácie, pričom dôležitou sa stáva predovšetkým príslušnosť ku 

spoločnej skupine, v zmysle princípov modelu spoločnej identity (Gaertner et al., 1993). 

Takáto reprezentácia členskej aj nečlenskej skupiny ako patriacich do spoločnej nadradenej 

(angl. superordinate) kategórie má pozitívne kognitívne, afektívne aj behaviorálne dôsledky 

(Gaertner et al., 2014, viď obr. 1).  

Obrázok 1 – Model spoločnej identity (Gaertner et al., 2014)  

 

 
 

Vezzali a kol. (2015) ukázali, že predstavovaný kontakt v podmienke spoločnej skupinovej 

identity vedie k pozitívnejším behaviorálnym intenciám voči imigrantom v porovnaní s 

podmienkou štandardného predstavovaného kontaktu (Vezzali et al., 2015).  V ich 
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experimente 2, z ktorého vychádzame v tomto texte, boli participant/ky rozdelení do štyroch 

skupín: dvoch experimentálnych a dvoch kontrolných. V experimentálnej podmienke 

predstavovaného kontaktu s modelom spoločnej identity boli požiadaní, aby si predstavili, že 

majú v škole za úlohu vytvoriť spoločnú prezentáciu so spolužiakom (spoločná nadradená 

identita), ktorý je imigrant. Na posilnenie pozitívneho efektu predstavy si mali participant/ky 

tiež predstaviť, čo sa o novom spolužiakovi dozvedeli a ako sa počas predstavovanej 

interakcie spolužiak cítil. Podmienka štandardného predstavovaného kontaktu obsahovala 

zadanie predstaviť si pozitívnu interakciu s príslušníkom nečlenskej skupiny, bez zmienky 

o spoločnej nadradenej skupine. V prvej kontrolnej skupine si mali predstaviť pozitívnu 

interakciu s neznámym človekom v podmienke spoločnej identity, ale bez špecifikácie jeho 

skupinového členstva a v druhej si mali predstaviť takúto interakciu aj bez zmienky 

o spoločnej identite. Výsledky Vezzaliho a kol. (2015) ukázali, že zdôraznenie príslušnosti k 

spoločnej skupine má pozitívnejší vplyv na kontaktné intencie aj intencie k pomáhajúcemu 

správaniu voči imigrantom než štandardný predstavovaný kontakt, ktorý nezdôrazňuje 

spoločnú identitu (Vezzali et al., 2015).  

V nasledujúcom texte predstavíme dve štúdie. V prvej sme skúmali vplyv predstavovaného 

kontaktu v podmienke spoločnej skupinovej identity na predsudky voči Rómom, a v druhej na 

predsudky voči imigrantom.  

ŠTÚDIA 1 

Participanti a metódy 

Cieľom experimentu 1 (podrobnosti in Pavlíčková, 2017) bolo testovať, či predstava 

pozitívnej interakcie v podmienke spoločnej skupinovej identity zmierňuje predsudky voči 

Rómom. Participantmi (N=108) boli študent/ky 1. ročníka rôznych odborov FSEV UK. 

Predpokladali sme, že participant/ky v experimentálnej podmienke predstavovaného kontaktu 

a spoločnej skupinovej identity budú vykazovať pozitívnejšie postoje, nižšiu anxietu a vyššiu 

mieru približujúcich behaviorálnych intencií než participant/ky v podmienke štandardného 

predstavovaného kontaktu a v kontrolných skupinách. Takisto nás zaujímalo, aké budú 

reprezentácie Róma v podmienke spoločnej identity, aké emócie sa spájajú s prežívaním 

predstavovaného kontaktu a tiež či u participant/iek došlo k zaujatiu perspektívy interakčného 

partnera. Situáciu predstavovaného kontaktu za podmienky spoločnej skupinovej identity sme 

operacionalizovali cez predstavu spoločnej letnej brigády s rómskym kolegom, ktorá 

obsahovala spoluprácu a pozitívny výsledok. V druhej experimentálnej podmienke si 

participant/ky predstavovali pozitívnu a kooperatívnu interakciu s neznámym chlapcom, 
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ktorého skupinové členstvo nebolo špecifikované – išlo opäť o predstavu letnej brigády. 

V prvej kontrolnej skupine si participant/ky predstavovali pozitívny rozhovor s Rómom 

a v druhej pozitívny rozhovor s neznámym chlapcom. Následne boli požiadaní, aby popísali 

priebeh interakcie, ako aj svoje pocity a pocity interakčného partnera. 

Výsledky  

Výsledky ukázali, že rozdiely v postojoch voči Rómom medzi všetkými štyrmi skupinami sú 

štatisticky aj vecne len hranične signifikantné (p = 0,063, ε² = 0,07). Najvyšší priemer 

dosiahla experimentálna skupina s podmienkou spolupráce a najnižší kontrolná s podmienkou 

spolupráce (p = 0,022). V experimentálnej podmienke so spoločnou identitou vykazovali 

participant/ky o niečo málo pozitívnejšie postoje ako v kontrolnej skupine so spoločnou 

identitou. Hypotéza o zníženej anxiete a pozitívnejších behaviorálnych intenciách sa 

nepotvrdili.  

Pri analýze kvalitatívnych dát, získaných z opisov predstavovanej interakcie, sme sa najprv 

zamerali na to, či rómsky interakčný partner je v podmienke spoločnej identity popisovaný 

ako typický predstaviteľ nečlenskej skupiny (a negatívne stereotypizovaný), ako výnimka z nej 

alebo je opisovaný skôr neutrálne (porov. Lášticová, Andraščiková, & Kočišová, 2015).  

V experimentálnej podmienke so spoločnou identitou bolo spolu 29 participant/iek, pričom až 

20 z nich popisovalo predstavovaného rómskeho kolegu skôr neutrálne, bez špecifikovania či 

už jeho odlišnosti od členskej skupiny (etnická majorita) alebo spoločných znakov s 

nečlenskou skupinou (rómska minorita). Napr. P84: ,,...mladý chalan v mojom veku. Celkom 

sme si sadli. Navrhla som, aby sme sa dohodli čo kto spraví a v prípade nejakých nejasností 

to dorobíme spolu.“ alebo P82: „Bol to vyšší mladý chalan okolo 28 rokov. Začiatky 

spolupráce boli rozpačité, avšak rýchlo sme si našli cestu.“. Len dvaja participant/ky v 

experimentálnej podmienke so spoločnou identitou svojho kolegu opisovali prostredníctvom 

negatívnych stereotypov, napr.: ,,Môj kolega bol celkom fajn kým nepršalo, pretože potom 

strašne zapáchal. Dobre tancoval a vedel aj pekne spievať, avšak niekedy bolo jeho správanie 

neoprávnene agresívne (P6)“. V porovnaní s malým počtom negatívne stereotypných 

predstáv, až 7 participant/iek vnímalo rómskeho kolegu skôr ako výnimku z nečlenskej 

skupiny: ,,to nebol ´len taký Róm´ akých vidíme v osadách, keďže pracuje (P80)“ alebo ,,bol 

slušne vychovaný, snažil sa svojím správaním vymaniť z nálepky ‚klasický Róm‘ (P85)“.  

Výpovede participant/iek sme ďalej rozdelili do 6 kategórií (tabuľka 1), ktorým sa budeme 

bližšie venovať v nasledujúcom texte.  
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Tabuľka č. 1  

Kategórie, prostredníctvom ktorých bol popisovaný rómsky interakčný partner 

Kategória opisu N 

Výzor Róma  13  

Vlastnosti a správanie Róma  32  

Záujmy a schopnosti Róma  9  

Socioekonomické pozadie Róma  5  

Pocity participant/ky pri predstave  37  

Vnímané pocity Róma pri predstave  29  

 

Ak participant/ky opisovali výzor Róma z predstavy, zameriavali sa predovšetkým na vek 

(,,Mladý chalan (P77)“) či oblečenie (napr. ,,Nosil výhradne svetlé oblečenie a trištvrťové 

nohavice. Na hlave nosil klobúk zo slamy (P21)“. Objavili sa aj opisy telesnej stavby, farby 

pokožky (,,Môj rómsky kolega bol silnejšej postavy (P21)“ a ,,tmavej pleti (P7)“) aj miery 

atraktívnosti kolegu (,,Pravdupovediac, bol aj celkom pekný (P84).“).  

Až na jeden prípad boli Rómom v predstavách pripisované pozitívne vlastnosti a správanie. 

Boli opakovane opisovaní ako milí (napr. P17), pracovití (napr. P9) a zábavní (napr. P81). 

Participant/ky spomínali aj spoľahlivosť (napr. P17) a ochotu spolupracovať (P2). Uvádzali 

tiež podobnosť svojich záujmov so záujmami rómskeho kolegu (,,mali sme toho veľa 

spoločného (P6)“). Taktiež spomínali záujmy stereotypne pripisované Rómom ako tanec a 

spev (,,má rád hudbu (P79)“). Spoločné záujmy participant/iek s kolegom však boli 

evidentnejšie v kontrolnej podmienke so spoločnou identitou (6 participant/iek), kde bol 

kolega implicitne príslušníkom etnickej majority.  

Socioekonomické pozadie Róma z predstavy bolo v porovnaní s ostatnými kategóriami 

spomínané menej, a to najmä ťažšie životné podmienky Rómov a početné rodiny (,,...žije v 

rodine, ktorá nie je kompletná, ale s otcom, ktorý s nimi nebýva sa stretáva a majú dobrý 

vzťah, má 5 súrodencov, ... žije v rómskej osade (P11)“ alebo ,, Iste má viacej skúseností s 

drsným životom ako ja. On pochopil, že ja som to mala v živote ľahšie. (P80)“).  
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A ako sa participant/ky pri týchto predstavách cítili? Opakovali formulácie ako „príjemne, 

pozitívne a uvoľnene“ zo zadania predstavy, hoci v experimentálnej podmienke so spoločnou 

identitou to bolo menej časté (13 výrokov) ako v experimentálnej podmienke bez spoločnej 

identity (20 výrokov). Niektorí participant/ky zdôrazňovali, že sa necítia inak len preto, že ich 

interakčný partner je Róm (,,Cítila som sa úplne normálne. Nemala som ani dôvod sa cítiť zle. 

Voči Rómom nemám žiadne predsudky. (P4)“, ,,Od začiatku som s tým nemal problém, bral 

som ho samozrejme, ako plnohodnotného človeka. (P20)“). U iných sa zase opakoval vzorec 

nepríjemného pocitu na začiatku predstavy, ktorý bol neskôr nahradený pozitívnymi pocitmi 

(,,Keď zadali úlohu cítila som nervozitu, znechutenie – jednak, že spolupráca je namáhavejšia 

a jednak, že má rómsky pôvod. Keď som ho však trochu spoznala, veľmi dobre sa mi 

pracovalo, a po práci som sa tešila na ďalšie stretnutie v robote. (P77)“).  

Čo sa týka zaujatia perspektívy rómskeho kolegu, participant/ky mu venovali menší priestor 

než vlastným pocitom. Najčastejšie tvrdili, že interakční partneri sa cítili podobne ako oni 

sami alebo ich pocity označovali len za príjemné. Niektorí však popisovali strach zo strany 

Rómov, či budú prijatí a ich radosť z toho, že participant/ky ich rešpektovali (,,Určite sa aj on 

cítil normálne, keďže som ho nijak neodsudzovala. (P4)“, ,,Myslím, že sa cítil pyšne (v 

dobrom) a bol rád, že nie všetci Slováci sú ako kotlebovci, ktorí by Rómov vyvraždili a zavrhli 

(P18)“). U experimentálnej skupiny bez spoločnej identity boli vyjadrenia ohľadom 

ne/prijatia trochu silnejšie – viac zdôrazňovali nečlenstvo Rómov v ich členskej skupine a 

viac hovorili o tom, že Rómovia boli šťastní, že sa s majoritou mohli rozprávať – 7 výrokov.)  

 

Vo všeobecnosti boli Rómovia v experimentálnej podmienke so spoločnou identitou vnímaní 

pozitívnejšie ako v podmienke bez spoločnej identity. Neboli však vnímaní ako typickí 

predstavitelia nečlenskej skupiny, opisovaní boli skôr neutrálne alebo ako výnimky z 

negatívneho stereotypu, ktoré sa nálepky ,,Róm“ snažia zbaviť. Spolupráca bola opisovaná 

ako bezproblémová, hoci počas zberu dát sme sa stretli aj s poznámkami ohľadom 

nerealistickosti toho, že by participant/ky mali s Rómom príležitosť vôbec niekedy 

spolupracovať.  

ŠTÚDIA 2 

Metódy a participanti 

Cieľom druhého experimentu (podrobnosti in Poslon, 2017) bolo testovať, či predstava 

pozitívnej interakcie v podmienke spoločnej skupinovej identity zmierňuje predsudky voči 
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imigrantom. Participantmi (N=93) boli študent/ky stredoslovenského gymnázia. 

Predpokladali sme, že participant/ky v podmienke predstavovaného kontaktu a spoločnej 

skupinovej identity budú mať pozitívnejšie postoje, budú pociťovať menšiu úzkosť, menšiu 

mieru medziskupinovej hrozby a budú mať pozitívnejšie prosociálne behaviorálne intencie 

než participant/ky v podmienke štandardného prestavovaného kontaktu a v oboch kontrolných 

podmienkach. Takisto nás zaujímalo, aké kategórie budú participant/ky používať na 

popisovanie predstavovanej interakcie a či bude rozdiel medzi predstavovaným kontaktom so 

spoločnou skupinovou identitou a štandardným predstavovaným kontaktom. Podobne ako 

v štúdii 1 sme mali dve experimentálne a dve kontrolné podmienky, pričom v podmienke 

predstavovaného kontaktu a spoločnej skupinovej identity si participant/ky predstavovali 

interakciu s novým spolužiakom/spolužiačkou, ktorý/á je imigrant/ka, a s ktorým spoločne 

zorganizujú úspešnú zbierku na školské tablety. 

Výsledky 

Podobne ako v štúdii 1, ani jedna z hypotéz ohľadom postojov, anxiety, hrozby či 

prosociálnych behaviorálnych intencií sa nepotvrdila. Tematická analýza kvalitatívnych 

výpovedí participant/iek, v ktorých popisovali priebeh predstavovanej interakcie, však opäť 

priniesla zaujímavé výsledky (tabuľka 2). V nasledujúcom texte porovnávame výpovede 

v podmienke spoločnej skupinovej identity a štandardného predstavovaného kontaktu. 

Len málo opisov interakcie bolo negatívnych (8 z  59 v oboch experimentálnych 

podmienkach), väčšina participant/iek si ju predstavovala ako pozitívnu, či prinajmenšom 

neutrálnu. Keďže vzorka dominantne pozostávala z dievčat (N = 80) a počet chlapcov 

v oboch  experimentálnych podmienkach bol malý (N = 11), pričom viacerí si scenár 

predstavovali ako negatívny, nasledujúca analýza sa sústredí na dáta od dievčat, ktoré si 

predstavovali interakciu s imigrantkou Fatimou (chlapci si predstavovali interakciu 

s Ahmedom).  

Reprezentácie Fatimy sme opäť rozdelili na tie, ktoré sa týkajú jej interných a externých 

atribútov. Participanti Fatimu najčastejšie opisovali ako “milú” (26x), ďalej ako “hanblivú”, 

“tichú”, “nesmelú“, “skromnú“ –  spolu 18x). Pokiaľ ide o jej vonkajší vzhľad, zväčša bola 

opisovaná ako tmavovlasá, tmavooká, s tmavšou pleťou. Kým v podmienke spoločnej 

skupinovej identity len jedna participantka spomenula Fatiminu národnosť (Iránka), 

v podmienke štandardného predstavovaného kontaktu to bolo až 9 participantiek (Arabka, 

Sýrčanka, Iránka, Afričanka, Indka). Podobne, 16 participantiek v štandardnej podmienke 
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referovalo k jej fyzickému vzhľadu,  kým v podmienke spoločnej skupinovej identity to boli 

len 4 participantky.  

Viaceré participantky v oboch podmienkach uvádzali, že si dávali pozor na to, čo hovoria, aby 

Fatimu neurazili alebo nezranili: “Dúfam, že jej nevadili moje otázky“ (P64), “Bála som sa, že 

nejako urazím ju (alebo jej kultúru)” (P16). Pokiaľ ide o Fatimine pocity, participantky 

zväčša uvádzali, že má strach, a cíti sa byť vylúčená: „Možno sa bála, či ju ľudia prijmú 

medzi seba“ (P30). Niektoré participantky uvádzali, že sa bojí o svoju budúcnosť 

a o budúcnosť svojej rodiny. V oboch podmienkach sa tiež vyskytla zmienka o tom, že Fatima 

našla v predstavovanej interakcii útechu, pričom tieto opisy sme metaforicky nazvali „ja ako 

záchranca“. Tieto participantky sa domnievali, že sú jediné, kto Fatimu neodsudzuje a že sa 

konečne môže porozprávať s niekým, kto jej rozumie: “Bola vďačná, že sa môže s niekým 

porozprávať” (P37), “So mnou sa cítila bezpečne” (P4). 

Viaceré participantky uvádzali, že podobne ako Fatima, aj ony sa na začiatku predstavovanej 

situácie cítili nepríjemne a úzkostne, ale po chvíli tieto pocity zmizli: “Mala som zmiešané 

pocity voči imigrantom, ale mýlila som sa, bola veľmi milá a priateľská” (P42), “po chvíli 

som si uvedomila, že nie je až taká odlišná ako my ostatní” (P76), “bála sa, bola opatrná, ale 

akonáhle som jej ukázala, že sa nemusí báť a že mi môže dôverovať, bol z nej úplne iný človek 

(alebo bol úplne iný človek zo mňa?)“ (P62). Vo voľných výpovediach sa tiež vyskytlo 

množstvo zmienok o ich novom priateľstve, ako aj o zámeroch pre budúci kontakt: „Mala 

som pocit, že jej môžem povedať čokoľvek... nemali sme problém s trápnym tichom, ako to 

býva v mnohých rozhovoroch“ (P31). Zmienok o priateľstve  a budúcom kontakte bolo viac 

v podmienke so spoločnou skupinovou identitou (tabuľka 2).  

Zaujímali nás tiež zmienky o sociálnej projekcii, teda podobnostiach medzi participantkami 

a Fatimou, keďže sa predpokladá, že táto je silnejšia, ak participanti robia úsudky o členských 

skupinách: “Bola tiež trochu sarkastická, takže sme si dobre rozumeli” (P54), “Zistila som, že 

sme dosť podobné” (P30). Možno predpokladať, že zmienky o sociálnej projekcii naznačujú, 

že participantky rekategorizovali Fatimu ako niekoho, kto patrí do spoločnej skupiny. Tieto 

zmienky boli častejšie v podmienke so spoločnou skupinovou identitou, než v podmienke 

štandardného predstavovaného kontaktu. Ďalšou kategóriou, ktorá bola špecifická pre 

podmienku spoločnej identity, boli reprezentácie spolupráce medzi participantkami 

a Fatimou. Takmer tretina (10 z 27) opisov sa týkala dobrej spolupráce a úspešnej tímovej 
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práce. V tomto zmysle bola Fatima opisovaná ako zábavná, tvorivá, s množstvom dobrých 

nápadov.  

Tabuľka 2: Reprezentácie predstavovanej interakcie s Fatimou v podmienke spoločnej 

identity a štandardného predstavovaného kontaktu 

 

ZÁVER 

V dvoch experimentoch sme testovali efekt predstavovaného kontaktu v podmienke spoločnej 

skupinovej identity (Vezzali et al. 2015; Gaertner & Dovidio, 2014) na predsudky voči 

Rómom a imigrantom. Kvantitatívne analýzy neukázali signifikantné rozdiely v závislých 

premenných medzi experimentálnymi a kontrolnými skupinami. Kvalitatívne dáta však 

naznačujú, že v podmienke spoločnej skupinovej identity si participanti predstavovali 

interakčného partnera – imigranta viac prostredníctvom jeho vnútorných, typicky humánnych 

atribútov, než prostredníctvom vonkajších, fyzických atribútov. Rómovia v experimentálnej 

podmienke so spoločnou identitou boli opisovaní pozitívnejšie ako v kontrolnej podmienke, 

neboli však vnímaní ako typickí predstavitelia nečlenskej skupiny. Je preto potrebné testovať 

 Predstavovaný kontakt 

v podmienke spoločnej 

skupinovej  identity 

Štandardný predstavovaný 

kontakt 

Vnútorné atribúty 24 14 

Vonkajšie atribúty 7 19 

„Ja ako záchranca“ 5 4 

Obavy, že Fatima bude urazená 7 8 

Fatima sa bojí, prežíva smútok 7 13 

Zmena v postojoch participant/ky 9 4 

Priateľstvo/budúci kontakt 11 3 

Sociálna projekcia 15 5 

Spolupráca 10 0 
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ďalšie situácie, v ktorých by sa pracovalo aj s typickou predstavou príslušníkov nečlenských 

skupín, alebo by sa táto typická predstava naopak explicitne spochybňovala. Množstvo 

pôvodných experimentov využívajúcich predstavovaný kontakt navyše imagináciu realizuje 

v individuálnych podmienkach, ktoré pripomínajú skôr psychoterapeutické sedenie, než 

školské vyučovanie. To však môže byť problém v školskom prostredí, pre ktoré bola táto 

technika pôvodne zamýšľaná, keďže väčšina aktivít v škole prebieha kolektívne, v rámci 

triedy. V budúcnosti je napokon potrebné preskúmať efekt predstavovaného kontaktu v 

podmienkach individuálnej, nie kolektívnej imaginácie, a takisto je potrebné namiesto 

jednorazovej intervencie robiť intervencie opakované. Možno si však položiť otázku, či práve 

predstavovaný kontakt je tou najvhodnejšou intervenciou v prostrediach, kde sú predsudky, 

predovšetkým voči Rómom, hlboko normatívne zakotvené. 
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Abstract: Fighting prejudice and discrimination is an urgent social challenge of high 
importance. Receiving only few contradictory findings or criticism, imagined intergroup 
contact intervention (IIC) is being considered an effective tool for reducing prejudice towards 
various stigmatized groups such as the elderly, immigrants, members of ethnic minorities or 
people with mental illness. With their meta-analysis based on a set of 70 international studies, 
Miles and Crisps (2014) came up with decisive evidence on the positive IIC effect on all 
crucial aspects of intergroup bias: attitudes, intentions, emotions, and behavior. Yet, the 
intervention repeatedly failed to succeed in Slovak conditions, and the explanation is still 
missing. Thus, the aim of the present paper is to provide a review and reflection on the past 
decade of the IIC research in Slovakia, and to discuss possible reasons for the inconsistency 
between local and international findings. The authors suggest possibilities of enhancing the 
impact of the IIC technique in Slovakia as a way to promote positive attitudes and tolerance 
toward outgroups. 
 
Keywords: imagined contact hypothesis, prejudice 
 
Abstrakt: Boj proti predsudkom a diskriminácii je urgentný sociálny problém vysokej 
priority. S iba pár protichodnými zisteniami a kritikou je intervencia predstavovaného 
kontaktu (IIC) považovaná za efektívny nástroj na redukovanie predsudkov voči rôznym 
stigmatizovaným skupinám, ako napríklad starší ľudia, imigranti, členovia etnických minorít 
alebo ľudia s mentálnymi chorobami. Prostredníctvom meta-analýzy postavenej na 70 
medzinárodných štúdiách Miles a Crisps (2014) priniesli presvedčivé dôkazy o pozitívnych 
efektoch IIC na všetky aspekty medziskupinových tendencií: postoje, zámery, emócie 
a správanie. Napriek tomu sa intervencia opakovane ukázala ako neúčinná v slovenských 
podmienkach a vysvetlenie stále chýba. Cieľom tejto štúdie je poskytnúť prehľad a reflexiu 
poslednej dekády výskumu IIC na Slovensku a diskutovať o možných dôvodoch rozporu 
medzi lokálnymi a svetovými zisteniami. Autori navrhujú možnosti posilnenia vplyvu 
intervencie predstavovaného kontaktu na Slovensku ako cesty k posilneniu pozitívnych 
postojov a tolerancie voči nečlenským skupinám.  
  
Kľúčové slová: hypotéza predstavovaného kontaktu, predsudky 
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INTRODUCTION 

G. Allport, in his classic book The Nature of Prejudice (1954/2004), defines the various 

degrees of dangerous behavior to which prejudice leads in the range from slandering to 

exterminating. Following Allport's logic, the development and research of tools effective in 

reducing prejudice may lead to the prevention of its negative consequences. This is one of 

many reasons why modern handbooks of social psychology underline the importance of 

tackling the problem of prejudice which leads to discrimination (e.g. Bodenhousen & 

Richeson, 2010). 

Imagined intergroup contact is an easily applicable prejudice-reducing intervention first 

proposed by Turner, Crisp and Lambert (2007). Intervention combines two factors. First is the 

Allport's contact hypothesis which claims that intergroup contact between two groups meeting 

criteria of equal status, common goals, intergroup cooperation, support of third sides and 

personal interaction, leads to reducing prejudice and enhancing positive attitudes between 

groups (Allport, 1954/2004; Pettigrew & Tropp, 2006). Second is the presumption that mental 

imagination stimulates the same neurological, emotional and motivational responses as real 

empirical experience (Kosslyn, Thompson, & Ganis, 2006). Meta-analytic test of imagined 

intergroup contact shows that positive interaction with an outgroup member can reduce 

prejudice and encourage positive intergroup behavior. Quantitative review of over 70 studies 

provided data on imagined contact´s effects on four key measures of intergroup bias: 

attitudes, emotions, intentions, and behavior (Miles & Crisp, 2014). Recent research of 

imagined intergroup contact in the Slovak Republic is contrary to global findings and there 

are only a couple of studies explaining the possible reasons (e.g. Lašticová & Findor, 2015). 

Following Miles and Crisp, we are trying to “move beyond the debate about whether 

imagined contact works, to focusing on what prevents it from working, and what facilitates its 

effectiveness” (2014, p.21). 

IIC critique and experience from Slovakia 

In spite of majority of studies support the effects of imagined contact, there has been some 

arising critique of this intervention. Bigler and Hughes (2010) say that simulated contact 

interventions are appealing because they require little effort or costs, but are unlikely to 

produce meaningful attitude change. They are proposing several arguments, e.g.: 

1. Interventions do not require forging of actual bonds or friendships, not even 

engaging an individual to learn about minority problems, history and culture. 
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Simulated contact intervention only demands from the prejudiced persons to 

pretend they would engage in a one-time meeting. Erasing prejudice needs much 

more time. 

2. Based on the observation of measured standard deviations among data sets, 

interventions often produce effect only among a subsample of participants. This 

means that a significant portion of the simulated contact participants ended the 

procedure with intergroup bias levels equal to or greater than those of participants 

in the control condition. 

3. Intervention relies heavily on self-report measures of attitudes. 

4. Effects of simulated social contact have never been shown to be lasting. The 

broad range of intervention literature indicates that long-term assessments 

typically show decreases in effects.  

5. Statistically significant differences measured among control and experiment 

groups in intervention studies are often practically unimportant. 

In their experimental study, Dermody, Jones and Cumming (2013) found that imagined 

contact did not lead to explicit or implicit attitude change toward male homosexuals. Findings 

demonstrated that imagined contact alone had no beneficial effect on attitudes toward male 

homosexuals and participants in the unrelated imagery control group exhibited the lowest 

level of prejudice on the explicit measure. Trying to explain their results, they assume low 

normative initial level of prejudice towards chosen outgroup. This fact made the effect of the 

intervention to reduce the prejudice impossible. The next factor leading to no effect of 

intervention could be only a 2-minute imagining task given to the students. Researchers 

propose that future studies in this area should employ a 5-minute imaginal exposure 

condition. The authors also refer to the fact that previous findings in the area of imagined 

intergroup contact were derived from the same laboratory so there may be subtle procedural 

or contextual influence that is shaping either their, or Crisp's and his co-workers', findings.  

The efficacy of imagined contact was also researched by Koball and Carels (2015). 

Furthermore, they compared the effects of intervention with the condition of direct contact 

using an outgroup of obese people. Their research is highlighting the potential and 

effectiveness of intergroup direct contact to reduce weight bias and increase behavioral 

intentions to engage in interactions with overweight and obese persons. On the other hand, 
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contrary to the previous research, indirect contact, vicarious and imagined, did not impact 

explicit weight bias or behavioral intentions. As an explanation, they point out the 

examination of the responses to the manipulation of check questions. Participants in the 

imagined condition rated their interactions as less realistic, less positive and less friendly than 

the direct contact group. Researchers saw a limitation of their study in the difference between 

methodologies used in the experimental conditions: participants in the direct contact condition 

interacted face-to-face for 9 minutes, whereas the imagined contact group occurred online and 

for 1 minute. The reaction to this difference is Koball's and Carel's encouragement of further 

research focused on laboratory vs. online settings.  

To explore this promising idea on attitude change a project VEGA 2/0079/15, Imagined 

Contact as a Tool to Improve Prejudice was conducted in Slovakia. In table 1, we are 

reviewing diploma theses from Slovakia, concerning imagined intergroup contact. All of these 

theses have been conducted between 2015 and 2017, most of them affiliated to the project. 

Our focus is on the discussions and researchers' opinions on the possibilities of developing 

imagined contact technique for reducing prejudice in various outgroups- immigrants, 

exchange students, obese people, Romani people, and schizophrenics. Majority of studies did 

not support the effectiveness of imagined contact in reduction of prejudice. Effect of imagined 

contact in the studies by Kočišová (2015) and Petrík (2017) was small to medium.  

Table 1. Diploma theses research studies 

Thesis name & Authors Participants/Ag

e 

Outgroup Measures/Results Discussion (authors reasons for 

not verifying hypothesis) 

1. Imagined Intergroup Contact 

and Common Ingroup Identity 

Poslon/Lášticová (2017.fsev.uk) 

N = 93, 

high school 

students 

 

Immigrants Intergroup attitudes  

F(3.89) = .847, p = 

.472  (η2= .029) 

 

Intergroup anxiety  

χ2(3) = 2.400, p = 

.494 (ɞ2= .026) 

 

Perceived intergroup 

threat 

χ2(3) = 2.630, p = 

.452 (ɞ2= .028) 

 

a) Intergroup contact effects vary 

by the target outgroup- Intervention 

is more effective in participants 

with stronger initial prejudice. 

 

b) Repeating the imagined contact 

intervention more times could have 

stronger impact on people´s 

attitudes than only one time. 
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Helping behavioral 

intentions  

χ2(3) = 2.00, p = .57 

2.Hypotéza predstaveného 

kontaktu: prebratie perspektívy 

a postoje voči zahraničným 

študentom [Imagined Contact 

Hypothesis: Perspective Taking 

and Attitudes towards Exchange 

Students] 

Salingerová/Broniš (2017.fsev.uk) 

N = 114; college 

students 

Exchange 

students 

Intergroup anxiety 

M-W U = 1375,00, p 

= .531 (rm = 0,06) 

 

Intergroup trust 

M-W U = 1425,0, p = 

.0742 (rm = 0,03) 

 

Intergroup attitudes 

M-W U = 1358,5, p = 

.465 (rm = 0,07) 

a) Differences between control and 

experimental groups with meeting 

outgroup members in previous 

contact 

 

b) Participants may approach 

imagined interaction with 

prevention focus rather than 

regulatory focus. 

 

c) Collecting data online 

3.Hypotéza predstaveného 

kontaktu: elaborácia kontaktu 

[Imagined Contact Hypothesis: 

Elaboration of Contact] 

Mathernová/Broniš (2015.fsev.uk) 

N = 93; college 

students 

Obese people Intergroup trust 

F(3,88) = 0,04, p = .99 

(rm= 0,04) 

 

Intergroup anxiety 

K-W(3) = 0,29, p = 

.96 (rm = 0,003) 

 

Approach/avoidance 

tendencies 

K-W(3) = 0,50, p = 

.96 (rm = 0,02)  / K-

W(3) = 6,64, p = .09 

(rm = 0,07)  / 

 

Intergroup attitudes 

K-W(3) = 5,68, p = 

.13 (rm = 0,06) 

a) Differences between control and 

experimental groups with meeting 

outgroup members in previous 

contact 

 

b) Some participants may have 

entered to the research with already 

having positive attitudes toward the 

stigmatized group 

 

c) Instruction for closing eyes for 

two minutes burst into various 

reactions in the class, some 

participants may not pay attention 

to the task 

 

d) Presence of the teacher in the 

class during contact may disturb 

students 

 

e) Intervention may have effects on 

explicit attitudes not measured in 

our experiments 

4.Predstavovaný kontakt ako 

nástroj zmierňovania predsudkov 

N = 43; high 

school students 

Roma ethnical 

minority 

Intergroup attitudes 

M-W U = 124,50; p = 

a) Qualitative analysis has shown 

participants were not imagining a 
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voči minoritám? [Imagined 

Contact as an Intervention Tool 

for Prejudice Reduction against 

Minorities?] 

Kočišová/Lášticová 

(2015.fsev.uk) 

.009 (rm = 0,4) 

 

Approach/Avoidance 

tendencies 

t =0,417;  p = .679 (rm 

= 0,06)/M-W U = 

211,50; p = .649 (rm = 

0,07) 

 

Intergroup anxiety 

t = 0,422;  p = .675 

(rm = 0,06) 

 

Intergroup trust 

t = -0,751;  p = .463 

(rm = 0,11) . 

common member of the outgroup. 

 

b) Difficulties in constructing a 

clear and effective imagined 

scenario (who exactly should the 

participants imagine, which from 

the previous imagination scenarios 

suit the best for Slovak context?). 

 

c) In pre-experiment there were 

strong negative representations of 

the outgroup measured. We assume 

that such deep rooted attitudes 

cannot be influenced by a single 

intervention. 

 

e) Repeating the imagined contact 

intervention more times could have 

stronger impact on people´s 

attitudes than only one time sitting. 

5.Úloha kooperácie 

pri zmierňovaní predsudkov voči 

stigmatizovaným minoritám: 

overovanie intervencií 

prostredníctvom predstavovaného 

kontaktu  [The Role of 

Cooperation in Reducing 

Prejudices against Stigmatized 

Minorities: Testing the 

Interventions via Imagined 

Contact] 

Szecsányiová/Lášticová 

(2016.fsev.uk) 

N = 60; college 

students 

Roma ethnical 

minority 

Intergroup Attitudes 

η2 =0,002; p = .938 

 

Empathy 

η2 =0,07; p = .114 

 

Intergroup anxiety 

p = .156;  η2= .006 

 

Intergroup trust 

p = .978;  η2= .0007 

 

Hidden stereotypes 

p = .94;  η2= .002 

a) Differences between original 

studies and Slovak context are too 

big (perceiving participant, 

demographic, history of ethnicity 

…) 

 

b) Qualitative analysis has shown 

that even though the participants 

should have imagined a positive 

interaction, they did not. 

 

c) Qualitative analyses showed 

strong negative representations. We 

assume that such deep rooted 

attitudes cannot be influenced by a 

single intervention. 

6.Predstavovaný medziskupinový 

kontakt a spoločná identita 

[Imagined Intergroup Contact and 

N = 108; college 

students 

Roma ethnical 

minority 

Intergroup attitudes 

p = .063 (ɞ2= 0,07) 

 

Intergroup anxiety 

a) Prejudice against Roma minority 

rooted too much in the participants, 

some of them even refuse to 

imagine cooperation with them. 
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Common Ingroup Identity] 

Pavlíčková/Lášticová 

(2017.fsev.uk) 

p = .238 (ɞ2= 0,04) 

 

Intergroup approach 

tendencies 

p = .977 (ɞ2= 0,001) 

 

b) Quality of the previous contact 

with Roma people was in 

correlation with effects of the 

intervention. People with positive 

previous experience tended to 

change opinion and perceive Roma 

people in a more positive way. 

 

c) Teacher was present in the room 

 

c) Repeating the imagined contact 

intervention more times could have 

stronger impact on people´s 

attitudes than only one time sitting. 

7.Hypotéza predstaveného 

kontaktu v medzikultúrnom 

kontexte [The imagined contact 

hypothesis in intercultural context] 

Petrík/Broniš (2017.fsev.uk) 

N = 133; college 

students 

Schizophrenic

s 

Intergroup fear 

t(84) = -1,94; p = 

.056; d = 0,42 

 

Intergroup attitudes 

M-W U = 662,00; p = 

.0036; (rm = 0,23) 

 

Intergroup anxiety 

t(84) = -1,66; p = 

.102; d = 0,36 

 

 

 

a) Intervention tends to be more 

effective when targeting outgroup 

of people with mental diseases 

 

b) By creating a set of pre-

imagination tasks for 

participants,they were 

moreengagedmore. 

 

c) Imagined scenario took place at 

the airport, we suggest a more 

common place would have better 

impact 

 

d) Many students were present in 

the class doing the imagination task. 

We think imagining task with 

closing eyes can be perceived as a 

sensitive task so we suggest 

applying the task in smaller classes 

8. Zmierňovanie predsudkov voči 

Rómom prostredníctvom 

nepriameho kontaktu 

Reducing Prejudices toward Roma 

N=70; high 

school students 

Roma ethnical 

minority 

Intergroup attitudes  

M-W U= 503, p = 

.208 

 

Social distance 

a) No random selection was used to 

form an experimental and a control 

groups 

 

b) Many participants described 
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by Means of Indirect Contact 

Zimová/Popper 

M-W U=601,5, 

p=.938 

 

Intergroup anxiety  

M-W U= 576,5, 

p=.708 

 

Intergroup trust 

M-W U= 521, p=.303 

 

Helping behavioral 

intentions 

F(1,68)=1,421 p=.237 

stereotypical image of non-

conforming Romas. However, most 

of the participants expressed 

positively charged replies on the 

question, how they would feel with 

a new Roma classmate. 

 

c) Some imagined contact was 

mixed. In positive situation, they 

imagined a “good Roma” and in 

negative situation they imagined 

“bad” Roma. 

 

DISCUSSION 

Majority of studies supported the indirect intervention through imagined contact as an 

effective tool for reducing intergroup prejudice (Miles & Crisp; 2014). Yet, some authors 

pointed out that even though simulated contact interventions are appealing because they 

require little effort or costs, they are unlikely to produce meaningful attitude changes (Bigler 

& Hughes, 2010). Our paper focuses primary on the local context, reviewing critique sources 

and all diploma theses conducted in Slovakia. We summarized authors' arguments and crucial 

notes which could lead to increased efficacy of imagined contact intervention.  

Thus, the researchers recommend to: (1) avoid collecting data online (Koball & Carels, 2015; 

Salingerová, 2017); (2) customize the research settings to secure participants' comfort and 

avoid disturbing factors such as too many students in the class or teacher present in the class 

(Petrík, 2017; Pavlíčková, 2017); (3) repeat the technique with the imagined scenario more 

times for increasing intervention effects (Pavlíčková, 2017; Szecsányiová, 2016; Poslon, 

2015; Kočišová, 2015); (4) expect various effects of the intervention with regard to various 

targeted stigmatized outgroup (Petrík, 2017; Pavlíčková, 2017; Poslon, 2017; Szecsányiová, 

2016); (5)  implement both explicit and implicit attitudes measures; (6) describe rather 

common place possible for the imagined meeting (Petrík, 2017; Kočišová, 2015); (7) ask the 

participants to write down what they were imagining, conduct a qualitative analysis of the 

answers, and exclude participants who failed to imagine positive interactions or common 

member of the outgroup (Szecsányiová, 2016; Kočišová, 2015); (8) construct imagining 

instruction in which participants enter interaction with different types of regulatory focus 
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(Salingerová, 2017). Preventive or promotional focus may condition its expected goal, i.e. 

prevent a failure in an interaction, make a new friend; (9) exclude those participants who 

already entered the research with very positive attitudes toward targeted outgroup and those 

who experienced positive direct contact with the outgroup in the past (Salingerová, 2017; 

Pavlíčková, 2017; Petrík, 2017; Mathernová, 2015; Mathernová, 2015). 

The study showing the most promising results, consistent with the international studies, is the 

one from 2017 with the outgroup of schizophrenics (Petrík, 2017). Looking at results of this 

study, in one factor there was a statistically significant difference in the intergroup attitudes, 

in the second factor of intergroup fear it was marginally significant, and in the third factor of 

intergroup anxiety there was no statistical significance, but still all with low-to-medium effect 

sizes. As for the findings, there was a substantial difference  between groups but all the effects 

were of low-to-medium effect sizes. We assume more participants would show higher impact 

of the intervention. On the other hand, the intervention might not be strong enough and 

produces only weak effects. Positive outcomes of the intervention may also be caused by the 

specific outgroup never targeted in Slovak context before. The authors explain these results 

with (1) having participants sitting comfortably and alone at their desks with free surrounding 

space of at least 1,5m, as imagining requires a sense of basic feeling of safety and intimacy; 

and also (2) including pre-imagining tasks for students before they fulfilled the socio-

demographic items of the questionnaires and later engaged in the imagining task. These pre-

imagining tasks consisted of instructions: ,,Please close your eyes and relax for 30 seconds 

trying to think of nothing,”, following: by: ,,Now, please close your eyes again and imagine 

you are sitting in your dorms/house room.” By the researchers' experience, this considerably 

eliminated any shock or awkward feelings the students may have if they suddenly get the task 

of imagining in the middle of the experiment. This opinion of the importance of experimental 

setting is consistent with other researchers' views who reported some students in the class 

refused to close their eyes and imagine the interaction, they were distracted or burst into 

undesired reactions after receiving the imagining task (Petrík, 2017; Mathernová, 2015; 

Kočišová, 2015). If participants, in our case high school and college students, do not initially 

feel comfortable with undertaking the task of closing eyes and imagining, it opens a question 

of imagined contact usefulness, as the original idea was to include it into education process 

(Crisp, Stathi, Turner & Husnu, 2009). This is the main reason why we suggest a further 

research of imagined manipulations tasks. 
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CONCLUDING REMARKS 

To conclude, we support Brown and Paterson's (2016, p.22) opinion:,, Despite the limitations 

of the indirect contact strategies (such as IIC) and their relatively small effects on prejudice, 

we believe they may constitute a promising strategy for improving intergroup relations.” We 

therefore recommend future empirical search for the best possible imagining instructions and 

experimental settings in which participants undertake the research. Utilizing high quality 

imagined manipulations should warrant its efficacy (Koball & Carels, 2015). Imagining 

scenario should be researched further to achieve required effect. (Kočišová, 2015). 
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Abstract: The research paper describes significant others in the context of attachment theory 
and interpersonal theory. A key concept for understanding to personality of adolescents in 
children's homes is the Knobloch and Knobloch group scheme (1979, 1993, 1999). The 
primary objective of the contribution was investigate and describe the group scheme included 
significant others of our participants. The measurement tool was a printed group scheme with 
additional basic demographic issues and a inquire for identification of each nominated person. 
Pilot results indicate that the number of significant persons and emotional closeness to them 
varies from case to case. On average, the lowest number of significant persons was found in 
the group scheme is found in the categories of intimate partners and subordinates, while the 
greatest number of significant persons was identified among peers and authorities. The 
findings can serve as a baseline for further research in this area, or guide educators and 
professional staff in children's homes who work directly with teenagers 
 
Key words: signicifant persons, teenagers in orphanage, group scheme, attachment. 
 
Abstrakt: Výskumný príspevok popisuje signifikantných druhých v kontexte teórie 
vzťahovej väzby a interpersonálnej teórie osobnosti. Kľúčovým konceptom pre pochopenie 
osobnosti dospievajúcich v detskom domove je skupinová schéma Knoblocha a Knoblochovej 
(1979, 1993, 1999). Primárnym cieľom príspevku bolo zachytiť a popísať skupinové schémy 
a signifikantné vzťahové osoby našich probandov. Nástrojom merania bola skupinová schéma 
v printovej podobe s doplnenými základnými demografickými otázkami a dopytovaním sa 
k identifikácii jednotlivých nominovaných osôb. Pilotné výsledky naznačujú, že množstvo 
signifikantných osôb a emočná blízkosť k nim sa v jednotlivých prípadoch rôzni. Priemerne 
najmenej signifikantných osôb na skupinovej schéme sa vyskytuje v kategóriách intímni 
partneri a podriadení, zatiaľ čo najviac postáv uvádzajú naši probandi medzi rovnocennými 
a autoritami. Zistenia môžu slúžiť pre ďalšie smerovanie výskumu v tejto oblasti, resp. pre 
usmernenie vychovávateľov a odborných zamestnancov v detských domovoch, ktorí priamo 
pracujú s dospievajúcimi.  
 
Kľúčové slová: signifikantné osoby, dospievajúci v detskom domove, skupinová schéma, 
vzťahová väzba. 
 

ÚVOD 

V našom príspevku popíšeme vzťahovú siet dospievajúcich, ktorí vyrastajú v detskom 

domove. Signifikantné vzťahové osoby hrajú kľúčovú úlohu počas obdobia dospievania, 

pričom kvalita vzťahov prispieva k formovaniu identity. V primárnej nukleárnej rodine 

môžeme hovoriť o „otcovskej a materskej identite“ (Matějček, 2007), avšak práve vzťahy 

s rodičmi ako primárnymi vzťahovými osobami sú u dospievajúcich vyrastajúcich dlhšie 

obdobie v detskom domove narušené, deformované, resp. výrazne ambivalentné. Komunita 

v ktorej vyrastajú im ponúka priestor pre vytváranie nových vzťahov, ktoré často nahrádzajú 
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primárne väzby vytvorené v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Vychovávatelia a iní 

odborní, či pomáhajúci personál, ktorí sa v ústavnej starostlivosti spolupodieľa na vytváraní 

takejto komunity, často nahrádza a supluje vzťahové osoby v živote dospievajúceho tínedžera 

v detskom domove. Profesionál, ktorý má zabezpečovať starostlivosť a výchovnú, 

vzdelávaciu činnosť o svojho „zverenca“, je tak často v pozícii náhradnej vzťahovej osoby, čo 

má svoje špecifiká. Cieľom tohto príspevku je priblížiť model skupinovej schémy ako určitý 

interpersonálny rámec osobnosti dospievajúceho a poukázať na niektoré špecifiká, na ktoré 

práve pri formovaní vzťahov dospievajúcich vyrastajúcich v detskom domove narážame. 

Pokúsime sa jednoduchou výskumnou sondou priblížiť aké možné signifikantné osoby 

percipujú vo svojom živote naši probandi vyrastajúci v ústavnej starostlivosti a čo to môže 

znamenať z praktického hľadiska pre komunitu detského domova.  

Vzťahová väzba a signifikantní druhí 

„Hlad malého dieťaťa po láske a prítomnosti matky je rovnako veľký ako hlad po potrave“  

John Bowlby 

Pojem vzťahová väzba, resp. attachment je v odbornej literatúre dobre známy už približne pol 

storočia. V súčasnosti teória vzťahovej väzby patrí k najprepracovanejším 

a najrešpektovanejším multidisciplinárnym konceptom, pričom sa s ňou stretávame na poli 

psychológie (pedopsychológie); psychiatrie a psychoterapie; sexuológie, gynekológie 

a neonatológie; ale tiež pedagogiky, evolučnej psychológie a antropológie. Vzťahovú väzbu 

v zmysle attachment chápeme v tomto prípade v súlade s pôvodným Bowlbyho vymedzením, 

ktorý chápal attachment ako pripútavacie správanie sa dieťaťa k svojej matke (primárne), 

pričom takýto vzorec správania je geneticky zakódovaný a evolučne podmienený. Vzťahová 

väzba je tak biologicky podmieneným systémom pripútavacieho správania sa dieťaťa 

k matke, ktoré je dieťaťu vlastné ihneď po narodení (Bowlby, 2010). Na práce Bowlbyho zo 

60. a 70. rokov nadviazalo množstvo autorov, medzi nimi aj nemecký profesor Brisch (2011a; 

2011b), ktorý sa problematike bezpečnej vzťahovej väzby venuje aj v súčasnosti. Brisch 

(2011a) zdôrazňuje zásadnosť bezpečnej a kvalitnej vzťahovej väzby dieťaťa pre jeho 

prežitie. Hovorí o tom, že ide o vrodenú potrebu dojčaťa vytvoriť si svoje emocionálne 

bezpečie cez telesnú blízkosť k osobe pre vzťahovú väzbu (zvyčajne primárna vzťahová 

osoba – matka, prípadne náhradná, ktorá zabezpečuje starostlivosť v neprítomnosti matky). 

Brisch (2011a) vymedzuje dokonca akúsi hierarchiu osôb pre vzťahovú väzbu, ktorá je 
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pomyselnou pyramídou vzťahovej väzby dieťaťa po narodení. Dieťa si tak spravidla vytvorí 

v priebehu prvého roku života hneď niekoľko vzťahov, ktoré možno rozlišovať a hierarchicky 

usporiadať. Na vrchole pyramídy vzťahovej väzby môžeme nachádzať primárnu vzťahovú 

osobu dieťaťa, ktorá je hlavnou osobou pre uspokojovanie základných potrieb v tomto období 

a dojča ju najčastejšie vyhľadáva pri zážitkoch najväčšieho stresu, úzkosti, pretože pri nej 

nachádza upokojenie a pocit bezpečia. Na tejto úrovni je zvyčajne len jedna hlavná vzťahová 

osoba (najčastejšie matka), pričom ďalšie náhradné osoby môžu saturovať základné potreby 

dieťaťa a suplovať tak primárnu vzťahovú osobu krátkodobo, avšak nedokážu ju kvalitatívne 

úplne nahradiť. Ďalšie osoby sa líšia postupom času vždy v súvislosti s vývinovými úlohami 

pre konkrétne obdobie dieťaťa, kedy môžeme napr. uvažovať o vzťahovej väzbe pri skúmaní 

a spoznávaní sveta, resp. vzťahovej väzbe pred vzdelávaním a učením sa a podobne.  

Nás v kontexte tohto príspevku zaujíma najmä ako sa vyvíja vzťahová väzba v období 

dospievania, resp. špecificky u detí v ústavnej starostlivosti. Aj keď sa viacero autorov 

zhodne na tom, že vzťahová väzba sa primárne formuje počas raného detstva (napr. 

Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 2010; Brisch, 2011a, b., a ďalší), v súčasnosti existujú 

koncepcie, ktoré popisujú súvislosti medzi vzťahovým, interpersonálnym správaním 

v dospelosti a vzťahovou väzbou vytvorenú v ranom detstve (napr. Feeney, 1999; 

Adamovová & Halama, 2009 a iní). Pôvodne aj Bowlby (2010) avizoval, že vzťahová väzba 

sprevádza človeka počas celého života a práve v období dospievania sa interpersonálne 

stratégie vzťahovania sa k druhým môžu kvalitatívne cizelovať na základe osobnej skúsenosti 

dospievajúcich so vzťahovými osobami. Počas dospievania dochádza k odpútavaniu sa od 

primárnych vzťahových osôb (najčastejšie rodičov), čo však neznamená, že sa vzťahová 

väzba stráca, resp. oslabuje. Fyzická potreba pripútavacieho správania k vzťahovej osobe sa 

postupne mení skôr na mentálnu (Adamove, 2017) a navyše narastá dôležitosť sexuálnej 

príťažlivosti, čím sa okruh potenciálnych vzťahových osôb rozširuje najmä na rovesníkov 

(Bowlby, 2010). Ak teda hovoríme o signifikantných druhých, máme tým na mysli práve 

všetky vzťahové osoby, ktoré ako významné vnímajú vo svojom živote dospievajúci. 

Špecifické to môže byť práve ak uvažujeme o dospievajúcich, ktorí vyrastajú dlhšiu dobu 

v detskom domove, k čomu často žiaľ patrí aj množstvo narušených a ambivalentných 

vzťahov s vlastnými rodičmi a rodinnými príslušníkmi (ak ich vôbec poznajú a sú s nimi 

v kontakte) a podobne. Termín signifikantní druhí (significant others) nachádzame u rôznych 

autorov (napr. Sullivan, 1953; Knobloch & Knoblochová, 1979, 1993, 1999; Knobloch, 2003; 

Norcross & Goldfried et al., 2005; Fúsková et al., 2014; Kusý, 2015 a ďalší), ktorí sa venovali 
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osobnosti človeka v interpersonálnych súvislostiach. V tomto príspevku vychádzame 

prevažne z terminológie manželov Knoblochovcov (1979), ktorí vytvorili samostatný 

a originálny psychoterapeutický systém integrovanej psychoterapie. V tomto prístupe 

nachádzame pojem signifikantné osoby, ktorým sa označujú všetky vnímané vzťahové osoby 

a to bez ohľadu na kvalitu a funkčnosť príslušných vzťahov s nimi. Signifikantní druhí tak 

tvoria schému rolí - dôležitú súčasť skupinovej schémy, ktorej sa budeme bližšie venovať 

v nasledujúcej časti príspevku.  

Skupinová schéma ako interpersonálny model osobnosti 

Model skupinovej schémy ako vzťahovej interpersonálnej štruktúry osobnosti vytvoril 

v rámci systému integrovanej psychoterapie Knobloch (1963). Pod pojmom skupinová 

schéma chápeme všeobecný skupinový model, ktorý si človek vytvoril na základe 

predpokladov o skupinách zo svojej minulej skúsenosti. Predpokladané objekty, ktoré tvoria 

skupinovú schému, sú schémami rolí, ktoré ovplyvňujú našu sociálnu percepciu pri každom 

vstupe do novej skupiny. Vnímame ľudí v skupine v rôznych rolách cez svoje 

„polopriehľadné masky“ schém rolí, takže konečným výsledkom je kombinácia našich 

predpokladov a reality (Knobloch & Knoblochová, 1993). Devízou tohto modelu je fakt, že 

skupinová schéma nie je len kognitívnou mapou, ale je skutočne prítomná v interakciách 

s druhými v každodennom živote a interpersonálne nastavenie je aktivizované pod jej 

priamym vplyvom. Skupinová schéma je podľa Knoblocha a Knoblochovej (1999) využiteľná 

v psychoterapeutickej praxi, keď sa stáva akýmsi „ihriskom pre sociálne vzťahy“. Tento 

priestor tak poskytuje možnosť k skúšaniu, trénovaniu, nácviku a riešeniu rôznych problémov 

v sociálnych vzťahoch. Práve takto je využívaná skupinová schéma, pričom sa prechádza 

jednotlivými sekvenciami interakcií s imaginárnymi osobami. Treťou funkciou je podľa 

autorov systém substitučných odmien v rámci sociálnej smeny. Imaginárne a anticipované 

odmeny sú tiež odmenami, ktoré všetci potrebujeme v náročných životných situáciách. Takéto 

pomyslené odmeny na úrovni fantázie stabilizujú naše správanie. V opačnom prípade však 

môžeme uvažovať o skupinovej schéme ako určitej prekážke v procese adaptácie v živote. 

Môže ponúkať odmeny, ktoré by mal však jedinec získavať od reálnych skupín, resp. 

predstavovať anachronické normy, ktoré môžu v konečnom dôsledku deformovať správanie 

človeka. Ak však vychádzame z predpokladu, že sociálny život človeka je dôležité udržiavať 

v súlade s princípmi sociálnej smeny v rovnováhe, sociálna schéma môže pomôcť lepšie 

pochopiť interpersonálne nastavenie človeka – v našom prípade špeciálne dospievajúcich 
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vyrastajúcich v detskom domove. Interpersonálne správanie môže odzrkadľovať individuálnu 

psychodynamiku v interakcii s okolím v interpersonálnom, priestore (Kusý, 2015). 

Ako uvádzajú Knobloch a Knoblochová (1993), po dlhoročných skúsenostiach 

v psychoterapeutickej praxi a s prácou s malými sociálnymi skupinami sa presvedčili, že 

k popisu skupinovej schémy sa zdajú byť dostačujúce základné schémy rolí: vlastná schéma; 

schéma nadradených mužov a žien; schéma podradených mužov a žien a schéma erotických 

(intímnych) partnerov a partneriek. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame skupinovú schému 

znázornenú v grafickej podobe na obrázku č. 1 nižšie.  

Obr. 1: Skupinová schéma osobnosti podľa Knoblocha a Knoblochovej (1999, s. 76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inšpirovaný integrovanou psychoterapiou a interpersonálnym modelom skupinovej schémy sa 

pokúsime lepšie pochopiť schematické ponímanie vzťahových osôb v živote dospievajúcich 

v detskom domove. Aj napriek tomu, že Knobloch (1999) akceptoval a oceňoval Bowlbyho 

(2010) teóriu vzťahovej väzby a podobne považoval za primárne vzťahové osoby v živote 

každého človeka primárne matku a otca (najčastejšie zobrazovaní v schéme autorít), my sa 

pokúsime o aplikáciu modelu skupinovej schémy v celej komplexnosti. Takéto uplatnenie 

vnímame ako nevyhnutné a to vzhľadom na špecifiká výskumného súboru – dospievajúcich 

vyrastajúcich v detskom domove. Výskumným problémom v tomto kontexte je zachytenie 

a popísanie vzťahových osôb prostredníctvom modelu skupinovej schémy v percepcii 

probandov v našom výskumnom súbore. Keďže ide o pilotnú štúdiu v tejto problematike, 
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rozhodli sme sa pre formuláciu jednej výskumnej otázky – aké signifikantné osoby uvádzajú 

dospievajúci v detskom domove na svojej skupinovej schéme? Signifikantných druhých 

vnímame ako vzťahové osoby probandov, avšak kvalite a blízkosti, resp. vzájomnosti týchto 

vzťahov sa v rámci tohto príspevku venujeme len parciálne.  

METÓDY A VÝSKUMNÝ DIZAJN 

Primárne sme si v rámci tohto príspevku kládli za cieľ zachytiť a popísať skupinové schémy 

dospievajúcich v našom výskumnom súbore, pričom sme sa snažili nielen zachytiť 

signifikantné osoby, ktoré vo svojom živote percipujú naši probandi, ale taktiež diferencovať 

rôzne typy vzťahových osôb. Pri skúmaní skupinových schém dospievajúcich vyrastajúcich 

v detských domovoch sme sa rozhodli použiť kombináciu kvantitatívnych (jednoduchá 

štatistická deskripcia) a kvalitatívnych metód (napr. individuálne rozhovory s doplňujúcimi 

otázkami k skupinovým schémam) metód zberu a analýzy dát. Ako merací nástroj bola 

použitá skupinová schéma, ktorú sme teoreticky popísali bližšie v predchádzajúcej časti 

príspevku. Skupinová schéma tak nie je len teoretickým modelom, ale používa sa napr. 

v integrovanej psychoterapii ako diagnostický nástroj v rôznych fázach terapeutického 

procesu (pretest na začiatku a retest na konci terapie). Administrácia prebiehala vždy 

individuálne, pričom okrem jednoduchej inštrukcie, ktorá je súčasťou nástroja, sme vždy 

podľa potreby doplnili vysvetlenie, aby pred vyplnením vnímali jednotlivé schémy rolí 

probandi vždy jednotne. Zároveň v záhlaví nástroja bol vytvorený priestor pre základné 

demografické údaje. V kontexte nášho skúmania sme sa probandov pýtali na pohlavie, vek, 

počet súrodencov, typ školy, ktorú navštevujú a ročník, resp. dĺžku pobytu v detskom 

domove. Vzhľadom na to, že ide vôbec o pilotný výskum percipovanej skupinovej schémy 

a signifikantných osôb z pohľadu dospievajúcich vyrastajúcich v detskom domove v našom 

kultúrnom prostredí, rozhodli sme sa použiť len skupinovú schému ako nástroj zberu dát. Čo 

sa týka vyhodnotenia, prebiehalo prevažne kvantitavíne, avšak bolo by vhodné v ďalších 

štúdiách doplniť a rozšíriť prácu so skupinovou schémou o kvalitatívne analýzy. 

Kvantitatívne sme sa snažili číselne vyjadriť základné deskriptívne ukazovatele, pričom sme 

pracovali najmä s jednoduchou početnosťou, percentami, aritmetickými priemermi 

a štandardnými odchýlkami. Ide tak o jednoduchý výskumný dizajn, kedy sa snažíme skôr 

o akúsi pilotnú sondáž v danej problematike, čo nám neskôr môže poslúžiť v nadväzných 

výskumných aktivitách a usmerniť naše ďalšie výskumné zámery.  
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Deskripcia výskumného súboru 

Vo výskume sme sa zamerali na dospievajúcu mládež, pričom išlo o jednoduchý zámerný 

a dostupný výber. Náš výskumný súbor tvorí celkovo 55 dospievajúcich  (n=55) vo veku od 

13 do 18 rokov2 z celkovo piatich štátnych detských domovov zo západoslovenského regiónu, 

pričom tri z nich sú z Trnavského samosprávneho kraja a dva z Bratislavského 

samosprávneho kraja. Čo sa týka rozloženia súboru podľa veku, pre lepšiu prehľadnosť 

uvádzame údaje v ilustratívnej tabuľke č. 1 uvedenej nižšie.  Rozloženie súboru podľa 

pohlavia bolo mierne v prospech dievčat, ktoré tvorili 58 % (n=32), pričom chlapcov bolo 

zvyšných 42% (n=23). Čo sa týka typu školy, ktorú navštevovali, väčšinová časť probandov 

55% (n=30) navštevuje bežnú základnú školu; potom nasleduje 29% (n=16) navštevujúcich 

strednú školu a nakoniec 16% (n=9), ktorí navštevujú špeciálnu základnú školu.  

 

Tabuľka 1 

 Rozloženie výskumného súboru podľa veku.  

vek n % 

13 16 29,1 

14 6 10,9 

15 11 20 

16 8 14,5 

17 10 18,2 

18 4 7,3 

n – počet probandov v danej kategórii; % - percentuálne zastúpenie v danej kategórii z celého výskumného 

súboru (n=55).  

 

V kontexte skúmanej problematiky je dôležitý údaj o počte súrodencov našich probandov, čo 

sa pohybuje v rozmedzí od 0 (jedináčik, ktorý nemá žiadneho vlastného súrodenca) až po 9 

súrodencov. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame rozloženie výskumného súboru podľa počtu 

súrodencov v ilustratívnej tabuľke č. 2 uvedenej nižšie.  

                                                           
2 V celom príspevku používame termín dospievajúci, pričom ich vnímame v širšom vymedzení obdobia 
dospievania pre vekové obdobie od 11/12 do 20/21 rokov (vrátane prvej fázy pubescencie), podobne ako napr. 
Vágnerová (2000). Ide tak z pohľadu interpersonálneho a socio-morálneho vývinu o dôležitý prechod z obdobia 
detstva do obdobia dospelosti. V našom výskumnom súbore sa tak nachádzajú práve preto probandi vo veku 
od 13 do 18 rokov (n=55), ktorí už dokážu adekvátne vyhodnotiť a schematicky usporiadať jednotlivé vzťahy so 
signifikantnými druhými vo svojom živote.   
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Tabuľka 2 

Rozloženie výskumného súboru podľa počtu súrodencov.  

počet súrodencov n % 

0 5 9,1 

1 9 16,4 

2 8 14,5 

3 12 21,8 

4 6 10,9 

5 5 9,1 

6 3 5,5 

7 1 1,8 

8 1 1,8 

9 5 9,1 
n – počet probandov v danej kategórii; % - percentuálne zastúpenie v danej kategórii z celého výskumného 

súboru (n=55).  

Ako vyplýva z tabuľky č. 2 vyššie, najväčšiu časť probandov tvoria tí, ktorí majú troch alebo 

menej súrodencov (vrátane jedináčikov), pričom môže byť prínosné sledovať koľkí z nich sa 

objavia a na akých miestach v skupinovej schéme medzi signifikantnými osobami. Ďalej 

v súvislosti s deskripciou výskumného súboru nás zaujímalo ako dlho sú umiestnený v čase 

zberu dát v detskom domove (zber dát prebiehal v mesiacoch október – december 2016). 

Dĺžka pobytu sa u našich probandov pohybovala v rozmedzí od 1 roka do 15 rokov, čo je 

pomerne široké časové obdobie z pohľadu možného dopadu a vplyvu prostredia detského 

domova na psycho-sociálny a interpersonálny vývin osobnosti dospievajúceho. Najväčšie 

zastúpenie mali dospievajúci, ktorí sú umiestnení v ústavnej starostlivosti 3 roky a menej, 

pričom tvorili až 44% (n=24) celého výskumného súboru. Nasledovala skupina 

dospievajúcich, ktorých dĺžka pobytu v detskom domove sa pohybuje od troch rokov do 

siedmych rokov, ktorí tvorili 37  % (n=20) a nakoniec posledná skupina probandov, ktorí sú 

v detskom domove viac ako 7 rokov a niektorí dokonca až 15 rokov, čo tvorilo zvyšných 19 

% (n=11) výskumného súboru. Aj keď sme sa v kontexte tejto štúdie nevenovali bližšie 

vzťahom medzi dĺžkou pobytu, prípadne počtom súrodencov, rodom, či typom školy 

a skupinovou schémou dospievajúcich vyrastajúcich v detskom domove, nazdávame sa, že 
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takéto jednoduché deskriptívne údaje môžu pomôcť lepšie pochopiť špecifiká výskumného 

súboru ako takého.  

PILOTNÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tejto časti popisujeme a vysvetľujeme výsledné zistenia, ktoré plynú z nášho výskumného 

ťaženia. Ako ambiciózne naznačuje podnadpis tejto časti príspevku, skutočne môžeme 

hovoriť o pilotných rezultátoch, vzhľadom na to že takto koncipovaný výskum, ktorý by 

vychádzal z modelu skupinovej schémy ako interpersonálnej teórie osobnosti s primárnou 

snahou pochopiť dospievajúceho vyrastajúceho v ústavnej starostlivosti v kontexte 

signifikantných vzťahových osôb v jeho živote. V našich podmienkach tak ide o akési prvé 

pilotné pokusy a výskumnú sondáž na pomerne malej výskumnej vzorke, čo nám z určitosťou 

nedáva možnosť odvážne generalizovať a simplifikovať výsledné závery. Pokúsime sa tak 

stručne načrtnúť niektoré zistenia, ktoré môžeme vnímať skôr ako o predbežné výsledky 

a podnety pre ďalšie precíznejšie a komplexnejšie výskumné ťaženie.  

Schéma rolí autorít 

Prvé zistenia sa týkajú schémy rolí mužských (AM=2,16; SD= ,86) a ženských (AM=2,51; 

SD=1,02) autorít percipovaných ako signifikantných osôb v živote dospievajúcich v našom 

výskumnom súbore (n=55). Zaujímavé je, že len v dvoch prípadoch absentuje mužská alebo 

ženská autorita. Jednu mužskú autoritu nachádzame u 22% (n=12), pričom jediná ženská 

autorita je v 15 % (n=8) prípadov. Z pohľadu rodu uviedli zhodne šiesti chlapci a šesť dievčat 

po jednej mužskej autorite, pričom ženskú autoritu uviedli rovnako zhodne  štyria chlapci 

a štyri dievčatá. V piatich prípadoch nachádzame zhodne jedinú mužskú aj ženskú autoritu, 

pričom sa tam objavujú najčastejšie vychovávatelia, učitelia, matka, ale tiež otec a kamarátka. 

Ani v jednom prípade však nie je náhradná vzťahová osoba ako napr. vychovávateľ, či učiteľ 

emočne blízko k schéme JA, čo naznačuje určitú neistotu a absenciu kvality a hĺbky 

vnímaného vzťahu dospievajúceho v detskom domove. ďalej nachádzame dve mužské 

autority u 36% (n=20) a dve ženské autority u 29% (n=16) probandov. Zhodne po dve 

autority pre obe pohlavia nachádzame v 10 prípadoch (18%), pričom ide opäť zhodne 

o piatich chlapcov a päť dievčat, pričom vo väčšine prípadoch nachádzame ako signifikantnú 

osobu vychovávateľa (nikdy však nie je emočne najbližšie k schéme JA), resp. učiteľa, či 

dokonca riaditeľa zariadenia, ale taktiež pomerne často oboch rodičov, brata, tetu a uja, či 

kamaráta. Najväčšie množstvo mužských (n=21) a ženských autorít (n=24) nachádzame 

v skupine probandov, ktorí uvádzali tri signifikantné osoby v schéme autorít. Obojstranne po 

tri osoby uvádzalo až 27% (n=15) dospievajúcich, kde prevládalo najmä zastúpenie rodičov 
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(vrátane zosnulých), súrodencov, starých rodičov, vychovávateľov, učiteľov, kamarátov 

a riaditeľa, ale tiež sa objavujú nové signifikantné osoby, ako napr. psychológ, sociálny 

pracovník, sesternica, tréner, či profesionálni rodičia, u ktorých boli probandi predtým 

v starostlivosti. Zaujímavé je, že otec a matka sa objavujú najčastejšie najďalej od schémy JA, 

čo opäť naznačuje neistú, ambivalentnú vzťahovú väzbu s primárnymi vzťahovými osobami. 

Bližšie sa objavovali najmä súrodenci, ale veľmi často tiež náhradné vzťahové osoby ako 

napr. vychovávatelia a učitelia. Tieto rezultáty tak potvrdzujú závery Brischa (2011a, 2011b), 

ktorý referuje o formovaní hierarchie vzťahovej väzby v prvých rokoch života, pričom sa 

primárne vzťahové osoby (matka a otec) môžu v prípade potreby nahradiť sekundárnymi, 

ktoré sú najčastejšie tie, ktoré zabezpečujú základné potreby dieťaťa v neprítomnosti 

primárnych osôb a časom ich dokonca môžu úplne nahradiť.   

Schéma rolí intímnych partnerov 

Ďalšie zistenia sa týkajú schémy rolí intímnych partnerov, čo je pomerne špecifická kategória 

a v súlade s Knoblochom a Knoblochovou (1999) pod ňou vnímame najmä signifikantné 

osoby, ktoré majú kvalitatívne odlišný vzťah s objektom, pričom ho nie je možné zaradiť 

medzi rovnocenné (priateľské, kamarátske) persóny. Medzi intímnych partnerov na 

skupinovej schéme najčastejšie patria minulí, resp. aktuálni partneri objektu (vrátane 

sexuálnych), prípadne iná postava, ku ktorej má vytvorený veľmi blízky, až intímny vzťah 

(napr. Boh). Mužskí intímni partneri (AM=1,37; SD=1,52) a podobne aj ženské intímne 

partnerky (AM=1,75; SD=1,65) patria v našom výskumnom súbore vôbec medzi najmenej 

zastúpené kategórie v rámci skupinovej schémy dospievajúcich v prostredí ústavnej 

starostlivosti. V našom výskumnom súbore najčastejšie probandi neuviedli žiadnu 

signifikantnú osobu ako intémneho partnera, pričom pre mužské postavy ide o 45% (n=25) 

a pre ženské postavy o 31% (n=17) z celého súboru. Jediného mužského intímneho partnera 

nachádzame v 15% (n=8) prípadov, pričom išlo väčšinou o dievčatá, ktoré najčastejšie  

uvádzali mezdi intímnych partnerov svojho aktuálneho priateľa, ale napr. tiež brata, či 

vychovávateľa, čo vyznieva minimálne prekvapujúco. Keďže nejde len o intímnych partnerov 

v zmysle sexuality, môže to naznačovať skutočne blízky a hlboký vzťah k mužskej 

signifikantnej osobe opačného pohlavia. Tiež sa však ponúka možnosť platonického 

zamilovania, čo nie je u dievčat v tomto veku a navyše vyrastajúcich v prostredí, kde sa 

dlhodobo neustále menia „ich ľudia“, nič prekvapujúce. Navyše ani jedna signifikantná osoba 

v rámci intímnych partnerov nebola na schéme zaznačená najbližšie k schéme JA, čo 

naznačuje menšiu emočnú blízkosť a vzájomnosť vo vzťahu. Podľa viacerých autorov (napr. 
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Shaver & Hazan, 1987, podľa Adamove, 2017;  Birnbaum et al., 2006; Mikulincer & Shaver, 

2007 a iní) je veľmi úzky vzťah medzi kvalitou vzťahovej väzby a partnerským 

(romantickým) správaním (vrátane sexuálneho). Neistá, prípadne dezorganizovaná väzba tak 

býva často spájaná, ktorá sa najčastejšie vyskytuje práve u detí vyrastajúcich v ústavnej 

starostlivosti, tak býva spájaná práve s problémami vo vzťahovej oblasti, rizikovým 

sexuálnym či dokonca promiskuitným správaním. Čo sa týka jediných dvoch probandov – 

chlapcov, ktorí uviedli mužskú postavu medzi intímnymi partnermi, v jednom prípade išlo 

o brata a v druhom o vychovávateľa, pričom ani jedna z nich zdá sa nemá vytvorený blízky 

emočný vzťah k probandom, avšak vnímajú ich ako významných a dôležitých. Jedinú 

signifikantnú osobu v schéme ženských intímnych partnerov nachádzame v 25% (n=14) 

výskumného súboru. Najčastejšie ide o priateľku (partnerku) u chlapcov, resp. kamarátku. 

Nachádzame však aj postavu matky v troch prípadoch, vychovávateľky a učiteľky v jednom 

prípade, resp. psa rovnako v jednom prípade. Rozdiel oproti mužským signifikantným 

postavám v tejto schéme rolí intímnych partnerov je tak najmä v počte vychovávateľov 

(vychovávateľ vs. vychovávateľka v pomere 3:1) a v súrodencoch, pričom sestru 

nenachádzame ani na jednej schéme (avšak brat bol uvedený v troch prípadoch). 

Zaujímavosťou je, že 13% (n=7) uviedlo dve alebo tri mužské postavy a 15% (n=8) dokonca 

štyri mužské signifikantné postavy v schéme intímnych partnerov. Pri ženských postavách je 

to veľmi podobné, kedy dokonca najviac až 20% (n=11) uviedlo až štyri signifikantné osoby 

ženského pohlavia medzi intímnych partnerov. Ak už teda uvádzali viacero signifikantných 

postáv, objavujú sa medzi nimi prekvapujúco aj osoby ako starý otec, krstný otec, otec, brat, 

kamaráti a tréner na strane mužov. Naopak pre ženské postavy nachádzame osoby ako stará 

mama, matka, sesternica, vychovávateľka, kamarátka, sestra a podobne. Opäť tak narážame 

na zrejmé ťažkosti a nejednotnosť v pochopení intimity dospievajúcimi a možno určitú snahu 

nominovať medzi blízke osoby viacerých ľudí s využitím rôznych schém rolí vrátane 

skupinovej schémy, aj za cenu toho, že to nie vždy musí zodpovedať realite. Určite by stálo za 

preskúmanie, ako vnímajú schému rolí intímnych partnerov vo všeobecnosti dospievajúci 

v našom súbore a rovnako ako zdôvodňujú svoje nominácie v skupinovej schéme pre túto 

kategóriu. Zistenia však naznačujú, že skutočne emočne blízke postavy sa v živote 

dospievajúcich v detskom domove objavujú skôr len ojedinele a ak áno, pripomína to skôr 

„platonické lásky“ ako skutočné vzájomné romantické vzťahy. Takéto „vzťahové správanie“ 

pripomína sociálne hyperaktívny typ, ktorý popisuje Langmeier a Matějček (1968). Autori ho 

chápu ako taký typ správania dieťaťa v ústavnej starostlivosti, ktoré je charakteristické na 

jednej strane pomerne rýchlym a jednoduchým nadviazaním kontaktu, pričom sú viditeľné 
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tendencie k exhibícii a predvádzaniu sa. Aj keď majú záujem o všetky deti vo svojom okolí 

a radi nadväzujú kontakty, paradoxne na druhej strane sa sami angažujú vo vzťahoch len 

veľmi povrchne, čo pripomína práve našich probandov, ktorí zdá sa vedú povrchné vzťahy 

s rôznymi typmi signifikantných osôb.  

Schéma rolí podriadených signifikantných osôb 

Dostávame sa k opozitnej kategórii voči autoritám – schéme podriadených mužských 

a ženských signifikantných osôb, ktorých v rámci skupinovej schémy vnímajú probandi 

v našom výskumnom súbore. Knobloch a Knoblochová (1993) pôvodne hovoria, že 

najčastejšie sa v tejto kategórii objavujú napr. mladší súrodenci, mladší kamaráti, resp. vlastné 

deti, či ľudia, na ktorých objekt dohliada, ale tiež zvieratá. V schéme podriadených mužských 

osôb (AM=1,33; SD=1,12) ako aj ženských osôb (AM=1,39; SD=1,25) sa priemerne objavuje 

1 signifikantná osoba. V našom výskume sa ukázalo, že asi tretina všetkých dospievajúcich 

v detskom domove neuvádza žiadnu podriadenú signifikantnú osobu a to podobne pre mužské 

(27%; n=15) ako aj ženské (34%; n=19) pohlavie. Jedinú podriadenú mužsku postavu 

nachádzame u 35% (n=19) a jedinú ženskú u 22% (n=12) probandov. Najčastejšie sú to brat, 

sestra, kamaráti alebo tiež domáce zvieratá (napr. pes, škrečok a papagáj), takže žiadne iné 

„atypické“ postavy sme medzi podriadenými neobjavili. Pomerne vysoké zastúpenie schém 

(celkovo viac ako 50%) v našom súbore, kde sa objavili jedna, resp. žiadna podriadená 

signifikantná osoba, nám naznačuje tendenciu dospievajúcich vyrastajúcich v detskom 

domove k skôr submisívnemu, kooperatívnemu a často vo vzťahoch až naivnému správaniu. 

Určite by však stálo za preskúmanie, či skutočne koreluje nominácia malého počtu osôb 

v rámci schémy podriadených s interpersonálnou štruktúrou osobnosti a dimenziami ako 

submisivita, hyperkooperácia, konformita, poníženosť a skromnosť (viď napr. Kusý, 2015).  

Schéma rolí rovnocenných signifikantných osôb 

Ďalšie zistenia sa týkali poslednej schémy rovnocenných signifikantných osôb našich 

probandov. Ukázalo sa, že priemerné najviac nominácií uvádzali dospievajúci práve 

v kategórii rovnocenných, ktorá sa im zdala zrejme najbližšia. Pre mužské rovnocenné 

postavy (AM=2,31; SD=1,36) bolo najviac nominácií s jednou alebo dvomi osobami (51%; 

n=28). Naopak len 7% (n=4) neuviedlo žiadnu signifikantnú osobu ako rovnocennú. Pre 

ženské rovnocenné postavy (AM=2,64; 1,53) bolo najviac schém s tromi alebo štyrmi 

nomináciami (54%; n=31), pričom nachádzame len 13% (n=7) bez akejkoľvek ženskej 

rovnocennej osoby. Najčastejšie sa v schémach rovnocenných mužov objavujú kamaráti, 

priatelia, spolužiaci, ale tiež bratia a v jednom prípade dokonca otec a manžel profesionálnej 
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matky. Medzi rovnocennými ženskými postavami nachádzame kamarátky, spolužiačky, 

sestry, sesternice a v jednom prípade dokonca matku. Nominácie tak nepripomínajú nič 

zvláštne, skôr sú v nich obsadené bežné postavy, ktoré zrejme zodpovedajú realite v živote 

dospievajúcich v detskom domove.  

Ďalšie doplňujúce zistenia – vybrané špecifické prípady 

Posledné zistenia sa týkajú vybraných prípadov v ktorých sme našli niekoľko zaujímavostí 

odzrkadľujúcich ich vzťahové nastavenie k percipovaným signifikantným osobám vo svojom 

živote. V dvoch prípadoch, kde absentovali mužská alebo ženská autorita, sme našli zrejmé 

indikátory nefunkčnosti vzťahov s primárnymi osobami opačného pohlavia. V prvom prípade 

ide o 18 ročnú dospievajúcu, ktorá neuvádza žiadnu mužskú autoritu, pričom medzi ženskými 

autoritami sa nachádzajú tri signifikantné osoby. Najbližšie vníma vzťah k už zosnulej starej 

mame, potom nasleduje vychovávateľka z jej výchovnej skupiny a nakoniec učiteľka zo 

školy. Pri pohľade na skupinovú schému tejto probandky narážame na ďalšie zaujímavé 

zistenia, kedy napr. mužské signifikantné osoby absentujú aj v schéme intímnych partnerov, 

pričom medzi ženskými (avšak nie úplne najbližšími) nachádzame opäť postavu učiteľky. 

Jediných zástupcov mužských signifikantných osôb percipovaných dospievajúcou 

nachádzame v schéme podriadených (zrejme blízky vzťah s mladším kamarátom s výchovnej 

skupiny) a v schéme rovnocenných, kde vníma emočne ďalej od seba spolužiaka zo školy. Čo 

sa týka ženských signifikantných osôb v živote probandky, dve mladšie kamarátky z detského 

domova nachádzame medzi podriadenými a najviac ženských zástupcov je na schéme 

rovnocenných, kde sú uvedené štyri kamarátky – s rôznou emočnou vzdialenosťou od schémy 

JA. Absentujú tak napr. rodičia, ktorí sú stále od čias Bowlbyho vnímaní ako primárne 

vzťahové osoby dieťaťa (Brisch, 2011b). Tento prípad je síce v našom súbore skôr ojedinelý, 

avšak v kontexte problematiky siete vzťahových osôb u detí vyrastajúcich v detskom domove 

nie je prekvapujúcim. Naopak, často sa stáva, že výrazne narušené vzťahové  väzby 

s primárnymi vzťahovými osobami, ako sú napr. rodičia, prípadne náhradnými ako starí 

rodičia. Naša probandka neuvádza ani jedného z rodičov, čo môže odzrkadľovať práve 

nefunkčnosť vzťahov s rodičmi, avšak veľmi blízky vzťah mala vytvorený k babke, ktorú aj 

po jej smrti stále vníma ako signifikantnú vzťahovú osobu – dôležitú pre jej život aj 

v súčasnosti. Druhý prípad v ktorom absentovala nielen ženská autorita, ale akákoľvek ženská 

signifikantná osoba, sa týka 15 ročného probanda, ktorý má troch súrodencov a v zariadení je 

celkom 3 roky. Ide skutočne o ojedinelý prípad v našom súbore, keďže jediná signifikantná 

osoba, ktorú na skupinovej schéme uviedol, je mužská autorita, ku ktorej však necíti emočne 



117 
 

blízky vzťah a ide o jeho učiteľa zo základnej školy. Je ťažké vyvodzovať závery z takto 

vyplnenej schémy, keďže sú možné viaceré scenáre (nemotivovanosť, neochota 

spolupracovať, odpor, potreba oponovať, neochota zdieľať informácie o „svojich ľuďoch“ 

a podobne).  

ZÁVER 

V tomto príspevku sme si kládli za cieľ zmapovať a popísať skupinové schémy percipované 

dospievajúcimi, ktorí vyrastajú v prostredí detského domova. Snažili sme sa tak o veľmi 

stručnú deskripciu skupinových schém s apelom na niektoré špecifiká, ktoré sa v tejto pilotnej 

výskumnej sonde objavili a môžu byť užitočné pre ďalšie nadväzujúce výskumné aktivity 

v danej problematike. Za kľúčové zistenia považujeme najmä absenciu rodičov medzi 

signifikantnými osobami, pričom až 51% vôbec neuvádza matku, resp. 64%  svojho otca, čo 

naznačuje určitú ambivalenciu, či neistotu vo vzťahoch s „pôvodne“ primárnymi vzťahovými 

osobami (Bowlby, 2010; Brisch, 2011a, 2011b). Neistá, ambivalentá, či dezorganizovaná 

vzťahová väzba by v takomto prípade nebola až tak prekvapivá. Určitú kompenzáciu 

ponúkajú náhradné vzťahové osoby ako napr. súrodenci, starí rodičia, kamaráti, či 

vychovávatelia a učitelia, ktorí sa stávajú často dôverníkmi a signifikantnými druhými 

dospievajúcich v detskom domove. Určite by bolo vhodné preskúmať ako vnímajú 

dospievajúci jednotlivé schémy rolí a na základe toho aké základné atribúty pripisujú 

jednotlivým typom vzťahových osôb a prečo. Veľmi vhodné by bolo tiež porovnať zistenia zo 

skupiny dospievajúcich v ústavnej starostlivosti so skupinou dospievajúcich vyrastajúcich vo 

svojej pôvodnej nukleárnej rodine alebo napr. v profesionálnej rodine. Odpovede na tieto 

otázky nám môžu následne pomôcť lepšie pochopiť vzťahové nastavenie, limity a potenciály 

v psycho-socialite dospievajúcich v ústavnej starostlivosti, ktorým často chýba práve saturácia 

základných interpersonálnych a vzťahových potrieb (Matějček, 2000). Aj vďaka tomu je 

možné reflektovať súčasný stav v priamej výchovnej práci s deťmi vyrastajúcimi v ústavnej 

starostlivosti a snažiť sa o aplikácie v zmysle „dobrej praxe“.  
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Abstrakt: Príspevok sa zameriava na vybrané formy náhradnej rodinnej starostlivosti ako 
jednej z alternatív k tradične vnímanej podobe rodičovstva. Analyzujeme náhradné 
rodičovstvo v podmienkach inštitucionálnej starostlivosti, jeho vybrané špecifiká a z nich 
vyplývajúce kontradikcie. Zamestnanci detských domovov (vychovávatelia a profesionálni 
rodičia)  môžu počas výkonu svojej práce zažívať konflikt medzi neformálnou rolou rodiča a 
formálnou úlohou zamestnanca. Problematiku hľadania vhodnej podoby vzťahu s klientom-
dieťaťom a vyrovnávania sa s oboma aspektmi roly profesionálneho rodiča (intimitou a 
profesionalitou) diskutujeme v súvislostiach s konštruovaním profesionálnej a rodičovskej 
roly, s diskurzom o právach detí, trendmi deinštitucionalizácie detských domovov a 
konceptom vzťahovej väzby. 

Kľúčové slová: náhradná rodinná starostlivosť, vychovávateľ, profesionálny rodič, 
profesionalita, intimita 

Abstract: Paper focuses on selected forms of institutional care. It presents substitute parental 
care in institutions as an alternative to traditionally perceived form of parenthood. We analyse 
substitute parenting in institutional care, its selected specifics and contradictions they 
introduce. Employees of children´s homes (educators and professional parents) may during 
their work experience conflict between non-formal parental role and formal role of 
professional. The issue of searching for an adequate form of relationship with child client and 
balancing both aspects of professional parent (intimacy and professionality) is discussed in 
the context of constructions of professional and parental roles, child rights discourse, 
children´s homes´ deinstitutionalization and attachment theory. 

Key words: alternative child care, educator, professional parent, professionality, intimacy 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0027/17 „Tradičné a 
alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.“ financovaným 
Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV. 

ÚVOD 

Náhradná inštitucionálna starostlivosť na Slovensku je formou náhradnej rodinnej 

starostlivosti (NRS) realizovanej v priestoroch detského domova jeho zamestnancami 

(Bizová, 2005). Niekoľko ostatných dekád prevládajú v oblasti NRS detí, v zahraničí i na 

Slovensku, trendy deinštitucionalizácie, snahy o umiestnenie čo najväčšieho počtu detí do 

adoptívnej rodiny a napodobnenie NRS podmienkam nukleárnej (tradičnej) rodiny (Francis, 

Kendrick, Poso, 2007, Courtney, 2009, Anglin, 2002b, Hudecová, Belková, 2008). 

Napodobňovanie rodinného prostredia prinieslo nové výzvy nielen pre organizáciu detských 
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domovov, ale domnievame sa, že aj pre náplň práce jej zamestnancov, ktorí čelia novým 

požiadavkám na ich pracovné povinnosti. Nižšie sa pokúsime ich rolu zasadiť do širšieho 

kontextu zmien v NRS. 

Diskurz o právach detí a teória vzťahovej väzby 

Trendy v NRS sú vyústením viacerých okolností – psychologických zistení o povahe 

vzťahovej väzby a pozitívach rodinnej výchovy (u nás predovšetkým Matějček, 1999, Hašto, 

2005), a tiež diskurzu o právach detí. Dôsledkom pre náhradnú inštitucionálnu starostlivosť 

bolo zavedenie transformácie detských domovov internátneho typu na detské domovy 

rodinného typu (Hudecová & Belková, 2008). 

Snahy o kvalitnú náhradnú rodinnú výchovu sa rozvinuli predovšetkým po období dvoch 

svetových vojen. 20. storočie bolo príznačné aj bojom za ľudské práva, čo postupne viedlo 

k väčšej pozornosti pre uznanie práv detí. Pozornosť sa upriamila na napĺňanie potrieb detí, 

nediskrimináciu a zvláštnu ochranu detí. 

Ku koncu 20. storočia narastal počet zistení o negatívnych následkoch kolektívnej ústavnej 

starostlivosti na deti, evidencia o ich zanedbávaní (až zneužívaní) v ústavoch a do popredia sa 

dostávali poznatky o vzťahovej väzbe. Autorom teórie vzťahovej väzby je John Bowlby 

a jedným z poznatkov významných pre oblasť NRS bolo zistenie, že dieťaťu pre vytvorenie 

zdravej väzby prospieva kontinuálna starostlivosť jednej primárnej vzťahovej osoby, čo má 

dopad na jeho ďalšie emocionálne, ale aj behaviorálne fungovanie. Časté striedanie 

vzťahových osôb bráni dieťaťu nadviazať bezpečný vzťah, čím sa oblasť NRS v podobe 

internátnych, skupinových, veľkých inštitúcií stala nežiadanou (Hudecová & Belková, 2008). 

Zdokumentovanie prípadov zneužívania detí v inštitucionálnej opatere a zistenia o škodlivosti 

inštitucionálnej výchovy (ako riziko zneužívania detí a vývinového zaostávania) viedli k 

odporúčaniam umiestňovať deti do troch rokov veku do  pestúnstva a vyhnúť sa 

umiestňovaniu do ústavných zariadení skupinového či kolektívneho typu (Browne et al., 

2005). 

Zahraničný kontext transformácie detských domovov 

Courtney, Dovev a Gilligan (2009) a podobne aj  Anglin (2002b) identifikovali spoločné 

vývojové trendy v ústavnej starostlivosti vyskytujúce sa naprieč krajinami:  

• kresťanská tradícia, ktorá dáva dôraz na nukleárnu rodinu; 
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• teória vzťahovej väzby a poznatky o psychologických výhodách rodiny dali základ 

snahám o napodobňovanie rodiny v prostredí ústavnej starostlivosti; 

• zariadenia sa stávajú menšími v porovnaní s obdobím „sirotincov“; 

• zvýšený verejný záujem o práva detí; 

• snaha o zapojenie pôvodnej rodiny do procesu náhradnej starostlivosti;  

• slabé vzdelávacie výsledky detí v náhradnej starostlivosti; 

• starostlivosť o mládež po opustení zariadení predstavuje takmer pre všetky krajiny 

obtiažnu úlohou; 

• tendencia monitorovať stanovené pracovné štandardy a vyhodnocovať prácu; 

• ústavná starostlivosť vnímaná ako posledná možnosť, niekedy dokonca ako potenciálna 

hrozba pre dieťa; 

• hľadanie alternatív ako denné centrum služieb, pestúnska starostlivosť. 

Snaha približovať sa v ústavnej starostlivosti čo najbližšie rodinným podmienkam je rozšírená 

a ústavná starostlivosť je považovaná ako okrajová forma zaopatrenia detí (Francis, Kendrick, 

& Poso, 2007). Pre tieto skutočnosti bola deinštitucionalizácia ústavnej starostlivosti medzi 

európskymi krajinami (najmä západnými) silným hnutím. Na druhej strane Courtney, Dovev a 

Gilligan varujú pred ľubovoľným a nepodloženým redukovaním zariadení ústavnej 

starostlivosti, pretože sú presvedčení, že vždy bude zostávať skupina detí s problémami 

v správaní, či emocionálnej oblasti, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou umiestňované 

do ústavných zariadení (2009).  

Deinštitucionalizácia je v úzkom prepojení so snahou o napodobňovanie rodinného modelu 

v ústavnej starostlivosti. Favorizácia rodinného modelu bola okrem iných dôvodov (z vyššie 

spomenutých) podnietená aj zameraním sa na problematiku kontinuity v starostlivosti 

a snahou vyhnúť sa častým zmenám spojených s  premiestňovaní detí a fluktuáciou 

zamestnancov (Anglin, 2002a). Trendy viedli aj k tomu, že od pracovníkov ústavnej 

starostlivosti sa očakáva nielen odborný prístup, ale aj čo najväčšie možné priblíženie sa 

rodičovským kvalitám. Avšak vyvstáva otázka, nakoľko je štát schopný napodobňovať takýto 

typ starostlivosti. 

Anglin upozorňuje, že v oblasti celoživotnej kontinuity a podpory, ktorú dokáže poskytnúť 

rodina a jej širšie príbuzenstvo nikdy štát neuspeje: aj keď je ústavná výchova detí 

predovšetkým dobrým rodičovstvom (vychovávateľ veľmi často de facto vykonáva úlohy 

úzko späté s rolou rodiča), nemôže nahradiť rodiča (Anglin, 2002a). Podobne ako Courtney, 



123 
 

Dovev a Gilligan (2009) je Anglin presvedčený, že aj ústavná starostlivosť vnímaná ako 

možnosť poslednej voľby si zaslúži pozornosť a jej zatracovanie by nebolo užitočné: “..ak už 

má byť dieťa umiestnené do ústavného zariadenia, tak potom potrebujeme vedieť ako, kedy 

a pre koho je táto možnosť vhodná a vážiť si ju ako pozitívnu voľbu v kontexte daných 

okolností“ (Anglin, 2002b, s.63). 

Slovenský kontext transformácie detských domovov – deinštitucionalizácia 

Po revolúcii v roku 1989 nastali celkovo v slovenskej spoločnosti, ale aj ústavnej 

starostlivosti, intenzívne zmeny. Ústavná starostlivosť bola fascinovaná novými trendmi. 

Uznanie dohovoru o právach dieťaťa dal priestor na riešenie otázok ich nedodržiavania, 

zároveň v niektorých prípadoch viedol k uprednostňovaniu potrieb a práv detí zanedbávajúc 

postavenie, práva a povinnosti vychovávateľov. Filozofia výchovy bola nahradená filozofiou 

starostlivosti a zamerala sa na potreby detí. Jedným z trendov, ktoré sa mali previesť do 

praxe, bola deinštitucionalizácia - všetka starostlivosť sa mala presunúť do rodín, ale potláčali 

sa iné alternatívy. Vďaka tomu vznikla inštitúcia profesionálnych náhradných rodín (Lukšík 

et al., 2013). 

V súčasnosti je diskurz o náhradnej rodičovskej starostlivosti a aj o prostredí detských 

domovov na Slovensku charakteristický favorizovaním tzv. rodinného typu. Stratégia 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 

republike (2011) medzi základnými dôvodmi transformácie a deinštitucionalizácie uvádza aj 

nasledovné: 

- Pokiaľ je to možné, deti majú vyrastať s vlastnými rodičmi v rodinách a v prípade, že 

títo nie sú schopní plniť rodičovské práva a povinnosti, je potrebné dieťaťu zabezpečiť 

adekvátne náhradné rodinné prostredie; 

- Umiestnenie dieťaťa do zariadenia musí byť krajným, výnimočným a dočasným 

riešením, ...“Nepriaznivé účinky inštitucionálnej starostlivosti s kolektívnym 

prístupom, sú podrobne opísané v odbornej literatúre a dokázané relevantnými 

výskumami“(s.17); 

- Život v inštitúcii s kolektívnym systémom vytvára u dieťaťa nové hendikepy v oblasti 

citového a sociálneho vývinu. 
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Koncepty výchovy a starostlivosti 

Deinštitucionalizácia na Slovensku priniesla transformáciu detských domovov z tzv. 

kolektívnych foriem (internátneho typu) do domovov rodinného typu. Podľa Škovieru (2006) 

tým nastal odklon od výchovy založenej na rozvíjaní dieťaťa ku starostlivosti založenej na 

naplnení hlavných potrieb a napodobňovaní rodičovského vzťahu. Tieto trendy mali a majú 

dopad na to, ako rozumieme odbornej náplni zamestnancov detských domovov, či už tých, 

ktorí pracujú priamo vo výchovných skupinách budovy detského domova alebo sú 

zamestnancami detského domova poskytujúci starostlivosť vo vlastnom domácom prostredí 

(profesionálni rodičia). 

Koncept výchovy má v našom geografickom priestore tradíciu opierajúcu sa o kresťanstvo a 

odkazy významných osobností pedagogiky, výchovy a prevýchovy (Pestalozzi, Bosco, 

Makarenko, Korczak, Neill, podľa Škoviera, 2011). Po nálezincoch a sirotincoch rozšírených 

v stredoveku sa ako v Európe, tak aj na našom území začali v 19. storočí zriaďovať 

polepšovne, či výchovne. Pred rokom 1989 boli rozšírené predovšetkým výchovné zariadenia 

internátneho typu s veľkou kapacitou. Koncept výchovy sa opiera o zámerný a cieľavedomý 

proces zameraný formovanie, rozvíjanie a zdokonaľovanie mladého človeka (Komárik, 1999, 

Zelina, 2005). Škoviera (2006) považuje výchovu za nadstavbu ku starostlivosti 

a uprednostňuje preto pojmy náhradná (rodinná či inštitucionálna) výchova. Výchova je 

v jeho chápaní kultiváciou, kdežto starostlivosť sa zameriava „len“ na naplnenie základných 

potrieb dieťaťa a jeho uspokojivé životné podmienky. 

Avšak starostlivosť je možné chápať aj širšie - najmä v anglosaskej literatúre je pre náhradnú 

opateru používaný takmer výhradne pojem care – starostlivosť. Starostlivosť sa v tejto 

definícii neobmedzuje len na zabezpečenie základných materiálnych podmienok, ale aj 

vytvorenie bezpečného, stabilného prostredia rozvíjajúceho zdravé vzťahy (Holden, 2009) a 

do rôznej miery vo vzťahu k deťom aplikuje postupy behaviorálnych, psychodynamických, 

kognitívnych, či vývinových modelov (Smith, 2011). 

V 90-tych rokoch nastúpil v oblasti NRS na Slovensku trend odklonu od konceptu výchovy 

a postupné zavádzanie konceptu starostlivosti, čo Škoviera kriticky reflektuje (Škoviera, 

2006, Škoviera, 2007a).  O tomto konceptuálnom posune svedčí 1) legislatívna zmena - 

detské domovy boli presunuté z rezortu školstva pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 2) ako aj premenovanie náhradnej výchovy na náhradnú starostlivosť. Prvky oboch 

konceptov sú však v náhradnej starostlivosti paralelne prítomné (Lukšík et. al., 2013). 
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Ak pred rokom 1989 prevládali pri definovaní roly vychovávateľa obsahy čerpajúce 

z pedagogických teórii výchovy, neskôr nastal odklon smerom ku psychologickým teóriám, 

čerpajúci predovšetkým z poznatkov o vzťahovej väzbe. 

Náhradné rodičovstvo ako profesionalita a intimita zároveň 

Napodobňovanie rodinného prostredia je v náhradnej starostlivosti vnímané ako určitá záruka 

kvality a inštitucionálna starostlivosť sa naopak volí ako jedna z posledných možností, ak už 

sa vyčerpali ostatné formy umiestnenia dieťaťa. Napriek doterajším snahám umiestniť čo 

najviac detí v náhradnej rodinnej do starostlivosti „rodinného typu“, zostáva určitý podiel detí 

v inštitucionálnej forme -  v detskom domove alebo u profesionálnych rodičov.  

Z podstaty služby NRS vyplýva, že by štát mal zabezpečiť deťom adekvátnu starostlivosť ako 

náhradu za rodičovstvo. Vyvstáva otázka, či a nakoľko je pre konceptualizáciu 

inštitucionálnej starostlivosti užitočná a možná snaha štátu o simuláciu rodinných podmienok. 

Podľa Škovieru je rodina charakteristická právnym zväzkom s jasne definovanými členmi 

(rodom i počtom), s prítomnosťou starorodičov, generačnými rozdielmi jej členov, vyznačuje 

sa časovou kontinuitou, spoločnou identitou,  vlastnou intimitou a stabilitou. V daných 

prvkoch ju realita detského domova nedokáže napĺňať ani dostatočne napodobňovať 

(Škoviera, 2010). 

Nadviazať dôverný vzťah s dieťaťom je pre vychovávateľa sťažené o fakt, že dieťa je v 

pozícii nedobrovoľného klienta, a tiež jeho dvojitá rola vychovávateľa/„hodnotiteľa“, ktorý 

dieťaťu slúžiť aj ako dôverník, aj ho má hodnotiť  (Matej, 2000). Dilemu intimity, obsiahnutej 

v role rodiča, a profesionality, vyplývajúcej z postavenia zamestnanca, popisuje Škoviera, 

keď sa pýta nakoľko je, vzhľadom na krátkodobosť umiestnenia dieťaťa, profesionálne 

vhodné emocionálne sa naviazať na dieťa zverené do starostlivosti? (Škoviera, 2007b). 

Rodičovstvo v podmienkach náhradnej inštitucionálnej starostlivosti so sebou nesie určité 

špecifiká a z nich vyplývajúce kontradikcie. V role vychovávateľa (a profesionálneho rodiča) 

sa stretáva neformálna povaha rodičovstva s formálnou úlohou zamestnanca - profesionála. 
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Aké sú možnosti riešenia dilemy profesionality a intimity zamestnancov detských 

domovov? 

Etnologická sonda profesionálnych rodičov (Šmajdová Búšová, 2015) skúmala vzťah 

primárneho opatrovateľa a zvereného dieťaťa prostredníctvom konceptu dostatočne dobrej 

matky Donalda Winnicota. Búšová pri analýze vzťahu rozlišovala medzi schopnosťou 

profesionálneho rodiča „dať dieťaťu dočasný prísľub lásky“ a prílišnou osobnou 

zaangažovanosťou. Z pohľadu dilemy medzi požiadavkou vytvoriť si blízky vzťah a zároveň 

si dokázať udržať odstup, dospela k záverom, že kratšie obdobie počas ktorého je dieťa do 

profesionálnej rodiny umiestnené, znižuje riziko, že konfliktu medzi profesionalitou 

a nadmerným osobným zaangažovaním. Muži v jej vzorke podliehali potrebe zmeniť svoj 

status voči dieťaťu z profesionálneho rodiča na osvojiteľa menej často než ženy (vzorka však 

bola malá). Na presune vzťahu z profesionálnej roviny do roviny osobnej mali aj 

charakteristiky zvereného dieťaťa (Šmajdová Búšová , 2015). 

Filadelfiová v správe o zvyšovaní kvality starostlivosti v detských domovoch so zameraním 

na profesionálne rodiny navrhla spôsoby riešenia zistených skutočností - medzi nimi aj rozpor 

v očakávaniach detského domova a profesionálnych rodičov o povahe dieťaťa, rôzna dĺžka 

„krátkodobého pobytu“ dieťaťa v profesionálnej rodine, náročné obdobie odchodu dieťaťa 

z profesionálnej rodiny. Spôsoby riešenia uvedené v správe boli získané od respondentov 

prieskumu a okrem iných zahŕňali: presnejšiešie profesionálne definovanie pre kompetencie a 

výkon zamestnania profesionálnych rodičov, odlíšenie krátkodobej a dlhodobej starostlivosti 

v profesionálnej rodine vzhľadom na povahu dieťaťa a jeho ďalšie vyhliadky a zlepšenie 

prípravy v období odchodu dieťaťa z profesionálnej rodiny (Filadelfiová, 2008). 

Podobne pre riešenie napätia medzi profesionálnou a osbnou rovinou odporúča Šmajdová 

Búšová (2013) zlepšenie podpory zamestnancov v podobe systematickej a cieľavedomej 

supervízie, metodickej príručky, priebežného vzdelávania profesionálnych rodičov a pod. 

Zároveň upozorňuje na potrebu diferencovanejšieho umiestňovania detí do profesionálnych 

rodín vzhľadom na ich potreby, ale tiež elimináciu tých záujemcov o zamestnanie, ktorých 

pravá motivácia smeruje k osvojeniu dieťaťa (Šmajdová Búšová, 2013). 

V Škótskom systéme starostlivosti detí zverených pod ochranu štátu bol rozvinutý koncept 

spoločného rodičovstva (corporate parenting), ktorého filozofiou je zabezpečiť deťom 

v starostlivosti štátu v kontakte s rôznymi pracovníkmi a zástupcami zo štátnych úradov 

a inštitúcií čo najlepšiu možnú službu, podporu a starostlivosť vzhľadom na ich potreby 
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a aktuálnu situáciu (Hargašová, 2015). Príncípy formulované v tomto koncepte sú snahou 

o profesionálne vymedzenie základných štandardov všetkých štátnych pracovníkov 

prichádzajúcich do styku s deťmi v starostlivosti štátu. Zásady predstavujú okrem iného snahu 

o profesionálne zadefinovanie vhodného rozsahu a formy intimity vo vzťahoch v náhradnej 

starostlivosti. Avšak nielen to, ich definícia štátneho rodiča zahŕňa okrem blízkeho vzťahu 

viacero oblastí, a tým apeluje na plné rozvíjanie potenciálu dieťaťa a jeho kvalitu života 

(oblasti ako vzdelávanie, zdravie, bývanie, kultúra, voľný čas a komunita, a pod.) (These Are 

Our Bairns, 2008). 

NAMIESTO ZÁVERU 

V období ostatných dvoch dekád sa v oblasti náhradnej rodičovskej starostlivosti na 

Slovensku prejavila snaha o skvalitnenie služieb deťom. Podobne ako v zahraničí, aj v našch 

podmienkach sa tieto zmeny sústredili na prechod detských domovov z podoby veľkých 

inštitúcii na menšie – tzv. rodinného typu. Prospeli k tomu poznatky o neprospievaní detí 

v kapacitne veľkých ústavoch, zistenia o zneužívaní a zanedbávaní v zariadeniach, pozornosť 

venovaná právam detí a čoraz rozšírenejšie poznatky o prospešnosti zdravej vzťahovej väzby. 

Dôraz na úlohu, akú v náhradnej starostlivosti zohráva vzťahová rovina, posúva odbornosť 

profesionálneho rodiča do intímnej sféry. Táto dvojakosť roly v sebe nesie potenciál dilemy, 

či konfliktov. Domnievame sa, že k zvládaniu napätia medzi intimitou a profesionalitou, 

formálnym a neformálnym aspektom roly zamestnancov detských domovov by prospelo 

definovanie a zavedenie štandardov povolania ako aj ich podpora vo forme supervízií 

a ďalšieho vzdelávania. Inšpiráciou pre riešenie „štátnej“ rodičovskej výchovy, ako jednej 

z alternatívnch foriem rodičovstva, by mohli byť podnety samotných pracovníkov detských 

domovov ako aj inšpirácie zo systémov náhradnej starostlvosti zo zahraničia. 

Podoba inštitucionálneho rodičovstva nie je zanedbateľná predovšetkým preto, že vzhľadom 

na potreby a situáciu detí na jednej strane a kapacity NRS na strane druhej, nie je možné 

umiestniť všetky deti do starostlivosti v rodine, a teda časť z nich bude naďalej umiestňovaná 

a vychovávaná v podmienkach inštitucionálnej starostlivosti. 

Projekty skúmajúce dilemy odborných zamestnancov detských domovov a profesionálnych 

rodičov sú v minorite k dominujúcim odborným diskurzom na témy deinštitucionalizácie 

detských domovov, skorého umiestňovania detí do rodinného prostredia a problematike 

attachmentu. 
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V prebiehajúcom projekte VEGA o alternatívnych formách rodičovstva na Slovensku 

analyzujeme situáciu narastajúcej plurality rodinných foriem, v ktorých deti vyrastajú. 

Nukleárna rodina (označovaná aj za tradičnú formu) je síce považovaná za ideálnu, no 

zastúpenie týchto rodinných zoskupení je na ústupe a početnejšími sa stávajú napríklad rodiny 

s jedným rodičom v domácnosti. Jednou z foriem skúmaných v projekte je aj rodičovská 

starostlivosť poskytovaná štátom. Dúfame, že výsledky pomôžu porovnať percepciu 

náhradného rodičovstva v kontexte ostatných, častejšie sa vyskytujúcich foriem. Aspekty 

profesionality a intimity v role zamestnanca detského domova sú predmetom 

postdoktorandského projektu autorky, ktorý má ambíciu poskytnúť pohľad do vnútra profesie, 

do spôsobov akým je ich rola konštruovaná. 
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http://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie/pracovnici/eva-letovancova/
https://www.researchgate.net/institution/John_Cabot_University/department/Political_and_Social_Sciences
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9.30-10.00 
The impact of emotional disclosure as a form of therapeutic intervention on health-
related outcomes of people with advanced disease: A systematic review and meta-
analysis 
Nuriye Kupeli, PhD., Georgia Chatzitheodorou, PhD., Bridget Candy, PhD. 
Marie Curie Palliative Care Research Department, Division of Psychiatry, University College 
London, London, United Kingdom /Division of Psychiatry, University College London, 
London, United Kingdom 
 
10.00-10.30 
Community Psychology for Urban Regeneration and Collaborative Processes 
Prof. Fortuna Procentese, PhD. 
Frederico II University, Naples, Italy 
 
10.30-11.00 Break 
 
11.00-11.30 
Democracy or technocracy: what defines authentic democratic participation? 
Mgr. Anna Šestáková, Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
11.30-12.00 
Youth participation and identity development in Italy and Czech Republic 
Antonella Guarino, MA, Mgr. Jan Šerek, PhD. 
Department of Psychology, Università di Bologna, Italy, Faculty of Social Studies, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic 
 
12.00-13.30 Lunch 
 
13.30-13.50  
(De)construction of "family" normative and its value within children from residential care: 
projective tests / (De)konštrukcia normatívu rodiny a jej hodnota u detí v náhradnej 
starostlivosti: projektívne techniky identifikácie 
Mgr. Jana Fúsková, PhD., Mgr. Simona Andraščiková, Mgr. Kristína Blažeková  
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenská akadémia vied Bratislava/ Pedagogická 
fakulta, Trnavská univerzita, Trnava 
 
13.50-14.10 
Qualitative analysis of FSEV UK employees´ and students´ needs concerning community 
garden Komunitka/ Kvalitatívna analýza potrieb zamestnancov a študentov FSEV UK 
ohľadom komunitnej záhrady Komunitka  
Bc. Petra Drábeková, Bc. Miroslava Lamačková, Bc. Petra Langová, Mgr. Peter Broniš, PhD., 
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.  
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
14.10-14.30 
Sense of community in context of facial expression of emotion recognition/ Zážitok 
komunity v kontexte rozpoznávania emocionálnych výrazov 
Mgr. Bronislava Strnádelová, Mgr. Jana Koróniová,  Mgr. Martina Baránková 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava/ Emotion ID 



133 
 

 
14.30-15.00 Break 
 
15.00-15.20 
Imagined contact and common ingroup identity/ Predstavovaný kontakt a spoločná 
skupinová identita 
Mgr. Xenia Daniela Poslon, Mgr. Romana Pavlíčková, Mgr. Barbara Lášticová, PhD. 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava 
 
15.20-15.40 
Anywhere but here: Attempts to reduce prejudice with imagined contact technique in 
Slovakia 
Mgr. Juraj Petrík, Mgr. Peter Broniš, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
 
15.40-16.00 
Peer tutoring as an instrument to increase positive changes by interconnecting 
comunities/ Rovesnícky tútoring ako nástroj dosahovania pozitívnych zmien cez 
prepájanie komunít 
Mgr. Dominika Vajdová, PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK Bratislava 
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Workshop  
Community psychology in Slovakia 

28.11.2017 
 
 
 

Times: 
09.00 Workshop opening ceremony 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,  dean of Faculty of Social and Economic Sciences, 
Comenius University in Bratislava  
PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Head of Institute of Applied Psychology, Faculty of Social 
and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava  
09.00-11.00 Presentations 
11.00-11.30 Break 
11.30-12.30 Presentations 
12.30-13.30 Lunch 
13.30-15.30 Presentations 
 
Place: 
28.11.2017  Aula FSEV UK BA 
 
Organizers: 
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.  
Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius 
University in Bratislava, Slovakia 
European Community Psychology Association (ECPA) 
The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 American 
Psychological Association 
 
Presentations: 
9.00-10.00 
Practices for activating collaborative processes in community settings 
Prof. Fortuna Procentese, PhD. 
Frederico II University, Naples, Italy 
 
10.00-11.00 
Volunteering as a new lifestyle/ Dobrovoľníctvo ako nový životný štýl 
Ing. Lucia Johanesová 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Bratislava 
 

http://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie/pracovnici/eva-letovancova/
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11.00-11.30 Break 
 
11.30 -12.30 
Community supporting and burdening/Komunita podporujúca a zaťažujúca 
Mgr. Andrej Gliganič 
Modrý anjel - tím krízovej intervencie n.o., Žilina 
 
12.30-13.30 Lunch 
 
13.30-14.30 
Community organization with homeless people/ Komunitné organizovanie s ľudmi bez 
domova 
Mgr. Ivana Nováková 
DePaul Slovensko, n.o., Bratislava 
 
14.30-15.30 
A meeting space that offers an alternative/ Priestor stretnutia, ktorý ponúka alternatívu 
Mgr. Monika Hricáková 
Priatelia Quo Vadis oz, Bratislava 
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