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Úvodom 

V roku 2020 sa 7. ročník konferencie Komunitná psychológia na Slovensku uskutočnil 

netradične online. Verím, že v nasledujúcom roku budeme môcť pokračovať vo vytvorenej 

tradícii a pri zlepšenej epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID-19 sa stretnúť opäť na 

pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. 

Cieľom aktuálneho ročníka bolo zdieľať nové zistenia a vzájomne sa obohatiť v oblasti 

komunitnej psychológie, čo sa vďaka hojnej medzinárodnej účasti podarilo. Podobne, ako v 

predchádzajúcich rokoch, konferencia bola podporená finančným príspevkom z Grantu 

American Psychological Association Division 27 Society of Community Research (SCRA) and 

Action Regional Funding for Slovakia 2020. Konferenciu podporili okrem The Society for 

Community and Action Research (SCRA), Division 27 American Psychological Association aj 

European Community Psychology Association (ECPA) a Ústave aplikovanej psychológie na 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. Chcela by 

som touto cestou poďakovať všetkým autorom príspevkov, ktoré sú uverejnené v tohtoročnom 

zborníku, menovite v abecednom poradí Ghazaleh Bailey, Dip.Ed.Sc., doc. PhDr. Gabrielovi 

Bianchimu, CSc., PaedDr. Lucii Branikovičovej, Mgr. Lucii Hargašovej, PhD., Mgr. Denise 

Hnatkovičovej, Mgr. Nikole Kallovej, Mgr. Michaele Košútovej Guillaume, PhD., Mgr. 

Barbare Lášticovej, PhD., prof. PhDr. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., PhDr. Elene Ondruškovej, 

PhD., doc. Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD., Mgr. Xenii Daniele Poslon a PhDr. Hane 

Smitkovej PhD. 

Poďakovanie za podporu konferencie patrí doc. JUDr. PhDr. Lucii Mokrej, PhD., dekanke 

FSEV UK v BA a tiež prof. Mgr. Júlii Halamovej, PhD. riaditeľke Ústavu aplikovanej 

psychológie FSEV UK v BA a zakladateľke konferencie. Za recenzentské posudky tohto 

konferenčného zborníka osobitne ďakujem Mgr. Mgr., Kataríne Křížovej, PhD., Mgr. Jane 

Koróniovej, PhD. a Mgr. Jurajovi Petríkovi, PhD. 

Mgr. Martina Baránková, PhD. 

Členka výboru European Community Psychology Association 

Ústav aplikovanej psychológie 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Univerzita Komenského v Bratislave 
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Self-compassion in emotion-focused individual therapy 
Ghazaleh Bailey, Dip.Ed.Sc. 

Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius 

University in Bratislava, Slovakia 

Email: g.bailey@individual-therapy-berlin.de 

Funding: Writing this work was supported by the Vedecká grantová agentúra VEGA under 
Grant 1/0075/19. 

Abstract: Over the past years an ample number of self-compassionate interventions have been 

developed within a variety of psychotherapy approaches such as Compassion-focused therapy 

or Emotion-focused therapy (EFT). The goal of this review is to contribute to a deeper 

understanding on self-compassionate interventions in EFT, principles of EFT, and self-

compassion definitions. In EFT self-compassion capacities are developed through the 

therapeutic relationship and self-soothing dialogues. Promoting self-compassion improves 

clients’ ability to soothe and validate their painful experiences. Future research in EFT will 

need to continue to examine the therapeutic process and outcome of self-compassion 

interventions by exploring ways on how to measure the in-session improvement of clients’ self-

compassion capabilities.  

Key words: Emotion-focused therapy, self-compassion, self-soothing 

Introduction 

A growing body of psychotherapy research over the last decades has been focusing on 

the importance of emotion (Greenberg, 2004; Greenberg & Paivio, 1997) and self-compassion 

(Gilbert, 2009; Gilbert & Procter, 2006; Zessin et al., 2015) on our well-being. There is 

increasing number of research studies on how self-compassion practices can be used for 

emotion processing (Asano, 2019), emotional regulation and emotional balance (e.g. Finlay-

Jones, Rees, & Kane, 2015; Halamová, Kanovský, Varšová, & Kupeli, 2018; Karris & 

Caldwell, 2015). Both emotion regulation (Frijda, 1986; Greenberg, 2004) and self-compassion 

(MacBeth & Gumley, 2012; Zessin et al., 2015) have a great influence on our health and on our 

interpersonal and intrapersonal relationships (Frijda, 1986; Greenberg, 2004; Neff & Beretvas, 

2013; Seppala et al., 2008). Individuals with higher emotion regulation and self-compassion 

capacities indicate to be more staisfied with their lifes, feel socially more connected and tend 

to have less anxiety, shame and depression (Greenberg, 2015; Neff, 2003). Research shows that 

mailto:g.bailey@individual-therapy-berlin.de
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self-compassionate individuals are more able to accept difficult emotions and have greater 

efficient emotion regulation skills (Finlay-Jones et al., 2015). In contrast to self-compassionate 

individuals, highly self-critical individuals show significant difficulties in scanning emotional 

faces (Strnádelová, Halamová & Mentel, 2019; Strnádelová, Halamová, & Kanovský, 2019a) 

and also in succesfull emotion recognition skills (Strnádelová, Halamová, & Kanovský, 2019b). 

Therefore, the study of facial expressions of compassion can be also beneficial in psychotherapy 

(e. g. Baránková et al., 2019; Falconer et al., 2019; Kanovský et al., 2020). The relationship 

between self-compassion and how individuals treat their vulnerable-selves and their emotions 

has been a great increasing interest in western psychotherapy (Gilbert, 2005; Greenberg, 2015; 

Neff, 2003). Various therapeutic approaches such as emotion focused therapy (Goldman et al., 

2006; Paivio & Pascual-Leone, 2010; Shahar, 2013) and compassion focused therapy (Gilbert, 

2005; Gilbert & Procter, 2006) have been shown to promote therapeutic change in for example 

depression, anxiety disorders, trauma, by targeting self-compassion processes.  

This paper reviews literature on the core interventions in emotion focused therapy 

seeking to increase self-compassion and has three sections. The first introduces the principles 

and core tasks of emotion focused therapy. The second defines the concept of self-compassion 

in psychotherapy and shortly introduces therapeutic interventions cultivating self-compassion. 

The third reviews two fundamental elements in EFT for developing self-compassion capacities: 

The therapeutic relationship and self-soothing dialogues. 

 

History, principles and interventions of emotion focused therapy 

Emotion Focused Therapy (EFT) is a humanistic approach which incorporates aspects 

of person-centered therapy and gestalt therapy (Greenberg et al., 1993). EFT is an empirically 

supported treatment for depression (Goldman et al., 2006; Salgado et al., 2019; Watson et al., 

2003) for anxiety disorders (Elliott & Shahar, 2017; Haberman et al., 2018; Shahar, 2013; 

Watson & Greenberg, 2017) trauma (Mlotek & Paivio, 2017; Paivio et al., 2010), eating 

disorders (Ivanova & Watson, 2014; Robinson et al., 2015) and couples distress (Wiebe & 

Johnson, 2016). 

In EFT emotion is seen as foundational in the construction of the self and is a key 

determinant of self-organization. Emotions are important because they are connected to our 

most essential needs and inform us that an important need, value or goal may be advanced or 

harmed (Damasio, 2003; Frijda, 1986; Greenberg, 2004). Furthermore, they indicate how 

individuals evaluate themselves and their world (Greenberg & Angus, 2004; Greenberg & 

Paivio, 1997).  
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Through EFT, clients learn to rule their emotions, instead of letting their emotions rule 

them. EFT therapists help clients to make sense of their emotions, to regulate, explore, 

transform, and flexibly manage their emotions by guiding them through the five principles of 

emotional change: awareness, expression, regulation, reflection and transformation (Greenberg, 

2015; Pascual-Leone, 2017; Pascual-Leone & Greenberg, 2007).  

EFT has generated a lot of research on the process of change and distinguishes between 

different types of emotions, primary and secondary as well as between different types of 

emotional experience that is adaptive or maladaptive (Goldman, 2017; Greenberg, 2015; 

Herrmann et al., 2016; Pascual-Leone & Greenberg, 2007). Primary emotions are our first, 

fundamental core gut responses to situations. Secondary emotions are reactive, defensive 

emotions that obscure a primary feeling. Adaptive emotions give useful information and need 

to be accessed while maladaptive emotions are old, wounded, familiar feelings that come up 

repeatedly and need to be transformed (Goldman, 2017; Greenberg, 2004, 2015; Herrmann et 

al., 2016; Pascual-Leone & Greenberg, 2007). EFT helps clients to transform maladaptive 

emotional experiences (e.g.helplessness, unworthiness) in more adaptive emotions (e.g. 

assertive anger, sadness over loss) (Greenberg, 2015; Greenberg & Paivio, 1997; Pascual-

Leone, 2017; Pascual-Leone & Greenberg, 2007). 

A defining feature of emotion focused therapy is that interventions are marker guided. 

Primary founders of EFT provided a broad framework on how the different types of emotional 

experiences can be changed and developed various in-session empathy based, relational, 

experiencing, reprocessing and enactment tasks. Client markers indicate the client state and the 

type of intervention to use after creating a safe empathic, accepting, validating relational 

foundation (Elliott & Greenberg, 2016; Goldman, 2017; Greenberg & Paivio, 1997; Greenberg 

& Watson, 2006; Pascual-Leone, 2017). 

EFT principles and interventions are based on the notion that positive emotions can 

change negative ones such as rejecting anger, shame, fear and unworthiness (Greenberg, 2004; 

Greenberg & Paivio, 1997). For instance, fear of abandonment can be changed by adaptive 

emotions such as assertive anger, sadness of grief or self-compassion. Changing maladaptive 

emotions requires accepting negative emotions rather than avoiding them. A safe validating, 

supportive and empathic therapeutic environment creates interpersonal emotional soothing and 

helps calming distress. Self-protection and self-soothing capacities reduce anxiety and enable 

clients to pay attention and accept difficult emotions in order to transform them if necessary 

(Greenberg, 2004; Timulak, 2015; Timulak & Pascual-Leone, 2015).  
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Therefore, one of the most important tools in EFT is the development of a stronger, 

more resilient sense of self and more positive self-organization through the expression of 

protective anger and compassion to their painful emotional experiences (Greenberg, 2004; 

Timulak, 2015; Timulak & Pascual-Leone, 2015). Self-contempt, anguish and emotional 

suffering are potential markers for self-compassion interventions in EFT (Greenberg, 2015; 

Pascual-Leone & Greenberg, 2007).  

Definitions of compassion and self-compassion 

Compassion is a complex construct and within the field of psychology they are various 

controversies and definitions of compassion. Goetz et al. classify it as a “feeling that arises in 

witnessing anothers’s suffering and that motivates a subsequent desire to help” (Goetz, Keltner, 

& Simon-Thomas, 2010, p. 351), Gilbert uses the Buddhistic definition of compassion 

describing compassion as “a sensitivity to suffering in self and others, with a commitment to 

try to alleviate and prevent it” (Gilbert, 2014, p. 19). However, some authors believe that there 

is not much difference between compassion and self-compassion because self-compassion is 

just compassion turned to self (Neff, 2003a). According to Strauss and collegues (Strauss et al., 

2016) compassion for others and self-compassion is defined as a cognitive, affective and 

behavioural process which involves the following five components: “1) recognizing suffering; 

2) understanding the universality of suffering in human experience; 3) feeling empathy for the

person suffering and connecting with distress (emotional resonance); 4) tolerating

uncomfortable feelings aroused in response to the suffering person (e.g.distress, anger, fear) so

remaining open to and accepting of the person suffering; and 5) motivation to act/acting to

alleviate suffering” (Strauss et al., 2016, p. 19.). Neff developed a concept of self-compassion

consisting of (a) self-kindness: being kind and understanding toward oneself in times of pain

and failure (b) common humanity: perceiving one’s suffering as part of a larger human

experience (c) mindfulness: holding painful feelings and thoughts in mindful awareness (Neff,

2003). According to Halamová and colleagues (2018) and Baránková and colleagues (2019),

compassion and self-compassion in views of non-expert people are perceived very similarly.

Compassion was defined in five aspects: emotional, behavioural, biological, evaluative and

cognitive, while self-compassion was defined in emotional, behavioural, evaluative, cognitive

and situational aspects. The very similar concept of self-compassion elicited during two-chair

technique was supported by Vráblová et al. (2020).
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Defining (self-)compassion as an emotion 

As shown there is an ongoing controversy about what compassion actually is. However, 

there is a common sense that compassion is a feeling that arises when a person is confronted 

with another’s suffering and feels the desire to alleviate that suffering (Goetz et al., 2010; 

Lazarus, 1991). Within the literature there is a broad discussion about the difference between 

empathy and compassion as emotional states.  

While empathy is the ability to resonate, share and process the feelings of others and 

distinguishing ones own feelings from the other and therefore not an emotion itself (Lazarus, 

1991; Singer & Klimecki, 2014). Compassion is an emotion by his own marked by warm and 

caring feelings for the other and the motivation to help (Goetz et al., 2010; Singer & Klimecki, 

2014). In his classifications of emotions Lazarus describes compassion as an emotion which is 

“felt and shaped in the person feeling it not by whatever the other person is believd to be 

feeling..” (Lazarus, 1991, p. 289). “Compassion.This is not a sharing of another person’s 

emotional state, which will vary depending on what the other person’s emotional experience 

seems to be, but an emotion of it’s own.”(Lazarus, 1991, p. 289). Within the EFT concept of 

emotion transformation self-compassion is seen as an primary adaptive, healthy emotion 

towards own pain and unmet needs (Timulak, 2015; Timulak & Pascual-Leone, 2015). By 

generating self-compassion the client learns to be emotionally more tolerant and flexible 

towards painful maladaptive emotional experiences which activates the clients’ ability to 

alleviate pain (Timulak, 2015). Therefore, the view of self-compassion in EFT is in line with 

the general idea that compassion towards others or self is an emotion of it’s own.  

 

Self- compassion in psychotherapy 

Over the last decade tools for increasing self-compassion capacities have been 

integrated increasingly in the field of psychotherapy. Next to Emotion Focused Therapy (EFT; 

Goldman & Greenberg, 2013; Greenberg, 2015; Sutherland & Peräkylä et al., 2014) there is 

ongrowing process within the research of clinical population for Compassion Focused Therapy 

(CFT) (Gilbert & Irons, 2005; Gilbert & Procter, 2006), Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) (Yadavaia & Hayes et al., 2014), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (Van 

der Velden et al., 2015; Williams & Russell et al., 2008) According to a recent study (Kirby, 

2016), there are six empirically supported compassion-based intervention programs: 

Compassion Mind Training (CMT; e.g. Gilbert & Procter, 2006; Halamová & Kanovský et al., 

2020) based on Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion (MSC; e.g. Neff & 

Germer, 2013; Halamová & Kanovský et al., 2020), Cognitively Based Compassion Training 
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(CBCT; e.g. Mascaro & Negi et al. , 2017; Halamová & Holecová, 2020), Compassion 

Cultivation Training (CCT; e.g. Jazaeiri et al., 2012; Strnádelová & Halamová et al., 2020), 

Cultivating Emotional Balance (CEB; e.g. Kemeny et al., 2012; Halamová & Heligmanová, 

2020) and Compassion Meditation and Loving-Kindness Meditation (LKM; e.g. Carson et al., 

2005; Halamová & Strnádelová et al., 2020). Meanwhile, three new empirically supported 

interventions were created which are important to mention: The Mindfulness-Based 

Compassionate Living Training (Bartels-Velthuis et al., 2016; Ondrejková & Halamová et al., 

2020) and two other based on the findings of Emotion Focused Therapy: Emotion Focused 

Training for Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP; Halamová et al., 2018) and 

Emotion Focused Training for Emotion Coaching - An Intervention to reduce self-criticism 

(EFT-EC; Halamová & Kanovský, 2019). Herein we shed light on therapeutic self-compassion 

interventions in accordance with EFT before we provide inside about how self-compassion is 

generating within EFT.  

Emotion focused Training for Self-Compassion and Self-Protection 

Emotion focused Training for Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP) is the 

training program (Halamová et al., 2018) based on Emotion Focused Therapy and its findings 

about necessity of building self-compassion along with self-protection to combat self-criticism. 

The program was created by Halamová (2018) and exists in two versions: short online (14 days) 

and long group (12 weeks). During both versions of the training, participants spend 15 min a 

day performing the exercise determined for each day and 15 min expressive writing about their 

experience regarding the specific daily task. The interventions include e.g. Letting go of a 

painful memory of my childhood, Expressing protective anger, Training how to say no, Self-

protective language, Compassionate friend, Self-compassion mirror, Planning and practicing 

self-protection and self-compassion in everyday life  (Halamová, 2018; Halamová & Kanovský, 

et al., 2018). A recent study (Halamová et al., 2019), focusing on psychological and 

physiological effects of an group version of the program (12 weeks), confirms the effectiveness 

in increasing level of heart rate variability, decreasing levels of self-criticism. There are a few 

studies documenting the effectiveness of the training also for clinical samples (Halamová & 

Heligmanová et al.,  2019; Huťťová & Halamová, 2020; Koróniová & Halamová et al., 2020; 

Strnádelová & Halamová et., 2020) and also in non-clinical samples (Baránková & Girová, 

2020; Baránková & Karpinský, 2020; Baránková & Sládkovičová, 2020).  
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Emotion Focused Training for Emotion Coaching 

Emotion Focused Training for Emotion Coaching (EFT-EC) is a 12-week group 

program helping individuals deepening their emotional skills (Halamová & Kanovský, 2019). 

The program is based on the latest research findings of emotion focused therapy and combines 

weekly facilitated group sessions with expressive writing after the sessions and daily exercises 

for home. The interventions was designed by Halamová, and consists exercises like  (Halamová 

& Kanovský, 2019). A study with university students (Halamová & Kanovský, 2019) decreased 

levels of self-criticism significantly but did not increased levels of self-compassion. However, 

further research is required to investigate more in depth the levels of self-compassion capacities. 

 

Compassionate Interventions in EFT  

While the majority of authors in EFT use the term self-soothing (Goldman & Greenberg, 

2013; Pascual-Leone & Greenberg, 2007; Sutherland et al., 2014), some call it self-compassion 

(Pascual-Leone, 2017; Shahar et al., 2012) and others compassionate self-soothing (Watson & 

Greenberg, 2017). As all three terms can be used synonymously herein the term self-

compassion is mostly used. The view of self-soothing in EFT can be associated with the concept 

of self-compassion according to Strauss et al. (Strauss et al., 2016). 

In EFT clients develop self-compassion capacities either through the interaction with 

their therapist or through self-compassion work as an antidote to self-critcism (Pascual-Leone 

& Greenberg, 2007; Watson & Greenberg, 2017). A strong therapeutic relationship is the 

foundation of more intensive processes such enactment tasks in form of two-chairs dialogue, 

empty chair or self-compassion work (Goldman, 2017; Elliott & Greenberg, 2013). In the 

following, the two main self-compassion interventions in EFT, the therapeutic relationship and 

self-compassion dialogues are further explained.  

 

1. Compassion and the therapeutic relationship 

The therapeutic relationship in EFT is person-centered (Rogers, 1961). Thus, one of the 

most important tasks for EFT therapists is helping clients becoming stronger, more self-

accepting and self-compassionate by providing a positive, healing therapeutic relationship   

(Greenberg, 2014). This is built on an empathic relationship in which the therapist is genuinely 

attuned, fully present and sensitive to the client’s experience (Greenberg, 2015; Greenberg & 

Paivio, 1997). It is furthermore characterized by presence, acceptance, sincerity, congruence 

and valuing of the other (Rogers, 1961) to provide a safe environment for clients to address 

emotional pain, increase self-acceptance and a stronger sense of self (Greenberg, 2014; 



12 

Greenberg & Watson, 2006). Overtime, an attuned, responsive, compassionate therapist helps 

clients breaking the sense of isolation and lonliness of emotional pain. Within the therapeutic 

relationship the client internalizes the interpersonal regulation of affect into self-compassion, 

which is the capacity to regulate one’s own inner states (Greenberg, 2014, Greenberg, & 

Watson, 2006). Internalizing relational soothing is one of the most powerful ways to build the 

capacity for self-soothing (Stern, 1985). Self-compassion, self-protection and ways to self-

soothe are skills mammals develop through their interactions and relationships with caregivers 

(Schore, 2003a). Negative views of the self, more self-doubt and lower confidence are problems 

in more vulnerable personalities and arise from neglectful interactions in early childhood 

(Schore, 2003b). EFT therapists create a secure emotional bond and promote self-empathy and 

self-exploration by providing a safe, secure connection, genuine acceptance, care and 

compassion (Greenberg, 2004; Paivio & Pascual-Leone, 2010). Through a variety of empathic 

responses such as empathic understanding, empathic conjecture, empathic affirmations and a 

soothing vocal quality (e.g. It’s ok, breathe, this feels so painful…) the therapist implements 

support giving clients the required space to focus inward (Greenberg, 2015; Paivio & Pascual-

Leone, 2010; Watson & Greenberg, 2017). In this way therapists can contribute to the creation 

of a more positive view of the self, self-confidence, self-acceptance and self-compassion. As 

clients grow stronger they are able to access their feelings, allow the pain of loss, understand 

their own emotions and increase emotional regulation capacities and ways of soothing 

themselves (Greenberg, 2014; Watson & Greenberg, 2017). 

However, changing client’s internalized behaviors (e.g. negative self-talk or negative 

self-treatment) is not that easy and requires patience (Greenberg & Watson, 2006; Watson & 

Greenberg, 2017). For those clients who have not integrated any kind of self-compassion or 

positive ways of being with themselves from others such as their caregivers, internalizing 

positive attitudes like self-empathy and self-acceptance may take longer (Watson & Greenberg, 

2017). EFT therapists help these clients to engage in self-compassion through specific 

interventions intending to increase self-care, self-comforting and self-kindness. 

2. Self- compassion interventions

In addition to the development of self-compassion and self-empathy in relationship with

their therapist, which may take years of therapy, EFT therapists facilitate self-compassion 

capacities more directly by suggesting specific compassionate self-soothing interventions 

(Greenberg, 2015; Watson & Greenberg, 2017). Watson and Greenberg distinguish between 

two sorts of self-compassion processes in EFT: Coping self-soothing and transformational self-
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soothing (Greenberg, 2004; Watson & Greenberg, 2017). The marker of coping self-soothing 

is dysregulation in the moment. Coping self-soothing-interventions are distress tolerance 

techniques used to reduce anxiety and fear in the session (Paivio & Pascual-Leone, 2010; 

Watson & Greenberg, 2017). In these cases EFT therapists fasciliate emotional regulation skills 

such as mindful breathing, establishing a working distance, creating an imaginray safe place 

(Paivio & Pascual-Leone, 2010; Watson & Greenberg, 2017). This activates the 

parasympathetic nervous system and leads to physiological soothing (Greenberg, 2010; Paivio 

& Pascual-Leone, 2010). 

The marker for transformational self-soothing is emotional suffering and anguish (e.g.I 

don’t feel I’m going to be ok, I feel like I could break). Thus, clients are in need for comfort 

(Goldman, 2017; Greenberg, 2015; Pascual-Leone & Greenberg, 2007). EFT therapists 

introduce self-soothing tasks when clients feel terribly alone and unsupported or express a lot 

of self-contempt and have difficulty being self-compassionate to themselves (Goldman, 2017; 

Goldman & Greenberg, 2013; Greenberg, 2004). In EFT the purpose of this kind self-soothing 

is to help clients to evoke compassion and the ability to internally comfort, soothe and calm 

themselves (Goldman & Greenberg, 2013; Pascual-Leone & Greenberg, 2007; Sutherland et 

al., 2014). This type of self-soothing can be more linked to number 3. and 4. of Strauss’ et al. 

(2016) self-compassion concept.  

According to Watson and Greenberg EFT therapists promote self-compassion in two-

main ways: engaging clients in a dialogue with an imagined vulnerable self and asking them to 

soothe and care for that self or establishing a dialogue with an imaginary child (Greenberg, 

2015; Watson & Greenberg, 2017). In the first intervention the therapist encourages the client 

during a state of emotional suffering to comfort and care for themselves by imagining their 

vulnerable self (Watson & Greenberg, 2017). Clients who are unable to show compassion to 

themselves need more guidance. In these cases the therapist establishes a two chair dialogue by 

asking the client to imagine themselves as a child who has suffered sitting in a chair in front of 

them. The therapist recalls the childs dificulty and pain by describing the clients most painful 

details of the client’s childhood and by asking the client “What do you feel towards that child?” 

(Goldman & Greenberg, 2013; Greenberg, 2015). This way self-compassion can be evoked as 

a response to the child’s plight, and the child’s needs can be recognized. The therapist asks if 

the client could respond to the child in her in the same way. The concept of taking care of their 

“inner child” can help clients accessing compassionate self-soothing responses (Goldman & 

Greenberg, 2013; Sutherland et al., 2014; Watson & Greenberg, 2017). 
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In EFT there are a variety of self-soothing dialogues. Clients can play mutiple roles as 

the comforting other can be represented in four ways. The inner child: Clients are asked to 

imagine the hurt, scared, lonely younger version of themselves and soothen them. The universal 

child: Clients are asked to imagine another other hurt, scared, lonely child in a different chair. 

A close friend: Imagining a close friend being in a similar situation and the idealized parental 

figure: Imagining their parents as they wanted them to be, the mother or father of their dreams  

(Greenberg, 2015; Sutherland et al., 2014; Watson & Greenberg, 2017). In all cases clients are 

encouraged to find words expressing understanding, comfort, empathy, care and kindness to 

their vulnerable self e.g. What would you like to say to that vulnerable part of yours? What do 

you feel for her/him?. Recently it was shown that the conversational practices used by clients 

and therapists in two-chair self-soothing dialogues fasciliate efficient self-soothing by 

observing the self-soothing structure. This  frame includes the role of the therapist and self-

soothing activity as well as concrete soothing by the soothing part of the client including the 

soothing language. The soothing agent of the participants where using then “You’re” structure 

and verbs while emphasizing client’s ressources and positive qualities. Furthermore, the 

soothing part expresses positive and caring feelings and shows sympathy and offers helpful 

advices. In terms of the therapeutic presence, the authors noticed an active participation of the 

therapist who acknowledges and agrees to the clients self-compassion statements and guides 

and encourages the client to maintain the self-soothing frame  (Sutherland et al., 2014).  

EFT self-compassion dialogue and mostly used as a resolution of a self-critical split. In 

EFT self-critical splits are the most prevalent form of a split. The key marker of this kind of a 

two chair dialogue is a self-critical voice (Elliott & Greenberg, 2016; Greenberg & Watson, 

2006; Shahar et al., 2012). After identifying the marker the EFT therapist puts the critical part 

of the self on the opposite chair and encourages the client to express the anger, hate, contempt 

or disgust of the critical voice towards the criticized self (Greenberg, 2015; Shahar et al., 2012; 

Whelton & Greenberg, 2005). 

Through the enactment of this internal conversation clients become aware of and 

respond to the underlying anguish induced by the critical voice. In general, the resolution of 

this intervention is the softening and transformation of the critical voice into a more 

compassionate, self-accepting, caring voice in which the needs are acknowleged and taking 

stand of yourself by being assertive and expressing protective anger over maltreatment (Elliott 

& Greenberg, 2016; Pascual-Leone, 2017; Timulak, 2015). As clients gain more self-

compassion and self-protection they are more able to self-soothe the vulnerable, wounded self 

and thus learn ways to label and use their emotions and start asking for and meeting their needs 
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personally and interpersonally (Pascual-Leone & Greenberg, 2007; Watson & Greenberg, 

2017). Resilient individuals can transform negative emotional experiences, such as anguish and 

shame, into positive emotions like self-compassion and self-worth or healthy anger (Greenberg, 

2010). 

Whelton and Greenberg point out that contemptuous self-criticism leads the criticized 

part collapsing into shame (Whelton & Greenberg, 2005). Clients with low self-resilience are 

less able to separate themselves from their inner critic, they do not stand up for themselves or 

show compassion to the attacked part of the self (Greenberg & Watson, 2006; Whelton & 

Greenberg, 2005). Furthermore, research shows that the effectiveness of emotional coaching 

(Halamová et al., 2019; Halamová & Kanovský, 2019) and self-soothing dialogues (Shahar et 

al., 2012) is decreasing the inadequate self rather than the contemptuous, hated self. In these 

cases client’s self-criticism is more pathological (Shahar et al., 2012) and therefore, the 

developemnet of self-compassion more challenging for therapists and clients. 

 

Conclusions and future perspectives  

As reviewed in here promoting client’s abilities to be compassionate to their painful 

emotional experiences and developing self-soothing capacities is a crucial step towards 

tolerating emotion and to this end a significant goal of EFT. In EFT the ability to self-sooth 

develops first through a positive therapeutic relationship and second through self-soothing 

interventions by continuing training and everyday practice. In self-soothing dialogues clients 

learn ways to soothen their underlying painful emotions through compassion, comfort and 

validation. Self-compassionate interventions in EFT are important for their potential to increase 

self-compassion and empathy for the vulnerable self. Although, compassionate self-soothing is 

one of the essential interventions in EFT, however, there is little research about the therapeutic 

process and outcome. Therefore, more studies are needed to evaluate and measure the 

effectiveness of self-soothing interventions on clients self-compassion capacities. Suggestions 

for future research to improve the efficiency of self-soothing dialogues in order to increase self-

compassion abilities include:  

(a) Research on how to expand the EFT-task of compassionate self-soothing to transform 

self-contempt and self-hate.  

(b) Further research which employs methodologies including experimental studies to 

determine the relationship between self-compassion and self-criticism. 

(c) Research that explores ways to measure the development of self-compassion in EFT  
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(d) Analyse the mechanisms of change in interventions invented to increase self-

compassion.  

 

With regard to the effectiveness of EFT self-compassion interventions there is a shortage 

of empirical research. So far, we have discovered one study examining the client-therapists 

interaction during a two chair self-soothing dialogue (Sutherland et al., 2014) and one 

emphasizing the importance of self-soothing in EFT for Couples (Goldman & Greenberg, 

2013). Recently, Halamová and Kanovský (2019) investigated the efficiency of Emotion 

focused training for emotion coaching, another study measuring the efficiency of  Emotion 

focused training for self-compassion and self-protection (Halamová et al., 2018) and the thrid 

study measuring the psychological and physiological effects of the last intervention (Halamová, 

Koróniová, et al., 2019). However, there is no study that empirically identifies the in-session 

change process of clients improvement of experiencing and communicating self-compassion. 

As clients can express self-compassion through different types of nonverbal 

communication including facial expressions (Widen et al., 2011), vocal quality (Simon-Thomas 

et al., 2009) and physiological signals of the human body. Given this, it is important for 

therapists to understand how self-compassion is effectually expressed. In regard to EFT, 

therapists need a guideline to decode productive in-session self-compassion expressed during 

an EFT self-compassionate intervention. Therefore, the question this study sought to answer is: 

What are the most determinate in-session components for reliable recognition of a productive 

expression of self-compassion related to paraverbal, nonverbal and verbal communication as 

well as behaviours? 
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Abstrakt: Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať, ako žiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia zvládli sociálnu izoláciu počas prvej vlny pandémie koronavírusu a akým 

problémom čelili v procese dištančného vzdelávania. Tento problém skúmame z pohľadu 314 

pedagógov slovenských základných škôl. Participanti vyplnili online pôvodný dotazník - 

vytvorený autorkami toho textu pre potreby výskumu - s otvorenými aj zatvorenými otázkami, 

ktorý sa zameriaval špecificky na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Dotazník obsahoval 26 otázok a zameriaval sa na okruhy ako didaktické metódy pedagógov v 

čase dištančného vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aktivita a spätná 

väzba žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia počas online vzdelávania. Bol 

distribuovaný na sociálnych sieťach prevažne v učiteľských skupinách a taktiež 

sprostredkovaný pedagógom a vedeniu škôl e-mailovou komunikáciou. Kvantitatívne dáta boli 

analyzované prostredníctvom frekvenčnej analýzy a kvalitatívne dáta prostredníctvom 

induktívnej tematickej analýzy. Naše zistenia naznačujú, že 62,4% participantov používalo na 

komunikáciu so žiakmi Edupage, avšak 31,8% participantov uviedlo, že žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia nemali prístup na internet. 41,9% participantov uviedlo, že žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia sa nedokázali plnohodnotne zapojiť do vyučovania v 

porovnaní s ostatnými žiakmi, hoci niektoré školy využívali na komunikáciu s nimi terénnych 

sociálnych pracovníkov či osobný kontakt. Paradoxne, napriek tomu 83,6% participantov sa 

domnievalo, že situácia počas pandémie koronavírusu ďalej neprispela k sociálnej izolácii a 

vylúčeniu týchto žiakov. Tento paradox je možné vysvetliť zistením, že participanti a 
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participantky vnímajú problém edukácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia práve 

cez prizmu rodičov, ktorí nespolupracujú, nemajú záujem, či nevedia čítať s porozumením 

pričom to považujú za prax, ktorá je nezávislá od situácie pandémie. Dáta sú diskutované v 

kontexte psychologických výskumov školskej inklúzie.  

 

Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, pandémia koronavírusu, sociálna inklúzia, sociálna 

izolácia,  žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 

Abstract: The aim of the paper was to examine how students from socially disadvantaged 

backgrounds managed social isolation during the first wave of the coronavirus pandemic and 

what problems they faced in the distance learning process. This problem was examined from 

the perspective of 314 Slovak primary schools teachers. Participants completed an online 

questionnaire, created by the authors of this study, with open and closed questions, which 

focused specifically on working with students from socially disadvantaged backgrounds. The 

questionnaire consisted of 26 questions and focused on: didactic methods of teachers at the time 

of distance education of students from socially disadvantaged backgrounds, activity and 

feedback of students from socially disadvantaged backgrounds during distance education. It 

was distributed on social networks mainly in teacher groups, and sent via e-mail to teachers and 

school headmasters.  Quantitative data were analyzed with frequency analysis and qualitative 

data with inductive thematic analysis. Our findings suggest that 62,4% of participants used 

Edupage to communicate with students, but 31,8% of participants stated that students from 

socially disadvantaged backgrounds did not have Internet access. 41,9% of participants stated 

that students from socially disadvantaged backgrounds could not fully participate in teaching 

compared to other students, although some schools used field social workers or personal contact 

to communicate with them. Paradoxically, however, 83,6% of participants believed that the 

situation during the coronavirus pandemic did not contribute to deepening of social isolation 

and exclusion of these students. This paradox can be explained by the finding that participants 

perceive the problem of education of students from socially disadvantaged backgrounds 

through parents who, from their perspective, do not cooperate, are not interested in cooperating 

and have reading literacy issues themselves, which is considered as a practice that is 

independent of the pandemic situation. The data is discussed in the context of psychological 

research on school inclusion.  

Key words: Covid-19 pandemics, distance education, social inclusion, social isolation, 

students from socially disadvantaged backgrounds 
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Úvod 

Príspevok sa zameriava na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom 

skúma ich aktivitu vo vzdelávacom procese v čase dištančného vzdelávania počas pandémie 

koronavírusu v marci-júni 2020. Hlavným cieľom tejto štúdie je sprostredkovať pohľad 

učiteľov a učiteliek na priebeh vyučovacieho procesu u žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Zameriavame sa na to, aké formy 

dištančného vzdelávania zvolili ich pedagógovia, ako sa títo žiaci, z pohľadu svojich učiteľov 

a učiteliek zapájali do vyučovacieho procesu, s akými problémami sa v online svete stretli, a 

ako zvládli sociálnu izoláciu. Téma vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

adresuje priority komunitnej psychológie v nasledujúcich rovinách: 1) rešpektovanie 

rozdielnosti medzi ľuďmi a ich prostrediami; 2) využitie viacerých metód s dôrazom na prax; 

3) riešenie aktuálneho problému a ukotvenie  v sociálnom kontexte; 4) popis možnej zmeny z 

pedagogického hľadiska na viacerých úrovniach (porov. Sadovská Halamová, 2014). Na 

Slovensku sa v poslednom období realizovali viaceré štúdie, ktoré pokrývajú nasledovné oblasti 

komunitnej psychológie: 1. zážitok komunity, 2. komunita, 3. etnické otázky a 4. migrácia 

(Sadovská Halamová, 2014). Napriek riešeniu témy etnicity, predovšetkým z hľadiska 

zmierňovania predsudkov vo vzdelávaní (napr. Hargašová et al., 2016; Hargašová, et al., 2019), 

sa však inklúzii Rómov vo vzdelávaní venuje v našej komunitnej psychológii malá pozornosť, 

a táto téma rezonuje predovšetkým v pedagogike (napr. Jursová Zacharová et al., 2019), 

sociológii (napr. Kusá, 2016) či vo výskumoch realizovaných mimovládnymi organizáciami 

(napr. Rafael & Krejčíková, 2020).  

Podľa školského zákona 245/2008 Z. z. je žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne 

podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj jeho mentálnych, vôľových, emocionálnych 

vlastností, taktiež ak prostredie nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok 

primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Treba však zdôrazniť, že medzi žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia sa nezaraďujú iba žiaci rómskej národnosti, ako to býva 

často mylne interpretované. Patria sem žiaci, ktorých rodina neplní základné funkcie ako 

socializačno-výchovnú, emocionálnu, či ekonomickú, má neštandardné bytové a hygienické 

podmienky a príjem vo výške životného minima. Najvyššie ukončené vzdelanie rodičov týchto 

žiakov je základné alebo jeden z rodičov nemá ukončené ani základné vzdelanie (Krajčír, 

2013). U týchto deti na základe dysfunkčných sociálnych vzťahov môžu vznikať problémy v 

správaní, učení a postojoch (Zelina et al., 2003). Školský zákon 245/2008 Z. z. v § 107 v časti 

“Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne 
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znevýhodneného prostredia” definuje individuálne podmienky, za ktorých sa výchova týchto 

žiakov uskutočňuje. Sú nimi: a) úprava organizácie výchovy a vzdelávania; b) úprava 

prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje alebo c) uplatnenie špecifických 

metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

Podstata sociálneho znevýhodnenia však nespočíva iba v materiálnej nedostatočnosti. 

Hendikepom pre týchto žiakov sa stáva aj vyučovací jazyk v škole, ktorý nekorešponduje s 

jazykom, ktorý dieťa používa bežne v domácom prostredí, čím nastáva znevýhodnenie v oblasti 

komunikačných spôsobilostí dieťaťa v školskom prostredí. Edukácia týchto žiakov predstavuje 

aktuálny problém, ktorý v sebe spája nedostatočnú školskú dochádzku, neuspokojivé 

vzdelávacie výsledky, či predčasné ukončenie školskej dochádzky (Belková, 2019). Diskusia o 

vzdelávaní týchto žiakov v poslednom období smerovala k otvoreniu viacerých otázok a 

zavedení viacerých konceptov do pedagogického diskurzu. Aj na Slovensku sa v školskom 

prostredí etabloval koncept sociálnej inklúzie1, principiálneho chápania „heterogenity“ ako 

normality. V prípade vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia počas prvej 

vlny koronavírusu na Slovensku však princípy inklúzie neboli naplnené. Rozhodujúcim 

aspektom v sprístupnení dištančného vzdelávania všetkým žiakom je sociálno - ekonomické 

zázemie domácnosti. Viac ako 44% detí vo veku 6 - 11 rokov žije v preplnených domácnostiach 

a teda reálne nemajú fyzický priestor na to, aby sa učili (Inštitút vzdelávacej politiky, 2020). 

Koncept sociálnej inklúzie je úzko spätý s konceptom sociálnej exklúzie tým, že predstavuje 

proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia získali 

príležitosť participovať na živote spoločnosti, vrátane procesu vzdelávania.  

Pandémia COVID-19 na začiatku marca 2020 priniesla do všetkých škôl na Slovensku 

špecifickú formu vzdelávania, ktorej boli informačno-komunikačné technológie kľúčovou a 

nevyhnutnou súčasťou. V našej štúdii sme skúmali ako žiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia pracovali a spolupracovali so svojimi vyučujúcimi. Všetky slovenské školy nahradili 

prezenčnú formu výučby dištančným vzdelávaním, ktoré prebiehalo ako plánované vyučovanie 

pod dohľadom pedagóga. Dôležitými atribútmi dištančného vzdelávania sú vysoká motivácia a 

správne holistické organizovanie (Gazdíková, 2003). Je však otázne, do akej miery boli tieto 

atribúty vzhľadom na nepripravenosť na situáciu pandémie vo vzdelávacom procese naplnené. 

Prieskumy ukazujú, že slovenskí pedagógovia neboli na dištančné vzdelávanie pripravení a 

 
1 Inklúzia nie je pojem, ktorý môžeme aplikovať ako náhradu za pojem integrácia. Inklúzia je vyššia forma 
spolužitia heterogénnej spoločnosti na základe pochopenia a uznania pozitívneho prínosu pre spoločnosť 
(Seidler, 2013, s.8) 
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taktiež dlhodobo nie sú pripravovaní na prácu so žiakmi z marginalizovaných rómskych 

komunít (Rafael & Krejčíková, 2020). Z medzinárodného prieskumu TALIS (2018) vyplýva, 

že v oblasti využívania informačných a komunikačných technológii pri prezenčnej výučbe sa 

cíti veľmi dobre alebo dobre pripravená menej ako polovica učiteliek a učiteľov na Slovensku. 

Presné údaje o pripravenosti vyučujúcich na online výučbu nie sú dostupné (Inštitút vzdelávacej 

politiky, 2020). Z dotazníkového prieskumu (Rafael & Krejčíková, 2020) vyplýva, že učitelia 

neboli na dištančné vzdelávanie pripravení, nikdy neabsolvovali kurz ani nemali žiadne 

skúsenosti s online výučbou. 

V období marec-jún 2020 zverejnilo občianske združenie eduRoma monitoring s 

názvom “Ako zostať blízko na diaľku, Správa o dištančnom vzdelávaní žiakov z rómskych 

komunít počas pandémie COVID-19”. Výsledky priniesli poznatky o bariérach pri poskytovaní 

a realizovaní dištančného vzdelávania žiakom z marginalizovaných rómskych komunít, z rodín 

z málo podnetného prostredia, či deťom z chudobných rodín. Podľa odhadov Inštitútu 

vzdelávacej politiky v období mesiaca apríl 2020 mohlo byť až 32 000 žiakov a žiačok 

základných škôl bez internetového pripojenia, pričom najmenej dostupný je internet v okresoch 

Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Podľa prieskumu realizovaného v apríli 

2019 má prístup na internet len 52% detí z chudobných domácností, 40% detí z rómskych 

domácností a až 95% detí z bežných domácností (Inštitút vzdelávacej politiky, 2020). Výsledok 

monitoringu priniesol zistenie, že špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby týchto detí nemohli 

byť v dostatočnej miere naplnené. Mnoho rodičov nedokázalo prevziať rolu potencionálnych 

tútorov z dôvodu nízkej vzdelanostnej úrovne. Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít 

sa v rámci dištančného vzdelávania nemohli alebo nevedeli zapojiť do online vyučovania a to 

z nasledovných dôvodov: domácnosti nedisponovali priestorovým, hygienickým ani potrebným 

technických vybavením, mali nedostatočný prístup k internetu a nepochybne veľkou 

nevýhodou boli chýbajúce počítačové znalosti týchto žiakov a ich rodičov. V súvislosti s 

organizáciou dištančného vzdelávania sa ukazujú limity školského prostredia ako nutnosť 

omnoho väčšieho organizačného a personálneho nasadenia pedagógov (Rafael & Krejčíková, 

2020). Pedagógovia sa dostali do situácie obmedzeného priameho kontaktu so svojimi žiakmi 

a taktiež u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít sa obmedzila sociálna väzba na 

svojich spolužiakov a učiteľov a komunitu školy. Pre týchto žiakov je koncept komunity 

charakterizovaný prítomnosťou pozitívnych emocionálnych väzieb a vzťahov (Lisá, 2009), 

ktoré v období dištančného vzdelávania boli vysoko pravdepodobne ovplyvnené. V 

chudobných komunitách je nízka miera sociálnych kontaktov a vzorov, ktoré by mohli zvýšiť 

motiváciu a výkon žiakov. Dištančné vzdelávanie kladie dôraz na samostatnosť, autoreguláciu, 
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sústredenosť, čo v prípade detí žijúcich vo väčších kolektívoch je omnoho zložitejšie 

uskutočniť.  

V tejto štúdii sme si preto položili nasledujúce výskumné otázky: (1) Aké formy 

dištančného vzdelávania používali slovenskí pedagógovia v období prvej vlny koronavírusu na 

Slovensku? (2) Ako prispôsobili pedagógovia online výučbu u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia? (3) Ako pedagógovia hodnotia aktivitu a spätnú väzbu svojich 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? (4) Ako vnímajú dôsledky dištančného 

vzdelávania na prípadné prehlbovanie sociálnej izolácie a exklúzie u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia? 

 

Participanti a metódy 

Zber dát prebehol prostredníctvom online dotazníka, vytvoreného autorkami tohto textu 

pre potreby výskumu. Dotazník bol administrovaný cez Google forms. Obsahoval 26 otázok 

zameraných špecificky na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zameriaval 

sa na okruhy ako didaktické metódy pedagógov v čase dištančného vzdelávania žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, či aktivita a spätná väzba žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia počas online vzdelávania. Bol distribuovaný prostredníctvom 

cieleného výberu na sociálnych sieťach prevažne v učiteľských skupinách a taktiež e-mailovou 

komunikáciou s vedením škôl a pedagógmi v máji – júni 2020. Otázky na začiatku dotazníka 

boli orientované na zistenie základných údajov o participantoch a participantkách. Dotazník 

obsahoval aj otázky s výberom odpovede a s ponúkanou možnosťou „iné“. Dĺžka vypĺňania 

bola v priemere 15 minút.  

 

Výskumná vzorka 

Výskumný súbor tvorilo 314 participantiek a participantov rôznych vekových kategórií, 

dĺžky pedagogickej praxe a miesta pôsobenia, pričom väčšinu tvorili ženy (N=292). Ich vek  

bol v rozmedzí 20 a viac ako 50 rokov, pričom priemerný vek bol 45 rokov. Najviac 

participantov/participantiek uviedlo dĺžku praxe 1-10 rokov (34,7%), 28,7% malo 11-20 rokov 

praxe, 20,1% malo 21-30 rokov praxe a 16,6% malo viac ako 30 rokov praxe. Výskumný súbor 

pozostával z participantov a participantiek zo západného, stredného aj východného Slovenska. 

Výskumný súbor tvorili pedagógovia vyučujúci prvý a druhý stupeň na základnej škole, 

pričom ich aprobácia pokrývala široké spektrum predmetov. Na výskume sa zúčastnili učiteľky 

a učitelia i nasledujúcich predmetov: anglický jazyk, biológia, dejepis, etika, chémia, fyzika, 

geografia, hudobná výchova, informatika, maďarský jazyk, matematika, náboženská výchova, 
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občianska výchova, pracovné vyučovanie, prírodoveda, regionálna výchova, ruský jazyk, 

slovenský jazyk a literatúra, technická výchova, vlastiveda, výtvarná výchova. Široká paleta 

rôznych predmetov a taktiež vysoké percentuálne zastúpenie pedagógov rôznych ročníkov 

zabezpečili vyhnutie sa jednostrannému pohľadu na vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 

Výsledky 

V prvej časti dotazníka sme sa zamerali na to, aké nástroje dištančného vzdelávania 

pedagógovia vo všeobecnosti používali počas karantény. Mohli označiť všetky relevantné 

možnosti, z celkovo 314 odpovedí 196 pedagógov, ktorí sa zúčastnili nášho prieskumu určilo 

Edupage ako formu dištančného vzdelávania na ich škole, 136 pedagógov uprednostňovalo 

telefonickú komunikáciu prostredníctvom mobilu, 135 pedagógov e-mailovú komunikáciu. 

Svoje zastúpenie mali aj nasledovné formy dištančného vzdelávania: Zoom (N=122), Whats up 

(N=41), Microsoft Teams (N=25), Google classroom (N=22), Skype (N=21), Messenger 

(N=16), Facebook (N=3) (graf 1).  

 

Graf 1  

Najviac využívané formy dištančného vzdelávania 

 
 

Ďalej sme sa participantov a participantiek opýtali, či majú na svojej škole žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a aký je približný počet  týchto žiakov. 

Počet viac ako 20 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole uviedlo presne 

40,1% pedagógov z celkového počtu odpovedí (N=314). Druhé vysoké zastúpenie mala 
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odpoveď “1-10 žiakov”, ktorú uviedlo 28,3% pedagógov. “11-20 žiakov” uviedlo 19,1% 

participantov/participantiek a  len 7,3% participantiek/participantov uviedlo, že žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia v škole vôbec nemajú. Napríklad pedagóg z okresu 

Gelnica v poznámke uviedol, že majú vyše 500 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Výsledky žiakov z tohto okresu v celoslovenskom testovaní piatakov dosahujú dlhodobo 

najhoršie výsledky, ktoré sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov 

bratislavských škôl (Učiteľské noviny, 2019). Táto skutočnosť môže byť ovplyvnená 

jazykovou bariérou, keďže materinský jazyk týchto žiakov je často iný ako jazyk, v ktorom sú 

vzdelávané.  

V prípade ak pedagóg uviedol odpoveď „neviem“ alebo „nemáme“ žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia bol požiadaný o ukončenie vypĺňania dotazníka. Keďže 7,3% 

participantov a participantiek uviedlo, že žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole 

nemajú, pri popise ďalších výsledkov vychádzame z odpovedí od 275 participantov a 

participantiek.  

Participantov a participantiek sme sa ďalej opýtali, o akých žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa konkrétne jedná. Celkovo 47,6% pedagógov uviedlo rómskych 

žiakov, odpoveď “rómskych aj nerómskych žiakov” označilo 32,4% 

participantiek/participantov, 19,3% participantiek/participantov uviedlo, že v škole majú 

výlučne nerómskych žiakov.  

V ďalšej časti dotazníka sme sa zamerali na prácu so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a zisťovali sme, či disponujú pripojením na internet. Takmer 

štvrtina, t. j. 24,9% pedagógov uviedlo, že ich žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

disponujú pripojením na internet. Takmer tretina, t. j. 31,8% pedagógov však uviedla, že ich 

žiaci touto možnosťou nedisponujú. 39,7% pedagógov uviedlo, že touto možnosťou disponujú 

len niektorí ich žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, no iní túto možnosť nemajú. Z 

počtu 275 pedagógov, 230 z nich nevidí sociálnu izoláciu v období dištančného vzdelávania 

ako priestor indikujúci vzbudenie, či prehĺbenie pocitu vylúčenia u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Ak však škola zvolila výlučne online možnosť edukácie, v tom 

prípade sa mnohí žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nemohli priamo zapojiť do 

výučby a možno konštatovať, že boli vylúčení zo vzdelávacieho procesu. 

Ďalej sme zisťovali, ako sa žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia zapájali do 

vyučovacieho procesu a ako spolupracovali so svojimi pedagógmi. Takmer polovica, t. j. 49,1% 

pedagógov uviedlo, že väčšinou sa žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nedokázali 

plnohodnotne zapojiť do vyučovania v porovnaní s ostatnými žiakmi. 32% pedagógov sa 
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vyjadrilo, že niekedy sa im to podarilo a niekedy nie. Len menej ako pätina, t. j. 18,9% 

participantiek/participantov uviedlo, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa 

plnohodnotne dokázali zapojiť do vyučovania v čase dištančného vzdelávania. 

 

Prekážky vo vzdelávaní 

Počas online vzdelávania vznikajú prekážky pre žiakov a žiačky z domácností s nižším 

socioekonomickým statusom z dôvodu obmedzenia v prístupe k technologickým zariadeniam. 

IVP uvádza, že tieto obmedzenia vznikajú najmä v rodinách s väčším počtom súrodencov alebo 

v prípade, ak zariadenie zdieľajú so svojim súrodencom alebo rodičmi pracujúcimi z domu 

(Inštitút vzdelávacej politiky, 2020). Kvalitatívne dáta, získané z odpovedí na otvorené otázky, 

prinášajú informácie o tom, ako konkrétne prebiehalo vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

Participanti a participantky uvádzali viaceré dôvody, prečo sa žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia nedokázali zapojiť do dištančnej výučby, medzi ktoré patrila nízka 

motivácia učiť sa a spolupracovať s vyučujúcimi, ťažkosti s prístupom na internet, či problémy 

s čitateľskou gramotnosťou. Učitelia uvádzajú spôsoby ako prebieha kontakt s ich žiakmi.   

„Podľa toho či oni chcú. Keď majú náladu učia sa, keď nie nedovolám sa im, nedvíhajú 

naschvál telefón.“ (P10)  

Iní participanti a participantky hovoria o ťažkej spolupráci a koordinácii výučby. 

Napriek tomu, že sa k žiakom pracovné listy dostanú aj vďaka komunitným pracovníkom, ich 

spätná väzba je veľmi malá. Motiváciu vyplniť úlohu ovplyvňujú aspekty ako porozumenie 

danej úlohe, nálada žiakov, či ich momentálne prežívanie. 

„...k úlohám posielaným cez web sa niektorí nedostanú, ale úlohy posielame aj v 

spolupráci s komunitnými pracovníkmi , tie urobia a pošlú nám ich späť.“ (P16)  

„Niektorým otázkam v pracovných listoch žiaľ nerozumejú alebo si ich nevedia prečítať 

s porozumením. Záleží od ich nálady niekedy majú chuť, niekedy nie a keď nemajú, nikto s nimi 

nepohne.“ (P103) 

Niektorí pedagógovia poukazovali aj na to, že komunikácia týchto žiakov so školou je 

obmedzená z ekonomických dôvodov, pričom aktivita v tomto prípade musí vychádzať od 

učiteľov, ktorí si telefonickú komunikáciu “môžu dovoliť”. Učitelia odporúčajú zozbierať si do 

budúcna aktuálne kontakty na žiakov a rodičov (Rafael & Krejčíková, 2020). 

„Rodičia nemajú kredit, aby sa mohli žiaci pripojiť... Zvyčajne je to len na mne, že im 

volám... Oni mne nie.“ (P169) 
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Iní poukázali na potrebu individuálneho prístupu v prípade dištančného vzdelávania 

žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia, absenciu digitálnej gramotnosti u týchto 

žiakov či ich rodín, ako aj na obmedzenú možnosť koncentrácie na učenie vyplývajúcu z toho, 

že títo žiaci často zdieľajú životný priestor so širšou rodinou: 

„Len málo žiakov má pripojenie na internet, zároveň chýbajú potrebné technické 

zručnosti. Museli sme preto hľadať iné formy vzdelávania.“ (P201)  

„Snažím sa svojich žiakov kontaktovať v každom prípade a ak nie je možné pripojenie 

sa na hodiny, riešim týchto žiakov individuálne. Rozumiem, že nie každý sa vie pripojiť a online 

pracovať, je to (smutná) skutočnosť. Takíto žiaci si o to viac zaslúžia podporu a ochotu z mojej 

strany. Zvyknem sa im venovať v piatok, vtedy mávam málo hodín, a to akýmkoľvek spôsobom, 

zatelefonujem ich rodičom. Posielam úlohy ich známym či dokonca komunikujem s pánom 

starostom danej dediny, samozrejme, na žiadosť a prosbu rodičov.“ (P228)  

„Závisí od toho, či majú svoj priestor na učenie, ťažko je sa im sústrediť na učenie- 

nemajú vlastnú izbu a sú vyrušovanými svojimi súrodencami, susedmi či domácimi zvieratami.“ 

(P302)  

Naši participanti a participantky hľadali rôzne alternatívy ako sa spojiť so svojimi 

žiakmi, aj napriek tomu, že mnohí z nich vo výpovediach poukazovali na výhovorky, nechuť 

do učenia, lenivosť, obmedzenú schopnosť pracovať s technológiami, nezáujem, neochotu, či 

ignorovanie zadaných úloh. Obdobie dištančného vzdelávania videli z pohľadu edukácie žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia ako problém, ktorý ďalej prehĺbi vzdelanostné rozdiely 

medzi žiakmi. Preto sme sa ďalej zamerali na to, aké stratégie použili učitelia počas dištančného 

vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby tomuto prehĺbeniu zabránili. 

Osobne za svojimi žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia domov dochádzalo 

38,2% pedagógov, prípadne im hodilo študijný materiál priamo do schránky, 15,3% pedagógov 

sa rozhodlo posielať svojim žiakom materiál poštou. Prekvapujúce je, že až 26,2% pedagógov, 

t. j. viac než jedna štvrtina, nevyužilo inú alternatívu zasielania úloh ako cez internet.  

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia však majú aj v prostredí školy problém s 

plnením úloh. Často potrebujú pomoc zo strany pedagógov, psychológov, sociálnych 

pracovníkov, pedagogických asistentov, či špeciálnych pedagógov. V čase dištančného 

vzdelávania sa 45,3% pedagógov zúčastnených v štúdii vyjadrilo, že žiaci pracovali na úlohách 

samostatne, 37,2%  pedagógov uviedlo, že žiakom pomáhali rodičia, 35,4% pedagógov si 

myslí, že žiakom pomáhali súrodenci. 24,5% pedagógov odpovedalo, že nevie kto v období 

dištančného vzdelávania pomáhal ich žiakom s úlohami. Ďalej sme predpokladali, že 

pedagógovia uvažujú nad budúcimi možnosťami vyrovnávania rozdielov vo vedomostiach, 
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spôsobených sociálnou izoláciou počas pandémie, medzi svojimi žiakmi. Vyše 55,7% 

pedagógov sa vyjadrilo, že plánuje opakovať alebo opätovne vysvetliť učivo preberané počas 

sociálnej izolácie so svojimi žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, 9,5% učiteľov tak 

plánovalo urobiť počas leta, no viac než jedna pätina, t. j. 21,2% pedagógov nad touto 

možnosťou ani neuvažovalo. Dané zistenie môže vychádzať z nadmernej záťaže kladenej na 

učiteľov, ktorí sa ocitli v situácii s ktorou doteraz nemali žiadnu skúsenosť. Popri výučbe museli 

vytvárať nové vzdelávacie materiály, absolvovali školenia, venovali sa administratívnej práci, 

či vlastným deťom (Inštitút vzdelávacej politiky, 2020). 

V poslednej otázke mohli pedagógovia napísať svoj názor, myšlienky, spätnú väzbu. 

Niektorí túto možnosť využili a uviedli ako pracovali so svojimi žiakmi a ako komunikovali s 

rodičmi. „V triede nemajú prístup na internet len 3 žiaci. Napriek tomu pracujú a odosielajú 

pracovné listy. Vytvorila som školskú FB stránku, kde sú rodičia o všetkom informovaní, 

vkladáme tam výukové videá, robíme súťaže zamerané na vzdelávanie.“ (P49)   

Učitelia využili priestor v záverečnej časti dotazníka na odporúčania, uviedli príklady s 

ktorými sa bežne stretávajú vo svojej učiteľskej praxi. Poukázali na ťažkú životnú situáciu 

nielen svojich žiakov, ale aj ich rodičov. 

„Žiakom zo SZP treba zmeniť štandardy skrátiť vyučovacie hodiny! Ak máte v triede 28 

žiakov, z toho 5 tehotné, je to ťažké ! Tie deti sa chodia do školy zohriať a najesť!“ (P174) 

„Mám len 1 takýto prípad, no na ňom jasne vidno, ako je ťažko žiť ľuďom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, keď si matka nemôže dovoliť ani zavolať učiteľke, lebo nemá na 

kredit... to si my, čo sme na tom OK, nevieme možno ani predstaviť.“ (P191) 

Z autentických odpovedí participantiek/participantov sa dozvedáme, že sami 

pedagógovia navrhujú zmenu vzdelávacích štandardov, v čom vidia potenciál pozitívnej 

intervencie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako ťažisko problému vidia 

počet žiakov v triedach, tehotenstvo dievčat vo veľmi mladom veku, či nepodnetné sociálne 

prostredie. Taktiež sme zistili, že 71,6 % pedagógov pociťuje podporu zo strany vedenia školy 

pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v čase dištančného vzdelávania, 

zatiaľ čo 9,8% učiteľov tento pocit nemá. 14,9% participantiek/participantov sa vyjadrilo, že 

niekedy pocit podpory zo strany vedenia majú a niekedy nie.  

Usmernenie učiteľov ohľadom osobného doručovania vzdelávacieho obsahu vybraným žiakom 

a žiačkam je jedným z kľúčových aspektov úspešnej výučby v čase dištančného vzdelávania 

(Inštitút vzdelávacej politiky, 2020). 

 

Diskusia a záver 
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Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť ako pedagógovia na základných školách po celom 

Slovensku pristupovali k edukácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v čase 

dištančného vzdelávania počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku. Zamerali sme sa na to, 

aké špecifické metódy a formy výchovy a vzdelávania implementovali pedagógovia v čase 

dištančnej formy výučby týchto žiakov.  

Zistili sme, že pedagógovia počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku vo veľkej miere 

používali online metódy výučby ako Edupage, email, Zoom, Microsoft Teams, no so svojimi 

žiakmi komunikovali aj prostredníctvom mobilu. Analýza získaných dát o edukácii žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia ukázala, že niektorí pedagógovia využívali aj rozdávanie 

pracovných listov žiakom priamo domov a komunikovali so svojimi žiakmi prostredníctvom 

zasielania pracovných listov a učebných materiálov priamo na adresu žiaka. Slovenskí 

pedagógovia taktiež využili osobné návštevy v rómskej osade, distribúciu pracovných listov 

komunitným pracovníkom, terénnym pracovníkom alebo asistentom z rómskej komunity. Žiaci 

mali možnosť si prísť vziať pracovné listy priamo do školy. Taktiež boli využité rómske hliadky 

a komunitné centrum. Dané formy dištančného vzdelávania boli zvolené z dôvodu náročnej a 

často neúspešnej online komunikácie so svojimi žiakmi. 

Dištančné vzdelávanie odhalilo množstvo chýb a nedostatkov vo vzdelávacom systéme, 

poukázalo aj na viacero viditeľných nerovností a znevýhodnení v oblasti rovnakého prístupu 

ku vzdelaniu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Formálne vzdelávanie v 

školách nedokázalo byť v plnej miere nahradené dištančným vzdelávaním. Pedagógovia na 

Slovensku využívali online výučbu ako preferovanú možnosť dištančného vzdelávania, žiakom 

bez prístupu na internet bola v istej miere zabezpečená offline výučba.  

Výsledky, ku ktorým sme v štúdii dospeli poukazujú na skutočnosť a to, že zo strany 

vedenia školy pociťovali mnohí pedagógovia v čase prvej vlny koronavírusu na Slovensku 

aktívnu spoluprácu pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za kľúčové 

zistenie považujeme najmä to, že dištančné vzdelávanie počas vlny pandémie nevidí väčšina 

pedagógov ako priestor indikujúci vzbudenie, či prehĺbenie pocitu sociálnej izolácie u žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. V prípade, ak škola vyučovala výlučne online, však 

žiaci a žiačky bez internetového pripojenia boli z výučby vylúčení. Ide o paradox, na ktorý 

upozorňuje aj Inštitút vzdelávacej politiky (2020). 

Taktiež pedagógovia zúčastnení vo výskume vidia problém edukácie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia práve cez prizmu rodičov, ktorí nespolupracujú, nemajú záujem, či 

nevedia čítať s porozumením. Práve oblasť matematickej a čitateľskej gramotnosti sa javí ako 

veľký problém. V tejto oblasti väčšina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pri 
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testovaní zlyháva. Pomôcť by týmto žiakom mohla pedagogická asistencia v školskom i 

domácom prostredí. Taktiež by sa mohlo osvedčiť povinné predprimárne vzdelávanie v 

materskej škole. Každopádne je nevyhnutné, aby sa  naša spoločnosť usilovala vytvoriť rovnaké 

podmienky v oblasti výchovy a vzdelávania pre všetky deti, bez ohľadu na pohlavie, vek, či 

etnicitu a štátnu príslušnosť. 

V kontexte výskumov školskej inklúzie na Slovensku možno konštatovať, že žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia potrebujú v čase dištančného vzdelávania individuálny 

prístup, čo sa ukázalo aj v monitoringu (Rafael & Krejčíková, 2020), v ktorom učitelia uviedli, 

že po skončení pandémie sa nechcú vrátiť k dištančnému vzdelávaniu žiakov z 

marginalizovaných rómskych komunít.  

Výsledky poukazujú na to, že vzdelávanie žiakov z menej podnetného sociálneho 

prostredia bolo v čase prvej vlny závislé od technického vybavenia domácností. Prínosom 

nášho skúmania je zistenie, že v prípade ak škola vyučovala výlučne online a nehľadala formy 

spolupráce so žiakmi bez pripojenia na internet, nastala situácia vylúčenia týchto žiakov z 

vyučovania. Ďalej za zaujímavé zistenie považujeme, že väčšina pedagógov nevidí obdobie 

dištančného vzdelávania ako priestor na vzbudenie, či prehĺbenie pocitu sociálnej izolácie 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za obmedzenie tohto výskumu považujeme 

obmedzený počet participantov/participantiek, ktorí boli získaní cez e-mailovú komunikáciu a 

sociálne siete. V nadväznosti na druhú vlnu koronavírusu na Slovensku plánujeme zistiť, aké 

metódy výučby využili pedagógovia tentokrát. Budúci výskum by mal tiež preskúmať túto 

problematiku z pohľadu žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
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Abstrakt: V Európe sa odhaduje, že jedna šestina detí je vychovávaná len jedným rodičom. 

Jednorodičovské rodiny sú jednou z foriem rodičovstva na Slovensku, pričom štatisticky ich 

tvoria častejšie ženy než muži. V súvislosti s kvalitou života detí vyrastajúcich v takýchto 

rodinách sa uvádza zvýšené riziko chudoby. Subjektívnou záťažou pre deti a ich single rodičov 

môže byť status “neúplnej rodiny”. Príspevok je výsledkom príležitosti explorovať potenciálne 

záťažovú situáciu v čase, keď prebiehala, nakoľko interview o kvalite života detí v rodinách 

boli realizované 3 - 4 mesiace po zavedení opatrení.  Cieľom príspevku bolo priblížiť podobu 

rodinného života single matiek počas obdobia COVID-19 obmedzení a popísať spôsoby 

zvládania zmien s tým spojených. Zrealizovali sme 9 polo-štruktúrovaných interview so 

slobodnými matkami, ktoré vychovávajú aspoň jedno dieťa vo veku od 6 do 12 rokov. Interview 

boli súčasťou širšie zameraného zisťovania kvality života, motivácii, dilem a konzekvencii v 

tradičných (manželstvo) a alternatívnych formách rodičovstva (adoptívne rodiny, rodičovstvo 

vo vyššom veku, rodičovstvo LGBT+ osôb, rodičovstvo kohabitujúcich párov a single 

rodičov). Rozhovory boli doslovne prepísané a analyzované kvalitatívnou obsahovou analýzou 

použitím software-u Atlas-ti. Za najvýraznejšie zmeny participantky označili miesto trávenia 

ako pracovného, tak aj voľného času, spôsob výučby detí, prechodnú stratu sociálnych 

kontaktov a pokles vo finančnom príjme. Potreba prispôsobiť sa opatreniam bola sprevádzaná 

ako negatívnym prežívaním (šok, neistota, strach) tak aj adaptáciou na novovzniknutú situáciu, 

zapojením copingových mechanizmov. Výsledky naznačujú, že jednorodičovské rodiny v čase 

významných celospoločenských zmien, akou je kríza COVID-19, predstavujú zraniteľnú 

skupinu ohrozenú zhoršením socio-ekonomických podmienok. 

 

Kľúčové slová: covid-19, single rodič, skúsenosti, zvládanie 
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Abstract: Estimates suggest one sixth of all children in Europe are brought-up by single parent 

families. Women as single parents statistically prevail over men in Slovakia. In the context of 

children´s quality of life, being brought up by single parents poses significantly higher risk of 

poverty. A stigma of ‘incomplete family’ may cause subjective distress. The paper presents a 

research opportunity to explore potentially stressful situation while still happening, as the 

interviews studying children´s quality of life in different families were conducted 3-4 months 

after COVID-19 measures were introduced. The paper aims to describe the single-parent family 

life in the conditions of COVID-19 restrictions and the coping strategies involved. We 

conducted 9 semi-structured interviews with single mothers caring for at least one child in the 

age of 6 - 12. Interviews were a part of study focused on children´s quality of life, motivations, 

dilemmas and consequences in traditional (marriage) and alternative forms of parenthood 

(adoptive, older-age, LGBT+, single and cohabitating parents). Interviews were transcribed 

verbatim, analyzed using qualitative content analysis in Atlas-ti software. The change in place 

of work and leisure activities, in ways their children studied, temporary loss of social contacts 

and decline in financial income were among the most significant changes participants reported. 

The need to adjust to restrictions was accompanied by negative emotions (shock, uncertainty, 

fear) as well as by adjusting to new circumstances engaging coping mechanisms. The results 

suggest single-parent families, in times of negative societal changes (COVID-19 crisis) 

represent a group endangered by worsening socio-economic conditions. 

Keywords: coping, covid-19, experience, single parent 

Úvod 

Single rodičovstvo je jednou z podôb rodičovstva, ktoré skúmame v rámci projektu 

“Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie”. Socio-

demografické zmeny, ktoré charakterizujú druhý demografického prechod (Lesthaeghe, 2010, 

van den Kaa, 1999), sa v slovenskej spoločnosti dajú identifikovať už viac ako dve dekády 

(Lukšík, Marková, 2012). Medzi tieto zmeny patrí napríklad nižšia miera sobášnosti, vyššia 

frekvencia rozvodov, čo súvisí s rozrôzňovaním foriem partnerského spolužitia a pluralitou 

foriem rodičovstva. Pod pojmom „single rodič“ rozumieme rodiča, ktorý/á sa bez partnera 

v domácnosti stará o jedno alebo viac detí. V literatúre sa zvykne pre jednorodičovské rodiny 

používať aj termín „neúplné rodiny“, ktorý v sebe nesie stigmu a tiež predpoklad, že rodina je 

úplná iba za tradične určených podmienok. V minulosti takzvané neúplné rodiny vznikali 

v drvivej väčšine buď ovdovením jedného z rodičov alebo rozvodom – z úplnej rodiny sa stala 
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„neúplná“; malá časť jednorodičovských rodín vznikala porodením dieťaťa mimo manželského 

zväzku. Až do 90-tych rokov minulého storočia jedna trajektória k jendorodičovstvu, 

ovdovenie, vyvolávala v spoločnosti súcit iné trajektórie vyvolávali stigmu, či pohoršenie ako 

to bolo  súvislosti s rozvodom alebo mimomanželským dieťaťom. Dnes jednorodičovské rodiny 

v Európe vznikajú najmä rozvodom manželov, rozchodom kohabitujúcich partnerov, čo 

znamená že väčšina detí má žijúcich oboch rodičov, avšak tí nežijú v spoločnej domácnosti 

(Letablier, Wall, 2018). Menšina jednorodičovských rodín vzniká rozhodnutím rodiča pre 

takúto formu rodinnej konštelácie. Na Slovensku sme evidovali výrazný nárast počtu neúplných 

rodín v roku 2011 v porovnaní so sčítaním v roku 1991 (Šprocha et al., 2014). V súčasnosti sa 

podiel domácností, v ktorých sú deti vychovávané jedným rodičom, uvádza v rozmedzí od 

zhruba 10% pre Európu (Ruggeri, Bird, 2014), 14% domácností pre krajiny  Európskej Únie 

(Household composition statistics, 2020). Odhaduje sa, že šestina detí v Európe je vychovávaná 

jedným rodičom  pričom väčšinou sú na čele týchto rodín ženy (Heine, 2016). Na  Slovensku, 

v roku 2011 bolo z celkového počtu závislých detí evidovaných 22% vyrastajúcich v neúplných 

rodinách s matkou (Šprocha et al., 2014). Cieľom príspevku je popísať skúsenosti single matiek 

počas obdobia potenciálnej záťaže, v období v súvislosti s epidémiou COVID-19 v prvej 

polovici roka 2020 a vplyv tejto situácie na ich rodinu. 

Metóda 

V rámci projektu sme pomocou interview s rodičmi z rôznych foriem rodín zisťovali 

osobné trajektórie, ktoré ich viedli k súčasnej podobe ich partnerstva a rodiny, ďalej tiež 

výhody a nevýhody, ktoré z danej konštelácie pre nich plynú. Cieľom bolo identifikovať 

podmienky, dilemy a konzekvencie pre tú, ktorú formu rodičovstva a kvalitu života detí v nich. 

Výskumné interview prebiehali počas leta 2020. Vzhľadom na novú situáciu sme scenár 

interview obohatili o otvorenú otázku, respektíve otázky o percepcii, skúsenostiach a zvládaní 

situácie s epidémiou COVID-19. Uvádzame príklady otázok, ktoré boli zaradené do interview 

naviac: 

Aké bolo pre vás to obdobie korony, ako ste to vnímali vy a vaše deti? Ovplyvnilo to 

nejak váš rodinný život? Ako ste to zvládali? Aké boli ťažké momenty? Čo vám najviac pomohlo 

počas tohto obdobia ho zvládať? 

Zrealizovali sme 9 polo-štruktúrovaných interview so slobodnými matkami, ktoré 

vychovávajú aspoň jedno dieťa vo veku od 6 do 12 rokov. Interview boli súčasťou širšie 

zameraného zisťovania kvality života, motivácii, dilem a konzekvencii v tradičných 

(manželstvo) a alternatívnych formách rodičovstva (adoptívne rodiny, rodičovstvo vo vyššom 
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veku, rodičovstvo LGBT+ osôb, rodičovstvo kohabitujúcich párov a single rodičov). 

Rozhovory boli doslovne prepísané a analyzované kvalitatívnou obsahovou analýzou (Braun, 

Clarke, 2006) použitím software-u Atlas-ti. Analýzou úryvkov, ktoré sa vzťahovali k téme 

COVID-19, sme dospeli ku piatim tematickým okruhom, ktoré sú navzájom prepojené. 

 

Výsledky 

Doma trávime aj pracovný aj voľný čas 

Na jar 2020 boli aj na Slovensku prijaté obmedzenia súvisiace s pandémiou a rodiny 

boli nútené prispôsobiť sa situácii, kedy trávia väčšinu času spoločne a domov sa tak stal 

priestorom ako pracovných, školských, tak aj domácich činností. 

„No museli sme teda naučiť že byť spolu teda stále, že to obmedzenie bolo také a museli 

sme to dodržať“. (P1) 

Mnohé deti prestali v dôsledku komplikácii s obmedzeniami navštevovať domov svojho 

otca. 

„..akože teraz napríklad počas korony neboli u otca, hej? (...) už sa pýta tých detí a vlastne tie 

mu povedia názor, nechcú tam chodievať, no. Takže, teraz sa trápime už štvrtý mesiac doma. 

Tak je to také.“ (P4) 

V porovnaní s rodinami, kde sa mohli dvaja partneri striedať pri dohliadaní na deti (či 

už pri výučbe alebo mimo nej), boli slobodné matky v domácnosti poväčšine jediné dospelé 

osoby. Niektorým participantkám zamestnávatelia a kolegovia/kolegyne vyšli v ústrety 

a umožnili im prácu z domu. Jedna z nich priznáva, že pracovné nasadenie doma bolo nižšie 

vzhľadom na obmedzené možnosti pripojenia. Práca sa pre ňu stala skôr osviežením 

a vybočením z každodenného stereotypu. 

„My sme mali taký home-office ne-home-office. Akože volalo sa to tak, ale my nemáme 

žiadne prístupy z domu, akože teraz už mám notebook, takže keby prišla druhá vlna, tak musela 

by som niečo robiť, ale v tejto prvej vlne som nerobila nič. (...) Potom sme už chodili, že raz za 

týždeň, dvakrát do práce. Ale to bolo zas také len, že dobre, vybočenie z toho bežného 

stereotypu. (P4) 

Povinnosť byť väčšinu času doma a obmedzenie mobility však mohlo mať aj pozitívny 

efekt. Pre participantku, ktorá zažívala hektickú starostlivosť o tri deti, to znamenalo 

spomalenie tempa príjemnú zmenu. 

„No, ja som bola spokojnejšia. Lebo som bola doma viac-menej, lebo som mala 

homeoffice, aj som sa stretla s kamarátkou (...). Teraz zrazu netreba chodiť von, lebo šak je 

COVID, hej. Tak my sme šli von len raz za dva dni trebárs. Tak zrazu deti boli kľudnejšie, ja 
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som bola kľudnejšia, celé to bolo akože fajn. Raz za týždeň do obchodu, menej sme minuli. Veľa 

sme piekli, veľa sme varili, dobre bolo.“ (P6) 

Autori Wang a kolektív v súvislosti s pandémiou upozorňujú na potenciálne negatívne 

dôsledky neprítomnosti detí v škole a ich zdržiavania sa v domácom priestore. Predpokladajú, 

že podobne ako počas víkendov a prázdnin, sa u detí mení ich spánkový režim, jedálniček, 

znižuje sa čas strávený vonku a s priateľmi na úkor času venovanému sledovaniu televízie a 

rôznym iným činnostiam “s obrazovkou” (hranie hier, internet), čo môže mať negatívny dopad 

na ich celkové fungovanie (Wang et al., 2020). 

 

Zmena spôsobu výučby detí 

Výučba detí sa presunula do domáceho prostredia a deti si spolu s rodičmi zvykali na 

online vyučovanie, nové technológie, snažili sa riešiť technické problémy, a v neposlednom 

rade aj  potrebu zakúpenia nového hardwaru (napríklad slúchadlá). 

„No decko malé bolo doma, škôlkár, a školáčka sa učila z domu.“ (P5) 

„No museli sme sa naučiť onlinové vyučovanie (...) Naučiť sa s tým systémom, a aby to teda aj 

on pochopil, a pani učiteľka to raz poslala v takomto formáte, potom v inom formáte (...)“ (P1) 

 “No ten nechodil do školy, čiže učil sa z domu cez ten Skype a cez všelijaké aplikácie, to som 

akurát mu musela sluchátka kúpiť, hej, aby vedel, počul všetko…” (P7) 

Pre inú mamu zatvorenie škôl spôsobilo, že už sa jej nepodarilo vybaviť synovi prestup 

z pôvodnej školy na lepšiu, ktorá by im vyhovovala viac. Online výučba od single mám 

vyžadovala určité prispôsobenie sa, a väčšina sa s technickou stránkou skôr či neskôr 

vysporiadala. Reakcia detí sa však líšila. Ak jedno z detí obľubovalo školu pred obmedzeniami 

a po nich sa tiež učilo rado, pre iné deti neplatilo. Participantka popisuje, ako je pre ňu náročné 

donútiť syna, aby sa školským povinnostiam počas dňa venoval, pričom si uvedomuje, že jeho 

averzia je dlhodobá. 

“Zo školy je to taký trošku problém, lebo on sa menej chce učiť (…) takže on robí úplne 

to najpodstatnejšie, tam si urobí svoje povinnosti, ja mu samozrejme s niečím pomáham alebo 

robím zaňho niektoré projekty (…) Jediné, čo máme problém tak je s týmto učením. (…) Majú 

aj online, ale ja som v práci, takže je to na ňom.” (P5) 

Na inom mieste v rozhovore dodáva, že ho do školy „nepustila“ aj keď už ku koncu 

školského roka bolo jej navštevovanie úradmi umožnené – či sa tak rozhodla pre obavu pred 

nákazou, alebo v tom zohrával úlohu aj jeho zhoršený školský výkon, nevieme. 

Česká štúdia (Brom et al., 2020) s rodičmi detí navštevujúcich základnú školu ukázala, 

že rodičia sa zväčša vedeli adaptovať na nové podmienky online učenia. Dôležité je 
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poznamenať, že sa štúdie  zúčastnili rodičia, ktorí vlastnia počítač alebo obdobné zariadenie 

a tiež majú prístup k internetu. Ťažkosti im spôsoboval nedostatok času, malá znalosť 

preberanej problematiky a vyučovacích metód. Učitelia deti skôr úkolovali a rodičia zvykli 

deťom vysvetľovať zadanie, preberať s nimi nové učivo a niekedy spolupracovať aj na 

vypracovávaní úloh. Rodičia tak s deťmi strávili zhruba polovicu času, ktorý deti venovali 

učeniu. Českí rodičia považovali napriek ťažkostiam online vzdelávanie za užitočné 

a zvládnuteľné. Oproti tomu čínski rodičia z oblasti Hanan nemali dôveru v online vyučovanie, 

vnímali ho skôr problematicky (pre podobné ťažkosti, akým čelili českí rodičia) a boli voči 

nemu negatívne nastavení (Dong et al., 2020). Malá kvalitatívna štúdia z prostredia Pakistanu 

prezrádza, že rodičia sa s náhlou zmenou prechodu na online učenie vysporiadali rýchlo, no ako 

výzvu pociťovali zmenu, ktorú online učenie prinieslo v dennom režime detí a rodiny (ako 

dodržiavať pravidelnú rutinu?). Za nevýhodu považovali nezvyk vyučovania doma (ako zapojiť 

deti do kreatívnych aktivít?), absenciu fyzickej prítomnosti učiteľa v blízkosti žiakov (ako deti 

doma “zabaviť”?) a najmä chýbajúci tréning učiteľov na typ vzdelávania na diaľku. Rodičia sa 

u svojich detí obávali negatívnych dôsledkov na sociálny vývin detí (Bhamani et al., 2020). 

 

Strata sociálnych kontaktov 

Na stratu sociálnych kontaktov poukazovali aj naše participantky. Netýkala sa len 

absencie školského kolektívu ich detí, ale aj zníženia frekvencie stretávania sa s rodinou 

a blízkymi. 

„..čiže ona bola tiež z toho taká, lebo (bola) zvyknutá na kolektív, ale tak akože nebola 

nervózna ani tak, čítali sme spolu, hrali sme sa, ale bolo to iné, ako ísť aj s kamošmi von, čo 

chodila a to jej najviac chýbalo, že nemohla ísť von s kamarátmi. (...) a ja som s ňou na 

prechádzky chodila, len my dve samé sme chodili von.“ (P3) 

„...a mladší, no do škôlky šak tiež nechodil, ale šak on je zasa zvyknutý, že on fakt málo 

tam chodí, no ale chýbali im potom kamaráti, jasné, že, no bolo to už tak dlho, stále len takto 

sme boli a išli sme von niekedy a také všelijaké to bolo. Tešili sme sa, keď sme už mohli, aj keď 

všetko začalo.“ (P7) 

„..že to obmedzenie bolo také a museli sme to dodržať, a my sme sa nestýkali ani s tou 

najbližšou rodinou a my sme si telefonovali cez Skype s rodičmi, lebo sme ich nechceli nejako 

vystaviť nejakému riziku, (...) sme mali nejaký kontakt s tou rodinou, aj keď teda že virtuálny, 

ale sme sa teda pripojili celá rodina a sme sa rozprávali, a bolo to také milé. Nebol to teda 

klasický kontakt s tou rodinou, ale zvládli sme to. (P1) 
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Veľa rodín zvolilo v čase sociálnej izolácie možnosť vídať sa prostredníctvom využitia 

online platforiem, predtým využívaných skôr v pracovnej alebo vzdelávacej oblasti. Ako 

poznamenáva Garfin (2020), tieto platformy pomohli ľuďom nielen udržiavať kontakty s ich 

pôvodnou komunitou, ale postupne boli využívané aj pre pracovné účely alebo so zámerom 

vyhľadávať nové kontakty. 

Neistota finančného príjmu 

Niektoré single mamy mali to šťastie, že si prácu udržali a bolo im dokonca umožnené 

pracovať z domu celý čas, či aspoň niektoré dni v týždni. Avšak nie každá mala priaznivú 

pracovnú a finančnú situáciu. Tu participantka, ktorá pracuje na živnosť, vysvetľuje, ako sa jej 

zo dňa na deň zrušili takmer všetky naplánované pracovné aktivity, čím prišla o finančný príjem 

a aj vyhliadku dovolenky: 

„... a vlastne tým dňom zrušili asi všetky veci, na ktoré som sa aj najviac tešila a mala 

som mať z toho aj celkom dosť peniažkov, čiže my sme už plánovali, že pôjdeme do Egypta v 

zime a tak a všetko to padlo. (...) A je to sem-tam dosť ťažké, hlavne teraz aj cez tú koronu to 

bolo, pretože tréningy mi zatrhli, čiže som potom od apríla začala dávať online, (...), ale 

nevedela som si to predstaviť, lebo nikdy predtým sme online tréningy nedávali“ (P3) 

Viacerým participantkám pomáhali finančne ich rodičia, niektorým bývalý partner, 

jedna z nich prišla nedávno o prácu a pandemická situácia jej značne skomplikovala šance 

zamestnať sa. Domácnosti, kde príjem zabezpečuje len jedna osoba, sú finančne oveľa 

zraniteľnejšie. Ukazuje sa, že jednorodičovské domácnosti sú ako v Európe, tak aj na Slovensku 

z väčšej časti tvorené ženami-samoživiteľkami, než mužmi. Zároveň priemerný príjem žien je 

v porovnaní s príjmom mužov nižší. Táto rodová nerovnosť sa, podľa autorov Kanadskej 

štúdie, počas obdobia pandémie Covid-19 zväčšuje, a to citeľnejšie pre rodičov detí, ktoré 

chodia na základnú školu (v porovnaní s mladšími deťmi) a rodičov s nižším vzdelaním (Qian 

& Fuller, 2020). 

Emócie ako reakcia na zmenu, prispôsobenie sa novej situácii a zvládanie 

Vyššie sme popísali situácie, počas ktorých rodiny čelili výzve zmeniť svoje správanie. 

Spoločné trávenie času v domácom prostredí nazvala jedna participantka „trápením“, pre inú 

vynútené spomalenie tempa prinieslo väčšiu dávku domácej pohody. Niektoré deti boli kvôli 

absencii kontaktov so spolužiakmi a kamarátmi smutné, iné nezažívali negatívne emócie v takej 

miere. Mnohí na zvládanie zníženia sociálnych kontaktov, podobne ako na výučbu, využívali 

práve rôzne online platformy. Ďalším zo spôsobov zvládania a zlepšenia situácie bol spoločne 
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strávený čas vychádzkami alebo hrami. Dodržiavanie obmedzení chápali participantky ako 

nutnosť najmä v súvislosti s hodnotou zdravia a so snahou znížiť riziko vlastného nakazenia 

alebo nakazenia starých rodičov. 

Toto obdobie bolo sprevádzané pocitmi šoku, strachu a neistoty:  

„..takže pre nás to bolo najprv také šokujúce, že sme museli zostať doma, že sme nesmeli 

nikam chodiť, ale samozrejme sme mu to vysvetlili, že situácia je taká, ale samozrejme museli 

sme sa aj my na to nejako nastaviť, a bolo to náročné. Z toho pohľadu, že nám teraz niekto 

povie že nesmieme ísť tam, nesmieme ísť tam, takže to bolo také. Ale akceptovali sme to, 

dodržiavali sme to, povedali sme si, že je pre to naše zdravie, že nechceme nikoho ohroziť“ (P1) 

„Ako áno, keď sme nemohli jeden čas vychádzať alebo keď sme sa báli, hej. Predsa len 

aj kvôli tým starým rodičom, tak tam boli nejaké obmedzenia, ale nijako sa nás to nedotklo. 

(P5) 

„Tak určite, bolo to také, hej, že človek nevedel, že čo ma čaká, vidí len ľudí, jak 

nakupujú toaleťáky a všetko možné, zásoby, panika..“ (P7) 

Matka v súvislosti s trávením väčšiny času doma popisuje, ako náročné a ubíjajúce pre ňu bolo 

zvládať prácu, učenie detí, ale aj viac domácich prác: 

„...že mňa to viac vyčerpalo, ako mi to pridalo, ako niektorí umelci alebo takí, 

rozprávali, hej, že ako môžu upratať skrine, tak proste mám pocit, že mne by sa miestami zišiel 

psychiater (smiech) a že ma to tak dosť ubíjalo už potom, že už to bolo moc dlho, hlavne ten 

syn, (...), hej a ja som mu proste nevedela vysvetliť, že aj ja mám robotu, aj ja musím robiť a 

proste, že on si tiež musí robiť, on so všetkým na mňa čakal, hej? Napríklad ja som odišla do 

roboty a prišla som a hovorím, už máš tie úlohy, čo si si mal dneska robiť? Nie, ja som čakal 

na teba. Takže v podstate, takpovediac, pre mňa to bolo také vtedy dosť ubíjajúce.“ (P4) 

Nová situácia priniesla nové výzvy, ale rodičia sa spolu s deťmi časom prispôsobili, 

napríklad pozerali online rozprávky pre deti, ktoré COVOD-19 vysvetľovali zrozumiteľným 

a pre deti prijateľným spôsobom; rodiny sa naučili nové zručnosti a získali znovunadobudnutý 

pocit kontroly.  

„A si myslím, že sme to dobre zvládli (online výučbu). Jasné, bola to skúsenosť, niekedy 

to bolo náročnejšie, niekedy menej náročné, ale tak akože zvládli sme to.“ (P1) 

„Prvý mesiac (sme to zvládali) ťažšie a potom som si povedala, že budem rozmýšľať 

pozitívne.“ (P3) 

„...stále len takto sme boli a išli sme von niekedy a také všelijaké to bolo. Tešili sme sa, 

keď sme už mohli, aj keď všetko začalo (uvoľnenie opatrení).“ (P7) 
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Rozhovory sme realizovali v lete, kedy nastalo uvoľnenie opatrení, počet prípadov 

ochorení COVID-19 na Slovensku klesal a život sa vracal do bežnejších koľají. S viacerých 

vyjadrení o zvládaní opatrení bolo citeľné, že sa participantky a ich rodiny prispôsobovali 

situácii s nádejou, že v dohľadnej dobe hrozba a obmedzenia pominú. 

V kanadskej štúdii o dopadoch COVID-19 na rodiny s malými deťmi zistili, že ich 

členovia počas tohto obdobia jedli celkovo viac jedla, viac maškrtili, a na druhej strane, čo bolo 

pozitívne, viac sa venovali spoločnej príprave jedla a jedli menej rýchleho občerstvenia. 

Prežívanie stresu bolo u rodičov stredne zvýšené a čo sa týkalo financií - ženy vo väčšej miere 

ako muži zažívali finančnú neistotu (19%, 14%), a zvýšenie stresu oproti obdobiu spred pol 

roka uvádzala zhruba patina žien a mužov (22%, 18%). U väčšiny členov rodiny bol evidovaný 

zvýšený čas strávený pred obrazovkou (TV, počítač a pod.) a znížená frekvencia fyzickej 

aktivity. Rodičia považovali online výučbu za stresujúcu, niektorí dokonca museli pracovať 

dlhšie. Na zníženie nepohody a stresu rodiny využívali napríklad zapájanie detí do fyzických 

aktivít, do prípravy jedla, lepšie plánovanie denného režimu, cieľavedomé zapájanie detí do 

aktivít v domácnosti alebo iných kreatívnych aktivít, aby netrávili toľko času za obrazovkou a 

ako nápomocné vnímali aj náučné videá o COVID-e (Carroll, 2020). Podľa národnej štúdie 

v USA, štvrtina rodičov a sedmina detí uvádzala zhoršenie psychickej pohody v dôsledku 

pandemickej situácie (Patrick et al., 2020). Podobne referuje o psychickom zdraví rodičov  a 

detí Gassman-Pinesová (2020) – od začiatku krízy sa významne zhoršila nálada rodičov, veľa 

z nich zažívalo počas krízy ťažkosti vrátane straty zamestnania a finančných zdrojov, záťaže 

plynúcej zo starostlivosti o deti či z ochorenia. Zhoršenie osobnej pohody detí a rodičov 

v období po kríze úzko súviselo s počtom takýchto krízou vyvolaných negatívnych zážitkov. 

 

Diskusia 

Cieľom príspevku bolo priblížiť podobu rodinného života single matiek počas obdobia 

COVID-19 obmedzení a popísať spôsoby zvládania zmien s tým spojených. Single matky 

vnímali zmenu v štyroch tematických oblastiach – presun aktivít domáceho prostredia, zmena 

vyučovania na online formu, prechodná strata sociálnych kontaktov a neistota vo finančnej 

oblasti. Piatou identifikovanou kategóriou bola podoba adaptácie na zmenu. Reakcie na zmeny 

v súvislosti s pandémiou a opatreniami zahŕňali rôznu škálu pozitívnych i negatívnych emócii 

(šok, strach, neistota, uvoľnenie, spokojnosť, nádej). Rodiny a jej členovia zvládali nové výzvy 

sústredením sa na zdravie a dodržiavanie opatrení, fyzickou aktivitou, orientáciou na pozitívne 

aspekty situácie, hľadaním nových riešení a učením sa nových zručností (tu zohrávali dôležitú 

úlohu online platformy). V súvislosti s jednorodičovskými rodinami by sme radi upozornili na 
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zhoršenie finančnej situácie. Vo všeobecnosti sú jednorodičovské rodiny viac ohrozené 

chudobou a sociálnou exklúziou (Letablier & Wall, 2018). Jednak  sú jednorodičovské rodiny 

viac ohrozené chudobou ako rodiny s dvoma partermi,  jednak v situácii jednorodičovských 

rodín sa rodová nerovnosť zvýrazňuje. Ženy tvoria väčšinu jednorodičovských rodín a zároveň 

sú single matky ohrozené stratou zamestnania a chudobou viac než single otcovia (Heine, 

2016). Akejkoľvek záťažovej situácií, ktorú rodina zažíva, čelia single matky buď samé (ako 

jediné dospelé osoby v domácnosti, na ktorých sú deti závislé) alebo sú odkázané na vyhľadanie 

pomoci mimo základnú rodinnú jednotku. V situácii pandemických opatrení tak bremeno 

starostlivosti o deti, domácnosť, vyučovanie a taktiež prácu spojenú s finančným príjmom 

niesli samé. 

Zhoršenie ekonomickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 má dôsledky aj na 

rodovú nerovnosť na trhu práce. V porovnaní s inými, „bežnými“, ekonomickými krízami, 

ktoré zvyknú mať negatívny dopad na zamestnanosť mužov, „covid kríza“ má kvôli 

dodržiavaniu sociálneho odstupu významný dopad na odvetvia, v ktorých sú prevažne 

zamestnávané ženy. Na druhej strane ale táto situácia môže priniesť aj pozitíva a zmierňovať 

rodové nerovnosti v oblasti starostlivosti o deti a prístupu k práci. Situácia si totiž vyžadovala 

flexibilné zareagovanie pracovného trhu s potrebou nachádzať efektívne riešenia práce 

v domácom prostredí, zároveň „prinútila“ zostať doma nielen matky, ale aj otcov, čím táto prax 

narúša zavedené normy rodičovstva preferujúce matku ako primárneho rodiča (Alon et al., 

2020). Výsledky naznačujú, že jednorodičovské rodiny v čase významných celospoločenských 

zmien, akou je kríza COVID-19, predstavujú zraniteľnú skupinu ohrozenú zhoršením socio-

ekonomických podmienok. 
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Abstrakt: Druhý demografický prechod (Lesthaeghe, 2010; van den Kaa, 1999) charakterizuje 

spoločnosť na Slovensku viac než dve dekády a prináša okrem iného aj transformáciu 

partnerského spolužitia (Lukšík & Marková, 2012). Podobu partnerských vzťahov môže 

ovplyvňovať potreba sebarealizácie a individualizmu ako aj obdobie tzv. vynárajúcej sa 

dospelosti (Arnett, 2004) ponúkajúce priestor na hľadanie sa a experimentovanie. Intímne 

partnerské vzťahy súčasnej mladej generácie tak nemusia prebiehať podľa scenáru tradičných 

vývinových teórii (Erikson, 1999). Zisťovali sme preto, aké sú významné momenty v intímnych 

partnerských vzťahoch súčasnej mladej generácie. Prostredníctvom elektronického dotazníka 

boli zhromaždené odpovede od 657 respondentov, 229 mužov a 428 žien vo veku od 16 do 35 

rokov. Opýtaní mali uviesť prvé tri významné momenty v ich intímnych partnerských vzťahoch 

a popísať prínos každého z nich. Použitím tematickej analýzy sme identifikovali viacero 

významovo príbuzných kategórií. Míľniky v partnerských vzťahoch predstavovali rôzne 

„sexuálne aktivity“, z nich sme ako samostatnú kategóriu vyčlenili „bozk“, ďalej „zbližovanie 

sa vo vzťahu“, „spoločenské míľniky“, a „iné“ momenty. Respondenti v dôsledku míľnikov 

vnímali prínos zameraný buď a) na ich vlastnú osobu (intrapersonálny) – napríklad 

nadobudnutie poznania a skúseností, emocionálna reakcia, dospievanie či kreácia a explorácia 

osobnej identity; alebo b) interpersonálny prínos zameraný na partnera či vzťah – napríklad 

spoznávanie partnera a vzájomné zbližovanie sa, plánovanie spoločnej budúcnosti či 

rodičovstvo. 

 

Kľúčové slová: intimita, míľniky, partnerské vzťahy, vynárajúca sa dospelosť 

mailto:Lucia.hargasova@savba.sk


52 
 

Abstract: The second demographic transition (Lesthaeghe, 2010; van den Kaa, 1999) 

characterizes Slovak society for more than two decades causing, along with others, changes in 

partner life (Lukšík & Marková, 2012). The forms that partnerships take on nowadays may be 

influenced by the trends of self-actualisation and individualism as well as by the emerging 

adulthood phase (Arnett, 2004) allowing people to experiment and explore themselves. Intimate 

partner relationships of the current young generation therefore may not follow the scenario 

described by classic developmental theories (Erikson, 1999). Therefore, our goal was to identify 

the important milestones in intimate partnerships of the current young generation. Using an 

online questionnaire, we gathered 657 responses from 229 men and 428 women, age ranging 

from 16 to 35. Their task was to describe what their first three most important moments in 

intimate partner life were and what kind of benefit they perceived. Using a thematic analysis, 

we have identified several categories. The milestones in partner life were sexual activities, from 

which we have outlined a separate category of kiss; partners´ emotional intimacy, moments of 

family or social significance as well as other moments. Participants described the benefit either 

a) in terms of focus on self, such as acquiring knowledge and experience, an emotional reaction, 

becoming an adult, creation or exploring oneself or b) in terms of interpersonal focus – getting 

to know a partner, developing emotional closeness, planning a future together or parenthood. 

 

Keywords: emerging adulthood, intimacy, milestones, partner relationship 

 

Úvod 

Partnerské vzťahy súčasnej mladej generácie prebiehajú odlišným spôsobom, než 

prebiehali v generácii ich rodičov či prarodičov. Spoločenské a kultúrne podmienky sú v čase 

premenlivé, ale práve tie predstavujú štrukturálny kontext, v ktorom mladí ľudia svoje 

partnerské vzťahy realizujú. K dôležitým míľnikom spojeným s dospievaním jednotlivca – ako 

doštudovanie, zaradenie sa do pracovného procesu, finančné osamostatnenie sa, 

osamostatnenie sa od pôvodnej rodiny – dnes dochádza neskôr a ich priebeh nie je nevyhnutne 

lineárny v porovnaní s tým, ako tomu bolo v druhej polovici 20. storočia. Životné trajektórie 

dvadsiatnikov a tridsiatnikov sa rozrôzňujú a nenachádzame v nich už takú uniformitu, akú bolo 

možné identifikovať v obdobnom veku u predchádzajúcich generácii (Džambažovič, 2018). Z 

pohľadu sociológie má síce každá vekovo vymedzená etapa ľudí (detstvo, adolescencia, 

dospelosť, staroba) spoločensky a kultúrne definované určité vzorce, spájajú sa s ňou 

očakávania, aplikujú sa na ňu normy – “tieto predstavy však už nemajú v porovnaní s 
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minulosťou podobu striktných sociálnych noriem s výrazným sankčným vybavením, ale sú skôr 

flexibilné a majú charakter odporúčaní” (Džambadžovič, 2018, p. 18). 

Oneskorenie, predlžovanie, či odkladanie úplnej psycho-socio-ekonomickej dospelosti je 

jedným z javov, ktoré sprevádzajú tzv. druhý demografický prechod. Druhý demografický 

prechod bol v západnej Európe pozorovaný už od druhej polovice 20 storočia. Je 

charakterizovaný zníženou fertilitou, rozrôznením foriem spolužitia, oddelením manželstva od 

prokreácie, odkladaním reprodukcie do vyššieho veku a spája sa s posunom v hodnotovej 

orientácii – dôrazom na individualizmus a sebarealizáciu (Lesthaeghe, 2010; van de Kaa, 1999). 

Čo sa týka slovenských podmienok, sociologické charakteristiky spadajúce do druhého 

demografického prechodu sú u nás prítomné niečo vyše dvoch dekád (Lukšík & Marková, 

2012). 

Podoba dospievania mladých generácii 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia na 

Slovensku bola vďaka sociálno-politickým a kultúrnym podmienkam silne unifikovaná. 

Prechod jednotlivými tranzíciami dospievania – aj prechod z obdobia neskorej adolescencie do 

dospelosti, sa realizoval s obmedzenými možnosťami a v krátkom časovom okne. Avšak, v 90-

tych rokoch sa tieto podmienky zásadne menia (Džambažovič, 2018).  

Podobné procesy je možné očakávať aj v oblasti partnerských vzťahov. Ich podobu u 

súčasných mladých ľudí môže ovplyvňovať potreba sebarealizácie a individualizmu, ako aj 

obdobie tzv. vynárajúcej sa dospelosti (Arnett, 1999), ktoré im ponúka priestor na hľadanie sa 

a experimentovanie aj v oblasti vzťahov. Predlžuje sa obdobie dospievania, prechodu z detstva 

do dospelosti, čo sa aj v oblasti partnerských vzťahov môže odrážať na ich priebehu, obsahu i 

kvalite. Intímne partnerské vzťahy súčasnej mladej generácie tak nemusia prebiehať podľa 

scenáru tradičných vývinových teórii (Erikson, 1999). Obdobie vynárajúcej sa dospelosti môže 

byť z hľadiska partnerských vzťahov charakterizované neskorším vstupom do manželstva (až 

v období, keď sa rozhodnú mať dieťa), častejšími rozchodmi, odmietaním rodičovstva, 

dôrazom na kariéru a samostatnosť, dominujúcou potrebou manželov starať sa o vzájomnú 

lásku a autonómiu, či nespokojnosťou žien s tradičným rozdelením úloh (Hantel-Quintmann, 

2002). Tieto javy sa dajú vysvetliť aj tým, že skupina ľudí narodených v 80-tych a 90-tych 

rokoch (ktorú Jean M. Twengová nazýva generácia Ja – Generation Me), sa vyznačuje vyššou 

mierou individualizmu a zamerania na seba, než tomu bolo u generácií, ktoré jej predchádzali 

(Twenge, 2014). Sexuálne správanie sa podľa tejto autorky zmenilo radikálne, v rovnakom štýle 

a z rovnakého dôvodu – dôraz je podľa nej v súčasnosti kladený na krátkodobé známosti za 

účelom jednorazového sexuálneho zážitku. Rovnaké správanie pripisuje tejto generácii aj 
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Zygmunt Bauman, podľa ktorého je krehkosť súčasných ľudských vzťahov určená 

individualizmom a konzumerizmom (Bauman, 2013; Gavendová, 2014). 

To, čo mladí ľudia považujú v intimite a partnerstve za dôležité, sa môže meniť nielen 

pod vplyvom ich vývinového štádia (krízy identity), ale aj vplyvom spoločenských podmienok, 

kultúry či ekonomickej situácie. Dalo by sa dokonca polemizovať o tom, že samotné vývinové 

štádiá popisujúce prechod od detstva do dospelosti strácajú v súčasných podmienkach svoju 

platnosť (Smart, 2011; Rizzola, 2016). Predĺžené obdobie tranzície z detstva do dospelosti 

ponúka značne rozšírené časové obdobie, počas ktorého sa realizujú dôležité momenty v 

intímnych partnerských vzťahoch, čím potenciálne narastá pluralita, variabilita, nelinearita či 

zameniteľnosť. 

Realizovaná empirická štúdia je súčasťou projektu APVV “Medzníky v tranzíciách 

intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti”. Projekt si kladie 

za cieľ a) identifikovať dôležité medzníky v tranzícii intímnych vzťahov súčasnej generácie 

adolescentov a mladých dospelých; b) identifikovať kritické etické situácie a etické dilemy, 

ktoré sprevádzajú tranzície intímnych vzťahov; c) zistiť, ktoré psychologické, sociálne, 

kultúrne a normatívne zdroje rozhodujúcim spôsobom prispievajú k úspešnému, alebo 

neúspešnému vyrovnaniu sa s tranzíciou v intímnych vzťahoch súčasnej generácie adolescentov 

a mladých dospelých. Projekt si v neposlednom rade kladie za cieľ d) zistiť, aký je vplyv 

jednotlivých tranzícií na kvalitu života predovšetkým v oblasti sexuálneho a reprodukčného 

zdravia mladých ľudí, plánovania rodičovstva a prevencie životných zlyhaní. So zámerom 

naplniť prvý zo stanovených cieľov bolo zrealizované dotazníkové zisťovanie. V čiastkovej 

analýze sme identifikovali momenty, ktoré súčasná mladá generácia považuje za výnamné v 

ich intímnom partnerskom vzťahu. Našou snahou bolo efektívne explorovať perspektívu 

samotných participantov, ktorá by autenticky odrážala subjektívne žitú skúsenosť súčasných 

mladých ľudí bez podsúvania významov (teoretických konceptov) zo strany výskumníkov, a 

zároveň by poskytla čo možno najširší záber, variabilitu, rôznych významných momentov. 

Ďalším cieľom príspevku bolo identifikovať vnímaný prínos, ktorí jednotlivci z týchto 

míľnikov získavajú. 

 

Metódy 

Administrovali sme online dotazník, ktorý okrem otázok o významných momentoch v 

intímnom partnerskom vzťahu a ich prínosu obsahoval položky týkajúce sa spokojnosti v 

partnerskom vzťahu, údaje o partnerských vzťahoch participantov (počet), demografické údaje 

(vek, pohlavie, ukončené vzdelanie, zamestnanie, vierovyznanie a pod.) a otázky zamerané na 
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vnímanie lásky. Výber vzorky bol príležitostný s využitím metódy snehovej gule. Oslovili sme 

študentov vysokej školy (prevažne študentky a študentov pedagogiky), aby dotazník vyplnili a 

šírili medzi mladými ľuďmi, ktorých poznajú. Dotazník vyplnilo takmer 750 ľudí vo vekovom 

rozpätí od 12 do 58 rokov, avšak vzorku na analýzu sme vekovo obmedzili na rozmedzie od 16 

do 35 rokov. Neobmedzovali sme sa iba na obdobie vynárajúcej sa dospelosti (uvádza sa od 18 

do 29 rokov). Z dôvodu zamerania sa na významné momenty v partnerskom vzťahu, znížili 

sme spodnú hranicu veku na 16 rokov, kedy už je veľká pravdepodobnosť vstupu do 

partnerských vzťahov. Hornú vekovú hranicu, 35 rokov, sme určili z dôvodu trendu odsúvania 

manželstva a/alebo založenia rodiny do vyššieho veku. Narodenie dieťaťa a manželstvo pritom 

patria medzi dôležité míľniky v partnerských vzťahoch a zároveň predstavujú jedno z kritérií 

psycho-sociálnej dospelosti. Od široko definovaného vekového rozpätia sme očakávali vyššiu 

variabilitu odpovedí. Pre účely analýzy boli vybrané len otvorené otázky týkajúce sa prvých 

troch významných momentov a ich prínosu. Uvádzame znenie otázok pre každý z troch 

momentov: 

“Popíšte prosím prvý (druhý/tretí) významný moment  vo vašich intímnych partnerských 

vzťahoch.” 

“Stručne, len pár slovami, uveďte, čo vám tento moment priniesol.” 

Získané odpovede mali kvalitatívnu povahu, podobu voľného textu. Aplikovali sme 

metódu tematickej analýzy – kombináciou induktívneho a čiastočne deduktívneho postupu 

(Braun & Clarke, 2006; Miovský, 2006), následne sme kvantifikovali vzniknuté kódy a 

tematické kategórie metódou jednoduchého výpočtu ich frekvencie (Miovský, 2006). Postup 

analýzy bol do veľkej miery inšpirovaný 6-krokovým postupom Braunovej a Clarkovej (2006). 

Konkrétne sme postupovali nasledovne: 

  Po oboznámení sa s odpoveďami sme vo výskumnej dvojici začali identifikovať prvé 

kódy, ktoré boli v niekoľkých fázach podrobené vzájomnej kontrole až pokým nebol 

dosiahnutý konsenzus. Vzhľadom na to, že odpovede participantov zväčša označovali len jednu 

udalosť či kvalitu, rozhodli sme sa kódovať každú z odpovedí len jedným kódom. V záujme 

rešpektovať povahu dát do maximálnej možnej miery sme aplikovali induktívny a sémantický 

prístup s dôrazom na manifestnú, explicitnú povahu popísaných momentov. Po prvom kódovaní 

odpovedí sme kódy revidovali tak, aby sa čo najmenej tematicky prekrývali, boli čo najviac 

výpovedné a zlúčili sme kódy s veľkým významovým prekryvom. V ďalšej fáze sme kódy 

združovali do tematických kategórií s cieľom, aby sa významovo vylučovali. V prípade analýzy 

jednotlivých momentov sme tematické kategórie tvorili bez použitia vopred vybraného 
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teoretického prístupu či klasifikácie a v maximálnej možnej miere sme rešpektovali významy 

uvádzané participantami a participantkami.  

V snahe reagovať na tvrdenia o zvyšujúcej sa miere individualizmu a zamerania na seba, 

ktoré súčasným vzťahom pripisujú vyššie zmienení autori, sme pri analýze prínosov 

jednotlivých momentov vo fáze tvorby tematických kategórií kódy triedili na základe vopred 

stanoveného teoretického predpokladu – diferencie na prínos jednotlivcovi – intrapersonálny 

prínos alebo zameranie na ja; a na prínos interpersonálny, teda orientovaný na ty a my, ktorý v 

kontraste k prvému prioritizuje vzťah. Pri klasifikácii prínosov míľnikov sme vychádzali z 

filozofie Martina Bubera (1997, 2005)  a Emmanuela Lévinasa (1997, 2009), ktorí, v opozícii 

k charakteristikám vzťahov vyzdvihujúcim ich individualizmus, popisujú vo svojich dielach 

vzťahy orientované na druhého alebo ty. Obaja autori kritizujú egoistický prístup a vnímanie 

druhého ako „prostriedku“, ktoré podľa nich v moderných vzťahoch Západu prevládajú. Do 

jednej kategórie sme zaradili kódy a výroky, ktoré naznačujú nesebecké tendencie a sústredenie 

pozornosti na druhého človeka, prebratie spoločnej zodpovednosti a dávanie druhému, ktoré 

Buber aj Lévinas vzťahu s ty pripisujú, a túto tematickú kategóriu sme nazvali “Ty, my”. Tie 

kódované výpovede, ktoré za kľúčové označujú prežitky a skúsenosti jednotlivca, sme zoskupili 

do tematickej kategórie “Ja”. 

Po revízii vzniknutých tematický kategórií a do nich spadajúcich kódov sme pristúpili 

k výpočtu ich frekvencie, aby sme vyjadrili podiel kategórií v jednotlivých momentoch, ako aj 

podiel kódov v rámci kategórií. 

 

Výsledky 

Dotazník vyplnilo 749 ľudí vo vekovom rozmedzí od 12 do 58 rokov. Na účely analýzy 

sme vybrali 659 participantiek a participantov vo veku od 16 do 35 rokov vrátane. Vekové 

rozmedzie sme určili čo najširšie, tak, aby pokrylo strednú adolescenciu až po obdobie neskorej 

predĺženej dospelosti. Priemerný vek vo vzorke bol 24,8. Dve tretiny predstavovali ženy s 

nižším priemerným vekom (vek 23,9) oproti mužom (26,5). Najčastejšie uvádzané ukončené 

vzdelanie bolo stredoškolské, z toho však takmer polovica participantov bola ešte v procese 

štúdia. Druhé najčastejšie ukončené vzdelanie bolo vysokoškolského stupňa. Z celkového počtu 

ľudí navštevujúcich vysokú školu (389) takmer dve tretiny študovali v odbore pedagogika, 

ďalej nasledovali iné odbory a na poslednom mieste boli pomáhajúce profesie. 
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Tabuľka 1 

Pohlavie a vek  

Pohlavie Vek 

Ženy 429 65,1 % 23.9 

Muži 230 34,9% 26.5 

spolu 659 100% 24.8 

 

Tabuľka 2 

Najvyššie ukončené vzdelanie 

Najvyššie ukončené vzdelanie 

Základné 12 1,8% 

Stredoškolské bez maturity 34 5,2% 

Stredoškolské s maturitou 369 55,99% 
 

Z toho študuje 170   

Vysokoškolské 244 37,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabuľka 3 

Odbory študujúcich na vysokej škole 

Štúdium v odbore 

Pedagogika 236 60,67% 

Iné 123 31,62% 

Pomáhajúce profesie 30 

7,71% 

Spolu 389 100% 

 

Výsledkom tematickej analýzy prvých troch významných momentov, ktoré tvoria míľniky v 

intímnych partnerských vzťahoch bolo vytvorenie piatich tematických kategórii (Graf 1). 

 

Graf 1 

Významné momenty – tematické kategórie 

 
Sexuálne aktivity 

Normatívne perspektívy o sexuálnom vývine a jeho míľnikoch hovoria o významnosti 

sexuálnych momentov v adolescencii pre ďalšie implikácie v mentálnom, fyzickom zdraví 

a zdraví vzťahov (Wesche & Lefkovitz, 2020). Pri analýze míľnikov súvisiacich so sexuálnou 

tematikou sme do tematickej kategórie “Sexuálne aktivity” zaradili kódy “prvý sex vôbec”, 

“prvý sex s daným partnerom” a “sex”, ktoré obsahovali priame pomenovanie alebo popis 
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pohlavného styku (“Prvý sex”/“sex so súčasným partnerom”). Samostatne sme vyčlenili kódy 

pre sexuálne praktiky ako “orálny sex”, “análny sex”, a “iné sexuálne experimenty, nové 

sexuálne skúsenosti” pretože boli účastníkmi zvlášť pomenované, a predpokladáme, že práve 

pre zvláštnu podobu pohlavného styku aj významné (“skúšanie nových sexuálných 

polôh”/“Keď som spravila chalana ústami”/“Tak na toto si presne pamätám bola to trojka ako 

vyšitá”/“Pokus o análny sex”). Za povšimnutie stojí aj kód nami nazvaný “nepriamy popis 

pohlavného styku”, kedy participanti nepriamo popísali moment, a to prostredníctvom príbehu, 

inotaje, alebo náznaku, a my sa (z ďalšieho popisu) domnievame, že išlo o pohlavný styk 

(“Pamätám si na to doteraz, bolo to v aute na zadnom sedadle, po prvýkrát. Vôbec to nebolo 

romantické.” /“Letná noc”/“Boli sme u neho doma.”) (interpretácia: tabuizácia sexuálnej 

aktivity, tajomno, a pod). Do kategórie sme sa rozhodli zaradiť aj kód “orgazmus” napriek 

tomu, že samotný nie je sexuálnou aktivitou, skôr jej zážitkovým prejavom či cieľom, a 

vzhľadom na frekvenciu, významným momentom so sporadickým výskytom. Ďalšími kódmi 

v tejto kategórii sú “petting” a “spoznávanie nahého tela a intímnych partií (vrátane 

masturbácie) ”. V tematickej kategórii sexuálnych aktivít svojou frekvenciou dominuje 

pohlavný styk.  
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Graf 2 

Sexuálne aktivity počas momentu 1., 2. a 3.  

 
 

Bozky 

Napriek tomu, že by kategória “Bozk” mohla byť vnímaná aj ako súčasť sexuálnej 

aktivity, ako prelínajúca sa s aktivitami so sexuálnym nábojom, či dokonca ako míľnik 

v sexuálnom vývine (Wesche & Lefkovitz, 2020), vyčlenili sme ju samostatne. Jednak 

z  dôvodu vysokej frekvencie, s akou ju participanti a participantky uvádzali, druhým dôvodom 

bola samotná významnosť prvého bozku či bozkávania, ktorá vyplývala zo získaných výpovedí. 

Mladí ľudia tento moment jasne odlišovali od ostatných činností spojených so sexualitou a 

iných významných momentov. Do tematickej kategórie sme zaradili výpovede o prvom bozku 

(“prvé bozkávanie”/“prvá pusa”/“prvá ozajstná pusa”/“Keď sme sa prvýkrát s partnerom 

pobozkali”), o bozkávaní vo všeobecnosti, respektíve bez bližšieho určenia 

(“bozk”/“bozkávanie”) a výpovede o bozku, ktorý bol niečím zvláštny alebo výnimočný 

(“francúzske bozkávanie”/“Druhý významy moment bol intímnejší ako pusa bolo to vášnivé 

bozkávanie s príjemnými  dotykmi.”). Zastúpenie prvého bozku je spomedzi tejto kategórie 

najvyššie vo všetkých troch momentoch, avšak od prvého k tretiemu momentu výrazne klesá, 

podobne aj frekvencia výskytu kódu “bozk” a “zvláštny bozk”. Celkovo najvyššiu frekvenciu 
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“bozkov” evidujeme pri prvom významnom momente. Prvý bozk či bozkávanie hrá v 

partnerskom intímnom vzťahu významnú úlohu – predstavuje prejav citu, zaľúbenia či lásky, a 

zároveň symbolizuje a prakticky aj stelesňuje fyzické spojenie partnerov.  

 

Graf 3 

Bozky počas momentu 1. 2. a 3. 

 

Zbližovanie sa vo vzťahu 

V tematike vzťahovej blízkosti jesvuje množstvo odlišných prístupov a rovnako tak 

identifikovaných míľnikov (Sels et al. 2020; Simpson & Rholes, 2010), preto sme sa túto 

kategóriu snažili poňať v dostatočne širokej perspektíve. Do kategórie “Zbližovanie sa vo 

vzťahu” sme zaradili také odpovede participantov a participantiek, ktoré popisovali 

zintenzívňovanie vzájomnej blízkosti partnerov, zážitky vzájomného spoznávania sa a 

prehlbovanie pocitu intimity, predovšetkým v psychickom zmysle. V jednej kategórii sa tak 

vyskytli rôznorodé kódy označujúce aktivity spojené s rozvíjaním vzťahu a blízkosti vo vzťahu. 

Uvádzame výber kódov s vyššou frekvenciou spolu s príkladmi (ostatné kódy tejto kategórie 

sú vyobrazené v Grafe 4): 

• Vzťah: “Prvý ‘dospelácky’ vzťah”  / “Znova pri zmene partnerky, že vážne je každá 

iná, aj keď to s ňou bolo trocha ako s prvou.”; 

• Blízkosť: “odhaľovanie osobných tajomstiev”/“Vzájomné porozumenie”/“Spoznanie 

sa s partnerom”; 

• Prvé rande:  “Keď som sa odhodlala ísť s chlapcom prvýkrát do kina.”; 
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• Zamilovanie: “Pre mňa bol prvý významný moment vôbec uvedomenie si, že som 

skutočne zaľúbená. Že nejde len o "školskú" lásku, ktorá vyprchá, ale o niečo silnejšie 

a trvácnejšie.”/“Keď som sa znova zamiloval.”/“Zaľúbenie sa”. 

Do tematickej kategórie sme zaradili aj kód “Dotyky” – zahŕňal popis takých fyzických 

zážitkov, ktoré mali skôr nesexuálny charakter a smerovali k psychickému zbližovaniu (napriek 

tomu, že tieto dve roviny sa často prelínajú). 

 

Graf 4 

Zbližovanie sa vo vzťahu počas momentu 1., 2. a 3.  

 
Spoločenské míľniky 

Kategóriu “Spoločenské míľniky” tvoria momenty, ktoré majú význam nielen pre 

intimitu jednotlivca či páru, ale nesú v sebe aj spoločenský rozmer. Plánovanie spoločnej 

budúcnosti, spoločné bývanie a zoznámenie sa s blízkymi, sa zväčša spája s vyššou mierou 

vzájomného záväzku partnerov, minimálne v očiach ich najbližších – rodiny, priateľov a 

známych. Tieto momenty v sebe nesú spoločenský rozmer aj z hľadiska hospodárskeho a 

kultúrneho, pretože úzko súvisia s ekonomickým správaním sociálnych skupín, do ktorých sa 

jednotlivci takýmto spôsobom združujú, a v ktorých sa kultúrne profilujú. Aj zásnuby, 

manželstvo a dieťa sú takýmito míľnikmi, avšak záväzok je oficiálnym – v prípade manželstva 
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a narodenia dieťaťa dokonca právne zaväzujúcim. Do kategórie spoločenských míľnikov sme 

zaradili aj kód “Homosexuálna orientácia” preto, že rozsah, v akom prebieha coming-out, závisí 

od fázy, a teda môže zahŕňať okrem osobného coming-out-u, aj coming-out k svojim priateľom, 

rodine, spolupracovníkom a pod. Za povšimnutie stojí, že frekvencia výskytu kódov v tejto 

tematickej kategórii má zvyšujúcu sa tendenciu s každým ďalším momentom. To znamená, čím 

neskôr sa významný moment vyskytol, tým častejšie súvisel so spoločenským míľnikom. 

Vyhodnotenie získaných dát v tomto ohľade súhlasí s teoretickými predpokladmi obdobia 

vynárajúcej sa dospelosti (Arnett, 1999), a to v tom zmysle, že vzťahy, ktoré sú sprevádzané 

záväzkami, sa presúvajú do neskorších období intímneho života (Shulman & Connolly, 2013). 

Analýza tejto kategórie tak pomáha objasniť problematiku obdobia, fáz a momentov, ktoré 

vedú k nadväzovaniu trvalých intímnych vzťahov a prekonávaniu míľnikov spoločenskej alebo 

rodinnej signifikancie u neskorých dvadsiatnikov. 

 

Graf 5 

Spoločenské míľniky počas momentu 1., 2. a 3.  
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Iné 

Niekoľko kódov sme nezaradili ani do jednej z vyššie popísaných kategórii. “Partnerské 

problémy” zahŕňali pomerne širokú škálu situácií distresu – “Rozchod, ktorý uvoľnil 

napätie”/“Neúspešný pokus o pohlavný styk”/“Nevera”/“Úmrtie priateľa”. V dotazníku sa 

vyskytli aj odpovede bez špecifikácie momentu, ich obsahom bola deskripcia pocitu či 

emocionálneho rozpoloženia – “Stres”/“Chvenie”/“Nesmelosť a obava z 

nového”/“Uspokojenie, zlepšenie nálady”/“Bolo to skvelé”. Nakoniec sme do tejto tematickej 

kategórie zaradili aj hŕstku “trapasov” (“keď sme začali pred sebou prdieť”) – aj keď tie môžu 

byť vnímané aj ako súčasť zbližovania sa vo vzťahu. 

 

Graf 6 

Iné momenty počas  momentu 1., 2. a 3.  

 
 

Rozloženie tematických kategórii naprieč jednotlivými momentmi 

Sexuálne aktivity sú v každom z momentov najčastejšie sa vyskytujúcou kategóriou. 

Zároveň má táto kategória takmer stabilný podiel naprieč troma momentmi. Frekvencia výskytu 

kategórie “Bozk” je klesajúca, čo naznačuje, že v neskoršom intímnom partnerskom živote 

jednotlivca už nemá takú dôležitosť. V kontraste s tým, frekvencia momentov so spoločenským 

rozmerom “Spoločenské míľniky” má stúpajúcu tendenciu. Rovnako však pozorujeme, že od 

1. k 3. momentu stúpa aj podiel participantov, ktorí na otázku neodpovedali – sem boli zaradené 

nevyplnené polia, ale aj odpovede typu “neviem”, “nemám moment”. 
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Graf 7 

Tematické kategórie v  1., 2. a 3. momente 

 
 

Tabuľka 4 

Tematické kategórie v  1., 2. a 3. momente 

Tematická kategória 1. moment 2. moment 3. moment tendencia 

Sexuálne aktivity 217 227 165 
 

32.93% 34.45% 25.04% → 

Bozk 191 54 13 
 

28.98% 8.19% 1.97% ↓ 

Zbližovanie sa vo vzťahu 169 142 115 
 

25.64% 21.55% 17.45% → 

Spoločenské míľniky 22 59 97 
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3.34% 8.95% 14.72% ↑ 

Iné momenty 39 43 55 
 

5.92% 6.53% 8.35% → 

Bez odpovede 21 134 214 
 

3.19% 20.33% 32.47% ↑ 

 

„Čo mi to prinieslo“. Ako jednotlivci vidia prínos významných momentov v intímnych 

partnerských vzťahoch 

Pri analýze prínosov míľnikov v intímnych vzťahoch vzniklo 26 rozličných kódov, 

ktorými sme výroky v procese kódovania označili. Tieto kódy sú znázornené v Tabuľke 5. 

Kódy bolo možné ďalej rozdeliť do dvoch tematických kategórií podľa toho, či subjekt vníma 

ich prínos so zameraním na ja alebo na vzťah či partnera, teda do tohto kalkulu zahŕňa ďalšiu/e 

osobu/y. Zastúpenie zamerania na samého seba je v tejto kategórii najvyššie vo všetkých troch 

momentoch, tematická kategória “Ja” teda pri 1., 2. aj 3. momente prevyšuje kategóriu “Ty, 

my”. V súlade s vyššie uvedenými vyjadreniami filozofov a sociálnych vedcov sa tak v nami 

získaných odpovediach častejšie pertraktuje prínos zo vzťahu, ktorý súvisí s benefitom pre 

jednotlivca (jeho pozitívne emócie a zážitky, získavanie skúsenosti a poznania, pocity šťastia 

a spokojnosti, nadobudnutie istoty a bezpečia a podobne). Naproti tomu, výrazy ako záväzok, 

dôvera či láska, ktoré značia prínos pre vzťah, boli menej časté, ako vyjadrenia prináležiace ku 

kategórii “Ja”. 
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Graf 8 

Prínos významných momentov 

 

Tabuľka 5 

Prínos v 1., 2. a 3. významnom momente – frekvencie výskytu kódov 

JA 

1. 

moment 

2. 

moment 

3. 

moment 

fyziologická reakcia 12 7 6 

pocity šťastia, radosti, naplnenia, spokojnosti a pod. 95 63 58 

iné pozitívne emócie a zážitky (vzrušenie, zvedavosť 

atď.) 105 77 51 

negatívne pocity (sklamanie, strata sexuálneho apetítu 

atď.) 21 25 23 

zmiešané a ambivalentné pocity 12 14 16 

Spomienky 11 8 4 

istota a bezpečie 11 17 23 

Zmena 0 3 7 
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uznanie, záujem a opora zo strany partnera 10 9 7 

Prestíž 1 0 0 

tvorba vlastnej identity, charakteru, sebahodnoty, 

sebapoznanie 33 28 27 

poznanie, skúsenosť 133 101 74 

zrelosť, dospievanie 18 9 4 

zmysel života 2 0 2 

zníženie kvality života 3 4 0 

zvýšenie kvality života 7 12 8 

 Spolu 474 377 310 

TY, MY 

1. 

moment 

2. 

moment 

3. 

moment 

erotický zážitok 3 7 1 

skúsenosť lásky, zamilovanosti 73 31 26 

poznanie partnera, zblíženie sa, dôvera 43 49 35 

vzťah (aj nepartnerský) 13 12 10 

zvýšenie (upevnenie) kvality vzťahu 14 17 19 

spoločný život s partnerom, manželstvo, rodina 4 5 12 

dieťa, túžba po dieťati, tehotenstvo 1 5 7 

zníženie kvality vzťahu 0 2 2 

plánovanie budúcnosti 2 2 4 

"viazanosť" – záväzok, kompromisy 1 1 2 

Spolu 154 131 118 
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Závery 

Pri dopytovaní adolescentov a mladých dospelých na významné momenty v ich 

intímnom partnerskom vzťahu nachádzame päť hlavných tematických kategórií. Ak by sme 

vychádzali z predpokladu, že ich frekvencia súvisí s ich dôležitosťou, mohli by sme usudzovať, 

že sexuálne aktivity a zbližovanie sa vo vzťahu sú pomerne stabilnou časťou významných 

momentov v partnerských vzťahoch mladých. Sexuálne aktivity boli, čo do frekvencie, 

dominujúcou kategóriou, čo naznačuje, že ich mladá generácia najčastejšie považuje za míľnik 

vo vzťahu. Bozky a bozkávanie sa javia ako významné míľniky v prvých momentoch, v 

neskorších už strácajú na významnosti. Na ich úkor sa v neskorších významných momentoch 

dostávajú do popredia “Spoločenské míľniky”. V odbornej literatúre zaoberajúcej sa obdobím 

dospievania nachádzame práve takéto spoločensky významné medzníky – ako napríklad 

samostatné bývanie, zásnuby, manželstvo, či dieťa. Naše výskumné zameranie sa však 

orientovalo na intímny partnerský vzťah v široko vymedzenom období dospievania, v dôsledku 

čoho sa záber síce zúžil na jednu oblasť života, explorácia však bola rozšírená na iné, osobne a 

vzťahovo dôležité aspekty. Týmito aspektmi sú  napríklad významnosť prvého bozku v 

začiatkoch vzťahov, či dôležitosť fyzickej a citovej blízkosti medzi partnermi. Partnerské 

vzťahy sa realizujú na pozadí sociálnych a kultúrnych podmienok, ktoré na ich podobu majú 

vplyv. Participanti a participantky uvádzali v súvislosti s významnými momentmi v 

partnerskom vzťahu častejšie prínos pre vlastnú osobu a menej často prínos pre vzťah či 

druhého. Aj keď môžeme konštatovať prevahu individualistických tendencií v danom 

špecifickom kontexte, nemôžeme si dovoliť komparáciu s minulými generáciami. Do budúcna 

sa ako možnosť javí skúmanie súvislostí medzi uvádzaným prínosom momentu a mierou 

individualizmu u mladých ľudí, aj  prevládajúceho presvedčenia o partnerských vzťahoch. 

Taktiež považujeme za prínosné analyzovať koreláciu medzi vnímaním významného momentu, 

vnímanou spokojnosťou s daným momentom a kategóriou, do ktorej spadá. Výhodou štúdie je 

veľký počet participantov a participantiek, čo zabezpečilo pomerne širokú paletu 

identifikovaných momentov. Limitom štúdie je predovšetkým vysoké zastúpenie študentov a 

študentiek pedagogických, respektíve humanitných odborov. V ďalšom kroku by tak vzorka 

mala byť vyberaná reprezentatívne. Aj keď komparáciu s podobným výskumom realizovaným 

s generáciou mladých ľudí spred troch dekád považujeme za nerealizovateľnú, prínosnou by 

mohla byť analýza kultúrnych, spoločenských a mediálnych zdrojov, z ktorých v súčasnosti 

mladí ľudia čerpajú predstavy a presvedčenia o partnerských vzťahoch. 
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Abstrakt: Aj keď mono- a heteronormativita predstavuje spoločenskú a kultúrnu normu pre 

partnerské intímne vzťahy v súčasných západných spoločnostiach, bežnou praxou je rozvíjanie 

extradyadických sexuálnych a afektívnych interakcií aj za hranicami monogamného vzťahu. 

Predchádzajúce štúdie zistili, že polyamoria ako konsenzuálna, etická a zodpovedná non-

monogamia je medzi bisexuálnymi jedincami rozšírená. Cieľom príspevku je popísať ťažkosti 

v prvých fázach coming outu a priblížiť stratégie manažovania sexuálnej stigmy vzťahujúcej sa 

k  polyamorii a bisexualite. Empirické dáta získané na základe hĺbkového interview 

s polyamornou ženou boli analyzované aplikáciou Greimasovho semiotického štvorca. V tomto 

prípade, priebeh coming outu bol do značnej miery sťažený spoločenskými očakávaniami, 

podľa ktorých by ženy mali byť heterosexuálne a monogamné. Naše výsledky naznačujú, že 

sexualita je často nejednoznačným a mätúcim procesom. Preto v závere príspevku predkladáme 

rady pre párových a rodinných poradcov, ktorí by mali byť tolerantní v poskytovaní pomoci 

jedincom s marginalizovanými sexuálnymi identitami. Tiež tvrdíme, že je potrebný ďalší 

výskum skúmajúci coming out u jedincov, ktorí sú polyamorní a bisexuálni zároveň.  

 

Kľúčové slová: polyamoria, bisexualita, coming out, sexuálna stigma 

 

Abstract: Although mono- and heteronormativity constitute the social and cultural norm for 

romantic and intimate relationships in contemporary western societies it is common to have 
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other sexual and affective interactions alongside a monogamous relationship. Previous studies 

found that polyamory as a consensual, ethical, and responsible non-monogamy, is common 

among bisexual people. Focusing on a specific and exemplary case describing the first stages 

of coming out as polyamorous and bisexual, the paper explores difficulties and the process of 

managing the stigma associated with bisexuality and polyamory. Considering the intersections 

of polyamory and bisexuality, we employ the Greimas semiotic square to read the process of 

coming out experienced by a woman who shared in the in-depth interview her experience on 

polyamory. In this case, the process of coming out as polyamorous and bisexual largely depends 

on societal expectations that women have to follow compulsory heterosexuality and 

mononormativity. Our findings indicate that sexuality is often an ambiguous and confusing 

discovery process, family and couples counselors need to have an accepting and tolerant view 

of sexual ambiguity if treating individuals with marginalized sexual identities. Therefore, 

implications for counselors and therapists are provided in the conclusion of the article. Finally, 

we argue more research is needed to further understand the process of coming out as 

polyamorous and bisexual. 

Key words: polyamory, bisexuality, coming out, sexual stigma 

Úvod 

Polyamoria je označením alternatívnej formy vzťahov, ktoré sú charakterizované 

konsenzuálnou, etickou a zodpovednou non-monogamiou (Lano & Parry, 1995). Definícia, ako 

aj praktiky polyamorie môžu zahŕňať, okrem iného, ideu „viacnásobných vzťahov“, „emočných 

a ľúbostných, ale nie nevyhnutne sexuálnych vzťahov“, alebo „extradyadických sexuálnych 

vzťahov“ (Klesse, 2006). Na Slovensku zatiaľ neexistuje právne uznanie 

partnerstva/partnerstiev mimo monogamných hraníc heterosexuálneho manželstva, na základe 

čoho môžeme súhlasiť s Andersonom (2010), že v našej spoločnosti je stále silne prítomná 

hegenomická moc monogamie. Odrážajúc sa od tohto presvedčenia, v západnej spoločnosti sa 

od ľudí očakáva, že si nájdu len jedného životného partnera (Day et al., 2011; DePaulo & 

Morris, 2005) a vo väčšinovej populácii je monogamia (implicitne) pokladaná za zdravší 

spôsob angažovania sa v romantických vzťahoch (Conley et al., 2017; Conley et al., 2013; 

DePaulo & Morris, 2005; Thompson et al., 2018). Preto jedinci, ktorí cítia lásku alebo sexuálnu 

túžbu k viacerým partnerom súčasne, sú väčšinovou spoločnosťou často pokladaní za tých, 

s ktorými nie je „niečo v poriadku“ (Burris, 2014; Moors et al., 2013).  Výskumy ukazujú, že 

polyamorní jedinci reflektujú, že sú väčšinovou spoločnosťou stigmatizovaní a patologizovaní 
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(Baumgartner, 2009; Conley et al., 2013; Young, 2014). Farvidová et al. napríklad (2017)  

zistili, že aj napriek existencii liberálneho diskurzu hlásajúceho, že neviazaný sex je dnes už 

viac akceptovateľný ako kedysi, participantky v ich výskume referovali, že sú väčšinovou 

spoločnosťou negatívne hodnotené a pokladané za tie, ktoré si dostatočne nevážia svoje 

sexuálne bezpečie a nemajú dostatok sebakontroly. Tieto participantky tiež referovali, že sú im 

v spoločnosti prisudzované pomenovania s negatívnymi konotáciami, ako napríklad 

pomenovanie typu „ľahká žena“. Rovnako aj Barnett (2014) tvrdí, že v právnom, ako aj 

sociálnom systéme prevláda opozícia a negatívne postoje k fenoménu polygamie či pluralitného 

manželstva. Z perspektívy sociálnych reprezentácii v médiách, konsenzuálna non-monogamia 

zvykne byť všeobecne negatívne asociovaná, a je popisovaná ako škodlivá pre psychické 

zdravie jedinca, nezrelá, či dokonca ako neetická (Salmansohn, 2009). Brunning (2018) tiež 

tvrdí, že intimita v polyamorných vzťahoch je považovaná za inferiórnu voči intimite v 

monogamných vzťahoch. Polyamorní aktéri a aktérky sa snažia proti týmto predsudkom 

bojovať organizovaním a zúčastňovaním sa verejných pochodov či hlásaním svojej ideológie 

na rôznych internetových portáloch. Zároveň uprednostňujú pojem polyamoria pred non-

monogamiou, keďže non-monogamia normu monogamie striktne zdôrazňuje. 

Aj keď v spoločnosti je implicitná norma monogamie, okúsenie alternatívneho typu 

partnerstva je pre nezanedbateľný počet jedincov lákavé. Potvrdzuje to výskum Hauperta et al. 

(2017). Autori výskum realizovali na vzorke single Američanov (jedinci, ktorí nie sú 

v partnerskom vzťahu) a vzorke Američanov, ktorí sú v partnerskom nemanželskom vzťahu. 

Autori v oboch štúdiách, ktoré realizovali, zistili, že viac ako jedna pätina ich participantov 

a participantiek uviedla, že sa angažovala v nejakej forme konsenzuálneho non-monogamného 

sexuálneho vzťahu (Haupert et al., 2017). Autori sa tiež domnievajú, že počet jedincov 

angažujúcich sa v non-monogamných partnerstvách bude mať narastajúci charakter (Haupert 

et al., 2017; Moors, 2017). Popper (2013) tiež uvádza, že mladí dospelí po ukončení štúdia už 

nemajú potrebu utvárať dlhodobý partnerský vzťah, vstúpiť do manželstva a tvoriť potomstvo. 

Naopak, podľa Poppera, títo mladí jedinci túžia po slobodnejších vzťahoch. V tomto kontexte, 

Bauman (2002) popísal dnešnú spoločnosť ako „tekutú“ – teda takú, v ktorej majú muži a ženy 

tendenciu nadväzovať voľnejšie vzťahy, z ktorých sa môžu pri zmene okolností  v tekutej 

moderne ľahko vyviazať.  

Sociologička Sheffová (2014) na základe svojho 15-ročného etnografického výskumu, 

v ktorom vykonala 131 interview a pozorovala okolo 500 prípadov polyamorných jedincov, 

popísala šesť hlavných dôvodov, ktoré stoja za tým, prečo človek inklinuje k polyamorii.  

Dôvody pre vstup do polyamorie sú podľa Sheffovej (2014) tieto: potreba po uspokojení 
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potrieb, ktoré nie sú uspokojené v monogamnom vzťahu; zážitok maximilizácie lásky medzi 

viacerými partnermi; túžba po sexuálnej rôznorodosti; rozširovanie rodiny; polyamorná 

(osobná) identita; sloboda a protest. Anapolová (2010) tiež popísala motívy pre vstup do 

polyamorie, ako: polyamoria ako reparácia primárneho vzťahu; uzdravenie tráum z detstva; 

replikácia pôvodnej rodiny; plodnejšie prostredie pre výchovu detí; maskovanie závislosti na 

sexe, práci či dráme; túžba po zmene; zábava či rebélia proti dogamatickosti náboženského 

systému; boj proti moci dominantného partnera; potreba po oživenejšom erotickom živote; 

doháňanie si mladosti. 

Dalo by sa tiež tvrdiť, že akýkoľvek vzťah je v nepretržitej transformácii. Napriek tomu 

polyamorii zatiaľ chýba jasný interakčný rámec a čelí neustálemu sociálnemu skúmaniu, ako aj 

nesúhlasu. Z tohto dôvodu, praktizovanie polyamorie v súčasných podmienkach prináša jej 

jedincom množstvo intenzívnych a emocionálne náročných situácií. Zapojenie sa do takýchto 

vzťahov ponecháva účastníkov zmätených, pokiaľ ide o spoločenské zodpovednosti a 

požiadavky, pretože neexistujú stanovené rámce, ktoré by riadili ich interakcie (pozri Barker, 

2013). Z tohto dôvodu, prívrženci polyamorných vzťahov si vytvárajú viacnásobné a často 

odlišné príbehy o sebe samom, ktoré podliehajú zmenám, nakoľko neexistuje ešte jasný 

a vopred preddefinovaný model, ako sa v polyamorii má fungovať.  

Tento príspevok skúma ťažkosti odohrávajúce sa pri vstupovaní do polyamorie. 

Sústredí sa najmä na coming out viacerých sociálnych identít, a to konkrétne bisexuálnej 

a polyamornej identity. Skúma tiež spôsoby, ako je možné vysporiadať sa so sexuálnou 

stigmou, ktorá sa s týmito identitami častokrát spája. Empirický materiál zahŕňa sériu 

naratívnych interviews, ktoré boli realizované viackrát s interviewowanou participantkou, ktorá 

sa zadefinovala ako polyamorná a bisexuálna. Participantka bola recruitovaná na sociálnej sieti, 

kde zareagovala na inzerát o účasti na výskume polyamorie. Jednotlivé výňatky z rozhovoru 

poukazujú na reportovanú participantkinu prežívanú skúsenosť s polyamoriou. Participantka 

nám dala súhlas s použitím poskytnutých informácií pre výskumné účely. Niektoré informácie 

boli zmenené z dôvodu anonymizovania identity respondentky. Meno „Karina“ je pseudonym. 

 

Priebeh coming outu cez prierezovú perspektívu  

 Z pohľadu sociálneho konštrukcionizmu, priebeh coming outu je ponímaný skôr ako 

kontinuum, a nie ako jeden konkrétny moment, ktorý sa udeje len raz  (Seidman, 2002): jedinec 

môže vykonať tento úkon zdôverenia sa so svojou sexuálnou orientáciou či sexuálnou identitou 

pred nejakými osobami, pred inými však nie (Mosher, 2001). Tento priebeh má tiež opakovaný 

charakter (Ward & Winstanley, 2005). Jedinec je umiestňovaný na kontinuu a nemusí si osvojiť 
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žiadnu fixnú pozíciu. Pre účely tohto príspevku, na priebeh coming outu nazeráme cez 

prierezovú perspektívu (Crenshaw, 1993), ktorá ponúka hlbšie porozumenie toho, ako viaceré 

sexuálne identity navzájom medzi sebou interagujú. Hlavným účelom tejto perspektívy je 

vyhnúť sa pasci dichotomizácie sexuálnej identity či orientácie na hetero- či homosexuálnu, 

alebo monogamnú a polyamornú. Priebeh coming outu ako kontinuum sa môže odohrávať 

v nejakom priestore, v ktorom tiež môže dochádzať k zmenám umiestňovania jedinca, a teda aj 

zmenám jeho identít. Takýmto prístupom sa vymedzujeme k esencialistickému nazeraniu na 

identitu, ktorý ju poníma ako fixnú a nemennú záležitosť (Mosher, 2001). Podobný názor má 

aj Zábrodská (2009), ktorá na identitu nazerá cez postštrukturalistické teórie, v ktorých sa 

identitou neodkazuje na stabilné, koherentné a autonómne self. Identita v tomto kontexte, ako 

ďalej Zábrodská vysvetľuje, len sprostredkovane odráža socio-kultúrne prostredie jedinca, je 

jeho sociálnou aktivitou, je neistým procesom umiestňovania self jedinca v často 

kontradiktorických diskurzoch a praktikách. Robinsonová (2013) tvrdí, že takýmto prístupom 

vieme vysvetliť aj zmenu identity medzi monogamiou a polyamoriou, respektíve môžeme 

chápať aj polyamoriu ako priestor, v ktorom sa môže udiať coming out napríklad pre 

bisexualitu.  

 Ako nástroj na interpretáciu priebehu coming outu používame semiotický štvorec 

(Greimas, 1970; Gusmano, 2008, 2018). Aplikácia semiotického štvorca na priebeh coming 

outu predostruje štyri spôsoby, akými je možné manažovať sexuálnu stigmu a stereotypy, ktoré 

sa spájajú s polyamoriou a bisexualitou (Callis et al., 2013; McLean, 2008). Tento štvorec je 

možné znázorniť aj vizuálne (pozri obrázok 1).  
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Obrázok 1 

Semiotický štvorec (Gusmano, 2008) 

 

Podľa Gusmanovej (2018), prvým spôsobom, ako jedinci pracujú so sexuálnou stigmou 

ohľadom menšinovej polyamornej a bisexuálnej identity, je otvorené deklarovanie tejto identity 

(coming-out), jedinec sa ňou netají. Avšak, sú aj jedinci, ktorí navonok so svojou identitou 

nevychádzajú, a radšej ju pred inými taja (skrytý coming-out). Následne sú aj jedinci, ktorí sa 

bránia byť rozpoznaní ako menšinová sexuálna identita, ale na základe nejakých znakov tak 

rozpoznaní inými sú (coming-out proti vôli jedinca). Ako poslednú stratégiu autorka popisuje 

stratégiu nútenej neviditeľnosti. Táto identita je prisúdená jedincom v situáciách, keď svoju 

menšinovú identitu odhalia, ale ostatní sa ju snažia nevidieť, respektíve môžu jedinca tiež nútiť, 

aby túto identitu skrýval a nepreskúmaval ju.  

 

Metódy 

Použili sme výskumnú metódu naratívneho interview (Jovchelovitch & Bauer, 2000). 

Touto metódou sme sa snažili preskúmať skúsenosť respondentky s polyamoriou. Nakoľko sme 

túto skúsenosť chceli preskúmať čo najviac do hĺbky, zvolili sme metódu intenzívneho 

opakovaného interview (Plichtová, 2002). Výskumné rozhovory boli realizované počas 

mesiacov marec 2020 až september 2020. Zrealizovali sme dokopy 3 hĺbkové interview. 

Opakovaným naratívnym interview sme respondentku iniciovali k tomu, aby rozprávala 

spontánne a nerušene o svojej skúsenosti s polyamoriou. Snažili sme sa o to, aby nám 

respondentka čo najviac do hĺbky zodpovedala našu centrálnu otázku, ktorá znela: „Ako vieš, 

zaujímame sa o výskum polyamorie. Môžeš mi povedať o tom, ako si sa stala polyamornou, 

a ako si to prežívala?“ Našou snahou bolo v rozhovore identifikovať aj prežívanie procesu 

coming outu menšinových sexuálnych identít u respondentky, preto sme kládli otázky na 

preskúmanie aj tejto sféry. 
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Charakteristika respondentky 

 Karina má 27 rokov. Narodila sa a žije na Slovensku. Pochádza z kompletnej rodiny, 

v ktorej vyrastala ako jedináčik. Rodinné prostredie charakterizovala ako vrelé a láskyplné, 

avšak s prílišným zdôrazňovaním hodnôt, akými je manželstvo a heterosexuálna láska. Karina 

reportovala, že z tohto dôvodu je veľa tém, ktoré do rozhovorov s rodičmi nemôže vnášať. 

Vzťahy mimo rodinu charakterizovala ako viac otvorené novému a netradičnému. Karina svoju 

osobnosť popísala ako extrovertnú a zvedavú. Identifikovala sa ako polyamorná a bisexuálna 

žena.  

 

Analýza dát  

Tri naratívne interview, ktoré boli zrealizované s Karinou, boli doslovne prepísané. Pri 

prepise dát sme sa sústredili aj na paralingvistické aspekty reči. Pri analýze dát sme sa sústredili 

na priebeh coming outu pre jej polyamornú, ako aj bisexuálnu identitu. Sústredili sme sa na to, 

aký bol priesečník týchto identít. Na analýzu empirických dát sme použili semiotický štvorec 

(Greimas, 1970; Gusmano, 2008, 2018), ktorý nám poskytol dobre ucelený obrázok toho, ako 

Karina narábala so svojimi menšinovými sexuálnymi identitami (polyamorná a bisexuálna 

identita); a ako pracovala so sexuálnou stigmou. Podľa odporúčaní Plichtovej (2002), najprv 

sme opakovane čítali jednotlivé prepisy interview, ku ktorým sme si písali poznámky. Tak sme 

identifikovali spôsob, akým respondentka rozvíjala jednotlivé témy a podtémy. Ťažiskom 

úrovne analýzy dát bola interpretatívna analýza charakteristická pre neštruktúrované interview 

(Plichtová, 2002).  Na základe tejto analýzy sme sa snažili identifikovať zdroje poznania 

interviewowanej participantky, odokrývali sme súvislosti s inými časťami výpovede,  

implicitne sme odhaľovali význam povedaného v súvislosti s príslušným kontextom. Výpovede 

sme si zároveň overovali aj na základe diskusií o našich interpretáciách s Karinou.  

 

Výsledky a ich interpretácia 

 V tejto sekcii sa sústredíme na interpretáciu Karininho príbehu, ktorý nám poskytla 

v zodpovedaní našej centrálnej otázky: „Ako vieš, zaujímame sa o výskum polyamorie. Môžeš 

mi povedať o tom, ako si sa stala polyamornou, a ako si to prežívala?“ Zároveň tu predkladáme 

aj konkrétne útržky z realizovaných rozhovorov. Predkladané výňatky textu a ich interpretácie 

ilustrujú, ako Karina pracovala s menšinovými sexuálnymi identitami, ako znášala ich 

premenlivosť, a ako pracovala so sexuálnou stigmou (Gusmano, 2018), ktorá sa s týmito 

identitami často spája (Levy et. al., 2016; McLean, 2007; Seidman, 2002). Výsledky naznačujú, 
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že Karina mala silne zinternalizovanú sexuálnu stigmu spojenú s jej túžbou rozvíjať dva 

ľúbostné vzťahy súčasne.    

 Karina počas nášho prvého rozhovoru referovala, že sa zadefinovala ako polyamorná 

v čase, keď si uvedomila, že prechováva silnú emocionálnu náklonnosť k jej blízkemu 

priateľovi, a to napriek skutočnosti, že bola v dlhodobom partnerskom vzťahu so svojím 

partnerom. V čase realizácie prvého interview trval jej partnerský vzťah už 8 rokov. 

Skutočnosť, že je zaľúbená do dvoch mužov súčasne v tom istom čase, ju spočiatku veľmi 

zneistila.  

Karina: „No nebolo to vôbec ľahké obdobie, dokonca som sa počas tohto obdobia chcela 

odsťahovať od môjho partnera. Chcela som si všetko v hlave ujasniť, a teda hlavne zistiť, s kým 

chcem byť, a či je vôbec ok, že som so svojim partnerom vo vzťahu […]. Len ako som sa chcela 

od svojho partnera odsťahovať, akosi som zistila, že to nedokážem urobiť. Bolo to otrasne 

psychicky náročné obdobie. Ja som sa vôbec necítila dobre, mala som pocit, že nie som vôbec 

dobrý človek, že robím niečo zlé, že som možno sebecká (pauza). Aj keď som sa už ponímala za 

polyamornú. Naozaj to bol krutý čas. Najmä preto, že nikto vôkol mňa tak nežil, tak sa necítil. 

Jednoducho nemala som v okolí ľudí, ktorí by si prechádzali tým, čím ja. Teda nie je to vôbec 

ľahké túžiť po dvoch mužoch súčasne.“  

 Polyamoria bola síce Karininou deklarovanou (psychologickou) identitou, ktorou sa 

však navonok neprejavovala. Coming out tejto identity bol skrytý, pred väčšinou ľudí 

utajovaný. Karina tak činila najmä z dôvodu internalizácie sociálnej stigmy, ktorú vo svojom 

živote vnímala u svojich blízkych. Karina sa so svojou polyamornou identitou zdôverila len 

svojmu priateľovi a najlepšej priateľke, pred ostatnými o svojej inklinácii k polyamorii 

nehovorila.  

Karina: „A najhoršie bolo, že nebol nikto v tom období, s kým by som sa o tom mohla 

porozprávať. Tým, že polyamoria tu nie je nejako rozšírená, skôr som sa stretávala 

s negatívnymi reakciami na moju situáciu. Aj keď som o tom nehovorila nahlas, cítila som to 

neprijatie. V podstate celkovo baviť sa o tom, že som polyamorná, to veľmi nebolo s kým 

rozoberať, nakoľko som u svojich blízkych priateľov natriafala na nepochopenie. A keď som sa 

už aj zdôverila svojej najbližšej kamoške, dostala som miesto pochopenia morálny náklad. Čo 

mi podkopávalo moju sebahodnotu (pauza). Proste som nedostala oporu, ktorú som vtedy 

potrebovala.“ 

  Podľa McLeana (2007), sexuálna stigma zo strany rodiny ako aj širšej spoločnosti 

podnecuje človeka k tomu, aby si najprv „otestoval vody“ predtým, než so svojou identitou 

vystúpi verejne. Mosher (2001) dodáva, že k udržiavaniu sexuálnej stigmy 
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ohľadom marginalizovaných sexuálnych identít môžu dopomáhať postoje k sexualite, ktoré sú 

často formované tradičnými rodinnými hodnotami charakteristických pre väčšinovú 

spoločnosť. Mosher ďalej dodáva, že skrytý coming out poskytuje jedincom pocit bezpečia 

a ochrany pred prípadnou stigmatizáciou. 

 Evans & Broido (1999) tvrdia, že rozhodnutie uskutočniť verejný coming out môže 

jedincovi umožniť rozvinúť svoju autenticitu. Napriek tomu, že Karinin coming out bol skôr 

skrytý, respektíve mal charakter nútenej neviditeľnosti (keď sa po negatívnej reakcii od svojej 

priateľky na deklaráciu jej polyamornej identity rozhodla o svojich pohnútkach už okoliu 

nehovoriť), túto identitu aj napriek tejto skutočnosti intenzívne preskúmavala v svojej 

intrapsychike, čím autenticitu rozvíjala týmto spôsobom. Pred väčšinou ľudí sa však 

prezentovala ako monogamná. Podľa Moshera (2001), skrývanie marginalizovaných identít 

slúži jedincom ako seba-protektívna technika – ochrana pred vopred očakávanými hostilnými 

postojmi zo strany väčšinovej spoločnosti.  

 Intenzívne preskúmavanie vlastných pocitov umožnili Karine nový pohľad na seba. 

Postupne začala zisťovať, že už nemá potrebu byť v ľúbostnom vzťahu s dvomi mužmi naraz. 

Karina: „Ja som si postupom času vlastne začala uvedomovať, že to nie je skutočná láska, čo 

ja cítim k tomu svojmu priateľovi, ale je to skôr zaháňanie nejakého môjho infantilného deficitu. 

Bola to skôr túžba po obdive, ktorý mi ten priateľ dával... Čiže asi taká nejaká moja narcistická 

nezrelosť. Takže ako som nejako dozrievala, ja som si uvedomila, že túžba byť s obomi mužmi, 

teda mojím priateľom, ako aj s mojím partnerom, bola len nejaká medzifáza. Skôr som cez tú 

fázu dozrela (pauza). A čo je podstatné povedať, že to bola tiež túžba po sexuálnom spojení 

s týmto mojim blízkym priateľom, ktorý som vnímala vtedy za veľkú hrozbu. Podvolenie sa aj 

týmto pocitom, tak som zistila, že to bola len promiskuitná tendencia, nie polyamorná 

tendencia. […] Viem, že môjho partnera ľúbim, a ten blízky priateľ mi len zamotal hlavu... 

Dovtedy som tie veci nemala ujasnené.“ 

 Domínguezová et. al. (2017) tvrdia, že kultúrna a sociálna norma monogamie implicitne 

vytvára priepasť medzi „my“ („tí, ktorí sú súčasťou monogamného páru“) a „ostatní“ („tí, ktorí 

nie sú súčasťou monogamného páru, a tým pádom sú pre pár potenciálnou hrozbou“). Na 

základe Karininho naratívu môžeme usúdiť, že objavenie silnejšej emocionálnej a sexuálnej 

náklonnosti k človeku, s ktorým nebola vo vzťahu, ju postavil do náročnej situácie. A ako 

autorka ďalej tvrdí, intímne vzťahy za hranicami monogamného vzťahu často u jedincov 

vytvárajú pocity viny. To sa udialo aj u Kariny. V tomto kontexte, na Karininu skúsenosť 

môžeme nazerať aj cez optiku ohniska hraničnosti, ktoré Stenner, Greco & Montzkau (2017) 

definujú ako udalosti, počas ktorých jedinci cítia, že sú uviaznutí v stave “medzi”. V stave 
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pozastavenia v konkrétnom tranzitórnom období, pre ktoré je charakteristický pocit 

nejednoznačnosti a neistoty. Domínguezová et al. (2017) uvádzajú, že niektorí jedinci môžu 

zistiť, že je pre nich náročné žiť monogamným spôsobom života. Na základe zistenia, že nie sú 

schopní citovo či sexuálne zamerať sa len na jedného človeka, začnú trpieť pocitmi bolesti, 

konfúzie a dezorientácie. Objavenie polyamorie je následne niečo, čo im môže od pocitov 

konfúzie a dezorientácie uvoľniť. Čo potvrdila Karina aj u seba.  

Polyamorná identita, ktorá bola u Kariny vytvorená na základe túžby byť v intímnom 

kontakte s dvomi mužmi naraz, sa preukázala ako nie fixná. Karinine rozprávanie podporuje 

názor Zábrodskej (2009), ktorá tvrdí, že identita neodkazuje na stabilné self jedinca; identita 

a jej prejavy sú závislé od socio-kultúrneho prostredia a jeho kontextov. Akonáhle sa Karina 

začala odputávať od túžby rozvíjať ľúbostný a sexuálny vzťah so svojim blízkym priateľom, 

začala pociťovať väčšiu spokojnosť vo vzťahu so svojím partnerom. Možnosť identifikácie 

s polyamoriou Karine poskytla priestor pre ujasnenie si svojich túžob a potrieb. Tým sa 

polyamoria v Karininom kontexte môže skôr chápať ako psychosociálne moratórium (Erikson, 

1968), t.j.  obdobie sexuálneho a kognitívneho dozrievania, počas ktorého sa odkladajú 

definitívne záväzky.  Relatívne voľný priestor, konfúzia rolí, sebaexplorácia a potreba 

experimentovania, to všetko sa počas tohto obdobia preskúmavania polyamorie u Kariny 

odohrávalo. Počas tohto obdobia tiež Karina nadobudla kapacitu byť sama (Winnicott, 2013) – 

stav, v ktorom nepociťovala úzkosť a pocity osamotenia, ktoré pred poznaním konceptu 

polyamorie často počas samoty zažívala. 

Podľa Robinsonovej (2013), polyamoria u niektorých jedincov slúži ako priestor pre 

exploráciu bisexuálnych tendencií, čo bol aj Karinin prípad. Akonáhle sa Karina začala cítiť vo 

vzťahu so svojím partnerom bezpečnejšie a spokojnejšie, objavila u seba aj bisexuálne 

tendencie.  

Karina: „Ja som polyamoriu preskúmala aj spôsobom, že som si dovolila rozvinúť u seba 

bisexuálne tendencie. Tie som postupne začala rozvíjať aj v svojom živote. Čiže mám svoj vzťah 

s mojím partnerom, ako mám aj nejaké bisexuálne úlety. Čo je super, je to také okorenenie 

nášho vzťahu. Takže polyamoria skôr ako rozvoj sexuálnych vzťahov mimo môj primárny vzťah. 

[…] Necítim sa v tejto identite neiste alebo zle, ale veľmi o tom môjmu okoliu nerozprávam. 

Stále vnímam, že je okolo toho nejaká stigma. Takže je to také naše tajomstvo s mojím 

priateľom. No a vedia o tom samozrejme ženy, s ktorými sexuálne interagujem. […] 

Samozrejme, ak sa doba zmení, môžno coming out zrealizujem. Ale kým to ešte nie je také 

rozšírené, nemám tu potrebu.“ 
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  Karina sa identifikovala aj ako bisexuálna. Jej coming out pre túto identitu bol však tiež 

skrytý. Pred inými ľuďmi Karina svoje bisexuálne tendencie skrývala. A to aj napriek 

skutočnosti, že svoju bisexuálnu identitu vnímala pozitívne a bisexuálne pocity jej boli veľmi 

prirodzené. Bisexuálnu identitu Karina neprejavovala navonok z dôvodu, aby sa chránila pred 

potenciálnymi stereotypmi.  

 Ako je možné vidieť na prípade Kariny, manažovanie sexuálnej stigmy je flexibilným 

procesom. Karina disponuje viacerými sexuálnymi identitami, pre ktoré však nevolí verejný 

coming out. Jej identita je skôr procesom umiestňovania svojho self naprieč rôznymi identitami, 

ktorým nie je prisúdený fixný charakter. Čo viac, na základe analýzy dát môžeme tiež tvrdiť, 

že sexuálna stigma ohľadom marginalizovaných identít má silný dopad na prežívanie, ako aj 

prejavovanie vlastnej autenticity interwievovanej participantky.     

 

Záver 

Naše výsledky naznačujú, že sexualita je často nejednoznačným a mätúcim procesom. 

Týka sa to najmä polyamorných jedincov, pre ktorých ešte stále neexistujú stanovené rámce, 

ktoré by riadili interakcie vo viacnásobných vzťahoch (Barker, 2013). Výskumy tiež ukazujú, 

že jednotlivci z minoritných sexuálnych skupín sú v porovnaní s monogamnými 

a heterosexuálnymi jedincami častejšie vystavení riziku viktimizácie, diskriminácie 

a odmietnutia zo strany väčšinovej spoločnosti (Levy et. al., 2016; McLean, 2007; Seidman, 

2002).  Tieto negatívne faktory u daných jedincov spôsobujú nárast sociálnej izolácie, úzkosti, 

depresií, nízku sebaúctu či pocity bezmocnosti (Savin-Williams & Ream, 2003). Čo viac, 

prívrženci LGB hnutia (lesby, gayovia, bisexuáli/bisexuálky) častejšie reportujú samovražedné 

myšlienky, a majú tiež viac pokusov o samovraždu v porovnaní s ich heterosexuálnymi 

rovesníkmi  (Haas et. al., 2011). 

Dôsledkom vyššie spomínaného je, že v porovnaní s heterosexuálnymi jedincami 

sexuálne menšiny využívajú služby poskytovania psychologickej pomoci častejšie (Cochran et 

al., 2003). Problémom však môže byť, ak poskytovatelia psychologických služieb majú 

predsudky k LGBT komunitám - čo môže mať negatívny dopad na poradenský a terapeutický 

proces (Schechinger et. al., 2018). Ďalším identifikovaným problémom je aj skutočnosť, že 

terapeuti a poradcovia nie sú školení ohľadom tém, ktoré sa týkajú jedincov angažujúcich sa 

v komunitách konsenzuálnej non-monogamie, čím im nemusia poskytnúť adekvátnu pomoc 

(Weitzman et al., 2006). Z tohto dôvodu, Weitzmanová et al. (2006) predložili implikácie pre 

odborníkov z oblasti psychológie, ktorí pracujú s polyamornými jedincami. Podľa autorov, 

odborníci by mali polyamorne identifikovaným jedincom pomôcť s exploráciou ich identity – 
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napríklad tým, že ich nasmerujú na konkrétne sociálne skupiny a polyamorné komunity. Preto 

je potrebné, aby tieto skupiny a komunity odborníci poznali. Nakoľko sa tiež zistilo, že 

polyamorní jedinci majú problém uskutočniť verejný coming out z dôvodu anticipovania 

negatívnych reakcií zo strany spoločnosti (Baumgartner, 2009; Conley et al., 2013; Young, 

2014), na internete by mali existovať zoznamy „poly-friendly professionals“, ktorí môžu 

polyamorným jedincom poskytnúť adekvátnu pomoc. Pri existencii takýchto zoznamoch by 

polyamorní jedinci nemuseli mať problém s coming outom v terapii.  

Weitzmanová et al. (2006) odborníkom pracujúcim s polyamornými jedincami tiež 

odporúčajú, aby akceptovali rozhodnutie ich klientov fungovať vo viacnásobných vzťahoch, 

a aby im vedeli pomôcť najmä v týchto oblastiach: neadekvátna komunikácia vo vzťahoch; 

neadekvátne spôsoby riešenia problémov; pocity viny vyplývajúce z nenasledovania 

monogamného spôsobu angažovania sa v partnerských vzťahoch; práca so žiarlivosťou 

(spracovanie pocitov odmietnutia, strach z opustenia, strata kontroly nad pocitmi a myšlienkami 

partnera); spracovanie pocitov sociálnej exklúzie; nedostatok sociálnej podpory a limitovaný 

počet ľudí, u ktorých môžu mať polyamorní jedinci verejný comming out, a pri ktorých môžu 

zároveň detailne popisovať ich pocity týkajúce sa preskúmavania polyamorie; pocity izolácie, 

osamelosti, odcudzenia a seba-výčitiek plynúce z neschopnosti nasledovať monogamný spôsob 

života. 

Zdá sa, že to, ako jedinec pracuje so sexuálnou stigmou, ktorá sa spája 

s marginalizovanými identitami (či už non-monoganá, alebo neheterosexuálna), značne závisí 

od blízkeho okolia jedinca. Levy et al. napríklad zistili, že jedným z významných rizikových 

faktorov samovražedných myšlienok a samotného vykonania samovraždy je odmietnutie 

menšinovej sexuálnej orientácie jedinca jeho rodičom/rodičmi. Výskumy realizované na vzorke 

LGB adolescentov ukazujú, že viac ako polovica rodičov reaguje na coming out svojho dieťaťa 

s istým stupňom negativity (D’Augelli et al., 2010; Heatherington & Lavner, 2008; Samarova 

et al., 2014), ktorá je manifestovaná ako sklamanie, hnev, šok alebo vina. To môže u jedinca 

zapríčiniť nepreskúmavanie tejto identity. Preto Mosher (2001) navrhuje edukáciu rodičov 

týchto jedincov s cieľom, aby v domácnosti pomohli vytvoriť bezpečnú klímu pre exploráciu 

aj neheterosexuálnych pocitov. Čo sa týka partnerských poradcov, Mosher im radí byť 

kompetentnými v situáciách, keď jeden z páru realizuje coming out a je tam potrebná napríklad 

právna pomoc. Pri práci s pármi je tiež dôležitá edukácia jedincov o procese coming outu 

(Mosher, 2001; Weitzman et al., 2006).  

Naše výsledky naznačujú, že priebeh coming outu je do značnej miery sťažený 

spoločenskými očakávaniami, podľa ktorých by ženy mali byť heterosexuálne a monogamné. 
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Preto je dôležité pracovať na zvyšovaní tolerancie k marginalizovaným sexuálnym identitám, 

ako aj pracovať na zmierňovaní predsudkov k takto identifikovaným jedincom.  

V našom výskume sme použili metódu naratívneho interview (Jovchelovitch & Bauer, 

2000), ktorá nám umožnila hlbšie nahliadnutie do pocitov participantky. Nakoľko sme 

interview realizovali viackrát, vo výskume sme identifikovali aj zmeny odohrávajúce sa 

v psychike našej participantky. Limitom nášho výskumu však je vzorka, ktorá bola redukovaná 

len na jednu osobu. Z tohto dôvodu nemôžeme generalizovať naše zistenia na celú skupinu 

polyamorných jedincov. Cieľom budúceho výskumu je uskutočniť opakované naratívne 

interviews s viacerými jedincami inklinujúcimi k polyamorii. Takýmto spôsobom sa budeme 

snažiť dospieť ku generalizovanému poznaniu, ktoré presiahne poznanie plynúce z analýzy len 

jedného príbehu.  
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Abstrakt: Tradičné vývinové teórie pracujú s významnými momentmi v živote človeka, 

ktorých zdarné zvládnutie vedie k pozitívnym vývinovým zmenám. V štúdii sa zameriavame 

na prežívanie a reflektovanie jedného z takýchto medzníkov, na prvý partnerský vzťah v období 

vynárajúcej sa dospelosti a na prahu dospelosti. Výskum bol realizovaný za pomoci interview 

a voľných výpovedí v online dotazníku na vzorke 110 mladých ľudí vo veku 18 – 35.  Pre tú 

štúdiu analyzujeme náhodne vybraných 11 interview a 14 dotazníkov. Predbežné výsledky 

upravenej  CDP analýzy ukazujú, že prvý  partnerský vzťah je  popisovaný  interpretačnými 

repertoármi ako: zamilovanosť ako pád do neznáma, prerastanie priateľstva na inú úroveň, 

mentálne internetové prepojenie a pod., ktoré majú pravdepodobné kultúrne zdroje: 

zamilovanosť ako nekontrolovaná vášeň, čistý vzťah, online svet a pod.   

 

Kľúčové slová: prvý intímny vzťah, zamilovanie, kultúrne zdroje, interpretačné repertoáre 

 

Abstract: Traditional developmental theories work with important moments in human life, 

successful coping of which leads to positive developmental changes. In the study, we focus on 

the experience and reflection of one of such milestones, the first relationships in the period of 

emerging adulthood and the threshold of adulthood. The research was implemented with the 

help of interviews and free testimonials in an online questionnaire on a sample of 30 young 

people aged 18-35. Preliminary results of the CDP analysis show that the first partnership is 

described by interpretive repertoires such as: opening relationship, first love, unexpected 

sympathies, etc., or by the dilemmas that are then solved, such as: the relationship vs. love, 
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intimacy vs. trust, infatuation vs. friendship, etc. from which individual positions result: to 

devote myself to what I can, searching for what I want, searching for strength for change, etc. 

In the background of the descriptions of the first partnerships, an emancipated and cultivated 

model of romantic love is probably widespread in culture. 

 

Key words: cultural resources, falling in love, first intimate relationship, interpretive repertoirs 

 

Úvod 

Pre vysvetlenie života širokej vekovej kohorty mladých ľudí vo veku 18 – 25, resp. 29 rokov 

sa v súčasnosti využíva koncept vynárajúcej sa dospelosti. Podľa Arnetta (2015, p. 26) „o 

vynárajúcej sa dospelosti možno hovoriť tam, kde existuje istá medzera, prinajmenšom  

niekoľkých rokov, medzičasom, kedy mladí ľudia dokončia strednú školu, a časom, keď vstúpia 

do stabilných rolí dospelých v oblasti lásky a práce“. Znaky vynárajúcej sa dospelosti sú: 1. 

Skúmanie identity, najmä v oblasti lásky a práce, 2. Nestabilita v oblasti práce, lásky bydliska, 

3. Zameranie na seba, 4. Pocity bytia „medzi“, nebyť ani dospievajúci ani dospelý,  5. Možnosti 

a optimizmus v otázkach premeny svojho života (Arnett, 2015). Tieto znaky potvrdzujú 

výsledky výskumu z Rakúska (Sirsch et al., 2009), Rumunska (Nelson, 2009), Izraela 

(Mayseless & Scharf, 2003), Argentíny (Facio & Micocci, 2003), Číny (Nelson et al., 2004),  

Českej republiky (Macek et al., 2007) aj Slovenska (Roupa, 2016).   

Jednou z dominantných oblastí kam mladí ľudia v tomto období zameriavajú svoju 

pozornosť sú romantické vzťahy. Tieto vzťahy sú však často prežívané ako mätúce, konfliktné 

a nestabilné (Joel et al., 2011).  Podľa Eriksona v  období mladej  dospelosti sa pozornosť 

sústreďuje na vytváranie dôverných a láskyplných vzťahov s ostatnými ľuďmi  a dochádza ku 

konfliktu medzi intimitou a izoláciou, pričom cieľovou cnosťou je láska. (Erikson, 1963). 

V súčasnosti je toto obdobie veľmi dynamické, vynárajú sa nové formy partnerského správania 

a lásky (Furman & Hand, 2006). Giddens (1992) poukazuje na tzv. "čisté vzťahy", t.j.  

partnerské vzťahy emancipované od podporných sociálnych inštrumentov, ktoré tradične 

napomáhali udržiavaniu partnerských vzťahov v obdobiach krízy a ohrozenia.  Podľa Baumana 

(2003) sa súčasné romantické vzťahy a láska vyznačujú viacerými neduhmi rýchlej 

a konzumnej spoločnosti. Láska sa stáva krehkou, neschopnou plniť požiadavky bezpečia a 

prísľub dlhodobého trvania, je konzumovaná ako aj iný tovar a nazýva ju  „tekutá láska“.  

Výskyt tohto fenoménu u mladých ľudí bol zaznamenaný v rámci nášho regiónu Guillaume 

(2020). Prvý partnerský vzťah patrí medzi významné medzníky v období dospievania (Van 

Dijk et al., 2020). Tento  významný a univerzálny medzník vo vývine adolescentov  má isté 
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normatívne regulácie, ktoré sú ukotvené v kultúre, či v náboženstve a pod. Normativita sa môže 

týkať jednoduchých požiadaviek, napr. ten správny partner v ten správny čas (Nauck & 

Steinbach, 2012). Významný vplyv na tento medzník majú rovesníci. Connolly a jeho 

kolegovia  (Connolly et al., 2000, Connoly et al.,. 2004; Connolly & Mcisaac, 2009) vidia 

prepojenie medzi priateľstvami medzi chlapcami a dievčatami a vynáraním sa adolescentných 

romantických vzťahov. Priateľstvá medzi pohlaviami slúžia ako istá pomôcka pre 

heterosexuálne romantické vzťahy (Furman & Shaffer, 1999). Presnejšie povedané, priateľstvá 

medzi pohlaviami vytvárajú príležitosti pre heterosexuálne randenie, ich prostredníctvom môže 

dochádzať k stretnutiu s potenciálnym partnerom (v zmysle sprostredkovania) alebo môžu 

samovoľne  prechádzať z priateľstiev do milostných  vzťahov. Ako uvádza Brown (1999, p. 

292), rovesníci „poskytujú príležitosti na stretnutia a interakciu s romantickými partnermi, na 

nadviazanie a zotavenie sa z takýchto vzťahov a na poučenie sa z romantických zážitkov.“   

Mladí ľudia v období vynárajúcej sa dospelosti si na základe svojich skúsenosti  

a sociálne zdieľaných významov, napr. o romantickej láske a pod. vytvárajú poznanie, 

predstavy a reprezentácie intímnych vzťahov.  Skúsenosť je kognitívne reprezentovaná 

a zapamätaná – partneri majú mentálnu reprezentáciu svojho vzťahu.  Je pravdepodobné, že 

predstavy a prax prvých partnerských vzťahov sa vytvárajú nielen z individuálnych zdrojov – 

vlastná skúsenosť, ale aj zo širších sociálnych a sociokultúrnych zdrojov, tak ako sa to ukázalo 

pri reprezentáciách lásky (Lukšík & Guillaume, 2018). Cieľom tejto štúdie je preskúmať ako 

mladí ľudia reflektujú svoje prvé partnerské vzťahy a hľadať prepojenia medzi rozprávaním 

o prvých partnerských vzťahoch a ich sociálnym a kultúrnym prostredím. Predtým však tu je 

otázka, z akým socio-kultúrnych zdrojov pri tom môžu čerpať?   

 

Kultúrne zdroje vytvárania partnerských vzťahov a lásky 

Zdroje, z ktorých mladí ľudia môžu čerpať pri vytváraní si predstáv a presvedčení o láske 

a partnerskom vzťahu sú viaceré. V predchádzajúcej štúdii (Lukšík & Guillaume, 2018)  sme 

upozornili na tri z nich 1. Západný mýtus romantickej lásky a jeho súčasná podoba  2. Koncept 

kresťanskej lásky a 3. Popularizované psychologické koncepty lásky. K tomu sa pridávajú 

viaceré tendencie a vzory z mediálneho či internetového prostredia.  

Západný mýtus romantickej lásky. Podľa Denisa de Rougemonta (1972) je v západnej 

civilizácii rozšírená predstava  romantickej vášnivej lásky, ktorá prináša utrpenie, tragickosť 

a riziko smrti. Za fundamentálny v tomto zmysle považuje mýtus o Tristanovi a Izolde, ich 

vášnivú mileneckú a cudzoložnú lásku, ktorá má tragické vyústenie. Podľa Denisa de 

Rougemonta (1972) vášnivá láska (amour passion), stojí v antagonizme s láskou manželskou. 
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Pretrvanie tohto mýtu v románoch a v súčasnosti vo filmoch má za následok, že západná lyrika 

je presiaknutá ľúbostnou vášňou: „človek horí jej čistým plameňom, je mocnejšia a pravdivejšia 

ako šťastie, spoločnosť a morálka“ (Denis de Rougemont, 1972, 2001, p. 21). Zatiaľ čo 

o šťastnej láske sa v západnej literatúre nepíše, vášnivá láska získava svoju silu z dôvodu 

nemožnosti jej plnej realizácie. Podľa Giddensa (1992) však zatiaľ čo, vášnivá láska sa 

v minulosti ukazovala ako nekontrolovateľná až nebezpečná, súčasná romantická láska je 

stabilnejšia a stala sa vhodným podnikom pre spolužitie.  Romantická láska sa premenila na 

čistý vzťah – vzťah emocionálnej a sexuálnej rovnosti medzi partnermi, vzťah, z ktorého 

partneri môžu niečo získať  avšak trvá len dovtedy, pokým sú obaja presvedčení, že im 

poskytuje dosť uspokojenia na to, aby v ňom chceli zotrvávať.  Láska, ktorá  bola pre väčšinu 

populácie spojená s manželstvom, je dnes nazývaná vzťahom (Giddens, 1992). Výsledky 

výskumu na Slovensku (Marková, 2007, 2012) však poukazujú na to, že Giddensov koncept 

„čistých vzťahov“ je skôr ideál partnerského vzťahu.  

 

Koncept kresťanskej lásky. Ďalším zdrojom  pri vytváraní predstáv a presvedčení o láske 

a vzťahu je koncept kresťanskej lásky a  manželskej lásky. V kresťanstve sú významné najmä 

dve podoby lásky: miluj blížneho svojho a koncept manželskej lásky. Podľa Možného (1990, 

p. 64) „to, že kresťanstvo definovalo vzťah medzi manželmi ako lásku patrí k jeho historicky 

najvýznamnejším prínosom. Manželská láska znamená, že muži majú milovať svoju ženu ako 

svoje vlastné telo“.  Muž je zodpovedný za duševné blaho svojej ženy, pretože manželská láska 

je prevzatie zodpovednosti za šťastie a duševné blaho toho druhého. Takáto láska nemusí byť 

ani erotická, nemá byť egoistická ani hedonistická. Láska erotická bola ale v zásade vypudená 

z manželstva  (Možný, 1990). 

 

Popularizované psychologické koncepty lásky. Jedným z významnejších zdrojov, z ktorých 

vznikajú reprezentácie lásky a romantických vzťahov je psychológia, ktorá má bohatý výskum 

a konceptualizácie v danej oblasti (Masaryk, 2012). Psychologické aspekty lásky nachádzame 

v slovenskom jazykovom priestore častejšie zastúpené v knihách  od E. Fromma, J. Sternberga, 

J. Williho, J. Willerton, I. Štúra, M. Plzáka, novšie od J. Prekopovej (Slovenská národná 

bibliografia) a ďalších. Sternbergov popularizovaný koncept lásky je založený na tom  že ľudia 

majú určitú predstavu lásky (nosia v sebe svoj príbeh lásky) a očakávajú, že ich vzťah sa bude 

tomuto príbehu podobať (Sternberg, 2008).  Podľa Sternberga platí, že naše príbehy ovplyvňuje 

prostredie a kultúra v ktorých žijeme, čiže naše príbehy sa v čase a priestore môžu meniť. Celý 

život počúvame a vnímame rôzne príbehy spojené s láskou, z toho množstva príbehov potom 
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môžeme čerpať, keď skladáme svoje vlastné. Fromm považuje lásku za jediné skutočné a trvalé 

riešenie otázky ohľadom najhlbšej ľudskej podstaty, ktorou je: ako prekonať odlúčenosť 

a opustiť väzenie svojej samoty (1956). Fromm lásku vníma ako spojenie s inou osobou, je to 

akt vôle, rozhodnutie, ale aj umenie, ktorému sa musíme učiť.   

 

Transformácie lásky a vzťahov. Feministická transformácia lásky poukazuje na to, že 

tradičný koncept romantickej lásky zahŕňa lásku a úctu, ale i nerovnosť medzi mužmi a ženami 

a tú je potrebné prekonať.  Umožňuje dievčatám a ženám zvoliť si, či chcú, hľadať romantickú 

lásku bez násilia (Lelaurainet et al., 2018). Emancipácia  žien sa v posledných rokoch stáva 

čoraz populárnejšou, pričom feministické blogy, knihy a podcasty skúmajú, čo posilnenie a 

oslobodenie znamená a ako ich dosiahnuť. Moriss a Korobov (2020) hovoria, že celebrity ako 

Taylor Swift a Beyoncé prijali verziu feministickej identity ako ich vlastnej osobnej značky, 

ktorá má tendenciu zdôrazňovať úspech a nezávislý finančný nadbytok presahujúci štandard. 

Aj keď je však tento postoj vnímaný ako reakcia na diskurzy tradičnej ženskosti, v konečnom 

dôsledku je  ženská identita konštruovaná vo vzťahu k očakávaniam od žien v západnej 

spoločnosti (Moriss & Korobov, 2020). Feministické autorky tiež upozorňujú na to, že kultúrne 

normy a očakávania, ktoré sa vzťahujú na mladé ženy najmä v období dospievania sa nesú 

v duchu povinnej romantiky heterosexuálnych, monogamných vzťahov. Povinná romanca sa 

chápe ako implicitná súčasť povinnej heterosexuality.  Ďalej sa tiež predpokladá, že mladé 

ženy, ktoré nie sú v záväzku, musia potom odôvodniť svoj status nezadaných. Povinná 

romantika má teda akési autorské právo na žiadúci stav, čím zo statusu nezadanej vytvára 

nežiadúci stav identity (Moriss & Korobov, 2020).  

 

Metódy 

Táto štúdia je súčasťou výskumného projektu zameraného na identifikáciu dôležitých 

medzníkov v tranzíciách intímnych vzťahov súčasnej generácie adolescentov a mladých 

dospelých.  Súčasťou tejto výskumnej úlohy bol kvalitatívny výskum, v ktorom sme za pomoci 

pološtruktúrovaných bibliografických interview preskúmavali partnerské vzťahy účastníkov 

interview od ich začiatku po súčasnosť. Pri analýze sme zvolili diskurzívny prístup (pozri 

nižšie). V tejto štúdii analyzujeme to, ako mladí ľudia rozprávajú o svojich prvých intímnych 

vzťahoch. A tiež sa snažíme zistiť akú kultúrne zdroje  pri tom mladí ľudia používajú. 

Etické otázky: Výskumný projekt bol schválený etickou komisiou Ústavu výskumu 

sociálnej komunikácie SAV, a riadil sa zásadami Etickej komisie SAV ako aj  a Helsinskou 

deklaráciou z roku 1964 a jej neskoršími zmenami a doplneniami.  
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Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 25 mladých ľudí vo veku 18 – 35 rokov, 5 mužov a 20 žien. 

Variabilita vzorky bola zabezpečená regrutovaním osôb pochádzajúcich z rôznych socio-

ekonomických podmienok, s rôznym sociálnym statusom a s rozmanitými trajektóriami a 

tranzíciami v oblasti intímnych vzťahov. 

 

Metóda 

Výskum bol realizovaný za pomoci  pološtrukturovaného  bibliografického interview, 

v ktorom sme preskúmavali  partnerské vzťahy účastníkov interview od ich začiatku po 

súčasnosť. Prvý partnerský vzťah sme preskúmavali najskôr naratívne a potom doplňujúcimi 

otázkami. Inštrukcia pre naratívnu časť bola:  Opíšte vaše pre vás významné  intímne vzťahy.  

Skúste teraz popísať tieto významné vzťahy vo vašom živote od prvého po ten posledný. Ak to 

účastník, účastníčka interview nezmienil/a tak sme sa potom ešte pýtali: Z akých pohnútok, 

dôvodov, vplyvov (vzťahy) vznikli?, Prečo sa skončili?  Ktoré vzťahy boli on-line a ktoré  off-

line? Čím sa líšili? Vyvíjalo sa to niekam, alebo nie? V ktorých vzťahoch sa trápili? V ktorých 

boli spokojní?  V ktorých boli šťastní/á ? Kedy to bolo búrlivé a kedy idylické?  Čo si z týchto 

vzťahov  odniesli? Aký mali pre nich význam?                                

 

Procedúra analýzy výsledkov 

Výsledky boli analyzované za pomoci postupu kritickej diskurzívnej psychológie 

(CDP). Cieľom CDP je  identifikovať kultúrne dostupné repertoáre, ktoré tvarujú porozumenie 

určitej témy a ktoré vymedzujú pozíciu subjektu, ktorá je využitá v tejto téme. CDP analyzuje 

ako je každodenná interakcia lokalizovaná do konkrétneho sociálneho, kultúrneho 

a historického kontextu, skúma sa interakcia medzi každodenným a kultúrnym (Wiggins, 

2017). CDP analýza využíva pre analýzu kategórie: interpretačné repertoáre, ideologické 

dilemy a subjektívne pozície. V našej analýze sme sa zamerali na  interpretačné repertoáre: 

register, lexikón pojmov a metafor, ktoré sa používajú na charakterizovanie a hodnotenie akcií, 

udalostí (Edley, 2001) koherentný spôsob rozprávania, písania o udalosti, veci, otázke 

(Wiggins, 2017),  stavebné kocky konverzácie, komunitné spoločné poznanie...; ľudia 

využívajú varietu repertoárov, niektoré repertoáre sú však kultúrne dominantné – sú vytvárané  

v nejakom čase, sú normatívne, stávajú sa spoločným poznaním /common sense/, alebo 

„faktami“. IR ovplyvňujú ako rozprávame, ale aj prečo sa správame nejakým spôsobom.  

Ideologické dilemy -  kontraverzie ľudia aktívne využívajú na argumentáciu rôznych pozícií 

(Wiggins, 2017).  Keď ľudia balansujú, prepínajú  medzi  dvoma kontradiktorickými aspektami 
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kultúrne zdieľaných významov (Edley, 2001) - boli v našom výskumnom materiály /prepisy/ 

zastúpené len skromne. V tejto analýze sme tiež neanalyzovali  subjektívne pozície: spôsoby, 

akými človek prežíva a pociťuje seba a okolitý svet sú bočným produktom ideológií 

a diskurzívneho režimu (Edley, 2001).  Vzhľadom k otázkam, ktoré sme si kládli a tiež 

vzhľadom k tomu, že v CDP sa skúma sa interakcia medzi každodenným a kultúrnym 

(Wiggins, 2017) sme sa v analýze okrem interpretačných repertoárov zamerali na tzv. kultúrne 

zdroje, t.j.  ideové, či ideologické celky, či vzory, ktoré sa týkajú lásky a romantických vzťahov 

a ktoré sú prítomné v západnej kultúre.   

 

Výsledky 

1. Interpretačné repertoáre 

CDP analýza ukázala 12 interpretačných repertoárov prvých intímnych vzťahov sledovanej 

vzorky mladých ľudí. Viaceré z nich sa opakovali, dva boli idiosynkretické.   

Interpretačný repertoár prerastanie priateľstva na inú úroveň  /3 účastníci interview/ 

ilustrujeme:   

taký kamarátsky, otvorený asi, tak možno prvý rok také motýle v bruchu, zasnený, ružové 

okuliare. Prvá láska. 

Za zmienku by možno stál môj bývalý trojročný vzťah. Ktorý bol intímny ale nie až do takého 

levelu aký by som chcela. 

Páčil sa mi. Sadli sme si na prvý pohľad. Ale o zamilovanosti som nemohla vravieť asi tak pól 

roka. Necítila som k nemu nič zvláštne. Povedala by som, že len čisto priateľský vzťah. Vlastne 

asi to bolo tak počas našeho celého vzťahu. Nedokázala som mu povedať slovo milujem ťa 

nebola som si istá absolútne v tom vzťahu v ničom.  

 

Interpretačný repertoár zamilovanosť ako pád do neznáma /2 účastníci/ ilustrujeme:   

To ma zmenilo asi najviac. Prvý vzťah si najviac zaľúbený, nevieš do čoho ideš, všetko spravíš 

pre to....Ja som bol po uši zaľúbený a všetko som pre ňu robil. Keď ma o niečo poprosila, tak 

som spravil všetko pre to. Bol som ešte nevyzretý, prvý vzťah. 

Bola to moja prvá láska, čiže som tomu vzťahu venovala všetko čo som mohla, nevravím že 

teraz do terajšieho vzťahu nedávam všetko, ale vtedy som bola mladá a zažívala som to 

prvýkrát. 
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Interpretačný repertoár niečo medzi priateľstvom a láskou /2 účastníci interview/ ilustrujeme:  

To som mal 19 rokov a tam som poznal jednu babu dlhšie. Nikdy sme neboli nejaký pár, ale 

chodili sme veľa na hory... Mali sme spoločné záujmy. Lyžovali sme, chodili na hory. Taký 

usporiadaný celkom…a bola taká trošku crazy ako ja, to nás tak nejak spájalo... 

Čisto platonický vzťah s niečím. No, nebol platonický, bol to vzťah s nejakým našliapnutím na 

niečo. Sympatie tam boli... A ďalší rok na to v marci sme boli znova v Taliansku, v Alpách. 

Troška sme sa ožrali a sme na to vhupli. Takže tam žiadnu romantiku nečakajte. 

Interpretačný repertoár skúšanie a omyly z nezrelosti   /5 účastníkov interview/ ilustrujeme:   

.....som mala vzťah so spolužiakom z vyššieho ročníka na strednej škole, prebiehal pekne 

pokojne skoro rok a pol. Skončil sa hlavne z dôvodu že som si prišla ešte mladá na také vážne 

vzťahy 

Do svojich 19 rokov som veľa krát  bola zamilovaná do rôznych chlapcov, bolo to aj 

obojstranné, s niektorými som aj bola vonku, ale nenazvala by som to vzťahom, nič som preto 

nerobila, nič fyzické nebolo, pretože som v takom veku vzťah nechcela mať, prišla som si na to 

malá. 

mal som tak 12 rokov z pohnútok mať frajerku, keď mal aj kamarát 

 

..... bola to skôr detská láska, to trvalo 4 mesiace. Vtedy som si povedala, že mám na vzťahy 

ešte čas, nebolo to presne to, čo som hľadala/potrebovala. 

 

To bola moja taká prvá detská láska. Takže možno som ani nevedela že to tak fungovať nemá. 

Potom som už možno trošku rozum dostala.... 

 

Interpertačný repertoár vzburu voči /patrarchálnej/ moci /1 účastník interview/ 

On bol na mňa dosť drsný. Nemohla som chodiť von, nemala som kamarátov. Všetko mi zakázal. 

Vtedy som si povedala, že ďalšie vzťahy budem ja šéf.  

 

Interpretačný repertoár mentálne internetové prepojenie   /2 účastníci interview/ ilustrujeme:   

..... Keď rozprával o svojom živote tak to ma tak proste…neviem ja som mu tiež zdieľala o 

svojom, tak sme sa tak proste prepojili (online)....  

 

....ten prvý bol....ako to nazvať... prostredníctvom sociálnych sietí... My sme sa videli totiž veľmi 

málo. Ako vtedy som ho mala veľmi rada, aj sme si lásku vyznávali... 
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Interpretačný repertoár raný tajný vzťah   /2 účastníci interview/ ilustrujeme:   

 

postupom času  sme si písali cez sociálnu sieť a neskôr sme si vymenili aj telefónne čísla. Tento 

vzťah prezradili bohužiaľ učitelia našim rodičom a tak sme istý čas mali s rodičmi konflikt. 

(Prečo sme to nepovedali sami, Že sme ešte mladý a podobne ) Napokon videli, že čím viac nám 

budú zakazovať, tým viac budeme chcieť byť spolu a tak sa s tým nejakým spôsobom zmierili 

a nechali to tak. 

 

V 14 rokoch. S daným chlapcom nás spájala záľuba v hudbe. Začali sme sa stretávať na 

hudobných akciách. Prebiehal bohužiaľ viac-menej v utajení.  

 

Interpretačný repertoár dať sa dokopy   /2 účastníci interview/ ilustrujeme:   

Vznikol vďaka jednému spoločnému kamarátovi.... Po pár mesiacoch písania sme išli spolu 

prvý krát von a asi o ďalší mesiac sme sa dali dokopy. Počas tohto vzťahu sme spolu zažili veľa 

pekných chvíľ, 

My sme boli spolužiaci na gymnáziu. Takže možno nejaké spoločné záujmy, kamaráti. Bývali 

sme tiež v jednej časti Bratislavy. Mali sme k sebe veľmi blízko. Rozumeli sme si.  

 

Interpretačný repertoár archaický model – overenie plodnosti   /2 účastníci interview/ 

ilustrujeme:   

Hneď po škole som ostala tehotná. Mala som frajera, potom sme sa zobrali, boli sme aj 

manželia. 

Ja som nechodila s nikým. Ja som nechcela sa zaväzovať. Len som mala 19 rokov, čo žijem s 

parterom už 14 rokov. Už odvtedy som s ním začala. 

 

Interpretačný repertoár dlhý vážny – rozpadávajúci sa vzťah   /2 účastníci interview/ 

ilustrujeme:   

...ktorý trval 7 rokov ....  No. To bol prvý vzťah. Taký dosť vážny.... čo z počiatku ani nevyzeralo, 

že bude vážny. Tými zásnubami to bol dôležitý krok v tom vzťahu, ale nie až tak pozitívny, lebo 

tým som si vlastne uvedomila, že to všetko, čo nám nefunguje, za tých 7 rokov sa zhoršuje. 

Keďže to vydržalo....Tak viem, že to bola láska obojstranná určite. Ale keď dnes na to pozerám, 

tak neviem či by láska na to stačila iba...aj tak je to stále také, že raz hore, raz dole. To je stále 

dokola...Pozorujem na sebe, že pokiaľ je to cez, že niečo sa preženie v rámci nejakých 
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rozhovorov alebo niečo, tak už sa nebojím, že by sa náš vzťah rozpadol, alebo niečo. Už to 

beriem tak normálne. 

Interpretačný repertoár platonický vzťah   /2 účastníci interview/ ilustrujeme:   

...som to dosť intenzívne prežívala a podľa mňa to bolo na mne aj dosť vidieť, že to bolo proste 

také že trapas. Nikdy sme to ale nekonfrontovali a neriešili 

V 17 r. - Kamarátov kamarát -  nejaké nečakané sympatie tam vznikli. Ale s tým, že partnerský 

vzťah to nebol ani nič. Ale takéto silné puto tam bolo. Tak možno, že zotrvalo z mojej strany, 

akože že som vedela, že áno, že ešte niečo vo mne je. To bolo ešte dlhé roky potom. 

 

Interpretačný repertoár čakanie na toho pravého   /1 účastník interview/ ilustrujeme:   

Ja som si povedala, že sa nebudem s nikým zahadzovať. .... Každý každého pozná, každý s 

každým chodí a ja som si povedala že ja tohoto súčasťou byť nechcem. Ani som nikoho takého 

nestretla s kým by som možno intelektuálne alebo citovo, vyspelosťou som takého človeka 

nepoznala. 

 

1. Interpretačné repertoáre a ich pravdepodobné kultúrne zdroje 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad interpretačných repertoárov a ich pravdepodobných 

diskurzívnych zdrojov.  

 

Tabuľka 1 

Interpretačné repertoáre a ich kultúrne zdroje  

 INTERPRETAČNÉ REPERTOÁRE

      

KULTÚRNE ZDROJE/SOCIO- KULTÚRNE 

KONŠTRUKCIE 

 1. Prerastanie priateľstva  na inú úroveň Socializovaná romantická láska 
 

 2.  Zamilovanosť ako pád do neznáma zamilovanosť – ako nekontrolovaná 

vášeň/mýtus romantickej lásky 

 3.  Niečo medzi priateľstvom a láskou „entertaiment“, filmové a seriálové modely: 

„priatelia s benefitmi“, „hookups“, S 

 4. Skúšanie a omyly z nezrelosti Zrelosť pre vzťah 

Byť „In“ 

 5.  Vzbura voči patriarchálnej moci Mať vo vzťahu slobodu a voľnosť/ rebélia voči 

patriarchálnej moci   
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 6.  Mentálne internetové prepojenie  Vzťah v online svete 

 7.  Raný tajný vzťah Tajná osudová romantická láska 

Mýtus romantickej lásky  

 8.  Dať sa dokopy Model kohabitácie, nevynárajúca sa dospelosť 

  

 9.  Archaický model overenia plodnosti 

     

Plodnosť, patriarchálny model    

 10. Dlhý vážny – rozpadávajúci sa vzťah    

  

 Nájsť toho pravého, normatívny tlak   

 11.  Platonický vzťah   Zamilovanosť – platonický vzťah 

 12.  Čakanie na toho pravého Zrelosť, rodinná konštelácia, normatívny 

sociálny tlak, smerovanie k manželstvu  

 

Diskusia a závery 

Modifikovaná analýza typu kritická diskurzívna psychológia ukázala 12 

(interpretačných repertoárov mladých ľudí, ktoré používali pri rozprávaní, resp. písaní  o prvých 

intímnych vzťahoch. Boli to rozprávania vo variete od archaických (Repertoár 9 - archaický 

model overovania plodnosti), tradičných (Repertoár 12 - čakanie na toho pravého) až po 

rozprávania ovplyvnené súčasným životným štýlom mladých ľudí v on-line priestore 

(Repertoár 6 - mentálne internetové prepojenie), resp. vzťah ako trávenie voľného času a 

zábava (Repertoár 3 - niečo medzi priateľstvom a láskou).  

V rámci vzniknutých repertoárov sa až päť z nich sústreďuje okolo dvoch fenoménov: 

zrelosť a priateľstvo. Priateľstvo môže spontánne prejsť do partnerského vzťahu tým, že sa 

mladí ľudia do seba zaľúbia a ich vzťah začne vykazovať znaky romantickej lásky (Repertoár 

1) alebo sa stane nástrojom intímneho vzťahu (Repertoár 3). V tomto druhom prípade ide o typ 

„priateľstva s benefitmi“, typ vzťahu kedy mladí ľudia neuvažujú o spoločnej budúcnosti alebo 

vážnejšom zväzku, ale využívajú možnosť intímnych a sexuálnych príležitostí, ktoré sa im 

naskytnú a považujú ich za príjemné spestrenie, či náhradu toho čo im práve v živote chýba. 

Fenomén zrelosti ovplyvňuje utváranie partnerského vzťahu až trojakým spôsobom. Keď sa 

mladí ľudia do seba zaľúbia vo veľmi skorom veku a vedia, že ich vzťah bude dospelými 

považovaný za príliš včasný, taja svoj vzťah pred svetom a obhajobou im je, že sa ľúbia 

(Repertoár 7). Opačným prípadom je Repertoár 11, keď  sa mladý človek rozhodne čakať na 

ten správny vek, aby začal s partnerským vzťahom, v oboch prípadoch zohráva významnú rolu 
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kultúrno-sociálny tlak blízkej komunity alebo rodiny. Posledným prípadom je Repertoár 4 – 

Skúšanie a omyly z nezrelosti, ide o mladých ľudí, pre ktorých je partnerstvo nástrojom 

sociálnej akceptácie, nevstupujú doň preto, že sa zaľúbili, ale zo snahy vyrovnať sa 

vrstovníkom – „byť In“.  

Z výsledkov sa dá tiež konštatovať, že v repertoároch prevláda Mýtus romantickej 

lásky, ktorý stojí na pozadí troch repertoárov – Repertoár 1, Repertoár 2 a Repertoár 7. Dá sa 

tiež predpokladať v repertoároch 10 a 12.  

Vynárajúca sa dospelosť. Zdá sa, že niektoré interpretácie prvých partnerských 

vzťahov nesú znaky vynárajúcej sa dospelosti. Ide najmä o moment hľadania a užívania si 

života (Repertoár 4 - Skúšanie a omyly  z nezrelosti),– fáza „medzi“ prítomná v Repertoári 8, 

ktorý sa ukazuje ako pokojný vzťah bez smerovania, taktiež v Repertoári 3 - Niečo medzi 

priateľstvom a láskou,  s čím je tiež spojená aj neschopnosť angažovať sa viac vo vzťahu 

a zameranie sa na seba a svoje potreby.  

Priateľstvo a láska. Výsledky potvrdzujú prepojenie interpohlavných priateľstiev 

a vynáranie sa adolescentných  romantických vzťahov (Connolly et al., 2000; Connolly & 

Mcisaac, 2009), v našom prípade ide o prvé vzťahy interpretované ako prerastanie priateľstva  

na inú úroveň a niečo medzi priateľstvom a láskou. 

Pudové, sociálne a kultúrne zdroje. V interpretáciách prvých vzťahov sa ukázali tak 

pudové zdroje (zamilovanosť ako pád do neznáma, ako nekontrolovaná vášeň), sociálne zdroje 

(čakanie na toho pravého, ktorý zapadne do rodinnej konštelácie), ako aj kultúrne zdroje, napr. 

ten ukotvený v západnom mýte láske (tajná, osudová, romantická láska, ktoré ide proti 

konvenciám). Potrebu ísť s dobou a vyrovnať sa ostatným, ktorí už sú v partnerskom vzťahu 

naznačuje aj snaha mať partnera v skorom veku a byť „In“ (skúšanie a omyly z nezrelosti).  

Feministické diskurzy alebo Moc a vzbura proti patriarchátu.  Ukazuje sa, že už aj 

prvé romantické vzťahy môžu prinášať zápas o moc, hľadanie, bojovanie o aktívnu pozíciu, 

resp. vzburu proti patriarchálnej moci. V rámci repertoáru vzbura voči /patriarchálnej/ moci je 

prítomná potreba rovnocenného postavenia v partnerstve, čo by naznačovalo aj istý 

feministický diskurz, hoci podľa slov respondentky bol pravdepodobnejší koncept pozície a 

moci: On bol na mňa dosť drsný. Nemohla som chodiť von, nemala som kamarátov. Všetko mi 

zakázal. Vtedy som si povedala, že ďalšie vzťahy budem ja šéf. Krátke nahliadnutie do správania 

sa v rámci ďalších vzťahov naznačuje však predovšetkým potrebu voľnosti vo vzťahu 

a slobodného trávenia vlastného voľného času: Som taká drsnejšia. Nenechám si nič. A stále aj 

keď sme manželia potrebujem takú voľnosť, že idem von s dievčatami. Ja môžem ísť kde 
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chcem...Tá voľnosť je asi taká, že mi to najviac vyhovuje. Že môžem ísť naozaj kedy chcem, kde 

chcem.  

V nadväznosti na našu predchádzajúcu štúdiu o reprezentáciách lásky mladých ľudí 

(Guillaume & Lukšík 2018), kde sme zisťovali predstavy a názory o láske, si možno všimnúť, 

že zatiaľ čo v neskoršom veku si mladí ľudia konceptualizujú lásku a vášeň nahrádza 

ustálenejšia forma fyzickej blízkosti a partnerský vzťah má podobu socializovanej romantickej 

lásky, v rámci prvých partnerských vzťahov dokážu do vzťahu doslova padnúť do neznáma 

a podľahnúť vášni. S odstupom času to hodnotia, že im chýbali skúsenosti. Rovnako v rámci 

prvých vzťahov takmer úplne chýba zmienka o pocite bezpečia vo vzťahu, čo bolo v našej 

predchádzajúcej štúdii významným atribútom pomerne dobre sýtenej reprezentácie (Láska ako 

istota, bezpečie, uspokojenie). Táto situácia nepriamo napovedá o vyššej miere 

experimentovania v rámci prvých partnerských vzťahov.  

Pre komplexnejšiu interpretáciu výsledkov bude zrejme potrebné doplniť túto analýzu 

a kategóriu subjektívnej pozície ako aj analyzovať širšiu varietu diskurzov.  
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Abstrakt: V procese pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch sa 

ukazuje ako dôležitý faktor efektívna a odborná intervencia zainteresovaných aktérov, ktorá je 

založená na podobných východiskách a vedeckých poznatkoch. Ako príklad dobrej praxe sa 

uvádza Duluth model (2017), čo je model koordinovanej komunitnej praxe priorizujúci 

bezpečie ženy v procese pomoci a ponúka aj intervenčný program pre páchateľov násilia. V 

príspevku prezentujeme predbežné zistenia z kvalitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na 

identifikovanie stratégií, ktoré ženy používajú na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie 

násilia. Hlavným cieľom výskumu bolo identifikovať tieto stratégie a zároveň zistiť faktory, 

ktoré́ ovplyvňujú́ ich výber. Na výskume sa zúčastnilo 44 žien, ktorých výber sa realizoval v 

spolupráci s organizáciami, ktoré poskytujú podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v 

párových vzťahoch. Dáta sme získali anamnestickým dotazníkom a semištruktúrovaným 

interview, ktoré boli anonymizované, aby nebolo ohrozené bezpečie žien. V príspevku 

analyzujeme dáta získané z interview, ktoré sme spracovali pomocou metódy tematickej 

analýzy. Analýza ukázala širokú škálu stratégií, ktoré ženy používajú na prevenciu, zmiernenie 

a zastavenie násilia v párovom vzťahu. Diferencovali sme ich na základe zapojenia iných osôb, 

aktérov pomoci a časového faktora. Pohľad na zapájanie neformálneho okolia do riešenia 

násilia ukázal absentovanie podpory aktérov z tzv. mezo úrovne prostredia (málo podporné 

susedstvá, chýbanie odsúdenia násilia, znevažovanie žien zažívajúcich násilie). V zmysle 

týchto zistení sa zatiaľ ukazujú ako dôležité závery pre prax: pre relevantných formálnych 

aktérov spoločné, odborne korektné postupy na báze zdieľaných presvedčení o povahe násilia 

páchaného v párových vzťahoch a  prevencia násilia v podobe vzdelávania laickej verejnosti. 
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Kľúčové slová: ekologický model násilia, formálni aktéri, násilie v párových vzťahoch, 

stratégie žien 

 

Abstract: In the process of helping and supporting women experiencing intimate partner 

violence effective and professional intervention of stakeholders based on similar backgrounds 

and scientific knowledge is proving to be an important factor. An example of good practice is 

the Duluth model (2017), which is a model of coordinated community practice prioritizing the 

safety of women in the helping process and also offers an intervention program for offenders. 

In this paper we present preliminary findings from qualitative research aimed at identifying 

strategies that women use to prevent, alleviate and stop violence. The main goal of the research 

was to identify these strategies and at the same time identify the factors that influence their 

choice. The research involved 44 women whose selection was carried out in cooperation with 

organizations that provide support and assistance to women experiencing violence in couples. 

We obtained the data through anamnestic questionnaires and semi-structured interviews, which 

were anonymized so that the safety of women was not endangered. In this paper, we analyse 

the data obtained from the interviews, which we processed using the method of thematic 

analysis. The analysis showed a wide range of strategies that women use to prevent, alleviate 

and stop violent couple relationships. We differentiated them based on the involvement of other 

people, help actors and the time factor. A look at the involvement of the informal environment 

in the solution of violence showed the absence of support for actors from the so-called mezo 

level of the environment (less supportive neighbourhoods, lack of condemnation of violence, 

denigration of women experiencing violence). In the light of these findings, conclusions for 

practice have so far proved to be important: for relevant formal actors professional standard 

practices based on shared beliefs about the nature of couple violence and the prevention of 

violence in the form of education of the general public. 

 

Key words: ecological model of violence, formal agents, intimate partner violence, women´s 

strategies 

 

Úvod 

Na úvod príspevku predstavíme modely a teórie, ktoré tvoria interpretačný rámec pre 

analýzu a vyhodnotenie predbežných výsledkov pokračujúceho výskumu. Uvádzame 

ekologický model, ktorý je aktuálne široko akceptovaným prístupom posudzovania vplyvu 

rôznych faktorov na vznik a udržiavanie rôznych foriem rodovo podmieneného násilia. 
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Využíva sa aj vo viac špecifickej oblasti násilia v párových vzťahoch. V ďalšom texte cez 

analýzu súčasných teórií a zistení výskumov budeme charakterizovať povahu násilia, ktoré 

ženy v párových vzťahoch zažívajú a sústredíme pozornosť na stratégie, ktoré  používajú na 

jeho zmiernenie a zastavenie. 

 

Integratívny ekologický model rodovo podmieneného násilia 

Ešte stále je pomerne častým prístupom k téme násilia v párových vzťahoch (IPV2) 

hľadanie jedného vysvetlenia či príčiny jeho výskytu. Bežnými bývali či ešte pretrvávajú 

psychologické či psychologizujúce výklady (podľa nich má násilník napr. poruchu osobnosti; 

príčinou násilia je alkohol a jeho abuzus; závislá osobnosť ženy a i.), či sociálne, sociologické, 

kriminologické alebo politické objasnenie (kultúrne podmienené vzorce správania, nerovné 

postavenie mužov, žien v spoločnosti a i.). Za vhodnejší prístup aj z hľadiska prevencie 

považujeme využitie integratívneho ekologického modelu, ktorý skúma etiológiu rodovo 

podmieneného násilia ako mnohostranného javu, ktorý je podmienený vzájomnou súčinnosťou 

viacerých úrovní faktorov pôsobiacich v prostredí jedinca (Heise, 1998). Poznanie týchto 

faktorov napomáha predikciu výskytu násilia, a tak aj možnej prevencii a jej účinných stratégií. 

Autorka navrhla pozerať sa na násilie ako jav, kde vplyvy vzdialenejšieho prostredia 

(proximálne príčiny) pôsobia cez dôverné a blízke vzťahy. 

K ekologickému modelu sa prikláňajú viacerí autori/ky (napr. Hagemann-White et al., 

2010) aj na základe dôkladnej metaanalýzy výskumov faktorov pôsobiacich na výskyt násilia 

v párových vzťahoch, či násilia voči deťom a i. Pôvodný ekologický model však modifikujú 

v smere, že hovoria, že faktory na rôznych úrovniach môžu správanie jednotlivca ovplyvňovať 

rovnakou mierou a skúmajú jednak tieto faktory, ich vzájomný vplyv, ale i relatívnu silu ich 

pôsobenia. Navrhujú aj modely prepojení rôznych  faktorov, ktorú môžu pôsobiť v smere 

vzájomnej podpory alebo proti sebe. Popisujú tak úrovne, z ktorých faktory pôsobia – 

ontogenetickú, mikro, mezo a makro úroveň. Ontogenetická úroveň zahŕňa faktory zo životnej 

histórie jednotlivca, ktoré môžu prispievať k násilnému správaniu; mikro - skupiny, s ktorými 

je človek v častom kontakte, ako sú peer skupiny, rodina, pracovné vzťahy, ktoré môžu 

spolupôsobiť na ontogenetické vplyvy; mezo úroveň predstavujú inštitúcie, organizácie, ktoré 

riadia spoločenský život, v rámci ktorých rodiny, jednotlivci realizujú svoj život. Tým autori/ky 

 
2 S ohľadom na prevažnú časť odkazov budeme v článku používať skratku IVP (intimate partner violence), hoci 
preferujeme hovoriť o násilí v páre/párovom vzťahu. Partnerský vzťah s výskytom násilia nepovažujeme za 
partnerský v zmysle rovnocenného vzťahu. 
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myslia aj normy a pravidlá, ktoré riadia život rodín, spoločenstiev, ak chcú byť ich súčasťou 

a súčasne aj zdroje, procesy alebo ich nedostatok, ktoré by sankcionovali alebo prinajmenšom 

intervenovali v prípadoch násilia.  

Makro úroveň sa vzťahuje k spoločenským štruktúram – historickej, kultúrnej, 

ekonomickej, ako je napr. pretrvávajúca nerovnosť mužov a žien, podriadené postavenie detí 

v rodine a i. K faktorom, ktorú sa preukázali ako vplyvné na tejto úrovni patria – znevažovanie 

žien (napr. existencia spoločenských prekážok, ktoré znemožňujú rovnosť žien), beztrestnosť 

(napr. nedostatočná pozornosť a ochrana žien pri ojedinelých skúsenostiach s násilím) 

a maskulinita (v zmysle podpory mužskej dominancie nad ženami).  

Na mezo úrovni sa ukázal ako najvplyvnejší faktor presvedčenia násilníkov o tom, že majú 

nárok na služby a sex od žien, ďalej to bolo zlyhanie inštitúcií  napr. v konfrontovaní násilníka 

a jeho správania,  sociálne znevýhodnené prostredie s vyšším výskytom kriminality či 

asociálneho správania, kódy cti rodiny – špecifické pravidlá vzťahujúce sa k správaniu žien, 

ktoré ju robia zodpovednou za uchovanie cti rodiny a diskriminácia žien napr. v pracovnej 

oblasti.  

Na mikro úrovni sa ukázal ako faktor s najväčším dopadom peer súhlas, kedy reálny alebo 

predpokladaný súhlas a podpora peer skupiny vedú v adolescentnom období k násilnému 

správaniu, ďalej rodové stereotypy – presvedčenia o „dobrej žene“, „správnom chlapovi“, 

odmeny – presvedčenia, že násilím muž rýchlejšie dosiahne to, čo chce , stres v rodine (napätia, 

hádky kvôli peniazom, výchove), možnosti – žena ako ľahko dostupný terč násilia v domácom 

prostredí.  

Na ontogenetickej úrovni -  sú najvplyvnejším agensom nespôsobilí rodičia bez dobrých 

rodičovských zručností, neposkytujúci láskavú starostlivosť svojim synom, maskulínna 

kontrola – socializácia vedúca k potvrdzovaniu potreby kontroly, získavaniu rešpektu, užívanie 

alkoholu, ktoré je spojené s ospravedlňovaním svojho násilného správania, emocionalita 

s dispozíciami k hnevu a hostilite, vnímanie partnerky ako svoje predĺženie, potreba partnerku 

vlastniť a kognície – presvedčenia o zastávaní striktne definovaných rodových rolí, 

presvedčenia, že muži majú oprávnenie chrániť a presadzovať svoje záujmy násilím. 

 

Charakteristika násilia v párových vzťahoch a stratégií na jeho zmiernenie a zastavenie 

Aktuálne štúdie (Dobash et al., 2000) charakterizujú násilie v párových vzťahoch ako 

násilie pozostávajúce zo širokej škály donucovacieho správania, ktoré primárne páchajú muži 

na ženách, aby ich kontrolovali v intímnych vzťahoch, ktoré sú zakotvené v rámci širších 

štruktúr rodových nerovností a sexizmov. Iné autorky a autori (Almeida & Durkin, 1999) 
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špecifikujú, že ide o opakované používanie donucovacieho a kontrolujúceho správania, ktoré 

slúži na obmedzenie, riadenie a utváranie myšlienok, pocitov a činov partneriek. Kombinácie 

množstva mocenských a kontrolujúcich taktík tvoria vzorec zneužívajúceho správania. Týranie 

žien má podobu rôzne ťažkých foriem fyzického, sexuálneho a psychického násilia, ktoré vedie 

k zastrašovaniu, donucovacej kontrole a nadvláde nad ženami (Denmark & Paludi, 2007). 

Ďalšie výskumy sa zameriavali už na hľadanie zdrojov, ktoré by sa dali využiť na 

podporu a pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch. Zároveň aj na odhalenie 

rizík, ktoré zvyšujú ohrozenie bezpečia, zdravia ženy, detí ako aj intenzitu, mieru ťažkostí 

a dôsledkov. Bolo dôležité poznať a porozumieť viac tomu, čo sa deje v situácii násilia, čo ženy 

robia a ako sa s ňou v konkrétnej situácii alebo dlhodobo vyrovnávajú. Na prípravu náročné 

výskumy, ktorých prioritou bolo ochrana bezpečia žien, ukázali, že týrané ženy využívajú 

širokú škálu stratégií, aby zastavili, predchádzali alebo unikli násiliu. Štúdie z konca 90-tych 

rokov potvrdili, že ženy nie sú bezmocnými, rezignovanými objektmi, ale sú aktívne v svojej 

obrane a skúšajú rôzne postupy, rôzne správanie zoči voči eskalujúcemu násiliu (Gondolf & 

Fisher, 1988). Tieto výskumníčky zároveň kritizovali v odbornej literatúre zaužívaný obraz 

naučenej bezmocnosti týranej ženy ako obete, ktorý bol skôr prekážkou účinnej pomoci. Mnohé 

výskumy správania žien, ktoré zažívali takéto násilie dlhé roky, potvrdili, že ženy používajú 

rôzne intervencie, aby zastavili alebo zmiernili násilie od partnera a dosiahli určitú mieru 

bezpečia pre seba a svoje deti alebo aspoň aby takéto násilie prežili (Bowker, 1987; Donato & 

Bowker, 1984; Gondolf & Fisher, 1988). Neskoršie výskumy sa zamerali už na analýzu 

konkrétnych intervencií  a zistili, že sú rôznorodé a pohybujú sa v rozmedzí od privátnych 

pokusov riešiť situáciu so zneužívajúcimi partnermi, rôznych snáh brániť sa, až po verejné, 

ktoré zahŕňajú žiadosť o pomoc od polície, alebo iných inštitúcií, subjektov pomoci. Prehĺbilo 

sa aj poznanie vývoja, dynamiky využívania rôznych intervencií a zásahov, ktoré vyústilo 

do návrhu štadiálneho modelu (Brown, 1997; Lempert, 1996) zachytávajúceho pohyb od 

individuálnych stratégií (presvedčovať, ustupovať, vyhovovať požiadavkám, skrývať sa atď.) 

k verejným, ktoré zapájajú podporu a pomoc od blízkeho okolia a neskôr rôznych iných aktérov 

pomoci a podpory. 

Goodman, Dutton, Weinfurt a Cook (2007) vytvorili index, zoznam stratégií žien, ktorý 

by bol vhodným nástrojom pre ďalší výskum aj pomáhajúcu prax. Realizovali longitudinálnu 

štúdiu, v ktorej skúmali, čo všetko týrané ženy robia, aby sa vysporiadali s násilím a udržali sa 

v bezpečí. Využili závery dovtedajších výskumov a pri kategorizácii stratégií využili kritériá, 

ktoré sa už ukázali ako významné. Jedným zo zásadných bolo kritérium privátne – verejné, čiže 

snaha ženy konať proti násiliu v súkromí, individuálne alebo prostredníctvom zapojenia iných 
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ľudí, inštitúcií. Ďalším použitým kritérium bolo rozlíšenie stratégií podľa dosahovaného cieľa 

ale aj použitého prostriedku. Na základe týchto kritérií vytvorili šesť základných kategórií 

stratégií: odpor/ rezistencia, právne stratégie, upokojovacie stratégie, neformálne, bezpečné 

plánovanie, formálne stratégie. Zisťovali aj ako často ženy tieto stratégie používali a ktoré 

vnímali ako  najviac užitočné, nápomocné. Hodnotenie účinkov týchto stratégií treba ale 

posudzovať v kontexte konkrétnej situácie ženy a etapy, v ktorej sa žena pri riešení násilného 

vzťahu nachádzala.  Napríklad využitie právnych stratégií bez bezpečného plánovania, mohlo 

viesť aj k eskalácii násilia. To potvrdzujú aj skúsenosti z našej domácej praxe organizácií, ktoré 

poskytujú špecializované služby ženám, ktoré zažívajú IPV (Malíková, 2019). 

Výskum 

Hlavným cieľom výskumu bolo identifikovať a kategorizovať stratégie, ktoré ženy 

používajú na prevenciu, zmiernenie a zastavenie násilia v párových vzťahoch a zároveň odkryť 

faktory, ktoré́ ovplyvňujú́ výber stratégií. Čiastkové ciele smerovali k porozumeniu dynamiky 

rozhodovania žien pri uplatňovaní rôznych stratégií v individuálnych príbehoch 

a charakterizovaní tzv. bodov obratu, ktoré vystihuje zmena vo využívaní určitých typov 

stratégií, predovšetkým posun od súkromných k verejným stratégiám. V príspevku pracujeme 

s predbežnými zisteniami z doteraz spracovaných dát a teda aj cieľ tejto analýzy je limitovaný. 

Budeme sa venovať len analýze stratégií žien a jednému z faktorov, ktoré má vplyv na konanie 

žien a výber stratégií a to sú: faktory formálneho prostredia. Tieto faktory korešpondujú 

z úrovňou mezo a mikro prostredia, ktoré reprezentuje ekologický model, ktorý sme predstavili 

v úvode tohto príspevku. 

Charakteristika výskumného výberu 

Na výskume sa zúčastnilo 44 žien, na ktoré sme sa obrátili cez organizácie poskytujúce 

špecializované služby ženám, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch. Podmienkou pre 

oslovenie ženy (a zaradenie do výskumného výberu) bolo, aby žena už bola minimálne dva 

roky po začatí spolupráce s organizáciou.  Chceli sme touto podmienkou zamedziť tomu, aby 

boli ženy procedúrou výskumu sekundárne viktimizované alebo opakovane traumatizované. 

Ďalším dôvodom bolo, aby sa do výberu dostali ženy, ktoré prešli viacerými štádiami procesu 

riešenia násilia vo vzťahu, prípadne boli už v štádiu autonómie (podľa Brown, 1997, ktorá takto 

pomenovala posledné štádium vyrovnania sa s IPV ). Táto podmienka mala prispieť k tomu, že 

získame dáta, ktoré umožnia porozumieť  dynamike vývoja násilného vzťahu a používania 
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rôznych stratégií na jeho zvládanie. Kľúčovou podmienkou bol informovaný súhlas ženy 

s účasťou na výskume a nahrávaním rozhovoru.  

Vekový rozptyl účastníčok bol pomerne veľký, väčšina bola v rozmedzí 36-49 rokov so 

stredoškolským vzdelaním (nasledovali s vysokoškolským vzdelaním). Čo sa týka stavu 

najviac bolo rozvedených žien (59,1 %), najčastejšie boli zamestnané na plný úväzok, s dvomi 

a jedným dieťaťom (bližšie tab. 1-5). 

 

Tabuľka 1 

Charakteristika respondentiek s ohľadom na vek 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 22 1 2,3 2,3 2,3 

27 1 2,3 2,3 4,5 

31 1 2,3 2,3 6,8 

31 1 2,3 2,3 9,1 

31 1 2,3 2,3 11,4 

31 3 6,8 6,8 18,2 

31 3 6,8 6,8 25,0 

31 3 6,8 6,8 31,8 

31 4 9,1 9,1 40,9 

31 3 6,8 6,8 47,7 

31 2 4,5 4,5 52,3 

31 2 4,5 4,5 56,8 

31 2 4,5 4,5 61,4 

31 4 9,1 9,1 70,5 

31 2 4,5 4,5 75,0 

31 1 2,3 2,3 77,3 

31 2 4,5 4,5 81,8 

31 1 2,3 2,3 84,1 

31 2 4,5 4,5 88,6 

31 1 2,3 2,3 90,9 

31 1 2,3 2,3 93,2 

31 1 2,3 2,3 95,5 
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31 1 2,3 2,3 97,7 

31 1 2,3 2,3 100,0 

31 44 100,0 100,0   

 

 

Tabuľka 2 

Charakteristika respondentiek s ohľadom na stav 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid slobodná 

(doposiaľ 

nevydatá) 

6 13,6 13,6 13,6 

vydatá 5 11,4 11,4 25,0 

rozvedená 26 59,1 59,1 84,1 

v 

partnerstve 

5 11,4 11,4 95,5 

vdova 2 4,5 4,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

Tabuľka 3 

Charakteristika respondentiek s ohľadom na vzdelanie 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ZŠ 1 2,3 2,3 2,3 

SŠ 31 70,5 70,5 72,7 

VŠ 12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0   
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Tabuľka 4  

Charakteristika respondentiek s ohľadom na zamestnanie 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid zamestnaná – plný 

úväzok 

30 68,2 68,2 68,2 

zamestnaná – 

skrátený 

úväzok/DOVP/DOPČ 

1 2,3 2,3 70,5 

SZČO 6 13,6 13,6 84,1 

rodičovská dovolenka 1 2,3 2,3 86,4 

nezamestnaná 1 2,3 2,3 88,6 

na dôchodku 2 4,5 4,5 93,2 

na invalidnom 

dôchodku 

3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

Tabuľka 5  

Charakteristika respondentiek s ohľadom na počet detí 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 4,5 4,5 4,5 

1 12 27,3 27,3 31,8 

2 21 47,7 47,7 79,5 

3 6 13,6 13,6 93,2 

4 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0   

 

Metódy 

Metódy použité na zber dát 

Dáta sme získali pomocou anamnestického dotazníka a semištruktúrovaného interview, 

ktoré boli prísne anonymizované, aby nebolo ohrozené bezpečie žien. Etické pravidlá pre 

získavanie a spracovanie dát k ochrane klientok a eticky citlivému zaobchádzaniu s dátami, 
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boli formulované v informovanom súhlase špecifikovanom pre účastníčky, pracovníčky 

organizácií a výskumníčky a výskumníkov, ktoré podpísali osobne všetky strany. Zber dát 

realizovali odborné pracovníčky organizácií, ktoré boli zaškolené v metodológii výskumu 

a dostali k dispozícii metodické pokyny k vyplneniu anamnestického dotazníka a realizovaniu 

interview.  

Anamnestický dotazník pozostával z otázok na základné demografické dáta: vek, 

veľkosť sídla bydliska (aktuálneho, aj v dobe trvania vzťahu), zmeny bydliska, pobyt 

v bezpečnom ženskom dome rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie, počet a vek detí. 

Semištruktúrované interview bolo tvorené 6 základnými otvorenými otázkami smerujúcimi 

k zisteniu skúseností a správania žien v situáciách násilia, násilnom vzťahu samotnom 

a podporných, pomáhajúcich alebo iných krokoch aktérov neformálneho a formálneho okolia.  

 

Metódy použité na spracovanie dát 

Dáta získané pomocou semištruktúrovaného interview boli spracovávané pomocou 

metódy kvalitatívnej tematickej analýzy v programe ATLAS.ti 8 a MS Excel 2013. Z hľadiska 

postupu sme uplatňovali prevažne postupy fenomenologickej tematickej analýzy (Willing, 

2013), ktorá kladie dôraz na zachytenie významu skúsenosti, zážitku pre samotné  

respondentky.  Prepísané rozhovory - kvalitatívne dáta boli rozdelené na segmenty súvisiace 

s výskumným cieľom a výskumnými otázkami: ženy a ich konanie, individuálne faktory, muž 

a jeho konanie, dieťa/deti, neformálni aktéri, formálni aktéri a následne kódované. Kódované 

časti boli následne zaraďované do významových subkategórií na základe zvolených kritérií. 

Kategórie predstavovali najvšeobecnejšiu rovinu triedenia dát a boli vytvárané na základe 

dopredu zvoleného kritéria. Kódovanie realizovali výskumníčky a výskumníci rozdelené/í do 

menších skupiniek, v ktorých sa konfrontovali postupy a vytvárali kritériá na vytváranie 

kategórií. Výsledné tabuľky a postupy prešli spätnou väzbou celej pracovnej skupiny. Postup 

voľby kritérií je uvedený v ďalšej časti pri prezentovaní výsledkov výskumu pre segment ženy 

a ich konanie= stratégie a formálni aktéri. 

Pre potreby naplnenia cieľa tohto príspevku budeme prezentovať a analyzovať len dáta, 

ktoré sa týkajú stratégií, ktoré ženy používajú na prevenciu zmiernenie a zastavenie násilia 

(segment správanie ženy) a dáta týkajúce sa intervencií  formálnych aktérov pomoci a podpory.  
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Výsledky 

Predbežné zistenia z analýzy dát 

Analýza dát ukázala širokú škálu stratégií, ktoré ženy používajú na prevenciu, 

zmiernenie a zastavenie IPV. Kategórie stratégií boli vytvárané podľa zvolených kritérií 

zachytávajúcich základné znaky konania: súkromné - verejné (prítomnosť iných osôb), 

formálne - neformálne (zapojení aktéri), situačné - dlhodobé. Ako vidieť z tabuľky č. 6 

najrôznorodejšie stratégie sa ukázali v kategórii individuálne súkromné stratégie. Ženy sa v 

súkromí bránili verbálne - používali vysvetľovanie, argumentáciu, snažili sa rozprávať tak, aby 

neeskalovali násilie a bránili sa neverbálne - fyzicky. Na zaistenie bezpečia používali v súkromí 

aj stratégie odchodu z miestnosti, samy alebo s dieťaťom, zamkli sa v nejakej miestnosti alebo 

odišli z domu, bytu. Niektoré ženy uvádzali ako preventívnu stratégiu to, že sa snažili pripraviť 

domácnosť a „veci“ (vrátane seba a detí) tak, aby  “bolo všetko v najlepšom poriadku“ podľa 

predstáv partnera/manžela. Z výpovedí žien bolo zrejmé, že tieto stratégie využívali temer 

všetky v prvých rokoch partnerstva, manželstva a niektoré dlhé roky. Až neskôr začali zapájať 

do pokusov zastaviť alebo zmierniť násilia aj iných aktérov z neformálneho a formálneho 

okolia.  
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Tabuľka 6  

Stratégie žien na prevenciu, zmiernenie a zastavenie násilia v párových vzťahoch 

 

 

 

 
3 Pod pojmom blízka osoba rozumieme osobu blízku psychologicky a sociálne, s ktorou má žena blízky, dôverný 
vzťah: môže ním byť rodinný príslušník, priateľka, suseda. 
 
4 Pod pomáhajúcou organizáciou rozumieme organizáciu, ktorá poskytuje špeciálne služby pre ženy zažívajúce 
násilie v párových vzťahoch. 

Kategória stratégií  Kritérium Subkategória = špecifická stratégia 
Situačné individuálne bez zapojenie aktérov 

okolia/spojenie so 
situáciou násilia 

robila veci tak, aby ho upokojila 
robila všetko preto, aby boli veci v poriadku 
fyzicky sa bránila 
verbálne sa bránila 
snažila sa ho verbálne upokojovať 
vyhýbala sa rozhovorom,  argumentácii 
vyhýbala sa mu - odišla do inej izby 
ukryla sa do bezpečia (u seba doma) 
odišla z domu, bytu  

Situačné so zapojením 
neformálneho okolia 

zapojenie aktérov 
neformálneho okolia/ 
spojenie so situáciou 
násilia 

volala susedov  
dohodla bezpečnostný kód – telefón (blízka 
osoba3 ) 
požiadala o pomoc blízku osobu 
uistila sa, že sú okolo ľudia 
hovorila o násilí s blízkymi osobami 
zostala u rodiny alebo priateľov 

Situačné so zapojením 
formálneho okolia 

zapojenie aktérov 
formálneho okolia/ 
spojenie so situáciou 
násilia 

podala oznámenie na polícii 
požiadala políciu o pomoc: telefonicky, osobne 
vyhľadala lekársku pomoc: telefonicky, osobne 

Dlhodobé individuálne bez zapojenie aktérov 
okolia/ orientácia na 
dlhodobé ciele 

vyhýbala sa mu fyzicky  
vyhýbala sa  komunikácii s ním 
robila veci tak, aby bol spokojný  
robila bezpečnostné plánovanie  (výmena 
zámku) 
pripravila si bezpečný plán odchodu (bývanie, 
financie, dokumenty, zamestnanie, 
načasovanie) 
dokumentovala násilie (denník, lekárske 
správy, nahrávky) 
ukončila vzťah (alebo sa ho pokúšala ukončiť) 
odišla od neho z domu, bytu, do zahraničia 

Dlhodobé so zapojením 
neformálneho okolia 

zapojenie aktérov 
neformálneho okolia/ 
orientácia na dlhodobé 
ciele 

hovorila o násilí s okolím 
zostala u rodiny alebo priateľov 
požiadala o pomoc mužovho zamestnávateľa 

Dlhodobé so zapojením 
formálneho okolia 

zapojenie aktérov 
formálneho okolia/ 
orientácia na dlhodobé 
ciele 

podala trestné oznámenie 
spolupracovala s psychologičkou/ psychológom 
spolupracovala s pomáhajúcou organizáciou 4 
podala žiadosť o rozvod 
kontaktovala SPO (sociálno-právnu ochranu) 
vyhľadala právnu pomoc 
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Tabuľka 7   

Hodnotenie konania aktérov formálneho okolia  
Kategórie Kritérium Subkategórie 

 
mimovládne 
organizácie 
 
 

podporné faktory Podpora od MVO 
morálna a psychická podpora, akceptácia a uznanie, jediný kontakt, 
povzbudenie, vypočutie, poradenstvo, dôvera a pocit bezpečia, porozumenie, 
právna pomoc a podpora  
Konkrétne kroky od MVO 
dôraz na bezpečie, ochrana dát aj postupov, návrh na súd, návrh konkrétneho 
strategického postupu, nasmerovanie  na iné inštitúcie, pomoc pri finančnom 
vyrovnaní, sprevádzanie, neodkladné opatrenia, analýza životných situácií,  
psychologická a právna pomoc, zastupovanie  

 
polícia  
 

podporné faktory Profesionálny prístup polície 
reagovala/ prišla na zavolanie, poskytnutie rady, korektné vyšetrovanie, 
trestné stíhanie, asistencia polície pri odchode, podpora polície pri odchode, 
rýchly zásah polície; zastavenie násilia políciou; spísanie trestného 
oznámenia, pomoc pri obťažovaní manželom; zastanie sa ženy (pred mužom, 
vykázanie muža z bytu 

brániace faktory Nekorektný prístup polície 
presúvanie zodpovednosti na ženu, príchod polície až na druhé volanie, 
odrádzanie od výpovede, zľahčovanie situácie, trestné oznámenia končili na  
priestupkovom, neprofesionálne správanie 
Nepostačujúci prístup polície 
bezradnosť,  nevedomosť a neschopnosť polície konať adekvátne, 
„presvedčenie“ o nízkej právomoci,   nespolupráca pri snahe podať trestné 
oznámenie, nedôveryhodné správanie,  opakované výsluchy 

 
ÚPSVaR 
 

podporné faktory Podpora od ÚPSVaR 
nečakaná, ale podporná kontrola, dobrá spolupráca, porozumenie, opakovaná 
kontrola v domácnosti  

brániace faktory Nedostatky/ zlyhania ÚPSVaR 
nedostatočné vedomosti, schopnosti, zručnosti, neprofesionálny prístup, 
neriešenie veci, svojvoľné rozhodovanie, konanie v neprospech dieťaťa, 
zjednodušovanie situácie, nedôveryhodné konanie,  nedostatočná pomoc od 
odborníkov,  nebratie dieťaťa do úvahy, nelegálne konanie (úplatok od muža) 
Konanie ÚPSVaR v prospech muža  
nadržiavanie mužovi, neobjektívnosť šetrenia, presadzovanie práv otca bez 
vyhodnotenia rizika,  

 
súdy a právna 
pomoc 
 
 
 
 

podporné faktory Konanie súdu v prospech ženy  
konkrétne rady ako postupovať, konkrétne rady ohľadom zverenia, priama 
podpora, držanie strany, trest za prenasledovanie; vydanie zákazu 
priblíženia, rešpektovanie názoru ženy na výživné, vydanie neodkladného 
opatrenia 

brániace faktory Konanie súdu v neprospech ženy  
nevhodný prístup sudkyne, nedôvera, zlá skúsenosť so súdnym znalcom,  
prieťahy v súdnych konaniach,  pochybnosti súdu a zjednodušovanie, 
prejednávanie veci cez viaceré súdy, opakované vracanie veci na okresný súd,  
zamietnutie rozsudku krajským súdom,  slabá vymožiteľnosť práva, 
rozhodnutie  v neprospech dieťaťa 
Konanie súdu v prospech muža  
ovplyvňovanie sudcu, podmienený trest, prieťahy v súdnom konaní   

 
zdravotníci 
 

podporné faktory Profesionálny prístup v rámci zdravotného sektora 
znalosť problematiky, korektný prístup, profesionálna pomoc, pomoc a 
podpora od lekárky,  pomoc psychiatričky, práca s oboma manželmi, práca 
psychologičky na vzťahoch, psychoterapeutická intervencia 

brániace faktory Neprofesionálny alebo nedostatočný prístup 
neznalosť problematiky, nedôvera v lekára, lekárka žene neverila, lekár konal 
v prospech muža 
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skupina  
odborníčok/ 
odborníkov 

Podporné faktory Korektný prístup odborníčok/kov 
pomoc viacerých odborníkov, multidisciplinárny prístup, pomoc od 
viacerých, rôznych odborníkov 

 
Spoločnosť 

Brániace faktory Nedostatočná sociálna podpora v spoločnosti 
nedostatočná ochrana ženy pred násilím, nedostatočné zabezpečenie a pomoc 
obetiam násilia, nedostatočné vymáhanie finančných povinnosti muža/ otca  
štátom,  chýbanie podpory a porozumenia od spoločnosti 

 

Predbežné zistenia týkajúce sa skúseností žien s formálnymi aktérmi, t. z. formálnymi 

inštitúciami alebo odborníkmi a odborníčkami, ktorí/é sú oprávnení/é alebo odborne 

kompetentní/é pomáhať a podporovať ženy, ktoré prežili IPV, ukazujú rôzne skúsenosti. 

Zistenia sú prezentované v tabuľke 7. V procese analýzy segmentu formálne okolie boli 

vytvorené kategórie formálnych subjektov, aktérov, ktorí sa vo výpovediach žien objavili ako 

aktéri pomoci alebo podpory. Kategórie väčšinou korešpondovali s inštitúciami, ktoré priamo 

zo zákona, na základe svojich kompetencií a odbornosti majú alebo môžu poskytovať pomoc 

alebo podporu ženám, ktoré zažili IPV. Subkategórie boli vytvorené na základe hodnotenia 

skúseností žien s ich konaním, intervenciami. Spravidla sú to tri podskupiny subkategórií. Tie, 

kde sa žena vyjadrila o dobrej skúsenosti a užitočnej pomoci a podpore, neutrálne, alebo nie 

celkom primerané intervencie a tie, keď mali zlú skúsenosť, odmietanie a zažili neprofesionálny 

prístup. Ako je vidieť, jednoznačne pozitívne sú skúsenosti s pomáhajúcimi organizáciami, 

ktoré poskytujú špecializovanú pomoc ženám, ktoré zažívajú tento typ násilia.  

 

Diskusia 

Zistenia z nášho výskumu týkajúce sa stratégií žien na prevenciu, zmiernenie 

a zastavenie násilia v párových vzťahoch do veľkej miery korešpondujú so zisteniami 

Goodman, Dutton, Weinfurt a Cook (2003), že ženy používajú širokú škálu stratégií v súkromí 

a menia ich vzhľadom na situáciu a ich účinnosť. Ukázalo sa dôležité rozlišovať stratégie na 

základe zapojenia iných ľudí, aktérov, v našom výskume rozlíšenie aktérov na neformálnych 

a formálnych. Do kategórii individuálne stratégie sme zaradili súkromné stratégie, situačné aj 

dlhodobé v cieľom zmierniť alebo zastaviť násilie, napr. „verbálne sa bránila, fyzicky sa 

bránila, odišla z izby, bytu,  a i.“ ale aj “ukončila, alebo sa pokúsila ukončiť vzťah” (pozri tab. 

6). Goodman et al. (2003) ešte použili rozlišujúce kritérium použitého prostriedku, ktoré 

umožňuje rozlišovať stratégie aj na základe toho, ako konfrontujú mužovu citlivosť voči svojej 

kontrole nad situáciou.  

Predbežné zistenia týkajúce sa skúseností žien s formálnymi aktérmi, t. j. formálnymi 

inštitúciami alebo odborníkmi a odborníčkami, ktorí sú oprávnení alebo odborne kompetentní 
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pomáhať a podporovať ženy, ktoré prežili IPV, ukazujú rôzne skúsenosti. Jednoznačne 

pozitívne a napomáhajúca v procese zastavenia násilia je spolupráca s organizáciami 

poskytujúcimi špecializované služby  ženám, ktoré zažívajú tento typ násilia. Niektoré 

uvádzajú, že sa prvýkrát stretli s porozumením a „konečne“ niekto uveril ich príbehu a pomohol 

im v ich ťažkostiach. Nápomocná pre ženy je skúsenosť, keď sa dosahuje synergický efekt pri 

spolupráci viacerých subjektov. V prípade ďalších aktérov sa už skúsenosti s kvalitou a 

primeranosťou pomoci rôznia. V tabuľke 7 sú uvedené postupy formálnych aktérov okolia, 

ktoré bránia ženám v procese zastavenia násilia ako je nekonanie (napr. odrádzanie od 

výpovede, zľahčovanie situácie, neposkytnutie informácií, nízke tresty, prieťahy v konaní) 

alebo neprofesionálny postup (nevhodný osobný prístup, nedôvera voči žene).  

Iné slovenské výskumy ilustrujú tieto nevhodné alebo neprofesionálne postupy. 

Napríklad sa ukazuje vysoký podiel podmienečných trestov udelených páchateľom/mužom 

násilným voči manželkám/partnerkám alebo bývalým manželkám a partnerkám (Očenášová, 

2020) napriek tomu, že vo väčšine prípadov boli uznaní za vinných a boli aj odsúdení. Tento 

fakt je problematický predovšetkým z dôvodu, že zväčša išlo o súčasného partnera, a teda žena 

ostávala naďalej v permanentnom ohrození. Iba pätina žien, ktoré zažili partnerské násilie, sa 

sama obrátila na políciu (Očenášová & Michalík, 2017). Z najviac zastúpených dôvodov, pre 

ktoré sa neobrátili na políciu, uvideli, že „si s tým poradili samé“, bránili im v tom rozpaky a 

hanba, chceli to udržať v tajnosti a viac ako štvrtina bolo presvedčených, že by im aj tak nikto 

neuveril. Obdobne štvrtina žien sa na políciu neobrátila zo strachu z páchateľa alebo pomsty. 

Zdá sa, že ženy z toho výskumu nepovažovali políciu za takú inštitúciu, ktorá by ich vedela 

ochrániť.  

Z ďalšieho slovenského výskumu Očenášová, Murdza, Vajzer a Sabolová (2017) 

vyplýva, že sami vyšetrovatelia a vyšetrovateľky by privítali možnosť jednak špecializácie na 

vyšetrovanie takýchto trestných činov a ďalším najčastejšie označovaným návrhom bolo 

vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách. To, že je ďalšie vzdelávanie potrebné, 

ukazuje napríklad aj celková miera akceptácie mýtov o partnerskom násilí, keď nízku mieru 

akceptácie malo len 32% vyšetrovateľov a vyšetrovateliek, zvyšných 68% percent vykazovalo 

strednú alebo vyššiu mieru, pričom sa nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mužmi a 

ženami. 

 

Závery pre prax a ďalší výskum 

Doterajšia analýza stratégií, ktoré ženy používajú na „zvládanie“ násilia ukázala, že 

skúšajú v súkromí, niekedy aj dlhé roky, rôzne postupy, ktoré nevedú k zastaveniu násilia bez 
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posilňujúcej  pomoci z vonkajšieho prostredia. Optimálne je, keď sa kumuluje podpora 

blízkeho, neformálneho prostredia s adekvátnou pomocou polície, prípadne súdov a subjektov 

špecializovanej odbornej  pomoci. Účinnosť stratégií a súvislosť s individuálnymi, situačnými 

a sociálnymi faktormi (čo sú aj aktéri neformálneho a neformálneho prostredia) budeme 

sledovať v ďalšej analýze výpovedí, príbehov žien v čase, čo nám umožní porozumieť 

dynamike voľby stratégií. 

Pohľad na zapájanie neformálneho okolia do riešenia násilia ukazuje absentovanie 

podpory aktérov z tzv. mezo úrovne prostredia (chýbanie odsúdenia násilia, chýbajúce sankcie, 

znevažovanie žien zažívajúcich násilie). V rámci analýzy faktorov ovplyvňujúcich výber 

stratégií sa ukazuje ako nedostatočne podporný a pomáhajúci prístup formálnych aktérov 

(najmä polície SR a Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR, ale 

aj lekárov/lekárok a súdov). Jednoznačne sa ukazuje dôležitosť dostupnosti špecializovaných 

služieb pre ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch. Fungujúce organizácie pracujú 

na základe štandardov a postupmi, ktoré sú citlivé na ochranu bezpečia žien, disponujú 

odborníčkami a odborníkmi, ktorí vedia poskytnúť  kvalifikovanú službu a podporu.  Potvrdili 

to aj skúsenosti žien, ktoré sa zúčastnili nášho výskumu.  

Analýza údajov zviditeľnila potrebu zvyšovania kvality, odbornosti postupov 

relevantných formálnych aktérov pomoci a podpory ženám, ktoré zažívajú násilie. Ešte stále sú 

postupy a intervencie odborníkov a odborníčok, ktorí/é sú súčasťou odbornej sféry  

nedostatočné alebo viktimizujúce, ovplyvnené nevhodnými rodovými stereotypmi 

a predsudkami. Pretrváva aj nedostatočná odborná pripravenosť odborníkov a odborníčok, 

ktorí/é môžu prísť do kontaktu so ženami zažívajúcimi IPV.  A základom je pre všetkých, ktorí 

sú súčasťou prostredia, v ktorom sa takéto násilie deje odkaz, že je dôležité rešpektovať, priznať 

vážnosť skúsenostiam žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch. 
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Abstrakt: Príspevok predstavuje druhú fázu výskumu, ktorej cieľom je zistiť, ako bežní ľudia 

konceptualizujú lásku a súcitnú lásku. V prvej fáze mali účastníci vyprodukovať čo najviac 

charakteristík a vlastností týchto výrazov, ktoré boli potom zoradené podľa frekvencie výskytu. 

V súčasnej druhej fáze sa skúmalo, ktoré zo zoznamu tridsiatich vybraných charakteristík 

vytvorených v prvej fáze sa považujú za najdôležitejšie a ktoré sú okrajové. Zároveň sa 

testovalo, či existujú významné rozdiely v hodnotení charakteristík medzi zamestnancami 

ziskových a neziskových organizácií, ako aj medzi mužmi a ženami. V neposlednom rade sa 

porovnávajú rozdiely v chápaní pojmu láska a súcitná láska. Výsledky ukazujú centrálnu a 

periférnu charakteristiku skúmaných konceptov. Zatiaľ čo lásku najlepšie vystihujú vlastnosti 

ako dôvera, vernosť, úprimnosť, súcitná láska je definovaná empatiou, podporou a pomocou. 

 

Kľúčové slová: láska, prototyp, súcitná láska 

 

Abstract: The paper presents the second phase of research, the aim of which is to find out how 

ordinary people conceptualize love and compassionate love. In the first phase, participants had 

to produce as many characteristics and properties of these terms as possible, which were then 

arranged according to the frequency of occurrence. In the current second phase, it was examined 

which of the list of thirty selected characteristics produced in the first phase are considered to 

be the most important and which are marginal. At the same time, it was tested whether there 

are significant differences in the assessment of characteristics between employees of for-profit 

and non-profit organizations, as well as between men and women. Last but not least, differences 

in understanding the concept of love and compassionate love are compared. The results show 

the central and peripheral characteristics of the researched concepts. While love is best 

described by characteristics such as trust, fidelity, sincerity, compassionate love is defined by 

empathy, support and help. 

 

Key words: compassionate love, love, prototype 
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Teoretické pozadie 

Láska je dlhodobo zaužívaný pojem, ktorý aj keď má rôzne charakteristiky, je 

bezproblémovo vnímaný a používaný bežnými ľuďmi. Naproti tomu je súcitná láska pojem, 

ktorý sa objavil pomerne nedávno, používajú ho skôr odborníci a označuje len isté formy 

a prejavy lásky. Korelovaný je najmä s prosociálnou orientáciou a jej prejavmi (Sinclair et al., 

2016). Súcitnú lásku možno chápať ako postoj voči ľuďom v núdzi (Sprecher & Fehr, 2009), 

ktorý zahŕňa emócie, porozumenie a pomáhajúce podporné správanie a spája sa s prosociálnym 

správaním nielen voči blízkym, ale aj k neznámym osobám (Sprecher & Fehr, 2005). 

Vyznačuje sa starostlivosťou o druhých najmä v situáciách, v ktorých zjavne trpia (Sinclair et 

al., 2016) Tento typ lásky sa zameriava na dobro iných (Underwood, 2005) a je charakteristický 

schopnosťou sebaobetovať sa v prospech iných (Underwood, 2009), teda podieľa sa na 

sociálnom dobre a preto je celospoločensky prospešný (Fehr et al., 2009). Rovnako môže 

pozitívne pôsobiť na zlepšenie pracovného výkonu a celkovej klímy na pracovisku 

(Dierendonck & Patterson, 2015). Uplatňuje sa najmä v pomáhajúcich profesiách (Graber & 

Mitcham, 2009) nonprofitového charakteru. 

Pojmy vyjadrujúce rôzne druhy emócií sa zväčša nedajú klasicky definovať na základe 

nevyhnutných a dostatočných podmienok (Clore & Ortony, 1991), ale skôr prototypicky. 

Prototypická definícia znamená, že rôzne charakteristiky sa dajú usporiadať od viac až po menej 

vystihujúce a typické, pričom hranica oddeľujúca členov kategórie od nečlenov je skôr 

rozmazaná, ako presne určiteľná (Fehr & Russell, 1984, 1991). Preto kým centrálne 

charakteristiky pojmov sú relatívne presne stanovené, hranice medzi pojmami bývajú niekedy 

predmetom sporov (Hampton, 2006).  

Skúmaniu toho, ako je láska, či romantická láska charakterizovaná a chápaná bežnými 

ľuďmi, sa venovalo viacero výskumov (napr. Fehr & Russell, 1991; Manoharan & de Munck, 

2017; Regan, Kocan, & Whitlock,1998). Medzi centrálnymi charakteristikami sa na 

popredných miestach vyskytovali dôvera, priateľstvo, šťastie, starostlivosť. Na Slovensku sa 

zaoberala chápaním lásky bežnými ľuďmi Bálintová (2019). Ukázalo sa, že najčastejšími 

charakteristikami lásky boli pomoc, porozumenie, úprimná, rodičia, dôvera. 

Podobne, ako pri výskume lásky, aj súcitná láska sa skúmala prostredníctvom jej 

jednotlivých charakteristík, pričom medzi jej najfrekventovanejšími charakteristikami sa 

nachádzali starostlivosť, pomoc, dôvera, pochopenie, podpora, záujem o blaho druhého (Fehr 

& Sprecher, 2009). Na Slovensku patria medzi najfrekventovanejšie charakteristiky súcitnej 

lásky empatia, pomoc, porozumenie, súcitnosť, ľútosť (Šatárová, 2019).  
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Metodiky a metódy 

Výskum mal tri hlavné ciele, a to, zistiť: 

(1) centrálne charakteristiky pojmov láska a súcitná láska a porovnať ich medzi sebou

(2) či existujú rozdiely medzi zamestnancami non-profitových a for-profitových v definovaní

týchto pojmov

(3) či existujú rozdiely medzi mužmi a ženami v definovaní týchto pojmov.

Jedná sa o druhú fázu výskumu. V prvej fáze, ktorá prebehla minulý rok (Popper, 2019) 

sú podrobnejšie zdôvodnené základné východiská. Počas nej sa v dvoch bakalárskych prácach 

analyzoval pojem láska (Bálintová, 2019) a súcitná láska (Šatárová, 2019). V oboch dostali 

respondenti (N = 200 + 200) inštrukciu, aby napísali čo najviac rôznych vlastností 

a charakteristík pojmu láska a súcitná láska. V súčasnej druhej fáze sa tieto charakteristiky 

použili v ďalších dvoch bakalárskych prácach venovaných láske (Mihálková, 2020) a súcitnej 

láske (Svoradová, 2020).Vo výskumnej vzorke hodnotiacej charakteristiky pojmu láska 

(Mihálková, 2020) bolo 200 respondentov, z toho 144 žien a 56 mužov a zároveň 100 osôb 

z non-profitových organizácií (zdravotné sestry, zdravotní asistenti, učitelia) a 100 z for-profit 

organizácií (najmä manažéri, podnikatelia, IT sektor). Vekový priemer bol 36 rokov. Vo 

výskumnej vzorke hodnotiacej charakteristiky pojmu súcitná láska (Svoradová, 2020) bolo 114 

respondentov, z toho 75 žien a 39 mužov a zároveň 50 osôb z non-profitových organizácií 

(najmä zdravotné sestry, ošetrovatelia, opatrovateľky, učitelia) a 64 z for-profitových 

organizácií (napr. programátori, manažéri, ekonómovia). Vekové rozpätie participantov bolo 

19 až 64 rokov (priemer 37 rokov).  

Zo zoznamu vygenerovaných charakteristík pojmu láska a súcitná láska v prvej fáze 

výskumu sa v druhej fáze vybralo 10 najfrekventovanejších, 10 stredne frekventovaných a10 

najmenej frekventovaných charakteristík pre každý z týchto pojmov. Úlohou participantov bolo 

ohodnotiť ich na Likertovej škále od 1 do 9, kde 1 predstavuje extrémne slabú charakteristiku 

[lásky, súcitnej lásky] a 9 predstavuje extrémne dobrú charakteristiku [lásky, súcitnej lásky]. 

Po získaní priemerných hodnôt (aritmetické priemery) jednotlivých charakteristík boli 

následne, v súlade s výskumom Fehrovej a Sprecherovej (2009),  podľa mediánu rozdelené na 

centrálne a periférne charakteristiky pojmu láska a súcitná láska. 

Výsledky a diskusia 

Najvyššie hodnotenou charakteristikou lásky bola dôvera; za ňou nasledovali vernosť, 

úprimnosť, radosť, porozumenie (Mihálková, 2020). V tabuľke 1 sú zobrazené všetky centrálne 
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charakteristiky pojmu láska, a to jednak za všetkých participantov, jednak za skupiny for-profit, 

non-profit, ženy a mužov.  

 

Tabuľka 1 

Centrálne charakteristiky pojmu láska 

Celá vzorka  For-profit Non-profit Ženy Muži 

dôvera dôvera dôvera dôvera dôvera 

vernosť  úprimná vernosť vernosť  vernosť  

úprimná vernosť spoľahlivosť úprimná úprimná 

radosť radosť úprimná spoľahlivosť radosť 

Porozumenie porozumenie rodičia radosť porozumenie 

Spoľahlivosť starostlivosť pomoc porozumenie spoločný čas 

Starostlivosť spoľahlivosť porozumenie rodičia milovanie 

Pomoc neha obeta pomoc starostlivosť 

Neha milovanie radosť neha neha 

spoločný čas pomoc citlivosť starostlivosť priateľská 

milovanie  spoločný čas neha spoločný čas spoľahlivosť 

Rodičia priateľská spoločný čas citlivosť pomoc 

Priateľská príťažlivosť starostlivosť spolužitie obeta 

Obeta kompromis spolužitie obeta kompromis 

Spolužitie spolužitie priateľská priateľská spolužitie 

 

Z údajov je zrejmé, že medzi skupinami panuje veľká zhoda v hodnotení charakteristík 

pojmu láska. Minimálne rozdiely oproti celej vzorke spočívajú v tom, že v skupine non-profit 

profesií aj žien sa namiesto charakteristiky milovanie vyskytuje charakteristika citlivosť, 

v skupine for-profit sa namiesto charakteristík rodičia a obeta vyskytujú príťažlivosť 

a kompromis a v skupine mužov sa namiesto charakteristiky rodičia vyskytuje charakteristika 

kompromis. 

Najvyššie hodnotenými charakteristikami súcitnej lásky boli empatia, podpora, 

súcitnosť, spolucítenie a pomoc (Svoradová, 2020). V tabuľke 2 sa nachádzajú všetky centrálne 

charakteristiky pojmu súcitná láska za všetkých participantov, a tiež za skupiny for-profit, non-

profit, ženy a mužov.  
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Tabuľka 2 

Centrálne charakteristiky pojmu súcitná láska 

Celá vzorka  For-profit Non-profit Ženy Muži 

Empatia súcitnosť empatia spolucítenie empatia 

Podpora podpora podpora podpora súcitnosť 

Súcitnosť pomoc spolucítenie empatia podpora 

Pomoc empatia súcitnosť súcitnosť úprimnosť 

Spolucítenie láskyplnosť pomoc pomoc porozumenie 

Porozumenie ohľaduplnosť aktívne 

počúvanie 

láskyplnosť solidarita 

Láskyplnosť porozumenie porozumenie porozumenie dôvera 

ohľaduplnosť spolucítenie obetavosť ohľaduplnosť trpezlivosť 

Obetavosť úcta prítomnosť obetavosť ohľaduplnosť 

Úcta úprimnosť láskyplnosť aktívne 

počúvanie 

pomoc 

Prítomnosť obetavosť ohľaduplnosť úcta obetavosť 

Úprimnosť dôvera úcta prítomnosť spolupatričnosť 

Dôvera solidarita trpezlivosť milosť prítomnosť 

Trpezlivosť trpezlivosť +  milosť dôvera láskyplnosť 

solidarita + 

spolupatričnosť 

prítomnosť + 

spolupatričnosť 

spolupatričnosť úprimnosť úcta 

 

Aj z údajov o súcitnej láske sa jasne ukazuje, že hodnotenie jej charakteristík 

v jednotlivých skupinách je mimoriadne podobné. Minimálne rozdiely oproti celej vzorke 

možno vidieť v skupine non-profit profesií, kde sa vyskytujú charakteristiky aktívne počúvanie 

a milosť namiesto charakteristík úprimnosť a dôvera a v skupine žien, kde sa tiež vyskytujú 

charakteristiky aktívne počúvanie a milosť, ale tentokrát namiesto charakteristík trpezlivosť 

a solidarita plus spolupatričnosť. V skupine mužov sa v porovnaní s celou vzorkou nevyskytuje 

charakteristika spolucítenie.  

Sumárne porovnanie centrálnych charakteristík pojmov láska a súcitná láska je 

znázornené v tabuľke 3.  
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Tabuľka 3  

Sumárne porovnanie centrálnych charakteristík pojmov láska a súcitná láska 

Láska Súcitná láska 

Dôvera empatia 

vernosť  podpora 

Úprimná súcitnosť 

Radosť pomoc 

Porozumenie spolucítenie 

Spoľahlivosť porozumenie 

Starostlivosť láskyplnosť 

pomoc ohľaduplnosť 

neha obetavosť 

spoločný čas úcta 

milovanie  prítomnosť 

rodičia úprimnosť 

priateľská dôvera 

obeta trpezlivosť 

spolužitie solidarita + 

spolupatričnosť 

Na základe neho možno konštatovať, že jedna tretina charakteristík týchto pojmov je 

spoločná, kým zvyšné dve tretiny sú rozdielne. Medzi spoločné charakteristiky lásky a súcitnej 

lásky patria charakteristiky dôvera, úprimnosť, porozumenie, pomoc a obeta. Na rozdiel od 

súcitnej lásky sa láska ako taká vyznačuje najmä charakteristikami ako vernosť, radosť, 

spoľahlivosť, starostlivosť, neha, spoločný čas, milovanie. Medzi špecifiká súcitnej lásky zas 

možno zaradiť charakteristiky ako empatia, podpora, súcitnosť, spolucítenie, teda 

charakteristiky, ktoré poukazujú skôr na spoluúčasť s osobou v núdzi a definujú skôr súcit, ako 

lásku. 

Niektoré z charakteristík, ktoré podľa druhej fázy výskumu najvýstižnejšie reprezentujú 

pojem láska, sú do značnej miery zhodné s podobnými výskumami (Fehr & Russell, 1991; 

Manoharan & de Munck, 2017; Regan et al., 1998). Predovšetkým sa jedná o dôveru, 

priateľstvo a starostlivosť. Zároveň sa viaceré najvýznamnejšie prekrývajú aj 

z charakteristikami z prvej fázy výskumu (Bálintová,  2019), ako dôvera,  úprimná, 

porozumenie, pomoc, rodičia. 
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 To isté možno konštatovať aj v prípade súcitnej lásky. Charakteristiky ako  podpora, 

porozumenie, pomoc, dôvera, patria medzi najvýznamnejšie v našom výskume aj vo výskume 

Fehrovej a Sprecherovej (2009). Zároveň sa charakteristiky súcitnej lásky ako empatia, 

súcitnosť, pomoc, porozumenie, prekrývajú s charakteristikami z prvej fázy výskumu 

(Šatárová, 2019).  

 

Záver 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že je zmysluplné rozlišovať medzi 

týmito dvoma pojmami, lebo napriek istým podobnostiam obsahuje každý z nich aj špecifické, 

vzájomne nezameniteľné charakteristiky. Navyše sa potvrdzuje, že oba pojmy možno zaradiť 

do skupiny prototypicky definovaných, keďže majú centrálne aj periférne charakteristiky.  
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Abstract: The positive effect of intergroup contact on prejudice towards minorities is well 

documented. However, the conditions under which contact occurs may sometimes render it 

ineffective, or even lead to the opposite effect. Even though several studies have recently 

pointed out the importance of broader context in which contact takes place, such as prevailing 

norms in the society, the role of normative climate in intergroup relations is rarely studied on 

the individual level. In this pilot exploratory study, we examined the interplay of intergroup 

contact and perceived social norms in shaping attitudes towards immigrants. We measured 

perceived peer and country norms related to attitudes towards immigrants, as well as reported 

contact with immigrants, on a sample of young adults (N = 174). Our results showed that, as 

expected, the more intergroup contact with immigrants participants had, the less prejudice they 

reported. Even though both peer and country norms were related to prejudice, peer norms were 

more strongly associated with prejudice. Furthermore, our results indicate that perceived peer 

norms may facilitate the relationship between contact and attitudes. However, the quality of 

contact seems to be the decisive factor in predicting intergroup attitudes. We discuss the 

implications for prejudice reduction methods based on a normative approach. Interventions 

aimed at shifting social norms may have the potential to be an effective tool in combating 

prejudice. 
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Introduction 

Even though the number of immigrants in European countries, including both incoming people 

that are born outside the EU, as well as people migrating within the EU, increases with each 

year (Eurostat 2017), we are also witnessing a steady rise of public support for far-right and 

extremist parties (e.g. Wodak & Krzyżanowski, 2017). Recent populist political campaigns, 

especially in the Visegrad countries, seem to foster the growing intolerance towards 

immigration and ethnic minorities (Kende & Krekó, 2020). Compared to the rest of European 

countries, Slovakia has a relatively low percentage of immigrant population, reaching only 

2.22% in 2018 (Statistical Office of the Slovak Republic, 2018), which is the sixth lowest 

proportion of foreigners in the EU according to Eurostat (2018). However, over the past couple 

of years, the attitudes of Slovak public towards immigrants have significantly changed. 

Whereas in 2014, exactly one year before the refugee crisis, approximately two-thirds of 

Slovaks reported negative attitudes towards illegal immigrants, in 2016 nearly 87 percent had 

strongly, or at least slightly, agreed that immigrants pose a threat to Europe (Krivý, 2017). Yet 

another survey showed that, in 2015, as high as 70 percent of the participants feared the arrival 

of immigrants, while the biggest reasons for concern were the potential increase in criminality 

as well as the possibility that they would refuse to assimilate to our way of life (Bahna & 

Klobucký, 2016). 

One of the most influential theories in social psychology, the intergroup contact 

hypothesis (Allport, 1954), states that positive encounters with members of an outgroup lead to 

reduction of prejudice and improved intergroup relations. More than 60 years later, Allport’s 

theory has inarguably received substantial empirical support (Pettigrew & Tropp, 2006) and 

social psychologists have primarily focused on designing prejudice reduction interventions 

based on contact between groups. Initially, Allport emphasized the importance of several 

conditions that are necessary for the effectiveness of intergroup contact - equal status between 

groups, common goals, cooperation and institutional support - and the success of such 

interventions was also shown to depend on the conditions under which the contact occurs 

(Paluck & Green, 2009). However, the meta-analysis examining the contact-prejudice link by 

Pettigrew and Tropp (2006) suggested that, compared to other conditions, institutional context 

could be particularly important in enhancing the positive effects of contact on outgroup 

attitudes.  

Even though institutional support is most often interpreted as the implementation of 

specific integration policies or the approval of public authorities, Allport (1954) suggested a 

wider context of contact, claiming that “the effect is greatly enhanced if this contact is 
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sanctioned by institutional supports (i.e. by law, custom, or local atmosphere), and provided it 

is of a sort that leads to the perception of common interests and common humanity between 

members of the two groups” (p. 281). Formally, immigrant inclusion policies and laws are 

crucial for successful integration of immigrants on the country level. However, on the 

individual level, institutional support is reflected in perceived social norms. Moreover, 

perceived normative climate is also influenced by factors other than policies, such as media or 

political discourse (Poslon et al., 2020; see also Kóczé, 2018). Therefore, we argue that 

perceived social norms related to immigration should shape the relation between contact and 

people’s attitudes. Moreover, the quality of intergroup contact was shown to be particularly 

effective for reducing prejudice (e.g. Binder et al., 2009; Davies et al., 2011). When interpreting 

intergroup contact, individuals are sensitive to the normative climate, determined by 

institutional support and reflected in injunctive norms. But appraisal of everyday encounters 

with outgroup members may also depend on their ingroup norms, such as descriptive norms of 

how the majority of their ingroup thinks or behaves, regardless of the norms how one should 

think or behave. Although there are numerous studies investigating the effect of intergroup 

contact on reduced prejudice, to date, there is little understanding how perceived social 

normative context shapes this relationship. 

 

Social norms and prejudice 

The effect of social norms on prejudice was identified early in prejudice research. 

According to Sherif and Sherif’s (1953) group norm theory, social norms are “formed in group 

situations and subsequently serve as standards for the individual’s perception and judgment 

when he is not in the group situation” (p. 202). Even though the initial emphasis of prejudice 

researchers was primarily upon norm-based theories in which prejudice was seen as a shared 

social construct within ingroups, intergroup contact approaches later became more influential, 

drawing on assumption that prejudice is dependent on contact with members of outgroups, 

rather than through shared ingroup norms (Sechrist et al., 2005). Recently, norm theories have 

again started to draw researchers’ attention and newer studies confirm that the attitudes of 

members of individuals’ ingroups influence the formation, maintaining, and potentially 

changing the intergroup attitudes of individuals (Tankard & Paluck, 2016). For example, Paluck 

(2009) demonstrated that radio soap opera, that depicted likable characters engaging in positive 

intergroup behaviours, reduced intergroup conflict in Rwanda and changed listeners’ perceived 

norms with respect to reconciliation with the outgroup. The influence of norms on attitudes may 

also depend on the opportunities for personal contact. Sechrist and Strangor (2001) found that 
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social norms might have a bigger influence on beliefs about unfamiliar outgroups, with which 

participants did not have much contact, compared to groups that were more present in their 

everyday lives. 

 

The interaction between intergroup contact and normative context 

Moving beyond general processes of intergroup relations, and focusing more closely on 

anti-immigrant attitudes, researchers have considered the effects of cultural diversity on 

prejudice towards, and acceptance of, immigrants. Studies in this direction most often yielded 

mixed results and sparked opposing theories (Fasel et al., 2013). Research building on the 

intergroup threat theories (Riek et al., 2006) showed that increased percentage of immigrants 

also increases competition and perceptions of threat, which in turn might negatively affect 

prejudice (e.g. Green, 2009). Other findings, on the other hand, supported the intergroup contact 

theory, demonstrating that a bigger presence of immigrants provides contact opportunities, 

which lead to improved majority attitudes (e.g. Schlueter & Wagner, 2008). Fasel et al. (2013) 

argue that interpretation of these mixed findings can benefit from considering normative context 

- which they aptly define as ideological climate - that predicts anti-immigrant attitudes above 

individual characteristics and provides the missing link in explaining majority’s responses to 

cultural diversity. Institutional and normative characteristics of contexts are therefore likely to 

determine whether cultural diversity elicits competition, threat, or encourages contact, yet there 

is still a considerable lack of studies in this direction. 

Several prior studies, often building on multilevel and/or cross-country datasets, 

examined whether implemented immigrant integration policies within a country, that convey 

institutional support, also encourage contact between national majority members and immigrant 

population, and facilitate the effect on anti-immigrant attitudes. For example, most recent meta-

analysis of the association between contact and prejudice (Kende et al., 2018), taking cultural 

context into consideration, showed that contact most effectively reduces prejudice in egalitarian 

societies, while this effect is weaker or even missing in more hierarchical cultures. Green et al. 

(2020) found that the connection between everyday contact with immigrants and intergroup 

threat was stronger in countries that had more tolerant policies. Sarrasin et al. (2012) showed 

that conservative ideological climates translate into prejudice towards immigrants, and when 

opportunities for contact are rare, they are particularly predictive of people’s responses to 

cultural diversity. These studies demonstrate that inclusive integration policies can support 

contact between majority and immigrants and improve intergroup relations.  



134 
 

This stream of research typically considers the proportion of immigrants in communities 

or whole regions, and draws on objective measures such as ESS data (e.g. Sarrasin et al., 2012) 

or MIPEX scores of inclusive policies (e.g. Green et al., 2020). However, on the individual 

level, objective measures such as integration policies, do not automatically translate into 

individual perceptions. Moreover, the actual proportion of citizens that are immigrants does not 

necessarily reflect the salience of their ethnic group in a given country or neighbourhood, or 

the level or their symbolic integration (vs. segregation) in public life, which is more often 

translated into individual perceptions that influence attitudes. In fact, an abrupt influx of 

immigrants might receive more media attention and provoke feelings of threat (Hogan & 

Haltinner, 2015), and subjective perceptions immigrant population size might predict anti-

immigrant attitudes better than the actual number of immigrants (e.g., Schlueter & Scheepers, 

2010). 

To date, there is scarce understanding of how the individual level perceptions of 

normative context relate to intergroup contact and prejudice. Only few studies until now 

addressed this issue, providing evidence from educational settings. Tropp et al. (2016), for 

example, showed that when children and adolescents perceive that their teachers or peers 

support intergroup contact, they seek out more contact with other ethnic groups in school and 

develop more positive intergroup attitudes. In an intervention study, when participants 

perceived institutional norms as more tolerant, contact with the Roma had a stronger effect on 

reducing prejudice (Kende et al., 2017).  

The aim of our research is to examine how perceived social norms shape everyday 

contact, attitudes towards immigrants, as well as the relationship between contact and attitudes. 

Using a correlational design, we examine the relation between peer and country norms, contact 

experiences with immigrants, and intergroup attitudes. We conclude by discussing the 

implications for prejudice reduction interventions. 

 

Method 

Participants. The online questionnaire was created via online software Surveymonkey 

and disseminated in university and student Facebook groups. Data was collected during October 

2020. 181 students filled out the questionnaire. Out of the initial sample, seven participants 

failed to answer attention checks correctly, so they were excluded from the analysis. The final 

sample consisted of 174 participants (128 women, 44 men, 2 choose not to respond; Mage = 

22.30, age range: 18-33 years). 
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Measures. At the beginning of the questionnaire, the term immigrant was explained as 

referring to anyone who has left their home country in order to come and live in Slovakia. We 

measured attitudes toward immigrants on a feeling thermometer (which has been widely 

applied to in prejudice research; e.g., Verkuyten & Reijerse, 2008; Lášticová & Findor, 2016): 

“If feelings could be described with a thermometer with a scale from 0 to 100, how would you 

describe your own feelings towards immigrants?” (zero denoting extremely negative feelings 

and 100 for extremely positive feelings; measured on a slider).  

We adapted measures for intergroup contact frequency (“How often do you spend time 

with immigrants (people that moved to Slovakia from other countries)? They can be, for 

example, your friends, your friends’ parents, neighbours...”; measured on a 7-point scale 

ranging from never to always) and intergroup contact quality (“How do you usually feel about 

it?”;  1 = very uncomfortable, 7 = very comfortable) from INTERMIN questionnaire (Lášticová 

& Findor, 2016).  

Finally, we created new scales for measuring social norms, each consisting of three 

items: perceived peer norms (“Most of my friends have positive attitude towards immigrants”; 

“Most of my friends often say that immigrants have negative characteristics (e.g. that they are 

violent, or they lie)” (reverse-coded); “Most of my friends have nothing against immigrants”; 

α = .912) and perceived country norms (“Most young people in Slovakia have positive attitudes 

towards immigrants”; “Most young people in Slovakia think, that immigrants have negative 

characteristics (e.g. that they are violent, or they lie)” (reverse-coded); “Most young people in 

Slovakia have nothing against immigrants”; α = .867). They were measured on a 7-point Likert 

scale (1 = completely disagree, 7 = completely agree); higher values indicate more positive 

social norms. Items within question blocks were randomized, as well as the order of peer and 

country norms. 

 

Results 

Descriptive analysis showed that overall, participants reported having less contact with 

immigrants, but the contact itself was most often reported as pleasant (see Table 1). Perceived 

social norms and attitudes towards immigrants were also generally more positive than negative 

in our sample. As expected, bivariate correlations revealed that the more frequent and the more 

pleasant contact participants had with immigrants, the more positive attitudes they reported on 

the feeling thermometer. Contact frequency and contact quality were also positively associated. 

Similarly, perceived peer and country norms were positively related to intergroup attitudes.  
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Table 1  

Descriptive statistics and bivariate correlations 

 1 2 3 4 5 

1. Attitudes towards 

immigrants 

1     

2. Contact frequency 0.30*** 1    

3. Contact quality 0.57*** 0.34*** 1   

4. Perceived peer 

norms 

0.48*** 0.29*** 0.26** 1  

5. Perceived country 

norms 

0.30*** 0.09 0.22** 0.43*** 1 

M 63.4 2.86 5.42 4.73 3.87 

SD 22.9 1.70 1.17 1.35 1.16 

Note. Values in boldface are statistically significant.  

N = 174, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Given that 25 participants reported that they never had contact with immigrants, we first 

ran hierarchical regression analysis with the whole sample and without the contact quality 

variable. A multiple regression analysis was conducted with attitudes towards immigrants as 

the criterion variable (see Table 2). At step 1, the results showed that frequency of the contact 

and perceived peer norms were significant predictors of attitudes towards immigrants, but 

perceived country norms were not significant. These variables accounted for a significant 

amount of variance in attitudes towards immigrants, R2 = .272, F(3, 170) = 21.1, p < .001. In 

the next step, we tested whether perceived social norms moderated the relationship between 

intergroup contact and attitudes by adding the interaction term to the regression model. We 

found that the interaction between intergroup contact frequency and perceived peer norms 

yielded a significant effect on intergroup attitudes and improved the model fit (ΔR2 = .02, p = 

.02). Adding the interaction between perceived country norms and contact did not further 

improve the model. 
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Decomposition of the interaction between perceived peer norms and contact frequency based 

on simple slope analysis showed that contact was positively associated with attitudes towards 

immigrants for participants that perceived highly positive peer norms (+1 SD), B = 4.10, SE = 

1.12,  p < .001, 95% CI = [1.90, 6.30], but not for participants that perceived less positive norms 

(−1 SD), B = −.87, SE = 1.52, p = 0.567, 95% CI = [−3.85, 2.11]. 

 

Table 2  

Model 1 - Multiple regression analysis predicting attitudes towards immigrants (without 

contact quality) 

 Step 1 Step 2 

Contact frequency 2.48 (.923) ** [.04, .31] -6.22 (3.85) [-.01, .27] 

Peer norms 6.22 (1.287) *** [.21, .51] 1.79 (2.28) [.24, .53] 

Country norms 2.74 (1.44) [-.00, .28] 2.26 (1.43) [-.02, .25] 

Peer norms x contact 

frequency 

 1.69 (.726) * [.02, .31] 

R2 .272 .294 

Note. Unstandardized B coefficients, (standard errors), and [95% confidence intervals] are 

reported. Values in boldface are statistically significant.  

N = 174, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

We then ran the same analysis using only the subset of participants that reported having 

contact with immigrants and answered the question regarding contact quality (N = 149). 

Including contact quality to the regression analysis changed the pattern of our results. As we 

can see in Table 3, these variables again accounted for a significant amount of variance in 

attitudes towards immigrants, R2 = .456, F(4, 144) = 30.2, p < .001, however only contact 

quality and perceived peer norms were significant predictors of intergroup attitudes. 

Furthermore, the interactions between perceived norms and both contact frequency and quality 

were not significant, and adding them did not further improve the model.  
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Table 3   

Model 2 - Multiple regression analysis predicting attitudes towards immigrants (including 

contact quality) 

Contact frequency .96 (.947) [-.06, .20] 

Contact quality 8.88 (1.322) *** [.31, .58] 

Peer norms 5.47 (1.22) *** [.18, .46] 

Country norms 1.26 (1.4) [-.07, .20] 

R2 .456 

Note. Unstandardized B coefficients, (standard errors), and [95% confidence intervals] are 

reported. Values in boldface are statistically significant.  

N = 149, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Discussion 

The phenomenon of prejudice is surrounded by its historical context, intergroup and 

power relations, which often go unacknowledged (Pettigrew, 1991). More social psychologists 

have recently started to advocate for the pressing need to study normative context, seeing that 

different social norms may only influence attitudes, but also facilitate or repress different forms 

of prejudice expression (Kende & McGarty, 2019; see also Pettigrew, 2018). The aim of our 

study was to explore the role of perceived social norms in intergroup attitudes, and specifically 

their role in the relationship between intergroup contact and attitudes. 

The results of our study confirm the expected positive association between intergroup 

contact and prejudice towards outgroups. Even though both perceived peer and country norms 

were also positively correlated to attitudes towards immigrants, only peer norms were found to 

be significant predictor of attitudes. This finding is not surprising, given that the influence of 

ingroup norms may depend on the strength of one’s ingroup identity (Abrams & Hogg, 1990; 

see also Gabarrot & Falomir-Pichastor, 2017), and participants could have identified more 

strongly with the more specific ingroup of their peers, than the national identity (young people 

in Slovakia) as such. Future research should control for the strength of identification with the 

reference group that acts as a norm carrier.  

Our results further suggest that perceived norms appear to facilitate the contact-prejudice link. 

This relationship was only found in the case of perceived peer norms, which further confirms 
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the importance of more proximal normative environments, compared to the distal country level 

norms. However, we can’t suggest any causal link by our results given the correlational nature 

of our data. Most importantly, our findings should be interpreted with care, given that overall 

reported intergroup contact was low. People may form their attitudes based on social norms 

more often when contact opportunities with the given outgroup are scarce (e.g. Sechrist & 

Strangor, 2001). This is also suggested by Fasel et al. (2013), who found that the impact of 

ideological climate is particularly strong when personal encounters with immigrants are rare. 

In more diverse settings, the opposite may also hold - personal contact experiences, such as 

friendships with outgroup members, could serve as a buffer against the negative effect of 

intolerant normative climate (Visintin et al., 2020).  

In the subset of participants that reported having contact with immigrants, the appraisal 

of the contact itself seemed to be the most crucial factor in shaping intergroup attitudes. When 

contact quality was added to our model, the frequency of contact was insignificant, and only 

perceived peer norms appeared to be a second strong enough predictor. In this case we also 

didn’t find any interactions between the contact and norms in predicting attitudes. This is in 

line with previous research that emphasizes the importance of the nature of contact experiences 

over the mere frequency - studies consistently show that negative contact is more strongly 

associated with increased prejudice than positive contact is with prejudice reduction (Barlow et 

al., 2012). On a much larger scale, Green et al. (2020) found that, despite contact frequency 

being sensitive to normative context, contact quality is unrelated to tolerant policies on the 

country level. They suggest that the nature and quality of contact experiences is associated with 

reduced prejudice irrespective of the broader normative climate. 

Future research should also examine the role of personality characteristics in the links 

between normative climate, contact, and attitudes. For example, Visintin et al. (2019) showed 

that the interaction between social dominance orientation and personal encounters with 

immigrants influence the support for multicultural policies, such that contact appeared to be 

especially beneficial among participants who more strongly endorsed social hierarchies. On the 

other hand, Fasel et al. (2013) showed that cultural diversity fuelled anti-immigrant attitudes 

among conservative individuals, whereas it stimulated tolerant attitudes in people that endorse 

liberal ideologies. However, they also found that conservative ideologies have a mobilizing 

effect, and may even impact previously liberal individuals.  

Implications for interventions and policy 

Even though Allport (1954) emphasized institutional context as one of the main 

conditions of successful intergroup contact, this aspect of intervention studies is often 
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overlooked. As contact quality seems to be more important than the actual frequency of contact 

with outgroups, and negative contact experiences can have not only the opposite, but also 

stronger effect on prejudice (Barlow et al., 2012), practitioners and policy makers need to be 

particularly careful when designing interventions to reduce prejudice and improve intergroup 

relations. Rather than attempting to change individual attitudes, interventions can focus on 

shaping the perceptions of the norms at the collective level and drive community change 

(Tankard & Paluck, 2016). Our findings, also considered in the light of previous research, 

suggest that tolerant normative climate might be particularly important in settings where the 

opportunities for intergroup contact are scarce.  

However, interventions based on changing social norms also require a thorough 

understanding of how people select and interpret normative information (Tankard & Paluck, 

2016). Focus theory of normative conduct (Cialdini et al., 1991) suggests that injunctive (what 

people should do) and descriptive (what people actually do) norms have unique effects on the 

perceiver’s behaviour when made selectively salient. Studying the different effects of injunctive 

and descriptive normative information on attitudes and willingness to engage in contact with 

outgroups may provide us with missing links in prejudice research. Normative approach allows 

for pragmatic optimism (Crandall et al., 2002), seeing that instead of a challenging task of 

reducing prejudice of millions of individuals, changing normative climate may be a powerful 

and even more effective method of social change. 
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